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Säätytalo hyvin pian valmistumisensa jälkeen noin 1892.

Kuvaaja K. E. Ståhlberg. N261459, HKM.

Pääovea kehystävät kipsistä valmistetut ornamenttilistat kullattiin pronssimaalilla ke-
vyesti pyyhkäisten vuonna 1993 (tieto Arja Sorrilta). Vuosien saatossa pronssimaali on 
patinoitunut kauniisti ja vaikutelma on arvokas. 
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1.  Johdanto

Tämän julkisivuihin keskittyvän osa-RHS:n toimeksianto liittyy Säätytalon lä-

hitulevaisuuden suunniteltuun julkisivujen kunnostukseen. Säätytalo on yksi 

Suomen valtiovallan arvokkaimpia kokoushuoneistoja, sekä historiallisesti 

että symboliarvoltaan. Rakennus on ollut Valtioneuvoston kanslian hallinnassa 

vuodesta 1978 ja sen huolto- ja ylläpito kuuluvat tätä nykyä Senaatti-kiinteis-

töjen vastuualueelle. Rakennuksen erityisluonteen takia sitä pyritään ylläpitä-

mään jatkuvalla, säännöllisellä huollolla. Tavoitteena on näin välttää suuret, 

kertaluonteiset peruskorjaukset. Myös julkisivujen osalta huoltotoimenpiteet 

pyritään tekemään ennen kuin laajat korjaukset ovat tarpeen.

Tällä selvityksellä on ollut kolme painopistettä tai tavoitetta:

1. Ymmärtää ja kuvailla rakennuksen alkuperäisasu, niin esteettisiltä tavoitteil-

taan kuin toteutuneilta ratkaisuiltaankin

2. Kuvailla rakennuksen julkisivujen rakenne 

3. Kirjata julkisivujen tunnetut muutosvaiheet 

Säätytalon nykyinen ulkoasu on toteutettu 1980-luvun laajan peruskorjauksen 

ja restauroinnin viimeisenä vaiheena, kesäkaudella 1993. Tähän työhön liitty-

nyt huolellinen tutkimustyö ja dokumentointi on oleellinen osa nyt käsillä ole-

van selvityksen aineistoa. Peruskorjauksen jälkeen julkaistu kaksikielinen kirja 

Säätytalo - The House of Estates Helsinki, 1999 sisältää useita ansiokkaita ja 

huolella tutkittuja artikkeleita, joita tässä selvityksessä on päädytty suoraan si-

teeraamaan oleellisilta osin, sillä samojen asioiden uudelleen muotoileminen 

ei olisi tuottanut lisäarvoa. Peruskorjauksesta vastanneen Arkkitehtitoimisto 

Helander-Leiviskän aineistosta on saatu käyttöön mm. työnaikaista valoku-

va-aineistoa ja asiakirjoja.  Professori Vilhelm Helanderille lämmin kiitos paitsi 

kaiken aineiston tarjoamisesta tutkimuksen käyttöön, myös tämän raportin 

käsikirjoituksen paneutuneesta läpikäynnistä ja kommentoinnista!

Säätytalon ulkoasu ei ole merkittävästi muuttunut vajaan 130 vuoden aika-

na,  ja myös sitä ympäröivä kaupunkirakenne oli pääpiirteissään rakentunut 

valmiiksi jo ennen Säätytaloa. Säätytalon julkisivujen muutoshistoriassa värit 

ja pintakäsittelyt saavatkin näin poikkeuksellisen suuren painoarvon, etenkin 

kun on selvää, että alkuperäisarkkitehtuurissa väri on ollut merkittävä osa in-

tentiota. Rakennus on maalattu vain viidesti ja näistä kaksi ensimmäistä vai-

hetta (1891 ja 1903) ovat molemmat vielä arkkitehti Gustaf Nyströmin oh-

jauksessa suoritettuja. Vuosien 1962 ja 1978 maalausratkaisuja on pohdittu 

teknisistä näkökulmista tarkkaan, mutta alkuperäisyys tai historiatietoisuus 

eivät ole leimanneet näitä vaiheita. Suuren peruskorjauksen viimeisenä vai-

heena toteutettu julkisivujen maalauskunnostus vuonna 1993 taas on tietoi-

sesti pyrkinyt löytämään Nyströmin alkuperäisintention tutkimalla rakennusta, 

vanhoja valokuvia ja aikalaisasiakirjoja hyvin paneutuneesti. 

 

Rakennusentisöintiliike Ukri Oy /Anni Hassi on tehnyt kesäkaudella 2019 jul-

kisivujen kuntokartoituksen, painottuen rappauspintoihin ja kipsikoristeisiin. 

Tämä kartoitustyö on tarjonnut runsaasti vahvistavaa tietoa ja yksityiskohtaisia 

huomioita julkisivujen korjausvaiheisiin ja rakenteeseen liittyvistä kysymyksis-

tä. Kuntokartoituksesta on tehty itsenäinen raportti.

Selvityksen lopussa on lyhyt kuvaus Säätytalonpuiston ja puistossa olevan 

suihkulähteen vaiheista tämän työn yhteydessä tulleiden lähteiden valossa. 

Puiston osalta selvitys on siis fragmentaarinen eikä esittele puiston vaiheita 

tasapuolisesti. 
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Arkkitehti Gustaf Nyströmin lähes samanaikainen, Säätytalon naapuriin asettuva suurtyö, Valtionar-
kisto, nykyinen Kansallisarkisto, oli nuoren Nyströmin uralla todella merkittävä harppaus isojen koh-
teiden arkkitehdiksi. Jälkeenpäin tehty laveeraus Valtionarkiston talosta, oikeassa reunassa näkyy 
Säätytalon julkisivun luonnonkiveä jäljittelevä rappaus. Päiväyksen vuosi 1885 ei viittaa kuvan teko-
hetkeen, sillä Säätytalon osalta tontti päätettiin vasta vuonna 1887. MFA.
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2. Arkkitehti Gustaf Nyström (1856-1917)

Sama perusteellisuus ja älyllinen ote, josta Nyström tuli tunnetuksi opettajana, 

leimasi myös hänen arkkitehdintyötään. Hän paneutui yksityiskohtaises ti uu-

siin rakennustehtäviin ja niiden vaatimuksiin ja samalla rakennusten tek niseen 

toteutukseen. Tämä näkyy vaikkapa siitä mittavasta sarjasta rakennuk sia, jotka 

hänellä vasta 30 vuotta täyttäneenä oli työn alla 1880-luvun loppu vuosina, sa-

manaikaisesti kun hän aloitti Säätytalon suunnittelun. Helsingistä voidaan mai-

nita Atlas-pankin talo Aleksanterinkadulla, Valtionarkisto, Etelä sataman vanha 

kauppahalli ja yliopiston kasvitieteellisen puutarhan palmu huone. 

Nyström oli maassamme tärkein rautarakenteiden puolestapuhuja.1

Nyströmin rakennuksista Valtionarkisto, nykyinen Kansallisarkis-

to, ja Säätytalo muodostavat erityisen kiinnostavan parin. Raken-

nuksia suunniteltiin ja ne valmistuivat jokseenkin samanaikaises-

ti, Kansallisarkisto noin vuoden verran edellä. Rakennukset voi 

nähdä suorastaan pariskuntana, ne sijaitsevat nurkittain, vahvassa 

keskusteluyhteydessä. Rakennuksien arkkitehtuurissa, rakennus-

tekniikassa ja toteutuksessa on paljon samankaltaisuutta ja osa 

toteuttajistakin oli samoja. Rakennusmestari K. G. Sivenius vastasi 

molempien rakennushankkeiden pääurakoinnista ja vastaavasti molempien 

maalaustöistä vastasi maalarimestari Salomo Wuorio, arkistossa tosin ensin 

maalausliike Koskisen työnjohtajana, Säätytalossa sittemmin Koskisen liikkeen 

kanssa yhteistyössä, mutta oman, tammikuussa 1890 perustamansa yrityksen 

nimissä. Säätytalon piirustustehtävissä Nyströmin pääavustajina toimivat ark-

kitehdit Usko Nyström ja J. V. Strömberg, kuittien perusteella ainakin tammi-

kuusta 1889 syyskuuhun 1890.2 J. V. Strömberg toimi myös Gustaf Nyströmin 

tuuraajana tämän kuukauden mittaisen ulkomaanmatkan aikana tammikuus-

sa 1890.

Säätytalon arkkitehtuurin ja rakennustavan ymmärtämisen näkökulmasta ark-

kitehti Gustaf Nyströmin ominaislaadusta voi poimia esiin muutamia piirteitä. 

Nyström oli epäilemättä poikkeuksellisen lahjakas ja toimelias valitsemallaan 

työsaralla. Hän valmistui Helsingin Polyteknillisestä koulusta arkkitehdiksi 

vuonna 1976, yhtenä ensimmäisistä tutkintonsa Suomessa tehneistä arkkiteh-

deistä. Hän täydensi osaamistaan Wienissä 1878-79, professori Heinrich von 

Ferstelin johdolla ja Suomeen palattuaan hänet nimitettiin rakennuskonstruk-

tion opettajaksi. Suomessa hän työskenteli mm. arkkitehti F. A. 

Sjöströmin alaisuudessa ja tämän kuoltua 1885 Nyström siirtyi 

Sjöströmin paikalle rakennustaiteen vanhemmaksi opettajaksi Po-

lyteknilliseen opistoon. Kymmenen vuotta myöhemmin Nyström 

sai professorin arvonimen, mitä tointa hän suurella tarmolla hoiti 

aina kuolemaansa asti. Läpi elämän jatkuneen opettajantoimen 

ohella Nyström oli aktiivinen useissa yhteiskunnallisissa luottamus-

toimissa, mm. muinaistieteellisen toimikunnan jäsenenä, Helsingin 

kaupunginvaltuutettuna ja asemakaavalautakunnan puheenjoh-

tajana. Todellisen elämäntyönsä Nyström kuitenkin teki suunnit-

televana arkkitehtina. Yliopiston luotettuna arkkitehtina Nyström 

vastasi mm. Kasvitieteellisen puutarhan talvipuutarhasta (1889) ja pääraken-

nuksesta (1903), yliopiston kemianlaitoksen laajennuksesta Fabianinkadulla 

(1890 ja 1897), Yliopiston kirjaston laajennuksesta (1902) ja Siltavuorenpenke-

reen laitosrakennuksista (1905 ja 1910). Muista helsinkiläisistä julkisista hank-

keista mainittakoon Annankadun kansakoulu (1881), Kauppahalli (1889), Val-

tionarkisto (1890), nk. Lärkan, eli ruotsinkielien oppikoulu, nyk. Designmuseo 

(1895) sekä Tulli- ja pakkahuone (1901). Turun kauppahalli (1896), Turun tai-

demuseo (1900), Tampereella sijaitseva Suomen Yhdyspankin talo (1901) sekä 

Suomen Pankin konttorit Viipuriin, Kotkaan, Poriin ja Turkuun kertovat Nyströ-

min vaikutuksesta koko maassa. Ehkäpä parhaiten tunnettu Gustaf Nyström 

on kuitenkin nimenomaan vuonna 1891 valmistuneen Säätytalon arkkitehtina.  
kuva: blf.fi
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Aateliston itselleen rakennuttama Ritarihuone valmistui 1862 arkkitehti Th. Chiewitzin suunnittele-
mana. Ritarihuone on luonnollisesti toiminut säätytalokilpailujen itsestäänselvänä lähtökohtana ja 
vertailukohtana. Pitkän suunnitteluprosessin eri vaiheissa aatelittomien säätyjen rakennusta sommi-
teltiinkin laajennuksen kaltaiseksi osaksi Ritarihuonetta. Kuva otettu noin vuonna 1889, kun Suoma-
laisen kirjalllisuuden seuran rakennus on jo nousemassa Ritarihuoneen taakse, Säätytalolle ensin aio-
tulle tontille. N261493, HKM.
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3. Suunnittelun monet vaiheet

3.1 Säätytalon syntyvaiheita

Säätytalon pitkän suunnitteluprosessin mutkat ja suorat, kieli- ja säätypoliit-

tiset ristiriidat, kustannusten ja rakennuspaikan haasteet on ansiokkaasti ku-

vailtu toisaalla3, joten tässä yhteydessä tuodaan esiin vain muutamia sellaisia 

näkökulmia, jotka ovat kiinnostavia rakennuksen julkisivujen muotoutumisen 

kannalta. Aatelittomien säätyjen huoneen sijainnin toivottiin olevan käytän-

nöllisistä syistä lähellä Ritarihuonetta. Kun Ritarihuoneen pohjoispuoleisessa 

korttelissa oli 1880-luvulla vain puutaloja ja oli se osin rakentamatonkin, pi-

dettiin sitä tarkoitukseen otollisena. Vahva yhteys Ritarihuoneeseen sitoi suun-

nitteilla olevan rakennuksen tyylillisiä, toiminnallisia ja edustuksellisia ratkai-

suja.

3.1.1. Arkkitehti Höijerin pohjakaava

Ensimmäisiä konkreettisia ja jälkipolville säilyneitä luonnoksia ja tilaohjelmia 

kaikille säädyille tai ainakin kolmelle kodittomalle säädylle suunnitellusta ko-

koontumisrakennuksesta ovat Theodor Höijerin 1870-luvun lopulla laatimat 

pohjapiirustukset. Tonttina oli siis Ritarihuoneen pohjoispuoleinen Servaalin 

kortteli. Näiden suunnitelmien kautta hankkeen laajuus ja tilaohjelma ovat 

tulleet aikoinaan konkreettisiksi. Pohjissa voidaan myös nähdä yhtäläisyyksiä 

yli kymmenen vuotta myöhemmin toteutuneen rakennuksen ratkaisuihin. 

Arkkitehti Höijerin rooli myöhemmissä vaiheissa rajoittui yhteen välivaiheen 

1886 ehdotukseen ja viimeisen vaiheen tuomarointiin.

Th. Höijerin laatimista kahdesta ehdotuksesta laajempi, sijainti Servaalin kortteli, Ritarihuo-
neen pohjoispuolella. Kuva lainattu kirjasta Taidehistoriallisia tutkimuksia 11, Eeva-Maja 
Viljon artikkelista vuodelta 1988. 
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Tammikuun 1882 kilpailussa kolmen aatelittoman säädyn rakennus tuli si-
joittaa ritarihuoneen pohjoispuoleiselle tontille. Ylinnä F. A. Sjöströmin laa-
tima asemapiirros.

Sjöströmin kilpailuehdotukseen perustuva pääjulkisivu Kirkkokadulle, poh-
joiseen. F. Tilgmanin painokuva tammikuulta 1882. Tsv I 2, KA. Kilpailun pii-
rustusoriginaalit sijaitsevat Arkkitehtuurimuseon arkistossa.

Sjöströmin kilpailuehdotuksesta eteenpäin muokattu julkisivu Hallitus-
kadun suuntaan, helmikuu 1882. Tsv I 2, KA.
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3.1.2. Arkkitehti Sjöströmin klassistinen perintö

Ensimmäinen arkkitehtikilpailu 1881 
Suunnitteluun päätettiin valjastaa laajempi asiantuntijuus kansainvälisen 

arkkitehtuurikilpailun avulla. Vuonna 1881 käydyn kilpailun voitti kuitenkin 

arkkitehti F. A. Sjöström, suomalaisen ammattikunnan korkealle arvostettu ja 

kokenut edustaja. Sjöströmin ehdotus lainasi tai tulkitsi Ritarihuoneen muo-

tokieltä, mutta valtiopäivillä 1877-78 lausuttujen toiveiden mukaisesti julki-

sivuehdotusten koristeellisuus oli esikuvaansa runsaampaa. Tätä tyylillistä 

liittolaisuutta pidettiin aikakauden tyylisopivaisuuden puitteissa perusteltuna. 

Viljon mukaan ehdotuksissa voi nähdä lombardialaisen tiiliarkkitehtuurin piir-

teitä, mutta myös venetsialaisen palatsiarkkitehtuurin aiheita.4 

Hanke ei kuitenkaan ollut myötätuulessa, lähinnä säätyjen erimielisyyksien ta-

kia. Myös edustuslaitoksen muoto oli käymistilassa, nelisäätyisen järjestelmän 

sijaan pohdittiin kaksikamarista edustajistoa. Kolmen aatelittoman säädyn yh-

teiseksi kannaksi muodostui vähitellen tavoite saada riittävän edustava raken-

nus, joka ei jäisi Ritarihuoneen varjoon. Servaalin korttelin tontti ei siis tullut 

kyseeseen eikä kilpailu siinä mielessä ratkaissut pulmaa. Vuosien 1882-1883 

aikana säätyhuonetoimikunta kuitenkin vähitellen päätyi yksimielisyyteen sii-

tä, että uusi valtiopäivätalo tuli suunnitella kaikkien neljän säädyn käyttöön ja 

kaikkia tyydyttävä tontti löytyi lopulta Unionkadun eteläpäästä, yliopiston ob-

servatorion itäpuolelta. Toimikunta päätyi myös toteamaan, että vuoden 1881 

kilpailun voittanut ja luotettavaksi todettu arkkitehti Sjöström oli itseoikeutettu 

jatkamaan hankkeen suunnittelijana. Sjöströmille annettiin kolme kuukautta 

aikaa laatia kehitelty suunnitelma, nyt uudelle tontille Observatorionmäelle.5 

Laajennettu suunnitelma Observatorionvuorelle
Sjöströmin laajennettu suunnitelma Observatorionmäelle on yksi suomalaisen 

toteutumattoman arkkitehtuurihistorian kiinnostavimpia hankkeita. Perusrat-

kaisu vastasi Servaalin tontin kilpailuehdotusta, mutta laajennettu tilaohjelma 

edellytti kookkaampaa rakennusta ja komeampaa ilmiasua. Servaalin tontin 

kolmen säädyn suunnitelma oli pohja-alaltaan noin 140 x 160 jalkaa (noin 

41,5 x 47,5 vastaa noin 1950 m2), Observatorionmäelle suunnitellun neljän 

säädyn yhteisen edustusrakennuksen pohja noin 190 x 230 jalkaa (56,6 x 

68,3 m vastaa noin 3850 m2). Todettakoon, että toteutuneen Säätytalon mitat 

ovat noin 45 x 53 m, karkeasti 2400 m2.

Julkisivujen tyylillinen kehitys on mitä kiinnostavin. Elokuussa 1883 Sjöström 

päiväsi julkisivusommitelman, joka seuraili Ritarihuoneen muodonantoa. Ro-

maaniset pyörökaaret, ruusuikkunat ja julkisivupinnan varsin hienovireinen 

käsittely leimaavat kokonaisuutta. Muutama kuukausi myöhemmin, joulu-

kuussa 1883 Sjöström signeerasi klassistisen julkisivun, jota hallitsevat veis-

tossyvennykset, korinttilainen pylväs- ja pilasterijärjestys sekä määrätietoinen 

listoituksen ja rustikoinnin käyttö. Ehdolla on aiempaa voimakkaammin jä-

senöity, ryhdikäs renessanssipalatsijulkisivu. Keskirisaliitin parvekkeella julki-

sivulle on annettu enemmän syvyyttä ja loggian pylväillä vertikaalia ryhtiä. 

Ratkaisu ei kuitenkaan tyydyttänyt vielä arkkitehtiä eikä tilaajaa. 

Tammikuussa 1884 Sjöström on esitellyt kaksi ehdotusta: ”alternativ 3”, jossa 

edellisen renessanssipalatsin aiheistoa on kehitelty edelleen kohti selkeämpää 

ja komeampaa ilmaisua sekä ”alternativ 4”, jonka monumentaaliset kolossaa-

lipylväät kokoavat rakennushahmon ehjäksi ja juhlavaksi. Viljo epäilee, että 

viimeisimpien ehdotusten taustalla on vaikuttanut toimikunnan halu luoda 

uudelle valtiopäivätalolle vaikuttava, ainutkertainen hahmo, mihin tavoittee-

seen aiemmat ehdotukset eivät yltäneet.6 Kolossaalipylväiden käyttö voidaan 

nähdä viittauksena antiikin temppelipäätyjen pylväisiin, ehkä myös Engelin 

arkkitehtuuriin, mutta Sjöströmin ehdotuksessa ei hyödynnetä temppelipää-

dyn ikiaikaista auktoriteettia. Pääjulkisivun kolossaalipylväskäytävä muodostaa 

tasalakisen keskirisaliitin, jonka umpinaiset, pilasterimaiset kyljet tuovat mie-

leen riemukaaren inksriptioineen. Viljon mukaan kokonaisuudessa on havait-

tavissa barokkiklassisimin piirteitä. Ratkaisulle ei tahdo löytyä suoria esikuvia, 

vaan sommitelma kertoo suunnittelijansa vahvasta näkemyksestä ja tehtävän 
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F. A. Sjöström elokuu 1883, Alternativ 1. TsV 1 2, KA.

F. A. Sjöström joulukuu 1883, Alternativ 2. TsV 1 2, KA.

Sjöströmin planssit olivat säilyneet Säätytalossa 1980-90-luvun peruskor-
jaukseen saakka, siis Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallussa. Arkki-
tehti Helander toimitti planssit kadun yli Valtionarkiston huomaan, mistä 
johtuen planssit löytyvät TsV:n arkistokokonaisuudesta. 

F. A. Sjöström 1884, Alternativ 3. TsV 1 2, KA.
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Viimeisin ja lopulta hyväksytty julkisivuluonnos. Kolossaalipylväiden tarjoama jät-
tiläismittakaava on muihin ehdotuksiin verrattuna vaikuttavuudessaan omaa luok-
kaansa.
F. A. Sjöström 1884, Alternativ 4. TsV 1 2, KA.
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Sisäänkäynti- ja pääkerroksen pohjapiirustukset, F. A. Sjöström elokuu 1883.

Suuret salit oli nimetty pelkästään paikkaluvun mukaan. Sivusalit oli mitoitettu 100:lle 
hengelle, taaimmainen sali 80:lle ja pääsali 250:lle. Rakennus olisi siis soveltunut neljän 
säädyn täysistuntoihin. Tsv I, 2, KA.
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ainutkertaisuudesta. Ratkaisun ennakkoluulottomuudessa voidaan nähdä Sch-

inkelin Altes Museumin kaltaista vapautunutta ja oivaltavaa klassisten aiheiden 

käyttöä. Ehkäpä neljän kolossaalipylvään tasa-arvoisesti kantama, vaakunafrii-

sein koristeltu pääpalkisto voitaneen nähdä myös vertauskuvana neljän sää-

dyn tasa-arvoisesta asemasta Suomen valtiopäivätyössä. 

Komea suunnitelma sai säätytalotoimikunnalta hyväksynnän, ehdotus julkais-

tiin mm. Tekniska Föreningen i Finlandin julkaisussa alkuvuodesta 1885 ja 

toimikunta antoi Säätyvaltiopäiville selvityksen siihen saakka tehdystä suun-

nittelutyöstä. Rakennuksen kustannukset arvioitiin yli kaksinkertaisiksi siihen 

1,2 miljoonan markan budjettiin nähden, jolle toimikunta oli saanut säätyjen 

hyväksynnän Servaalin tontin ratkaisua varten. Suunnitelmat olivat julkisesti 

nähtävillä loppuvuodesta 1884 ja niistä käytiin keskustelua lehdistössä sekä 

kiittävään7 että syyttävään, tai suorastaan tragikoomiseen sävyyn8. Vaikka han-

ke, sen laajuus ja asiain hoito kohtasivat rajuakin kritiikkiä, pidettiin Sjöströ-

min laatimaa suunnitelmaa sinällään vaikuttavana ja onnistuneena. Julkisen 

keskustelun kiihkeys kuitenkin ennakoi vuoden 1885 Säätyvaltiopäivien pää- Pitkittäisleikkaus F. A. Sjöström elokuu 1883. Sisäänkäyntihallin mittakaava on vaikuttava. Rat-
kaisu on samanaikainen romaanisen pyörökaaripäätteisiin aukkoihin perustuvan julkisivun 
”alternativ 1” kanssa. Tsv I, 2, KA.

töstä: hanketta pidettiin liian kalliina ja toimikunnan katsottiin ylittäneen val-

tuutensa hankkeen laajentamisen osalta. Hankkeelle ei myönnetty tarvittavaa 

lisärahoitusta, vaan suunnittelussa edellytettiin palattavan takaisin lähtökuop-

piin, tällä kertaa 1,5 miljoonan kustannusvarauksella. 

Arkkitehti Sjöströmille Observatorionmäen valtiopäivätalohankkeen kariutu-

minen oli epäilemättä henkisesti raskas koettelmus. Hänen terveydentilan-

sa oli heikentynyt vähitellen vuoden 1884 aikana, minkä johdosta hän oli 

jo aiemmin pyrkinyt siirtämään erinäisiä tehtäviään oppilaalleen, arkkitehti 

Gustaf Nyströmille. Suuresti arvostettu arkkitehti Sjöström menehtyi elokuussa 

1885, vain 45 vuoden iässä, ja Säätytaloprojektin osalta jätti jälkeensä vaikut-

tavan sarjan arkkitehtuurin tyylitutkielmia tulevan edustusrakennuksen julki-

sivuista.
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Nyströmin ehdotus kutsukilpailuun 1886. Tonttina oli edelleen Rita-
rihuoneen takana oleva tontti ja arkkitehtuurin tuli olla Ritarihuo-
neen arkkitehtuuriin sovitettua - siis käytännössä aatelittomien sää-
tyjen rakennus noudatti muodonannoltaan vanhaa Ritarihuonetta. 
Ymmärrettävästi aatelittomat eivät olleet erityisen innostuneita Ri-
tarihuoneen kylkeen liimautumisesta. Kuvat: Finna / Aalto, arkkiteh-
tuurin historian laitoksen opetusdiat. 
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3.2 Arkkitehti Gustaf Nyström suunnittelijaksi

3.2.1.	 Toinen	arkkitehtikilpailu,	kutsukilpailu	1886

Kesäkuun alussa 1885, kun Säätyvaltiopäivät päättyivät, nimesi säätytaloval-

tuuskunta erityisen komission, jonka tehtävänä oli jälleen kerran selvittää po-

tentiaaliset tontit kolmen säädyn valtiopäivätalolle. Komission jäsenet olivat 

insinöörit Tallqvist ja Sanmark sekä arkkitehdit Decker, Gripenberg ja Gustaf 

Nyström. Nyströmin valikoituminen tähän tehtävään liittynee paitsi siihen, 

että hän oli ollut läheinen Sjöströmin kanssa ja mahdollisesti  jopa työsken-

nellyt hankkeen parissa, myös Nyströmin rooliin vanhempana arkkitehtuurin 

opettajana ja siis maan ylimpänä arkkitehtikoulutuksen auktoriteettina.9 

Tämän viisihenkisen komission toimesta asiat käynnistyivätkin lupaavasti. 

Tonttien selvittely ei tosin johtanut uusiin hyviin vaihtoehtoihin, joten vielä 

kerran päädyttiin tutkimaan mahdollisuutta rakentaa Ritarihuoneeseen liit-

tyvä, laajennuksen kaltainen osa. Ritarihuonejohtokunta asetti omat ehtonsa 

laajennukselle. Toimikunnan ehdotuksesta keväällä 1886 järjestettiin rajattu 

luonnossuunnittelukilpailu arkkitehtien Gripenberg, Nyström ja Theodor Höi-

jer kesken. Kilpailun tuloksena Nyströmin ehdotusta pidettiin säätytaloval-

tuuskunnan kokouksessa 5.3.1887 lopulta hiukan muita parempana, mutta 

suoranaista yksimielisyyttä Ritarihuoneen yhteyteen tehtävä hanke ei koskaan 

saavuttanut. Keskustelu ratkaisuista tyrehtyi osaltaan sen takia, että kokouk-

sessa tuotiin esille uusi, raikas vaihtoehto: Suomen Pankkia vastapäätä ole-

van Majavan korttelin kaikki neljä tonttia saattaisivat olla käytettävissä. Täs-

tä asetelmasta käynnistyi vihdoin sen rakennuksen suunnitteluprosessi, joka 

lopulta toteutettiin. Käytännössä pitkän suunnitteluprosessin monet käänteet 

1870-luvulta alkaen ovat toki kaikki vaikuttanut lopulliseen toteutukseen.

   

Kolmas arkkitehtikilpailu, kutsukilpailu 1887
Uusi tontti toi mukanaan uudet muuttujat. Niiden kartoittamiseksi prosessissa 

kiinteästi mukana olevat arkkitehdit Decker ja Gripenberg laativat luonnospii-

rustukset maaliskuussa 1887. Näiden perusteella valtuuskunta teki päätöksen 

tonttien ostamisesta 2.4.1887. Kesällä 1887 käytiin kolmas säätytalokilpailu, 

johon kutsuttiin viisi, hankkeeseen jo hyvin perehtynyttä arkkitehtia: Decker, 

Gripenberg, Höijer, Nyström sekä lisäksi arkkitehti K. A. Wrede. Höijer jätty-

tyi kilpailusta pois, joten ratkaisuehdotuksia saatiin neljä. Kilpailuohjelma oli 

identtinen edellisvuoden kilpailun kanssa, mutta uusi tontti tietysti mahdollisti 

hyvin erilaisen asetelman ja Ritarihuoneen tyylillisestä yhteydestä vapautetun 

julkisivun.

Neljä ehdotusta olivat keskenään ymmärrettävästi varsin samankaltaisia, oli-

vathan arkkitehdit, Wredeä lukuunottamatta, keskustelleet erilaisissa toimi-

kunnissa ja komissioissa rakennuksen luonteesta, hahmosta ja periaatteista  

useita kertoja. Kaikki edustivat aikakauden tyypillistä koristeellista klassismia, 

jota Suomessa on totuttu kutsumaan uusrenessanssiksi. Kaikkien pääjulkisi-

vu perustui vahvaan keskirisaliittiin. Gripenbergillä ja Wredellä sommitelma 

perustui tasalakiseen pylväskäytävään, Deckerillä ja Nyströmillä päätykolmi-

olliseen ”temppelipäätyyn”. Rakennusten mittakaavallisessa vaikutelmassa 

Nyströmin ehdotus erottuu muista kaikkein suurieleisimpänä. Nyström käyttää 

Sjöströmin luomaa sisäänkäynnin sommitelmaa, jossa kolossaalipylväät muo-

dostavat juhlavan sisäänkäyntitasanteen. Muiden ehdotusten pylväskäytävät 

seisovat kaaripäätteisten aukkojen rytmittämän basiskerroksen päällä, joten 

ne eivät yllä Nyströmin pylväiden mittoihin. Pohjaratkaisuiltaan  suunnitelmat 

noudattivat samaa, aiemmissa ehdotuksissa esiintynyttä perusratkaisua, jos-

sa suuret salit sijoittuivat pääkerrokseen, kookkaan paraatiportaan ympärille. 

Suunnitelmien merkittävät erot tulevat esiin tilamuodoissa ja kokonaisuuden 

suhdemaailmassa, niin pohjissa kuin julkisivuissakin.10 

Muutamien käänteiden jälkeen, marraskuussa 1887, G. Nyströmin ehdotus 

valittiin toteutuksen lähtökohdaksi, mutta tämän tuli tarkistaa suunnitelmaa si-

ten, että rakennuskustannukset eivät missään nimessä nouse yli 1,1 miljoonan 

markan. Nyström esitteli kustannustarkennetut luonnokset seuraavan vuoden 

helmikuussa. Sisääntulotasannetta oli pienennetty, lehteriportaiden lukumää-
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”Piirustus Suomen säätyjen rakennusta varten, pääfasadi”. Gustaf Nyströmin lopullisen suunni-
telman hyväksytty, länteen katsova pääjulkisivu. Oikeassa alanurkassa Yleisten rakennusten ylihal-
lituksen tarkastuksen ja hyväksynnän vahvistus marraskuulta 1888, oikeassa ylänurkassa Senaatin 
vahvistus joulukuulta 1888. HTKK, KA.

Sisäänkäyntikerroksen pohjapiirustus, piirustuksen oikeassa alanurkassa Senaatin 
vahvistus joulukuulta 1888. Rakh, KA.

”Piirustus Suomen säätyjen rakennusta varten, läpileikkaus”. Piirustuksen oi-
keassa ylänurkassa Senaatin vahvistus joulukuulta 1888, YRY:n hyväksyntää leik-

kauksessa ei ole. HTKK, KA.
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rä leikattu neljästä kahteen ja suunnitelmaa rationalisoitu mahdollisuuksien 

mukaan, mutta kustannusarvio ylitti ehdottoman tavoitteen ja valtuuskunta 

velvoitti Nyströmin yksinkertaistamaan suunnitelmaa edelleen. Yleisessä kes-

kustelussa Nyström ei suinkaan ollut kiitoksen ja kehujen kohde, vaan häneen 

kohdistui epäilyjä sisäpiirin suosikin roolista ja tuhlailevasta lähtökohdasta liian 

kalliin suunnitelman takia. Helmikuussa 1888 Helsingfors Dagbladetissa tie-

dettiin mm. kertoa, että Nyströmin suunnitelman kustannukset olivat tontin 

ostohinta mukaan lukien peräti 2,1 miljoonaa markkaa! Tämä huhu sittemmin 

osoitettiin perättömäksi, mutta keskustelu hankkeen vaiheista oli varsin vilkas-

ta lehdistössä. Samassa lehdessä myös muistutettiin, että Säätytalohankkeen 

valmistumiselle oli tärkeä takaraja - vuoden 1891 valtiopäivät.11 

Maaliskuussa 1888 Nyström kuitenkin esitteli jälleen uuden suunnitelman, 

jonka kustannukset hän oli painanut 1,05 miljoonaan.12 Suurieleinen sisään-

tulotasanne oli muutettu suoraviivaisiksi portaiksi, kaikki turha oli riisuttu, ko-

ristelua minimoitu ja suunnittelun painopiste oli Nyströmin mukaan hyvissä 

mittasuhteissa. Pakon edessä tehdyt kevennykset Nyström koki lopulta koko-

naisuutta eheyttävinä, kuten käy ilmi kirjeestä, jonka hän lähetti maaliskuun 

lopulla ystävälleen ja kollegalleen Brynolf Blomkvistille: ”Mielestäni hanke on 

selkeytynyt koko ajan. Sisätiloista tulee toivoakseni yksinkertaisuudessaan suu-

rieleiset.”13 Tämä moneen kertaan hiottu suunnitelma sai vihdoin valtuuskun-

nan siunauksen ja Nyströmiä kehoitettiin laatimaan rakennuksesta lopulliset 

piirustukset. Päivälehdissäkin sävy suunnitelmaa kohtaan muuttui hyväksy-

vämmäksi, kun hanke vihdoin näytti edistyvän. Lopulliset suunnitelmat val-

mistuivat lokakuussa 1888, suunnitelmat tarkistettiin Yleisten rakennusten 

ylihallituksessa marraskuussa ja senaatti vahvisti ne 20.12.1888.
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3.3 Nyströmin julkisivuarkkitehtuurin taustoja

Sjöström, Nyström ja kolossaalipylväät
Pääjulkisivun sommitelman osalta Nyström ilmeisesti koki jonkinlaista pai-

nostusta tai selittelyn tarvetta, sillä maaliskuussa 1888 hän kirjoitti ystäväl-

leen Blomkvistille seuraavasti: ”Väitetään, että olisin kopioinut rakennuksen 

julkisivut Fransilta. Se on, kuten hyvin voit ymmärtää, epätotuus. Sjöströmin 

ja minun julkisivujeni kaikkinainen yhdenkaltaisuus muodostuu vain siitä, että 

molemmat käytimme kolossaalijärjestelmää. Ja se on uskoakseni ainoa keino 

luoda Säätytalolle karaktääri. Mutta kuten tiedät, on kolossaalijärjestys yhtä 

vanha kuin arkkitehtuuri itse enkä ole kuullut, että Frans olisi hakenut patent-

tia sen käyttöön yksinoikeutta Suomessa, varsinkin kun sitä tuskin olisi hänelle 

myönnetty - käyttihän Engel sitä niin usein ennen häntä. No tämä riittää tästä 

asiasta... tai pieni lisäys. Lienee, tai ainakin pitäisi olla, jotenkin ymmärrettävää, 

että Fransin vanhana oppilaana olen tullut imeneeksi itseeni hänen ideoitaan 

ja näkemyksiään. 

 Kun olen yllä kerrotun mukaisesti sitä mieltä, että kolossaalijärjestys 

on jokseenkin ainoa säätytaloille soveltuva karakteristinen muoto, niin taidan 

nöyrästi todettuna olla tässä asiassa samaa mieltä kuin lähes kaikki ulkomaa-

laiset parlamenttitalojen rakentajat ja - mirabile dictu - jopa samaa mieltä kuin 

pari tiettyä arkkitehtiä, jotka muutama vuosi sitten Säätytalodelegaatiossa jok-

seenkin pakottivat Fransin sitä käyttämään, kuten varmasti muistat.”14

Kolossaalijärjestys oli tässä vaiheessa Nyströmille jo läpikotaisin tuttu, sillä Val-

tionarkiston kolossaalijärjestys oli toteutusvaiheessa. Ensimmäiset luonnokset 

Valtionarkiston komeasta julkisivusta Nyström oli laatinut jo 1885, ehkäpä 

juurikin opettajansa Säätytalo-ehdotuksen innoittamana. 

Arkkitehtilehti 1926, 1
”Nyström on niin hyvin Polyteknillisessä opistossa antamassaan opetuksessa kuin omissa luomis-
saan piintynyt renessanssinhengen mies ja toteuttaa ainakin toimintansa alkuaikoina Wienissä 
saamaansa opetusta. Muutamissa 1880-luvun viimeisinä vuosina laatimissaan töissä, eritoten 
Suomen Valtionarkiston rakennuksessa, mutta myöskin Säätytalossa, voittaa hän aikalaisensa 
soveltaessaan tehtäväänsä ihmeellisen yksinkertaista  ja jalostettua rakennustaiteellista otetta.”
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Nyströmin arkkitehtuurikäsityksestä
Taidehistorioitsija Ville Lukkarinen kuvailee väitöskirjassaan Nyströmin arkki-

tehtuuri-ihanteiden perusteita ja taustoja ja samalla hän tarjoaa mainion yleis-

kuvan Säätytalon suunnittelun ja rakentamisen aikalaiskeskustelun teemoista. 

Nyströmin rooli suomalaisen arkkitehtiopetuksen keskeisenä henkilönä perus-

telee Nyströmin merkityksen laajemmin.15

Säätytalon valmistumisen aikoihin vuonna 1891 arkkitehtiopiskelija Lars Son-

ck muiden muassa kuunteli Nyströmin luentoja arkkitehtuurista ja laati näis-

tä  itselleen muistiinpanot, jotka ovat säilyneet. Muistiinpanojen perusteella 

Lukkarinen hahmottelee Nyströmin arkkitehtuurikäsitystä. Kaiken perustana 

on ollut vuosisatojen myötä kehittynyt ja jalostunut käsitys antiikin Kreikan ja 

Rooman rakennusperinteestä, jonka nähtiin palautuvan luonnolliseen, juma-

laiseen järjestykseen ja yleispätevään arkkitehtuurin kieleen. Lukkarisen mu-

kaan Nyström johdatti opiskelijoitaan ymmärtämään, että taiteen ylin tavoite 

on kehittää ja jalostaa inhimillistä henkeä. Vain silloin voidaan taidetta kutsua 

taiteeksi ja kuvailla kauniiksi. Arkkitehtuuri on kaunotaiteiden joukossa ensim-

mäinen. Luonto on kauneuden ylin taso, tai ilmentymä ja luonnon tutkiminen 

on edellytys taiteen ihanteen toteutumiselle. Kaikessa luonnossa esiintyvä jär-

jestys, siis osien keskinäiset lainalaisuudet ja suhde kokonaisuuteen, on kaiken 

perusta. Tämän mukaan myös volyymien tai kappaleiden harmonia perus-

tuu tiettyihin numeerisiin suhteisiin. Rakennusosat ja ornamentiikka puhuvat 

arkkitehtuurin kieltä ja palvelevat rakennuksen merkityksen ja tarkoituksen 

syvempää ymmärrystä. Antiikin Kreikan rakennustaiteen Nyström näki  tämän 

arkkitehtuuri-ihanteen täydellisenä ja esimerkillisenä ilmentymänä.16 Tätä nä-

kemystä ja muoto-oppia Nyström opetti suurella pikkutarkkuudella. Vuosisa-

tainen klassisen antiikin konservatiivisten ihanteiden ja toisaalta valistuksen 

mukanaan tuoman, kokemukseen ja objektiiviseen tieteeseen perustuvien, 

”modernien” ajatusvirtausten vaihtelu esiintyi arkkitehtuurissa hitaasti ja mal-

tillisesti. Nyström tukeutui opetuksessaan edelleen klassistiseen perinteeseen, 

jonka oltiin nähty hiipuvan Suomessakin  jo 1800-luvun puolivälissä, kun ro-

mantiikan vapaammat ajatukset saivat tilaa. 

Kaksi klassisen arkkitehtuurin erityistä kohdetta, jotka ovat eri aikakausina toimineet suorana innoituk-
sena klassismin tutkijoille ja arkkitehdeille: Nimesissä, Etelä-Ranskassa, sijaitseva Maison carrée- temp-
peli on yksi parhaiten säilyneitä roomalaisaikaisia temppeleitä. (https://www.nimes-tourisme.com/
experience/) Arkkitehti Palladion Villa La Rotonda, tai Villa Almerico Capra Valmarana, valmistui 1592. 
(wikimedia.com.)

Nyströmin aikalaisesikuvista saksalainen kulttuuripiiri oli läheinen. Esimerkiksi berliiniläisarkkitehti 
Ludwig Hoffmannin arkkitehtuurista voi löytää Säätytalossakin esiintyviä teemoja, kuten takajulki-
sivun sivurisaliittiaiheet (Hoffmannin yksityishuvila 1877) ja alinna historiallis-luonnontieteellisen tie-
dekunnan kompakti, keskiaulan ympärille kiertyvä pohjaratkaisu. https://architekturmuseum.ub.
tu-berlin.de/
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Suunnittelun ja toteutuksen täsmällisyys
Gustaf Nyström tunnetaan laaja-alaisena ja monipuolisena suunnittelijana. 

Hänen vahva arkkitehtuurihistorian asiantuntemuksensa ja siihen liittyvä suh-

demaailmojen ymmärrys mahdollisti tietyn joustavuuden eri vuosikymmenien 

tyylisuosikkeja kohtaan. Vaikka Nyström muovaili omaa klassismiaan vuosi-

sataisia sääntöjä hyödyntäen, on hänen ratkaisuissaan aina läsnä kriittinen 

harkinta, kunkin kohteen ominaislaatu sekä uuden tekniikan ja uusien ma-

teriaalien mahdollistamat ”modernit” ratkaisut. Nyströmin rakennukset ovat 

läpikotaisin harkittuja - ja Säätytalon kohdalla tämä on erityisen totta. 

Hankkeeseen saatiin kiinnitettyä valtionarkiston pääurakoinnista vastannut 

rakennusmestari Sivenius jo hankkeen vahvistumisen alkuvaiheessa. Kun 

Nyströmin piirustukset 19.3.1888 hyväksyttiin, liittyi suunnitelman esittelyyn 

Siveniuksen laatima kustannusarvio ja sitoumus suorittaa urakka kiinteällä 

summalla. Lokakuussa urakkaa tarjottiin tehtäväksi myös vapaasti tarjotta-

vaksi17, mutta sopimus solmittiin lopulta nimenomaan Siveniuksen kanssa. 

Suunnitelmien täsmentyessä myös urakan sisältö vahvistui18 ja urakkasopimus 

Siveniuksen kanssa allekirjoitettiin 14.1.1889, 817 686 markan summasta. 

Valtionarkiston työ jatkui aina vuoden 1890 syksyyn, Säätytalo käynnistyi Si-

veniuksen osalta alkuvuodesta 1889 - hankkeet olivat siis päällekkäin yli puo-

litoista vuotta.

Rakennusvuosina 1888-1891 Säätytalon toteutusta leimasi tiukka talousku-

ri ja rivakka aikataulu, jotta rakennus saataisiin käyttöön tammikuun 1891 

valtiopäiville. Vanha rakennuskanta purettiin tontilta kesän 1888 aikana ja 

viimeistään syyskuussa tontin ympärille oli rakennettu työmaa-aita. Suunnitte-

lijan ja päätoteuttajan keskinäinen luottamus ja toisen työtapojen tunteminen 

mahdollistivat osaltaan täsmällisen kustannusarvion, juohevan asioiden etene-

misen ja täsmällisen toteutuksen. Rakennustyö eteni suunnitellusti ja rakennus 

saatiin valtiopäiväkäyttöön tavoitteiden mukaisesti, vaikkakin viimeistelytöitä 

tehtiin rakennuksessa sen jälkeen useassa eri vaiheessa.
Rakennusmestari Siveniuksen työmaa-aikainen muistivihko, jossa on 
ratkaistu kulloinkin kiperiä yksityiskohtia. Nyströmin suunnitelmat si-
sälsivät rautarakenteiden mitoituksen pääperiaatteet, mutta Sivenius 
selvästi vastasi siitä, että kuormat eivät ylittyneet. Kansio 3, EA.
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Talotekniikka osana arkkitehtuuria
Nyströmin kirjeenvaihdosta käy ilmi, että rakennuksen ilmanvaihtoon ja läm-

mitykseen liittyvät tekniset kysymykset ovat olleet suunnittelutyön keskiössä 

viimeistään keväästä 1888. Tarjouksia ja teknisiä ratkaisuja on tutkittu usean 

toimittajan kanssa, niin pietarilaisen San-Gallin kanssa, joka toimitti Valtion-

arkiston laitteiston, kuin myös berliiniläisen ja hampurilaisen toimittajan ja 

tietysti suomalaisen insinööri Berggrenin kanssa.19 Lokakuun 1888 suunnitel-

missa ilmanvaihto ja lämmitys esiintyvät pohjissa harkittuina kokonaisuuksina, 

mutta julkisivujen klassista rauhaa ei ole suurilla piipuilla rikottu. Piippujen jät-

täminen pois julkisivupiirustuksista on toki pitkällinen perinne, jota Nyström-

kin tässä toteutti.

Myös toteutuneessa rakennuksessa talotekniikan läsnäolo on piilotettua ja 

tietoista, niin interiööreissä kuin julkisivuillakin. Vain kattomaiseman suurista 

piipuista on muodostettu määrätietoinen osa rakennuksen massallista ja ilmai-

sullista kokonaisuutta. Elokuussa 1889 Nyström esitteli rakennustoimikunnal-

le ehdotuksen raitisilmapiippujen (sugkorstenarna) koristeasusta (en dekorativ 

utstyrelse), mitä toimikunta puolsi. Ainoastaan yli-insinööri Tallqvist kirjautti 

eriävänä mielipiteenään, että piiput tulisi tehdä niin yksinkertaisina kuin mah-

dollista, jotta ne eivät nousisi esiin katon käsittelystä. 20 

Rakennustoimikunnan pöytäkirjoihin on nidottu mukaan liite, 
jossa taulukkomuotoon on koottu kolmen eri suunnittelijan 
luonnostelemien lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien edut 
ja haitat. Taulukko perustuu mahdollisten urakoitsijoiden laa-
timiin tarjousasiakirjoihin.Kansio 4, EA.

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelijaksi ja toi-
mittajaksi valittiin suomalainen insinööri Berggren, jonka var-
hainen suunnitelma kesäkuulta 1888 on ohessa. MFA. 
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3.4 Julkisivujen rakenne

3.4.1. Perustus ja sokkeli

Huolellisen pikkutarkka leikkaus vuodelta 1888 antaa hyvän käsityksen Sääty-

talon rakenteista ja perustamisen tavasta. Snellmaninkadun laidalla kalliopinta 

oli selvästi syvällä, sillä leikkauksessa luonnonkivinen, graniittiharkoista ladottu 

perustus painuu ensimmäisen kerroksen lattiapinnasta peräti 8,5 metriä alas-

päin. Urakkasopimuksessa edellytettiin, että rakennus perustetaan kokonaan 

kalliolle, siten että kallioon louhittiin vaakasuoria tasoja perustuspinnoiksi. 

Graniittiharkkojen ladonnasta annettiin tarkat ohjeet. Saumojen edellytettiin 

olevan ohuet ja kiilakivien tuli tukea paadet niin, että laskeutumista ja liikettä 

ei perustuksissa tapahdu. Suurimman kuorman alueilla harkot tuli sovittaa toi-

siinsa niin huolellisesti, että pystysaumoissa ei kiilakiviä tarvita. Näkyvät sokke-

likivet tuli tehdä tasasävyisistä, virheettömistä ja pinnaltaan hienoksihakatuista 

graniittiharkoista. Kivet tuli kiilata paikalleen huolellisesti, sisäpuolelta sement-

tilaastia käyttäen. Sama koski Snellmaninkadulta nousevan portaan graniittias-

kelmia, pääsisäänkäynnin peristyylikatoksen lattiaa ja graniittilistaa. Kaikki tuli 

latoa ja saumata sementtilaastilla.21 Portaaseen kuuluva terassirakenne kehys-

tettiin kaiteella, joka koostui ”sementtiin” valetuista balustereista. 22 

3.4.2. Tiilimuurien rakenne

Julkisivujen puolelta tarkasteltuna Säätytalo noudattaa muurausteknisesti pit-

kälti helsinkiläisen massiivisen tiilirakentamisen perinnettä, mutta rakenteissa 

on varsin runsaasti sekä rakenteiden sisäisiä ankkuri- ja vetorautoja, että it-

senäisiä rautarakenteita, kuten kattotuolit ja valurautaiset ravintolasalin (110) 

pylväät. Aukonylitykset toteutettiin sopimuksen mukaan tiiliholveina, paitsi 

jos aukonleveys ylitti 1,2 metriä, jolloin aukko vahvistettiin ratakiskoilla, joi-

den päiden tuli olla ainakin 45 cm:n matkalta kannatettuja. Innovatiivisena 

suunnittelijana Nyström oli koestanut varsinkin rautarakenteita, mutta myös 

Nils Wasastjernan valokuva rakennuksen valmistuessa 1891 antaa hyvän 
kuvan kalkattujen pintojen erittäin kauniista vaikutelmasta. Perustuksien 
graniitti oli selvästi kalkattuja rappauspintoja vaaleampi. HKM.
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Ote ”Piirustus Suomen säätyjen rakennusta varten, läpileikkaus”. Noin 1888. HTKK, KA.

Sokkelin graniittiharkkojen hienoksihakattua ja varsin tasasävyistä pintaa. 2019.
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sementin käyttöä varsin laajassa mitassa jo Kansallisarkiston rakennuksessa. 

Säätytalossa rauta ja sementti nivoutuvat kalkkilaastin, tiilen ja puun perintei-

sempään materiaalipalettiin monipuolisesti ja tietoisesti. 

Tiilimateriaaliksi Nyström hyväksyi laajan kirjon: rautapoltettu, korkeapuna-

poltettu, punapoltettu sekä vaaleapunapoltettu tiili, mutta vajaapolttoiset tuli 

karsia pois. Laastin raaka-aineet kuvailtiin varsin tarkkaan. Hiekan tuli olla 

paitsi teräväsärmäistä ja puhdasta, myös tasarakeista, mutta ei liian hienoa. 

Pintarappausta varten hiekkaa sai seuloa, sillä rappauksessa ei hyväksytty ki-

vipiirtoja. Kalkin tuli olla hyvää, märkäsammutettua ilmakalkkia, kalsiumhyd-

roksidipitoisuuden vähintään 78%, eikä se saanut sisältää suolaa. Sementin 

taas tuli olla hyvää, hienoksijauhettua, hitaasti sitovaa portlandsementtiä. 

Kalkkilaastin tuli sisältää niin paljon kalkkia, että kalkki täysin täyttää kaik-

ki hiekanjyvien väliset raot. Laasti tuli työstää laastikraanoissa (brukskranor) 

huolella eikä massaa saanut jättää seisomaan paljuihin päivästä toiseen. Se-

menttilaastia tuli käyttää kaikissa graniittirakenteissa, perustus- ja sokkelimuu-

rauksissa. Sementtilaastia tehtiin tarpeen mukaan 1:3 seoksella tai sementtipi-

toisemmalla 1:2 seoksella. Vettä tuli käyttää sen verran, että laasti saa kiinteän 

rakenteen (fast konsistens). Kalkkisementtilaasti tuli valmistaa siten, että 100 

litran kalkkilaastipaljuun sekoitettiin 12,5 litraa sementtiä (” Till hvarje bruks-

balja om 0,1 kub. m rymd vanligt kalkbruk tillsättes 1/2 mått om 0,025 kub. 

meters rymd cement”). 

Muuraustyö tuli suorittaa hyvällä limityksellä ja julkisivun saumat tuli jättää 

auki. Kaikkien listamuotojen taustamuuraus tuli tehdä muototiilillä tai käsin 

muotoilluilla tiilillä. Tiilet tuli kastella ennen muurausta ja sementtilaastilla 

tehtyjen muuriosuuksien jälkikostutusta korostettiin. Muuraustyöstä ja käy-

tettävistä raaka-aineista annettiin lukuisia yksityiskohtaisia ohjeita. Esimerkiksi 

graniittisten sokkelikivien päälle tuli vähintään kolmen tiilivarvin verran käyt-

tää rautapoltettuja tiiliä ja sementtilaastia. Tiilimuurien osalta edellytettiin, että 

rakenneosat tuli suunnitella siten, että sementtilaastilla ja korkeapunapolttoi-

silla tiilillä tehtyjen muurien kuorma ei ylittänyt 11 kg/cm2  ja taasen kalkki-

laastilla ja korkeapunapolttoisilla muurattujen tiilimuurien kuorma 7 kg /m2.23 

Ylimmän kerroksen muurauksessa tuli käyttää vaaleapolttoista tiiltä ja julki-

Yllä ote Siveniuksen vih-
kosta, johon on luonnosteltu 
välipohjien ankkurointi sei-
nämuureihin sekä suurien 
salien lehterirakenteita. 
Kansio 3, EA.

Perustusladelman luonnon-
kiviharkot ovat väljästi suo-
rakulmaisia. Tippukivikas-
vusto kertoo muurauksessa 
liikuvasta kosteudesta. Kel-
lari kuvattuna ennen perus-
korjausta, 1989. HL.
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sivupinnassa tuli käyttää pakkasenkestävää tiilltä. Kaikki ulkonevat listat tuli 

samoin muurata vahvoista kovista tiilistä. Peristyylin suuret pylväät tuli tehdä 

muototiilistä ja niiden muurauksessa tuli käyttää sementtilisäystä, jotta laasti 

kovettuisi nopeammin. Työmaan aikana päädyttiin hoikkien kolossaalipylväi-

den kapiteelien päälle asettamaan teräslevyt arkkitraavin painoa jakamaan.24 

Ankkurirautoja, lattoja ja ratakiskoja on käytetty vain maltillisesti ulkonevissa 

rakennusosissa, toisin kuin sisätiloissa, joissa raudan käyttö on varsin monin-

muotoista. Esimerkkinä julkisivuun liittyvistä rautaisista osista mainittakoon 

peristyylin ylittävän arkkitraavin ytimessä urakkasopimuksen mukaan olevat 

valssatut takorautapalkit. Myös rakennusta kiertävä leveä räystäslista tuli muu-

rata sementtilaastilla poikittaisista pienistä holveista, jotka tukeutuvat ratakis-

kojen varaan. Tämän pienen poikittaisen holviston yläpinta tuli muuraustyössä 

jättää saumoistaan avoimeksi, mutta viimeistellä 10 mm:n vahvuisella sement-

tilaastikerroksella, joka painettiin tiukasti kaikkiin saumoihin. Rautarakentei-

den ohella ulkonevien rakennusosien rakenteissa sai käyttää kalkkikivilaatto-

ja, mutta näiden käytöstä ei ole tietoa. Pääurakoitsija vastasi paitsi kaikkien 

venttiileiden ja säleikköjen sovittamisesta muuraustyöhön, myös julkisivujen 

kipsikoristelun kannakkeiden paikalleenmuuraamisesta. 

Tiilimuuraus päättyy ullakolla räystäslistaa kantaviin ratakiskoihin ja niiden varaan tehtyihin matalaiin 
poikkiholveihin.
Kellarin laakeita holvauksia. Kuvat noin 1987, HL.
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Julkisivupinnat tuli rapata ohjeen mukaisella hienolla kalkkilaastilla täsmäl-

lisesti, eli luotisuoraan, vaakasuoraan ja tarkasti annettujen profiilipiirustus-

ten mukaisesti. Laastin paksuus ei saanut ylittää 25 mm, paitsi jos detaljipii-

rustuksissa oli erikseen niin osoitettu. Laastin tarttuminen pohjaan tuli olla 

hyvä. Perusseinäpinnoissa käytettiin kalkkilaastia, mutta ulkonevat profiililistat 

ja pilasterien basikset tuli rapata sementtivahvistetulla laastilla. Suurimmalla 

säärasituksella olevat peristyylin pylväs- ja pilasterijalustat tuli rapata kokonai-

suudessaan sementtilaastilla.25 Rappauksen työtapojen vakiintuneisuudesta ja 

ammattikunnan vahvuudesta kertoo se, että rappaustyön kulkua ei urakkaso-

pimuksessa ohjeistettu juuri lainkaan. Rappausten, muurausten ja betoniva-

losten todellisen sementtipitoisuuden selvittäminen edellyttää paikan päällä 

tehtävää tutkimusta ja materiaalianalyysiä. 

Alkuperäinen rappaustyö on monimuotoista ja terävää. Karkeapintaiset, koristeelliset harkkorappaukset ovat 
suurelta osin alkuperäistä työtä. Oikealla harkon päädyssä uudempi paikkaus, jonka struktuuri on paljon alku-
peräistä pintaa pienempää. Sileät rappauspinnat ovat pääosin uudempaa kerrostumaa. Kuvat 2019.
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Julkisivukoristeiden urakointi annettiin pietarilaiselle kuvanveistäjä Beluginille, 

joka toimi Helsingissä ja urakoinnin ohella mm. opetti kuvanveistoa taidete-

ollisuusyhdistyksen koulussa. Sopimus oli laadittu kaksikieliseksi - ruotsiksi ja 

venäjäksi. Asiakirjojen perusteella Belugin on toimittanut paitsi kipsi- myös 

betonivaloksia. Urakkasopimus on varsin ylimalkainen ja siinä viitataan myö-

hemmin toimitettaviin toteutuspiirustuksiin. Tammikuussa 1891 Belugin las-

kutti lisätöinä julkisivun täydentäviä koristeita, mm. 12 juoksumetriä peris-

tyylin ikkunoiden päälle tulevaa a la greque-listaa, 35 jm koristeellista friisiä 

pääovien ympärille ja 29 jm koristeellista arkkitraavin alapuolista pintaa pe-

ristyylin pylväiden väliin.26 Ukri Oy:n kuntotutkimuksen 2019 perusteella ei 

vaikuta siltä, että julkisivulla olisi betonivalettuja plastisia koristeita, mutta 1. 

kerroksen kaaripäätteisten ikkunoiden harkkorappauksen kiilakiviaiheet he-

rättävät kysymyksen. Rapatun näköiset kiilakivikappaleet vaikuttavat Ukrin 

raportin mukaan levymäisiltä, hyvin kovilta valoksilta, eivät suoraan seinään 

tehdyltä rappaukselta. Kipsikoristeita on korjattu laajasti ainakin 1970-luvulla  

ja voidaan epäillä, että alkuperäisiä on jäljellä korkeintaan satunnaisesti, suo-

jaisissa paikoissa.
Pääovia kehystävä ornamentiikka sai lopullisen muotonsa vasta rakennusprosessin aikana. Joulukuussa 1888 
vahvistetussa julkisivupiirustuksessa ei esiinny siivekkäitä leijonia. Korinttilaisen kapiteelin ja koko palkiston va-
kiintunut muoto taas vastaa toteutunutta hyvinkin tarkkaan. Maakuntavaakunatkin ovat toteutuneet suunni-
telman mukaan, ainoastaan Savon ja Satakunnan vaakunat ovat vaihtaneet paikkaa!
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Kipsien kiinnitysraudat, kuten mainittua, olivat muurareiden vastuulla, mut-

ta pintakäsittelynä Beluginin sopimuksessa todetaan, että kaikki raudat tuli 

käsitellä sinkillä ruostetta vastaan (förses med zinköfverdrag). Ennen kunkin 

keskeisen koristetyypin valamista Beluginin tuli esittää mallikappale, joka kiin-

nitettiin paikalleen Nyströmin tarkastusta ja hyväksyntää varten. Koristeiden 

kiinnittäminen oli Beluginin vastuulla, mutta niiden pintakäsittely kuului Wuo-

rio & Koskisen urakkaan. Maalausurakan sopimuksessa todettiin, että kipsit 

tulee kahdesti upottaa (dränkas) kuumaan, nopeasti kuivuvaan pellavaöljyver-

nissaan, minkä jälkeen ne tuli öljymaalata kahdella sävyllä arkkitehdin ohjeen 

mukaisesti.27 Kaksivärisyys viitannee siihen, että kipseissäkin on ajateltu käy-

tettävän jonkinlaista mukailumaalausta, mitä 1993 julkisivujen kunnostustyös-

sä osaan koristeista toteutettiinkin.

Kipsiornamentiikka on paikoin hämmästyttävän pienipiirteistä ja ilmeikästä tarkasteluetäisyys huomi-
oiden. Hengettären käsivarsien ja laakerilehvien kipsimateriaalin koostumus on kiinnostava kysymys, 
sillä koristeet ovat hyvin pienipiirteisiä. 1970-luvun valokuva paljastaa käsivarren pitkittäisen mur-
tuman; toinen käsivarsi on murtunut jo aiemmin. Taustassa näkyvä saumajälki viittaa siihen, että ai-
nakin hengettären hahmo on valettu taustallisena. Kuvat 1974 (Pulla/ Backman) ja 2019 (Okulus).

Nyströmin toimiston työpiirustuksia on säi-
lynyt satunnainen otanta Arkkitehtuurimu-
seon arkistossa. Interiöörien osalta löytyy joi-
tain 1:1 profiili- ja kipsiornamenttipiirustuksia, 
mutta julkisivuihin liittyvää työpiirustusmate-
riaalia on hyvin vähän. Tämä pääjulkisivun or-
namenttitutkielma antaa käsityksen suun-
nittelun työtavoista. Piirustuksen vasemman 
puoliskon luonnoksista keskimmäinen vali-
koitui peristyylin koristekentän toteutukseen. 
MFA.
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3.4.3. Ovet ja ikkunat

Pääsisäänkäynnin ulko- ja sisäovet karmeineen ja kolmen istuntosalin pääovet 

Nyström määräsi toteutettavaksi tammesta. Pääurakkaan kuului tammiosien 

suojaus kolmeen kertaan vernissaamalla.28 Kaikki muut ovet, myös itäisen jul-

kisivun ulko-ovet, tuli tehdä kuivasta, oksattomasta ja ”kypsästä” männystä.

Ikkuna- ja ovikarmit sovitettiin rakennukseen jo muuraustyön aikana. Talvek-

si 1889-90 kaikki ikkuna- ja oviaukot peitettiin kaksoislaudoituksella, jonka 

väliin tuli sammalta eristeeksi. Rakennustyölle välttämättömän luonnonvalon 

takia lautapeitteisiin tuli tehdä valoaukot, jotka tuli varustaa tuplalasituksella. 

Tavoitteena oli kuivattaa rakennus mahdollisimman hyvin tämän yhden läm-

mityskauden aikana. Ikkunat, niin karmit kuin puitteetkin, tuli samoin valmis-

taa laadukkaasta männystä. Kaksinkertaiset ikkunat tuli valmistaa tiiviiksi ja 

siis vedottomiksi, eivätkä puitteet saaneet kieroutua tai turvota. Heloituksesta 

todettiin, että sulkemishelojen tuli olla mukavia käyttää, saranoiden hyvät ja 

ulkopuolen ulkonurkkien kulmat tuli vahvistaa kiillotetuilla messinkikulma-

raudoilla. Ikkunoiden ja ovien maalaustyöt oli irrotettu Wuorio & Koskisen 

maalausurakasta eikä työtapaa siis ole määritelty sopimuksessa, mutta 1891 

täydentävistä töistä löytyy mainintoja ikkunoiden laseerauskäsittelystä.29   
Nyströmin toimiston originaalipiirustuksia: yllä pääovi, 
alla takaoven repeytynyt piirustus. MFA.

Yllä pääovien virkistyskäsittely 2019 kesällä. Alla taka-
ovien kuultomaalikäsittely on tehty noin 2016. 

Pääovien alapeilin tam-
meen tehtyä koristeleikka-
usta, ennen puhdistusta ja re-
tusointia 2019.
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Nyströmin toimiston originaalipiirustuksia.  MFA.
Kolmiosaisissa ikkunoissa on varsin pienipiirteistä detaljointia. Ikkunoissa on edelleen 
messinkiset kulmavahvikkeet. Kuvat 2019.
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Välipuitteet ovat huomattavan hoikat ja puuosat yleisesti muodonannol-
taan viimeistellyt. Ikkunoiden pintakäsittely on ollut sävyltään tummahko ja 
se on vuosikymmenien aikana saanut erilaisia tulkintoja. Materiaaliltaan ik-
kunat ovat mäntyä ja valtaosin edelleen alkuperäistä puuainetta. 

Nyströmin toimiston originaalipiirustuksia. Alaruudut ovat sisään-sisään 
aukeavia, mutta yläruudut sisään-ulos-aukeavia. Karmirakenteet ja puite-
profiilit ovat tarkkaan harkittuja. MFA.
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3.4.4. Vesikatto

Vesikatto tuli tehdä 24” x 72” sinkitystä palapellistä, jonka kappalepainon tuli 

olla vähintään 12 paunaa, siis noin 5,4 kg / levy. Peltikaton alla tuli olla yhte-

näinen ja tiivis 38 mm vahvuinen aluslaudoitus. Koko katto tehtiin tuplasau-

moilla, jalkaränneillä ja myös lasikaton pystyseinät ja savuhormien yläpinnat 

tuli suojata pellillä. Rakennuksen kaikki ulkonevat listat ja koristeet tuli suojata 

vähintään 1 mm vahvuisella sinkityllä pellillä.

Pääportaan kattoikkunan rautarakenteinen ulkoikkuna lasitettiin poikkeavan 

paksulla, 5 mm:n lasilla, joka laskettiin ”i mönjekitt”, siis ilmeisesti lyijypi-

toiseen ikkunakittiin. Lasien kiinnitys varmistettiin lyijyniiteillä ja peitettiin 

sinkkipellillä (zinkkappor). Kaikkien rakennesaumojen tiivistämisen tärkeyttä 

korostettiin.30

Signe Branderin kuva Tuomiokirkon tornista 
1910. Kattokuva vahvistaa työselitykseen kirjat-
tujen ohjeiden toteutumista: mm. sinkitty pa-
lapeltikatto ja pellityksen nouseminen katto-
lyhdyn seinämille.  Säätytalon kattomaisemaan 
on sovitettu suuren rakennuksen sofistikoitu 
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä. HKM.

Rautarakenteet on piirretty Nyströmin toimistossa. 
Yllä kattolyhtyyn liittyviä teräsrakenteita. MFA.

Peruskorjausta edeltävä kuva 1979. V. Laine / HL.
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4. Julkisivujen vaiheet

4.1 Rakennus valmistuu 1891 säätyvaltiopäivien 
käyttöön

Kun rakennus tammikuussa 1891 saatiin säätyvaltiopäivien näyttämöksi, astui-

vat edustajat sisään rakennukseen puhdaspiirteisen temppelipäädyn alitse. Van-

himmista valokuvista saa hyvän käsityksen kokonaisuuden eloisasta käsittelystä. 

Yksinkertaista, tasasävyistä pintaa ei julkisivuissa ole lainkaan, lukuun ottamatta 

päätykolmion tyhjää, keskeneräistä kenttää. Veistoksen valmistuminen viivästyi 

muutamia vuosia ja asetettiin paikalleen vasta 1903. Noin kahdeksan vuoden 

ajan rakennus seisoi siis tässä lähes valmiissa asussa. Rakennuksen eri suuntiin 

katsovat julkisivut selvästi poikkeavat toisistaan. Tästä Helander kirjoitti seuraa-

vasti: ”Jo Säätytalon valmistumisen aikoihin huomautettiin siitä, kuinka talon 

eri julkisivut olivat keskenään erilaiset, kuin eri taloista. Pääjulkisivua hallitsee 

pylväspääty, jonka sivustoilla selvästi kuvastuvat matalampi ensimmäinen ker-

ros ja ylempi pääkerros. Sivujulkisivuja hallitsee pohjakerroksen päältä nouseva, 

kahden kerroksen yhdistävä pilasteriteema. Pihan puoleista takajulkisivua taas 

hallitsevat muuripinnat ja pääkerroksen pyöröikkunat. Pääkerroksen yläpuoliset 

parvet näyttäytyvät mezzanini- eli välikerrosta osoittavina aukkoina. Eri pylväs-

järjestelmät on mobilisoitu käyttöön säestämään runsasmuotoisten julkisivujen 

jäsentelyä. Pääpylväikkö ja sivujen kolossaalipilasterit ovat korinttilaiset, kun sivu-

julkisivujen ja takasivun risaliittien ulostyöntyvien osien pääikkunoita kehystävät 

joonialaiset puolipylväät ja pilasterit.”31  

Julkisivupinta koostuu kolmesta, kerroksia ilmentävästä päävyöhykkeestä, joissa 

kussakin on erilainen harkotusjäsentely. Kellarikerroksen sokkelimaisessa pin-

nassa on käsittelyltään raskain, karkealla kivellä ja syvällä uralla erotettu harko-

tus. Alkuperäinen (tai vanhin tavoitettavissa oleva) sävy tulkittiin 1990-luvulla 

graniittisen punertavaksi. Sisääntulokerroksessa sileäpintaiset harkot on rajattu 

keveämmin profiilein ja pääkerroksessa vain kapein varjourin. Sävykkyyden vai-

kutelma varsinaisten kerrosten harkotuksissa, pitkien julkisivujen pilastereissa ja 

pääjulkisivun vapaasti seisovissa pylväissä on vanhimmissa kuvissa hyvin saman-

”Pääfasadi on oikeaoppinen akateeminen ”templum  in antes”-julkisivu, kreikkalaishenkisessä renessanssityylissä ja 
toteutettuna jaloilla suhteilla, ikkuna- ja oviaukkoja leimaa partenonilaistyyli, ainoa uusi  elementti tässä julkisivussa 
on pohjakerroksen holvatut ikkuna-aukot, jotka eivät kuulu kreikkalaiseen temppelirakennukseen, mutta matalan 
rustikoinnin ja muutamien nokkelasti käytettyjen antiikin motiivien ansiosta istuu kyllä kokonaisuuteen. Kun kreik-
kalainen ja antiikki vallitsee pääjulkisivua, ei sivujulkisivujen keskiosissa ole juurikaan kreikkalaispiirteitä, muutamia 
pieniä yksityiskohtia lukuunottamatta. Tämä osa on aito Palladiofasadi, jossa pilasterit ovat kahden kerroksen kor-
kuisia. Ja tämä koskee erityisesti itäistä julkisivua. Täällä on holvirakenne, jolla ei ole mitään tekemistä kreikkalaisen 
elementin kanssa, noussut pääosaan, toisin kuin pääjulkisivulla, jossa se on pitäytynyt ujosti syrjässä. Keskiosan viisi 
suurta ikkunaa eivät kylläkään tue koko komposition läpi kulkevan perussävelen puhtaana ja kirkkaana soimista.” 

(Nya Pressen 24.8.1890, käännös tekijän)

Eteläinen ja itäinen julkisivu, Gustaf Nyström, joulukuu 1888, vahvistettu piirustus. Rakh, KA. 
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1893, Nyblin . HKM.
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kaltainen. Julkisivun pintakäsittely pyrki luomaan illuusion yksiaineisen luon-

nonkiviharkotuksen käytöstä. Vain profiloidut listat korostuvat peruspintoja 

vaaleampina. Maalausurakan sopimuksessa julkisivujen maalauksesta tode-

taan varsin yksinkertaisesti: ”Julkisivujen kalkkauksessa pinnat ensin sivellään 

tasaiseksi ja sen jälkeen yksittäiset kvaaderit keveästi (svagt) marmoroidaan.” 

Toisaalla sopimuksessa todettiin vielä yleisesti, että kalkkaus tehdään kivi-imi-

taationa. 32 

Aikalaisnäkemykset olivat pääsääntöisesti kiittäviä, mutta myös analyyttistä kri-

tiikkiä tarjoiltiin. Elokuussa 1890 Nya Pressenin asiantunteva kriitikko kirjoitti 

vastavalmistuneesta ulkoasusta: ”Ennenkuin paneudumme rakennuksen ulko-

arkkitehtuuriin tarkemmin, lienee paikallaan todeta, että rakennus on toteutet-

tu mitä suurinta huolellisuutta noudattaen, niin teknisesti kuin taiteellisestikin. 

Mitä puutteita mahtaakaan ilmetä, poislukien maastomuodot, voitaneen tule-

vaisuudessa korjata, mutta tätä yleistä tunnustusta vasten on todettava, että 

ulkoasu ei tarjoa täysin ehjää kokonaisuutta. Se on kompromissityö, jossa on 

jäänteitä kouluprojekteista, aiemmista, samassa hengessä tehdyistä ehdotuksis-

ta ja suunnitelmista.... Nikolainkadun julkisivu on taiteellisesti katsottuna oma-

peräisin ja edustavin. Sen karaktääri on vastaansanomattomasti monumentaa-

lisen komea, vaikkakin on todettava, että vaikutelma on kovasti juhlava, keveä 

ja ja iloinen. Kokonaisuus vaikuttaa sopivan pikemminkin taiteille tai museolle 

kuin niille arvokkaille tiloille, joissa maan isät tulevat kokoontumaan varjel-

lakseen lakia ja oikeutta. Rakennus tarvitsisi hiukan Nikolainkirkon ylevyyttä, 

pankkirakennuksen painavuutta ja arkistorakennuksen arvoa ja vakavuutta. ... 

Koska rakennus ei vielä ole täysin valmis, haluamme vielä osoittaa sen asian-

tilan, että maamme vaakunalle ei vielä ole osoitettu kunniakkaan emblemin 

arvoista paikkaa julkisivussa. Kiinnitämme huomiota myös siihen, että savu-

piippujen ja lukuisten merkityksettömien attikarakennelmien määrä rakennuk-

sen matalan sijainnin takia vaikuttaa häiritsevästi  kokonaisuuteen ja sitäpaitsi 

näkyy suoraan lähes 40 jalkaa korkeaan, komeasti koristeltuun pilarihalliin.”33

Säätytalon kokonaisvaikutelma on ollut aikanaan siis varsin vaalea ja toisaalta 

värikäs. Heraldisten värien käyttö keskirisaliitin palkiston vaakunoissa ja kirk-

kaiden, lasitemaisten, ”majolika”-värien käyttö kipseissä on pistänyt silmään. 

Noin 1891, Ståhlberg, Tsv Uc3, KA.
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Ståhlberg noin 1891. HKM.
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1990-luvun tutkimusten ja tulkintojen perusteella toteutetut siniset leijonat voi-

sivat hyvin kuulua tähän, kirjoittajaa häirinneeseen väriskaalaan. Säätytalon ko-

mean maalauskoristelun arvo aikoinaan työtä tehtäessä on ollut varsin vaatima-

ton: rakennusurakan kokonaishinta perustustöineen oli Siveniukselle maksettuna 

korvauksena 816 767,- sekä joitain lisätyökorvauksia, Koskisen ja Wuorion koko 

rakennusta koskeva maalausurakka 19 300,-. Tosin maalaustöiden osalta tuli sit-

temmin myös muutamia lisätyökorvauksia ja rakennus maalattiin varsin kattavasti 

uudestaan vuonna 1904, osin juuri ensimmäisen maalaustyön vaatimattomaksi 

koetun asun takia. 

Kuvanauha- triumfireliefi - juhlakulkuefriisi
Nya Pressenin kriittinen puheenvuoro jatkui: ”Voihan olla, että tämä keveyden ja 

epämiehekkyyden vaikutelma vähenisi, jos friisin epäkauniit majolika- ja heraldiset 

värit vaihdettaisiin toisiin ja jos aiheeltaan kertakaikkisen tyhjä juhlakulkue poistet-

taisiin. Tämä kulkuemaalaus on mielestämme täysin sopimaton aiheeltaan ja mitä 

tulee värien valintaan, häiritsevä ja epäkaunis.” 34

Julkisivujen yläosan kuvanauhaan, antiikkiin viittavaan juhlakulkuemaalaukseen, 

jonka kirjoittaja koki erityisen vieraaksi, liittyy oma erityinen tapahtumasarja. On 

ilmeistä, että tämä maalaus on ollut eräänlainen ”placeholder”, kun rakennus 

oli kiireesti saatava käyttökuntoiseksi ja edustavaksi. Nyströmin pääpiirustuksiin 

luonnostelema kuvafriisi on ollut sommitelmallinen elementti, jonka arkkitehti 

toivoi toteutuvan kuvanveistäjän tekemänä, isänmaallista aihetta kuvaavana, ma-

talana reliefinä. Nyströmin friisisommitelman esikuvana on pidetty tanskalaisen 

Bertel Thorvaldsenin ns. Aleksanteri-friisiä.35 Toisaalta klassisen kulkuefriisin va-

pautuneempaa käyttöä julkisivun sommitteluelementtinä tarjosivat esimerkiksi 

Kööpenhaminaan vuonna 1848 valmistuneen Thorvaldsen-museon ja 1871 val-

mistuneen Lontoon Royal Albert Hallin julkisivut. Kun syksyllä 1890 kävi ilmei-

seksi, että kulkuefriisin toteutus itsenäisenä teoksena ei ollut tiukkojen resurssien 

puitteissa mahdollista, annettiin väliaikaisen friisin tekeminen toimeksiantona tai-

tavaksi huomatulle Salomo Wuoriolle, joka toteutti sen koristemaalarin työtavoin. 

Maaliskuussa 1891, kun rakennus jo oli otettu käyttöön, kirjasi Nyström tehtävien 

töiden luetteloon myös friisin suunnittelun. Nyström totesi tällöin, että friisin tulisi 

luonnollisesti esittää kotimaisia aiheita, matalana reliefinä.36 

Niin kutsuttu Aleksanteri-friisi on ku-
vanveistäjä Bertel Thorvaldsenin 
teos, joka oli muotoiltu Napoleonin 
Rooma-vierailun kunniaksi toteutet-
tavaksi Palazzo Quirinaleen, mikä ei 
koskaan toteutunut. Sittemmin 1818-
1828 Thorvaldsen toteutti teoksen 
Comoon, Villa Carlottaan.  Teos oli 
1800-luvun alun klassisoivan kuvan-
veistotaiteen ikonisia esimerkkejä. 
Kuva: villacarlotta.it 

Vasemmalla Royal Albert Hallin ”The 
Triumf of Arts and Letters”, jonka ark-
kitehti Scott Re toivoi toteutettavan 
reliefinä, mutta aikataulupaineiden 
takia se toteutettiin mosaiikkiteknii-
kalla.  Rakennus valmistui 1871.
kuva: flickr/Wally Gobetz 

Alla arkkitehti Bindesbøllin Thorvald-
sen-museon freskofriisi, jonka to-
teutti kuvataiteilija Jørgen Sonne. Ra-
kennus valmistui 1848.
kuva: flickr/Daves Rossell
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Joulukuussa 1892 Nyström  teki laveeratun illustraation, jossa pyrittiin ha-
vainnollistamaan toistaiseksi toteutumattoman otsikkoryhmän ja friisin re-
liefinauhan yhdessä muodostamaa vaikutelmaa. Otsikkoryhmän toteutu-
minen tummana pronssivaloksena ei liene tässä vielä selvää. Kuva lainattu 
kirjasta Säätytalo, 1993, originaali MFA. 
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RAUHANKATU, POHJOINEN KULKUE

SNELLMANINKATU, ETELÄINEN KULKUE KIRKKOKATU, ETELÄINEN KULKUE

Aukeaman värilliset kuvat ovat kesällä 2018 tehdyn fotogrammetrisen mittauksen aineistoa. Viivapiirustukset on lai-
nattu Ilkka Kuivalaisen artikkelin kuvituksesta (Antiikin innoittamia kulkuekuvauksia - Säätytalon ja Maximin friisit, 
2018). Viivapiirustukset ovat arkkitehti Kirsi Murroksen ja Maija Holapan yhteistyötä. 
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SNELLMANINKATU, POHJOINEN KULKUE

KIRKKOKATU, ETELÄINEN KULKUE
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4.2 Emil Wikströmin veistos ja julkisivujen 
huoltomaalaus 1903

Tarkistettujen kustannusarvioiden myötä rakennustoimikunta saattoi elokuus-

sa 1889 todeta, että päätykolmion veistosryhmää varten voitiin osoittaa 43000 

markan varaus. Samassa yhteydessä päätettiin tympanonin veistoksesta pyytää 

luonnos kuvanveistäjä Carl Eneas Sjöstrandilta.37 Julkisivusuunnitelmassa ole-

van friisin toteutusta vielä harkittiin. Sjöstrandin luonnoksen aiheisto rakentui 

personifioidun Suomi-hahmon ympärille, sisältäen viittauksia neljään säätyyn, 

elinkeinoelämään, lakiin ja uskontoon.38 Veistoksen tilaaminen kuitenkin 

viivästyi ja asia siirtyi rakennuksen valmistuttua valtiosäätyjen päätettäväksi. 

Demokraattinen elin päättikin vuonna 1891 julistaa veistoksesta yleisen kil-

pailun, sillä ”säätyjen mielestä olisi otsikkoon saatava niin etevä taideteos kuin 

mahdollista”.39 Kilpailun voitti kuvanveistäjä Emil Wikström, jonka laatima 

luonnos hyväksyttiin toteutukseen vuonna 1894. Teos esittää Suomen kansan 

kehitystä taistelun ja työn kautta ensimmäisiin valtiopäiviinsä saakka 1809. 

Erinäisten dramaattistenkin käänteiden jälkeen valtava veistosurakka toteutui 

ja veistoksen kappaleet saapuivat Helsinkiin kesällä 1902.

Tarina kertoo, että teos jouduttiin sortotoimenpiteiden takia nostamaan pai-

koilleen virkavallalta piilossa, ja sen työn peittämiseksi käynnistettiin julkisivu-

jen huoltomaalausurakka! Riippumatta siitä kuinka täsmällisesti tarina seuraa 

totuutta, on totta, että vuoden 1903-04 tienoilla on tehty laaja julkisivujen 

uudelleenmaalaus. Tosin jo vuonna 1900 Valtiopäiväasiakirjoissa on mainin-

ta Säätytalon julkisivujen kunnostustarpeesta: ”Talon maalaamista ulkoapäin 

öljyvärillä ei sitä vastoin pitemmältä voida lykätä. Kun ensi kesänä kymmenen 

vuotta on kulunut siitä, kun säätytalon fasadi siveltiin kalkkivärillä, ei tämä maa-

laus enää koko tulevana varainhoitokautena antane kylliksi suojaa. Talon ulko-

asun täydellinen siistiminen sekä koristeiden tarkastaminen ja korjaaminen on 

jo senkin vuoksi välttämätön, että käytävähallin (=peristyylin eli pylväshallin 

eli sisäänkäynnin) otsikkoalaa varten sijoitettu muistomerkillinen veistoryhmä, 

johon Valiokunta tuonnempana on palaava, on tarkoitus asettaa paikoilleen 

ennen vuotta 1904.”40 

Brander 1907, HKM.
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Kuvattu hyvin pian maalaustyön valmistuttua, ehkä noin 1905. 
Julkisivupinnat ovat vielä hyvin puhtaat ja harkkojaon sävyvaih-
telu havainnollisesti nähtävissä. Kuvatiedoissa merkitty 1910, 
Nils Wasastjerna, HKM.
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Emil Wikström kertoo otsikkoteoksen synnystä
Helsingin Sanomien haastattelussa 5.12.1937

”1890-luvun alussa, siinä vuosina 1892-93 tapasin käydä syömässä Emil Malmbergin kodissa ja siellä 
tulin lukeneeksi varsinkin Yrjö-Koskisen Suomen historiaa. Kun sitten samaan aikaan julistettiin Säätytalon 
julkisivun kilpailu, ajattelin, että nyt haluan käyttää tilaisuutta ikuistaakseni Suomen kansan taistelut ja 
kehityksen pronssiin, jotta se aina olisi kansalaisten silmien edessä selvästi nähtävissä. No niin, onnistuin 
saamaan ensimmäisen palkinnon. Innokkaana ryhdyin työhön vuonna 1895 Sääksmäellä, jossa minulla 
oli atelieri. Mutta eräänä syysyönä sattui talossani tulipalo, minkä jälkeen minä muutin Pariisiin, jossa 
jatkoin työtäni ja saatoin sen loppuun. Myös pronssiin valaminen suoritettiin siellä. Tällä välin olivat olot 
Suomessa suuresti muuttuneet. Helmikuun manifesti oli julkaistu, ensimmäinen sortokausi painoi suoma-
laisten mielialan maahan, pelko, kiihtyneisyys, epäluulo kyti kaikkialla, ja vihattu Bobrikov hoiteli ylintä 
valtaa maassamme. Kun minun pronssiveistokseni vuoden 1902 heinäkuussa tulivat Pariisista Suomeen, 
ei ollut ajattelemistakaan, että ne noin vain kauniisti ripustettaisiin ylös. Salakähmäisesti, mitä suurinta 
varovaisuutta noudattaen vietiin laatikko toisensa jälkeen Suomen Pankin takapihalle, jossa ne kätkettiin 
säkkien ja peittojen alle. Sitten ryhdyttiin pohtimaan miten veistokset saataisiin paikoilleen. Säätytalon 
arkkitehti, prof. Nyströmin kanssa oli meillä moniaita neuvotteluja, kunnes suunnitelma kehkeytyi val-
miiksi: Säätytalo oli pantava korjausten alaiseksi. Sen portaikon eteen rakennettiin korkeat telineet, joita 
varmuuden vuoksi pystytettiin myös talon kummallekin sivustalle. Yksi työmies sai tehtäväkseen pitkin 
päivää kiipeillä näillä telineillä ja olla raaputtavinaan milloin minkin ikkunan tai oven pieltä. Kaikki vai-
kutti täysin uskottavalta, eikä virkavallan silmä huomannut mitään erikoista olevan tekeillä. 

Niin oli ennätetty pimeyden öiden syyskuuhun, jolloin veistoksia ryhdyttiin kaivamaan puulaatikoistaan, 
kantamaan Säätytalon eteen ja hinaamaan korkeuksiin. Yö toisensa jälkeen tehtiin työtä, friisi kasvoi kas-
vamistaan, mutta päivisin ei koko puuhasta näkynyt merkkiäkään, sillä telineet ja säkit peittivät kaiken 
siellä ylhäällä.
Niin, ja nyt minun täytyy kertoa teille eräs seikka. Kun friisi oli viittä vaille valmis, päätimme prof. Nyström 
ja minä kätkeä sinne onnea tuovan, kaikkea hyvää edistävän esineen, ikään kuin tuollaisen hyvän hengen 
taloa varjelemaan. Prof. Nyström otti Runebergin isänmaan virrestä kaksi säkeistöä, jotka minä annoin 
kultaseppä Fagerroosin kaivertaa kuparilevyille. Sitten pimeänä syyskuun yönä, kun työmiehet olivat 
menneet pois, kiipesin minä telineille, menin friisin oikeanpuoleisessa kulmassa olevan, makaavan soti-
laan rinnasta sisään - rintaan haarniskan kohdalle oli jätetty aukko - kompuroin vinnin ja friisiä pitelevien 
rautatankojen sekamelskassa eteenpäin, kunnes lopulta pääsin uskonnon kuvan kohdalle. Uskonnon rin-
taan kiinnitin tuon kuparilevyn, johon oli kaiverrettu voimakkaan isänmaalliset uskoa ja luottamusta hen-
kivät säkeet. Sitten palasin takaisin, kaatuneen sotilaan haarniska pantiin paikalleen; seuraavana päi-
vänä revittiin telineet alas ja friisi oli valmis kaiken kansan nähtäväksi. Mutta sen sisään kätketty kupa-
rilevy jäi Nyströmin ja minun väliseksi salaisuudeksi niin kauaksi aikaa kuin Venäjän valta täällä kesti. 

Friisin keskellä seisovan Aleksanteri I:n jalkojen juuressa on Suomen vaakuna, jota kiertävään nauhaan 
on piirretty sanat: ”LEGES ET INSTITUTA FENNIAE SOLENNITER CONFIRMATAE” (Suomen lait ja lai-
tokset juhlallisesti vahvistetut.) - Niillä sanoilla tuntui olevan noina päivinä kohtalokas kaiku. Ne sanat sa-
moinkuin koko friisistä puhuva voimakas isänmaallinen tunne saivat venäläiset raivoihinsa. Bobrikov kuuli 
asiasta tietysti samana päivänä ja lähetti miehiä tutkimaan mitä Säätytalon tienoilla oli tapahtunut. ...

Jo seuraavana päivänä soitti prof. Nyström kertoen, että kenraalikuvernööri vaatii selitystä ja minun on 
tultava se heti antamaan. Mutta hätäkös tässä. Kun asiapapereita pengottiin, löydettiin niiden joukosta 
minun alkuperäinen luonnokseni, jonka Nikolai II oli 9 vuotta aikaisemmin omakätisellä allekirjoituksel-
laan  hyväksynyt, Bobrikov rauhoittui, eikä asiasta sen pahempaa koitunut kenellekään. Mutta mitään 
juhlallista paljastustilaisuutta ei tuon friisin kunniaksi koskaan pidetty. ”57 

Noin 1895 tai 1898 otettuja valokuvia 
Wikströmin kipsiin valetusta luonnoksesta, 
188 305 ja M012, HK10000, 2250, MV.

Viereisellä sivulla pääjulkisivun fotogram-
metrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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Tietoa oy:n fotogrammetrinen kuvaus 2019. 
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Vuonna 1903 S. Wuorio suoritti julkisivuilla maalaus- ja kultaustöitä noin 

8500,- markan arvosta.41 On ilmeistä, että silloin käytetty maali on ollut jotain 

muuta kuin kalkkimaalia, eikä myöskään Valtiopäivä-asiakirjassa mainittua 

öljymaalia. Tästä antaakin kiinnostavan selvityksen Maalarilehdessä vuonna 

1932 aikoinaan maalaustyöhön opiskelijana osallistunut maalarimestari J. Jär-

velä: ”Muistan hyvin oppilasajoiltani, kuinka suurella ihmettelyllä suhtauduttiin 

erääseen ulkomailta tuotuun ulkoseinämaaliin, jolla silloin maalattiin mm. sää-

tytalomme ulkoseinät  (sama maalaus on vieläkin siinä tätä kirjoittaessani.) Värit 

olivat suuren salaisuuden verhoamat, erikoisesti sekoitetut ja liemi eli öljy oli 

eri astiassa, josta sitä kaadettiin isonpuoleiseen astiaan, mitan mukaan. Siihen 

sekoitettiin värijauhe, valmiiksi sekoitettuna, mallin mukaan tilattuna. Jauhet-

ta pantiin myös mitan mukaan. Sekoitettiin hyvin ja siivilöitiin toiseen astiaan. 

Sekoitusastia pestiin heti puhtaaksi, sillä värin kuivuttua ei sitä saanut enään 

puhtaaksi. Väriä sekoitettiin aina niin paljon, kuin ehdimme päivässä sivellä. Yli-

jäämää ei koskaan käytetty, vaan tyhjennettiin se iltaisin astiasta pois. Siveltimet 

asetettiin ruokailuajaksikin veteen, ja illalla ne pestiin aivan puhtaaksi vedellä 

ja asetettiin yöksi veteen. Pääasia oli ettei mikään jäänyt maalisena kuivumaan, 

paitsi maalattua seinää. Suurin työ oli saada ikkunain ruudut puhtaiksi, sillä 

niihin nähden ei aluksi tullut kiinnitettyä erittäin suurta huomiota. Myöhemmin 

me suojelimme ne maitoveteen kastetulla sanomalehti- tai makulatuuripape-

rilla. Suurin huomio kiinnitettiin seinien pohjustukseen. Ne harjattiin erittäin 

hyvin puhtaaksi vanhasta kalkkimaalista ja sen jälkeen siveltiin kuorittuun mai-

toon sekoitetulla kalkkiliemellä. Vasta tämän kuivuttua ryhdyttiin edellä ker-

rotun mukaiseen valmiiksimaalaukseen. Työ suoritettiin suurella huolella ja  

ohjeita noudatettiin perinpohjaisesti. Tästä, ja väriaineen hyvästä laadusta, on 

kaiketi sen noin 28 vuotinen kestävyys johtunut. Jos nyt katselemme säätytalon 

seiniä, niin huomaamme että suojapaikoissa on väri vielä aivan ehjää, ainoas-

taan lian peittämää. Myrskyn ja sateen valelemat osat ovat puhtaat ja on niissä 

alkuperäinen värisävy selvästi näkyvissä, vaikka kulumista onkin tapahtunut. 

Kuluminen seinissä on suoranaista kulumista, eikä kuten kalkkimaaleissa, loh-

keilemista.”42

Järvelän kuvaus Säätytalosta pyrkii selvästi toimimaan eräänlaisena mainok-

sena samassa artikkelissa kuvaillulle, oman tehtaan uutuustuotteelle, kvartsiit-
1904, HKM.

Yllä kuvasuurennos vuodelta 1891, alla noin 1905. Seinissä harkkojako on sama, mutta kolonneissa jako on 
suurempi - pylväät siis näyttävät tehdyn suuremmista paasista. Marmorointi on hieman keventynyt ja vaaka-
listojen osalta sitä on vaikea erottaa laisinkaan. Vanhemmassa kuvassa erottuu päätykolmion pohjaan tehty  
marmorointi, joka saattaisi olla veistosryhmän taustassa edelleen tutkittavissa! Kuvat HKM.
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Uusi Suometar 14.11.1903. Maa-
lien teollinen valmistus vahvistui 
1900-luvun alussa ja erilaiset yrit-
teliäät keksijät tekivät innovaatioita 
maalikemian saralla, sillä raken-
nusten huoltomaalaus oli akuutti 
kysymys kasvavassa kaupungissa, 
jossa lukemattomat tulisijat tuot-
tivat kaupunki-ilmaan nokea.

Wuorio mainostaa Kivennäisväriä, jonka ainoaksi välit-
täjäksi myös ilmoittautuu. Ehkäpä edellisenä vuonna 
maalattu Säätytalo oli niin onnistunut, että Wuorio oli 
valmis tuotetta suosittelemaan. Päivälehti 19.6.1904.

tivärille, mutta tarjoaa myös ilmeisen tarkan kuvauksen 28 vuotta aiemmin 

tapahtuneesta maalaustyöstä. Kuvauksen perusteella voidaan epäillä, että 

kyse on samasta maalityypistä, jota Wuorio mainosti oman yrityksensä maa-

hantuomana kivennäisvärinä Päivälehdessä vuonna 1904. Maaliaineen raa-

ka-aineesta ei juurikaan anneta vihjeitä, mutta Järvelän kuvauksen perusteella 

voitaneen olettaa, että kyseessä on silikaattimaali, jonka valmistuksessa kvart-

sihiekka on oleellinen raaka-aine. 

Vuoden 1903 maalaustyön asu selvästi poikkeaa alkuperäisestä, 12 vuotta 

aiemmin tehdystä, mutta maalaustyön ohjaus on edelleen arkkitehti Nyströ-

min ja toteutus maalarimestari Wuorion käsissä. Pylväiden harkkojako paljas-

taa kokonaan uudelleen toteutetun maalaustyön. Wuorion toteuttama friisi on 

kriitikoiden iloksi maalattu piiloon ja toiveissa edelleen eli mahdollisuus teet-

tää friisialueelle matala reliefiteos kotimaisin aihein. Mustavalkovalokuvia ver-

tailemalla voi todeta, että alkuperäinen kalkkaus oli jonkin verran tummempi 

ja marmorointi intensiteetiltään aktiivisempi. Maalatun friisin varsin voimak-

kaaksi nyttemmin tiedettyyn sävyyn rinnastettuna harkotettu perusseinäpinta 

oli jonkin verran vaaleampi, mutta kuitenkin samaa sukua. Kun vahva friisi 

peitettiin 1903, voitiin koko rakennuksen sävy toteuttaa hiukan vaaleampana, 

levollisempana ja pylväiden harkkojako suurempana. Toisaalta kapiteelit ja 

vaakunanauha on uudestaan maalattu aiempaa selvästi tummemmiksi poh-

jasävyltään ja niihin on lisätty kultausta ja oletettavasti myös kultauksen pa-

tinointia. Ensimmäisessä maalausasussa kaikki vaaleat listoitukset on marmo-

roitu suhteellisen voimakkaasti, kun taas 1903 niiden pinta on yksivärisempi. 
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4.3 Kauhtuvat vuosikymmenet 1904 - 1962

Vuonna 1904 rakennus oli siis eräässä mielessä vihdoin valmistunut ja pian se 

jo osoittautui käyttötarkoitukseltaan vanhanaikaseksi. Vuoden 1905-1906 sää-

tyvaltiopäivät olivat viimeiset Suomen historiassa, sillä vuonna 1907 Suomes-

sa siirryttiin yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen, jolla valittiin ensimmäinen 

yksikamarinen eduskunta. 200 -paikkaisen edustajiston tapaamisiin Säätytalo 

ei pystynyt tarjoamaan tiloja. Uusien tarpeiden tullessa ilmi, Nyström laati jo 

vuonna 1905 Säätytalon laajennusehdotuksen. Uudisosa olisi vallannut ton-

tin koko itäisen päädyn, mutta päätös laajennuksen toteuttamisesta ei saanut 

riittävää kannatusta. Keskustelua Säätytalon laajentamisesta käytiin lähes kak-

sikymmentä vuotta ja sen aikana ehdittiin laatia lukemattomia suunnitelmia, 

sekä Säätytalon laajentamisesta, mutta erityisesti kokonaan uuden eduskun-

tatalon ratkaisuista, useille eri tonteillekin. 1923 nimitettiin eduskuntatalo-

lautakunta, jonka toiminta vähitellen kuljetti hanketta kohti uudisrakennusta. 

Uudesta eduskuntatalosta järjestettiin kilpailu, mutta vielä samaan aikaan ark-

kitehti W. G. Palmqvist laati lautakunnan pyynnöstä laajennustutkielman, jotta 

voitaisiin rationaalisesti selvittää laajennuksen ja uudisrakennuksen kustan-

nukset, edut ja haasteet. Uudisrakennuskilpailun ratkettua tunnetuin seurauk-

sin Borg-Sirén-Åberg-toimiston voittoon ja eduskunnan maaliskuussa 1925 

tekemän uuden talon rakentamispäätöksen seurauksena paineet Säätytalon 

laajentamiseksi raukesivat lopullisesti.

Säätytalo siirtyi siis pois valokeilasta. Eduskuntatalolautakunta ryhtyi tarmok-

kaasti ajamaan uutta eduskuntataloa, minkä seurauksena Säätytalon edustuk-

sellinen rooli ohentui ja ylläpidon seula harventui. Eduskuntatalon valmistut-

tua eduskunta luopui Säätytalon käytöstä ja rakennus osoitettiin Tieteellisten 

seurain valtuuskunnan käyttöön, jonka oma rakennus nk. Pöllölä, nykyinen 

Arkkitehtuurimuseon rakennus, oli käynyt pieneksi ja luovutettiin Helsingin 

yliopiston käyttöön vuonna 1931. Muutos näkyy myös julkisivujen maalaus-

historiassa. Huoltovälit ovat todella pitkät. Varsin tiuhaan valokuvatun raken-

nuksen julkisivut kauhtuvat vuosikymmen toisensa perään aina 1930-luvulle 

saakka. Kiinnostavaa on havaita, että samassa tahdissa kuvafriisin kuviot voi-

mistuvat! 
Kuva vuodelta 1930, Jonasson, HKM.
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1906, Apollo. HKM.
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1917, maaliskuun 21. päivä, kuvaaja Gunnar Lönnqvist, HKM. Vasemmalla sivulla Signe Branderin kuva vuodelta 1910.  Julkisivut ovat tummuneet 
suhteellisen tasaisesti, mutta likaiset alueet vähitellen vahvistuvat. HKM.
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Suorassa kesäillan valossa likaantuneet alueet tulevat selkeästi esille. Kuvafriisin hahmot 
näkyvät parhaiten säälle eniten alttiissa nurkassa. 1925, Kalle Havas. HKM.
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Rapattujen harkkojen välisiä sävyeroja ei juuri enää erota. 1931, Pietinen, MV.
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Olympiakesänä Helsinkiä kaunistettiin urakalla. Kuva 
elokuulta 1952 voisi viitata siihen, että rapatut pinnat 
ovat saaneet tuoreen kalkin. 16.8.1952, Welin, MV.

4.4 Ajoittamaton kalkkaus 

1930- ja 1940-luvun poikkeuksellisen laihan kuvatarjonnan perusteella ei voi 

varmuudella todeta onko Säätytaloa huoltomaalattu tässä välissä. Valaistusta 

antaa Muinaistieteellisen toimikunnan muistio Rakennushallitukselle vuonna 

1960, jossa todetaan, että: ”Rakennus on viimeksi maalattu kalkkivärillä. Kalkki-

värin alla oleva alkuperäinen ja erittäin kaunis maalipinta tuntuu olevan melko 

vahva, joten toimikunta ehdottaa, että myöhempi kalkkiväripinta mikäli mahdol-

lista poistetaan ja tyydytään alkuperäisen pinnan paikkaamiseen.”43 Oletettavasti 

siis alkuperäiseksi tulkittu pinta on tuo 1903 tehty maalaustyö ja mainittu kalk-

kaus on joko suhteellisen ikääntynyt, ehkäpä 1930-luvulta, tai vaihtoehtoisesti 

Olympiakesäksi 1952 toteutettu kaunistuskalkkaus. On selvää, että kalkki on 

pysynyt huonosti aiemman, kovemman maalauskäsittelyn päällä. Kuvien perus-

teella vaikutelma kalkkauksen sävystä on pehmeä punertavan ruskea. 

4.5 Julkisivujen kunnostus 1962

1950-luvun lopulla kauhtuneen Säätytalon huoltomaalausta käsiteltiin osana 

vanhan keskustan muita, pitkään vailla huoltomaalausta olleita rakennuksia. 

Kesäkuussa 1959, maalitehtailija J. Järvelä oli laatinut työtapaohjeen Säätytalon 

maalaamiseksi vesilasimaalilla eli Keimsche mineralfarbella, kuten ehdotukses-

sa todettiin.44 Oletettavasti kyse on jokseenkin samasta ulkolaisesta tuotteesta, 

kuin millä Järvelä oli opiskelijana rakennusta ollut maalaamassa vuonna 1903. 

Saman vuoden heinäkuussa Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti Esko 

Järventaus ja konservaattori Th. Lindqvist tekivät kävelykierroksen Järvelän 

kanssa ja tapauksen muistiossa todetaan, että Säätytalon maalaus on erityi-

sen vaativa ja edellyttää Muinaistieteellisen toimikunnan jatkuvaa valvontaa. 

Valtionarkiston osalta todettiin, että Nyströmin johdolla arkistoa maalattaessa 

katujulkisivujen kapiteelit oli kullattu ja patinoitu. Maaliskuussa 1960 Järvelä 

on laatinut uuden työohjeen, jossa Säätytalon maalityypiksi rapattujen pintojen 

osalta on vaihtunut ulkomuovidispersio.45 Toukokuisessa asiakirjassa Järvelä tote-

aa kuitenkin, että maalaustyö on tehtävissä ”vesilasilla tai latexilla, mieluummin 

kuitenkin vesilasilla.”46 Lateksilla maalaamisesta Järvelä toteaa: ”Mikäli eri maa-
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Vuoden 1931 ja 1950 välillä luotettavaa teräväpiirtoista kuvamateriaalia ei ole tullut esille. Tämä vuonna 1950 otettu valokuva saattaisi viitata siihen, että rakennus on kertaal-
leen käsitelty, esimerkiksi 1930-luvulla. Likaantuneet alueet eivät ole korostuneet 1930-luvun kuvasta, mutta friisi on tässä varsin tasaisesti esillä. Arvo Kajantie, D7076 , HKM.
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Harmaalle pahville liimatut Tikkurilan teh-
taan sekoittamat Ulko-Joker värimallit. Alla 
katselmuksen perusteella sekoitettu eri-
koissävymalli. Toteutuneesta sävystä ei ole 
varmuutta. MV.

laustapoja käytetään, edellyttää  tämä pintojen tutkimista, jotta saataisiin selville, 

missä on käytetty kalkki- missä öljyväriä. Jos käytetään latex-maalausta, ei pintoja 

tarvitse tutkia, vaan voidaan maalata yli koneellisesti hionnan jälkeen.” Nils Cle-

ve ja Antero Sinisalo Muinaistieteellisen toimikunnan suulla vastaavat Järvelän 

ehdotukseen ja tuovat esille aiemmin mainitun tavoitteen poistaa kalkkimaali ja 

paikata ”alkuperäinen” maalipinta. Valtionarkiston osalta toimikunta kuitenkin  

hyväksyi Järvelän ehdottaman vesilasimaalin. Kesäkuussa 1960 Järvelä vastaa jäl-

leen uudella lausunnolla: ”Valtionarkiston samoin kuin Tieteellisten seurain talon-

kin voisi pohjapinnan vuoksi kylläkin käsitellä vesilasimaalillakin, mutta kun meillä 

ei toistaiseksi ole omassa maassa valmistettua vesilasimaalia eikä niiden käyttöön 

tottuneita ammattimaalareitakaan, joten meidän tulisi nyt tuottaa ulkomailta sekä 

maalit että maalarit. Asia on vallan toinen, kun omassa maassa saadaan kehitetyksi 

vesilasimaalien valmistus ja sen ohella ammattimaalarien kehitys.”47 Kalkkauksesta 

Järvelä toteaa samassa asiakirjassa, että kalkkaus on ollut edullinen ja kestävä 

maalaustapa siihen asti, kun kivihiililämmitys tuli käyttöön. Kivihiilen poltossa 

ilmaan vapautuu rikkidioksidia, josta taas seuraa sadeveden heikkoa rikkihap-

popitoisuutta, minkä seurauksena kalkkimaalin pintaan muodostuu kipsiä, mikä 

heikentää kalkkauksen pintaa ja muuttaa sävyä.

Muutaman vuoden pohdinnan jälkeen sekä Kansallisarkiston että Säätytalon 

kunnostustyöt käynnistyivät. Konservoiva työtapa ei siis toteutunut, ei myöskään 

vesilasimaalaus. Viimeisimmän työselityksen allekirjoitti Rakennushallituksen 

insinööri T. Mattila helmikuussa 1962, mutta sen sanamuoto oli moni paikoin 

sanasta sanaan J. Järvelän kaksi vuotta aiemmin laatiman ohjeen mukainen. Kalk-

kimaalauksenkin mahdollisuutta oli kokeiltu, mutta loppukatselmuspöytäkirjassa 

1.11.1962 tästä todettiin: ”... yliarkkitehti Kauko Kokon ja muinaistieteellisen toi-

mikunnan tekemät kalkkimaalauksen kokeet eivät onnistuneet sideaineista huo-

limatta. Edellä olevasta johtuen urakkatarjousten perusteella rakennushallitus on 

tilannut lateksimaalauksen kalkkimaalauksen asemesta hintaan 1 088 000 mark-

kaa.”48 Huhtikuussa 1962 konservaattori Lindqvist oli vielä ehdottanut vanho-

jen pintojen hiekkapuhallusta vanhan väripinnan poistamiseksi, jotta pinnat olisi 

voitu käsitellä kalkilla, tosin Caparol-lisäaineella vahvistettuna.49 Lateksia puolsi 

kuitenkin myös se, että valtioneuvoston linnan julkisivujen kunnostus lateksimaa-

lauksella oli todettu toimivaksi ja kauniiksi. 
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Kuva ennen vuoden 1962 maalaustöitä. Säätytalon käyttö tieteellisten seurojen käyttörakennuksena, vailla suora-
naista edustuksellisuutta, on mahdollistanut pintojen hitaan kulumisen. Kuva 1960, Constantin Grünberg, HKM.
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Rapattujen seinien osalta työselityksessä todettiin: ”Ennen maalatuista kiviai-

nespintaisista kohteista kaavitaan irtain maali ja lohkeileva rappaus pois, pai-

kataan kuhunkin pintaan soveltuvalla laastilla siten, ettei hierroksen jälki jää 

rikkoutuman ulkopuolella ole valle entiselle ehjälle pinnalle. Paikkauksen ko-

vetuttua ja kuivuttua harjataan koko pinta vielä teräsharjalla ja pohjustetaan 

pohjustuslakalla. Pohjustuksen kovetuttua sivellään pinnat valmiiksi ulkolatek-

silla (Ulko jokerilla) valmistavan tehtaan antamien ohjeiden mukaan ja arkkiteh-

din hyväksymään värisävyyn.” 50 Vesikaton maalaukseen määrättiin samaisessa 

asiakirjassa Mightyplate-asbestikuitukattomaali ja julkisivuun liittyvät rautara-

kenteet tuli pohjustaa lyijymönjämaalilla. Ikkunoiden maalaus tuli suorittaa 

ulkoöljymaalilla, laseerausta ei työohjeessa mainita. Pääovien käsittelyssä pi-

täydyttiin sävyttämiseen ja lakkaukseen, mäntyiset takaulko-ovet taas tuli kuu-

makaapia puhtaiksi, peittomaalata ja lakata alkydiulkolakalla. Myös kipsiko-

risteita on uusittu jonkin verran, mutta laajuudesta ei ole tietoa. Koristefriisin 

entisöinnistä Thorvald Lindqvist antoi erillisohjeen, mutta friisin kunnostus jäi 

kokonaan tekemättä.

Muutama vuosi uudelleenmaalauksen jälkeen, vuonna 1965, päätöksenteossa 

mukana ollut Museoviraston arkkitehti Heikki Havas luonnehtii alkuperäistä ja 

samalla 1962 tehdyn maalauksen tavoiteltua sävyä työn aikana esiin tulleiden 

alkuperäisten pintojen perusteella: ”Värisävyjen perusteella pidän mahdollise-

na, että tavoitteena on ollut vaikutelma sen tyyppisestä julkisivupinnasta kuin 

Wasabankenin talossa on toteutettuna aitoon materiaaliin (Gävlen hiekkaki-

vi). Entistämisluonteista uudelleenmaalausta oli teknillisistä syistä mahdotonta 

ajatellakaan nyt suoritetun työn yhteydessä, vaan sävyjä määrättäessä pyrittiin 

samantapaiseen yleisvaikutukseen.”51 Todettakoon, että Wasa-Bankenin talo 

valmistui selvästi Säätytalon jälkeen, vasta vuonna 1900. Vuoden 1962 asia-

kirjojen perusteella Säätytalon huoltomaalaus lopulta toteutettiin Ulko-Jokeril-

la, jonka sävy tavoitteli punertavan hiekkakiven olemusta. Tätä tukevat myös 

julkisivujen kipsikikorjaustyön yhteydessä vuosina 1973-74 otetut valokuvat, 

joissa julkisivujen maali näyttäytyy kalvomaisena. Loppukatselmuksessa todet-

tin sävyistä, että ”seinäväriin määrätyt peltilistat, ikkunoiden vesipellit, välilisto-

jen yläpuoliset sokkelit I. ja II. kerroksen välillä sekä I- ja II-kerroksen ikkunoi-

den päällä sijaitsevat koristeaiheet maalataan harmaiksi.” 

1970. Simo Rista, HKM.

Wasa-bankenin talo, valmistunut 1900, kuva 2012. Okulus.
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4.6 Julkisivujen kunnostus 1973-78

Vuoden 1962 maalauskunnostuksen pitkään ja huolellisesti harkitun työn jäl-

keen kului vain kymmenkunta vuotta, kun julkisivut vaativat jälleen huolen-

pitoa. Erityisesti kipsikoristeet olivat pahoin vaurioituneita, mutta myös maa-

lipinnassa oli irtoilua ja jonkin verran rappausvaurioita. Kunnostushankkeen 

asiakirjoja ei tässä yhteydessä ole juuri tullut esiin, mutta Entisöintiliike Pullan 

valokuva-arkistosta on löytynyt kiitettävä määrä vaiheittain tehdyn työn do-

kumentointia. Valokuva-aineistosta ensimmäiset on leimattu vuodelle 1973, 

jolloin julkisivuilta on haettu uusien kipsivalosten tekemiseksi mallikappaleita. 

Kuvat kertovat vuoden 1962 värimaailmasta: punertavan kellakasta kokonai-

suudesta, koristevyöhykkeet ovat suhteellisen vaaleita ja peristyylin kapiteelit 

tumman pronssin sävyisiä. Kultauksia ei kuvista voi tavoittaa. Jorma Pulla oli 

1970-luvulla uranuurtaja rakennusornamentiikan restauroinnissa, aikana, jol-

loin asenteet, ammattikoulutus ja tarjolla olevat materiaalit eivät juuri tuke-

neet arvostusta tai laatua. Pulla haki vanhoja menetelmiä ja pyrki löytämään 

keinoja toteuttaa stukkatöörin ammattia myös nykyaikaisin keinoin. 

Entisöinti Pullan jäämistöstä säilyneitä kuvia, saatu Peter Backmanilta syk-
syllä 2019. Kuvat ovat pääsääntöisesti päiväämättömiä, tähän kerätty kuvia, 
joissa vuoden 1962 maalipinnat ovat oletettavasti esillä. Kuvat BACK.
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Entisöinti Pullan jäämistöstä säilyneitä kuvia, saatu Peter Backmanilta syksyllä 2019. Noin 1973 otettuja valokuvia, 
joihin on dokumentoitunut vuoden 1962 varsin pehmeä värimaailma. Kapiteeleissa huomattavan tumma, patinoitu-
nutta pronssia edustava käsittely. Kuvat BACK.
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Entisöinti Pullan jäämistöstä säilyneitä kuvia, saatu Peter Backmanilta syksyllä 2019. Noin 1974 otet-
tuja valokuvia, joissa näkyy varsin katavan kipsikorjausurakan työtapoja. Muottimateriaalina on käy-
tetty nk. Vinamold-massaa sekä perinteisempiä kipsistä tehtyjä kovia, muodoltaan antavia muotteja. 
Kuvat BACK.
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Ainoa 1970-luvulta esiin tullut asiakirja on konservaattori Lindqvistin laatiman 

värisuunnitelman kopio vuodelta 1976. Maalityyppejä ei tässä mainita.

Työ oli rytmitetty siten, että kipsit korjattiin ensin, tiettävästi kesän 1974 aikana 

ja julkisivujen rappauskorjaus tämän jälkeen. Julkisivujen kunnostus valmistui 

vasta 1978. Asiakirjojen puuttuessa voi vain arvailla, miksi työ on kestänyt niin 

pitkään. Vuoden 1962 lateksimaalaus on selvästi aiheuttanut vaurioita kaik-

kein rasitetuimmilla rappausalueilla ja 1990-luvun kirjauksista tiedetään, että 

1970-luvun perusseinäpinnoilla maalityypiksi valittiinkin jälleen kalkkimaali. 

Jotta kalkkaus oli mahdollinen, on aiempia kerroksia jouduttu poistamaan 

määrätietoisesti, joko kemiallisesti tai mekaanisesti, molemmat varsin työläitä 

työtapoja. Lisäksi suuri osa sileää julkisivupintaa on tällöin uudestaan hierretty, 

vähintään ohuen pintalaastin osalta. Seinäpinnoilla voidaan nykyäänkin havai-

ta kahta eri karkeudella toteutettua uudempaa rappaushiertoa - oletettavasti 

siis vuosien 1978 ja 1993 pintakerroksia. Listoitusten ja pohjakerroksen kar-

keiden harkkorappausten maalikerroksia ei ilmeisesti ole poistettu 1970-lu-

vulla, sillä 1990-luvulla listoituksille jouduttiin tekemään maalinpoisto ja siitä 

huolimatta jouduttiin käyttämään kalkkia vahvempaa maalityyppiä.52 

 

Oletettavasti 1974 tai 1975 valokuva uusien kipsien asennustyöstä. Kipsimassan valkoi-
suuden perusteella vaikutelma on kattavasta uusimistyöstä.
Alla välivaiheen kuva, ehkä 1975, kun kipsit on korjattu, mutta julkisivua ei vielä ole kal-
kattu tummaksi. Kuvat BACK.
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1970-luku, Simo Rista, HKM.

HS kirjoitti  syyskuussa 1978 näin: ”Helsingin Sääty-
talon kuutisen vuotta kestänyt kunnostus on päätty-
mässä. Ulkoseinien koristeiden maalausta viimeistel-
lään, ja viimeiset rakennustelineet poistetaan talon 
ympäriltä parin viikon kuluttua. Työt ovat syyskuun 
alkupuolen runsaiden sateiden takia hieman viivästy-
neet, mutta piirirakennuspäällikkö Kalevi Puskan mu-
kaan on turha hätäillä, ”Säätytalon saneeraus on niin 
mittava ja merkittävä rakennustyö, että lopputulosta 
ei kannata pilata turhalla kiirehtimisellä.”58
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Kipsityöt on tehty ja friisi on kunnostettu, rappauspinnassa oletettavasti uutta, ohutta lastihiertopintaa, mutta 
maalaustyöt ovat tekemättä. Maalattu kuvafriisi on kunnostettu. Vuosi ehkä 1975 tai 1976. Kari Hakli, HKM.
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Vuoden 1978 väriasu kuvattuna vuonna 1991, suuren peruskorjauksen aikana. Tasavärisillä rappauspinnoilla kahden sävyn vaihtelulla 
on pyritty luomaan rakennuksen eloisaa arkkitehtuuria tukeva väritys. Teknisesti vuoden 1978 kalkkaus oli selvästi onnistuneempi kuin 
1962 lateksimaalaus.  Simo Rista, Helander-Leiviskän arkisto.
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Kuva 1980-luvulta. Lindqvistin vuoden 1978 väriskaalassa seinäpintojen vahva punaruskea ja kolossaalipylväiden lähes loistava valkoinen muuodostavat 
kontrastisen parin, joka on hyvin kaukana alkuperäisen väri-intention materiaalisesta levollisuudesta.  Teuvo Kanerva, MV.
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4.7 Peruskorjaus 1993

Kun Säätytalon peruskorjausta ryhdyttiin suunnittelemaan 1980-luvun tait-

teessa, oli rakennus jo silloin säilynyt poikkeuksellisena 1800-luvun lopun 

polykromiaa edustavana rakennuksena. Sisätiloissa tunnelma oli laajalti säi-

lynyt, mutta julkisivujen 1970-luvun ratkaisua ei pidetty erityisen onnistunee-

na. Säätytalon sisätilojen mittava peruskorjaus ja restaurointi vuosina 1990-

1992 oli omana aikanaan poikkeuksellinen ja uraauurtava työkokonaisuus, 

erityisesti asenteissa 1890-luvun arkkitehtuuria kohtaan. Säätytalon mittavat 

konservointi- ja koristemaalaustyöt olivat työssä mukana olleille konservaat-

toreille, maalareille ja suunnittelijoille valtaisa mahdollisuus opiskella van-

hoja autenttisia pintoja sekä hakea oikeita materiaaleja ja työtapoja niiden 

konservoimiseksi, restauroimiseksi ja rekonstruoimiseksi. Sisätilojen työt tuli 

saada valmiiksi vuoden 1992 Etyk- kokoukseen mennessä ja julkisivujen kun-

nostus siirtyi kokouksen jälkeiseen vuoteen. Välivuosi tarjosi suunnittelijoille 

hengähdystauon ja mahdollisuuden pohtia ja tutkia julkisivukorjauksen peri-

aatteita ja tavoitteita. Julkisivujen kunnostus toteutettiin huhtikuun ja marras-

kuun välillä 1993. Kunnostusohjelma jouduttiin pitämään kevyehkönä sekä 

aikataulun että talouden takia, mutta värejä ja pintojen käsittelyjä pohdittiin 

hyvin tarkkaan. Toisaalta rakennus oli varsin tuoreesti läpikäynyt suhteellisen 

mittavan kunnostuksen ja esimerkiksi kipsikoristeiden korjausta ei tämän an-

siosta tarvinnut tehdä kovinkaan laajalti. Työstä vastanneen arkkitehti Vilhelm 

Helanderin artikkelit kirjassa Säätytalo - The House of Estates (1999) antavat 

monipuolisen kuvan peruskorjauksen kokonaisuudesta, mutta myös varsin 

yksityiskohtaisen kuvauksen julkisivutyön etenemisestä, työtavoista, syistä ja 

seurauksista. Seuraavaan on siis kerätty tästä vain keskeiset piirteet. 

Julkisivukunnostukset yleensä kumpuavat vääjäämättömästä ilmaston aihe-

uttamasta kulumisesta ja pintojen suoranaisesta vaurioitumisesta. Valoku-

vien perusteella rakennuksen julkisivut olivat kohtalaisen hyvässä kunnossa 

1990-luvun peruskorjauksen aikana, mutta Helanderin mukaan julkisivujen 

1970-lukulainen ”yksitotinen” ilmiasu suhteessa sisätilojen runsaaseen ja vi-

vahteikkaaseen polykromiaan muodostui vähitellen merkittäväksi syyksi jatkaa 

peruskorjauksen työtapoja julkisivuille. Tarkemmalla tarkastelulla osoittautui, 
Eteläinen julkisivu vuonna 1991, ennen julkisivutöiden käynnistymistä. Kuvasta käy ilmi, että eteläseinällä oli 
selviä vaurioita, mm. kuvafriisistä puuttui alue. Simo Rista, Helander-Leiviskän arkisto.
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että julkisivun kunnostukselle oli myös vahvat tekniset perusteet. Korjauksen 

työtapojen löytämiseksi kesäkaudella 1991 tehtiin koealue. Helander kuvai-

li pohjatöitä seuraavasti: ”Irtoavat maalikerrokset poistettiin painepesulla ja 

osaksi harjaamalla tai kaapimalla... Onneksi suurin osa seinäpinnoista oli aikai-

semmin maalattu kalkkimaalilla. Perinteinen kalkkimaalaus määriteltiin nytkin 

tekotavaksi. Valinta tehtiin tietoisena siitä, ettei kalkkimaali kestä pitkään. ... 

Osa pinnoista eli karkeaksi rapattu alaosa, listat, pylväät ja friisit oli kuitenkin 

maalattu liuotinohenteisilla, orgaanisilla maaleilla. Näillä alueilla ei voitu palata 

kalkkimaalin käyttöön, sillä se olisi onnistuakseen edellyttänyt totaalista rappa-

usten ja listojen uusimista. Alueilla tehtiin perusteellinen kemiallinen maalin-

poisto muurahaishappoa sisältävällä liuotinaineella ja painepesulla.” Raskaasta 

maalinpoistosta huolimatta kalkkimaalia ei saatu imeytymään, vaan näillä alu-

eilla käytettiin Hydrosil-maalia (silikoniemulsiomaali). 

Työn aikana todettiin, että edellisellä kierroksella eteläinen julkisivu oli kä-

sitelty muita alueita kevyemmin ja siltä alueelta löytyi myös eniten vanhoja 

maalifragmentteja, joiden avulla voitiin suunnistaa kohti uusia väriratkaisuja. 

Rappaus- ja kipsikorjausten määrä pysyi Helanderin mukaan varsin maltillise-

na. Julkisivujen uutta, harkittua väriasua Helander piti restauroinnin pääkysy-

myksenä. Alkuperäisintention mukaiseen väriasuun palaamisella oli kuitenkin 

välttämättömänä edellytyksenä se, että rakennuksesta itsestään löytyisi riittä-

västi todistusaineistoa ensimmäisestä harkitusta väriasusta. Kun rakennuksen 

maalaushistoriaa on tämän selvityksen yhteydessä perannut, on käynyt selväk-

si, että Nyström on ohjannut rakennukselle kaksi erilaista väriasua - ensim-

mäinen kalkilla toteutettu, vahvan puna-keltaisen friisin värivoimaan sovitettu, 

kivimukailultaan eloisampi kokonaisuus ja toinen silikaatti-tyyppisellä maalilla 

toteutettu, jonkin verran vaaleampi ja levollisempi, Wikströmin päätykolmio-

veistokseen sovitettu väriasu kultauksineen. On selvää, että näiden kahden 

väriasun perkaaminen sään kuluttamilta ja useaan kertaan työstetyiltä pinnoil-

ta on ollut paikoin tulkinnan varaista ja kuten Helander toteaa, paikoin kerras-

saan selvittämättömissä ja edellyttänyt suunnittelijalta kokonaisuuden hyvää 

hallintaa, klassisen arkkitehtuurin periaatteiden tuntemusta sekä vanhojen 

työtapojen ja materiaalien tajua.  

Vuoden 1991 aikana pohjoiselle seinälle tehtiin työtapojen ja sävyjen malliseinä. 
Simo Rista, Helander-Leiviskän arkisto.

2019 Arkkitehtitoimisto Okulus  Säätytalo - julkisivut RHS72



Vastavalmistunut julkisivujen korjaus 1993. Rakennuksen pinnat olivat huomattavan vaaleat. Jo tällöin oli tiedossa, että kalk-
kauksen herkkä marmorointi tulee kulumaan suhteellisen nopeasti. Kultauksen määrä ja kiiltoaste oli yksi tärkeistä työmaan 

aikana tasapainonsa hakeneista suunnittelun yksityiskohdista.  1993, Simo Rista, Helander-Leiviskän arkisto.
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Kalkkimaalien sävytyksestä ja työtavoista Helander kertoo seuraavaa: ”Polttama-

ton ruskea umbra on pigmentti, jonka avulla saa aikaan puhtaan, mutta samalla tai-

tetun, kalkki- tai hiekkakiveä muistuttavan sävyn. Tällä pigmentillä sävytetyllä kalk-

kimaalilla pohjustettin osa rapatuista harkoista. Osaan lisättiin vähän kultaokraa ja 

osaan hieman enemmän. Näin saatiin aikaan harkoittain kevyesti vaihteleva rap-

pauspinta. Lopulta näille pinnoille tehtiin ohut suonistus ruskeaa raakaa umbraa 

tai toisaalta luonnon Terra di Sienaa käyttäen. Oli hämmästyttävää kuinka elävästi 

vaihteleva, laseerauksen tapaan kuultava pinta saatiin aikaan vain muutamaa pe-

rinteistä peruspigmenttiä käyttäen. Tekijöille annettiin malliksi valokuvasuurennok-

sia, joissa näkyviä vanhoja pintoja vapaasti sovellettiin esikuvina. Sävyt eivät var-

mastikaan tarkasti vastaa alkuperäisiä, niitähän ei riittävällä selvyydellä saatu esiin. 

Tekotapa sen sijaan jäljittelee vanhaa. 

Myös vaaleiksi, paremminkin marmoria muistuttavalla sävyllä maalatut pylväät ovat 

olleet jaotellut, veistettyjä kivikappaleita muistuttavalla tavalla. Vanhoista valoku-

vista erottuva jaottelu on nyt uudistettu.

Pohjakerroksen rustikoidusta rappauspinnasta, samoin kuin päälistoista, saatiin 

esiin varsin selviä sävynäytteitä. Alaosa muistutti punertavaa graniittia. Vaikutel-

ma saatiin aikaan sienitöppäyksellä. Ylimmistä listoista löytyi selkeitä värinäyttei-

tä, jotka jo alunperin olivat joutuneet peruspintaa peittäneiden koristeiden alle 

ja säilyneet siellä. Pinnat muistuttivat roosaa graniittia tai marmoria. Nämä alueet 

jouduttiin teknisistä syistä toteuttamaan silikaattipohjaisella maalilla (tekijän huo-

mio Hydrosil = silikonihartsiemulsiomaali), mutta ne tehtiin samaan tapaan kuin 

kalkkimaalaukset suonistamalla ja osin töppäämällä.”

Julkisivun uusi juhlava ja eloisa väriasu täydentyi oleellisella yksityiskohdalla, kun 

kapiteelien kultaukselle ja patinoinnille löydettiin todisteet julkisivulta, peristyylin 

katoksen alle jäävistä pilasterikapiteeleista. Työn edetessä kultauksia löytyi raken-

nuksen kaikkien julkisivujen kapiteeleista, ja kultauksia toteutettiin maltillisesti 

uudestaan, osin aitokullalla, osin pronssimaaleilla. Peristyylin pylväiden basisten 

pintakäsittelyksi tulkittiin matalampikiiltoinen pronssaus, joka suojalakattiin. Pa-

tinointia ja vaaleampia korosteita käytettiin myös julkisivun koristeissa, plastista 

vaikutelmaa korostamaan. Emil Wikströmin veistos päätykolmiossa puhdistettiin 

ja kunnostettiin ja veistoksen kirjaimien kultaus uudistettiin. Veistoksen poimuista 

ja koloista kerättin pois muutama sata kiloa lintujen jätöksiä ja muuta likaa. 

Maalarimestari Vesa Marttinen vastasi marmoroinnin tekemisestä kalkkimaaliin. 
Vaakunafriisin varsin puhtaat sävyt toteuttavat heraldista väriperinnettä. 
Kuvat Simo Rista, 1992, HL.
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1993, Simo Rista, Helander-Leiviskän arkisto.
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Oma kiinnostava kokonaisuutensa oli rakennusaikana voimakkaasti kritisoitu, 

antikisoiva maalattu friisi. ”Friisi oli kunnostettu vuoden 1976 korjauksen yh-

teydessä. Nyt vaikeasti kuluneelle friisille jouduttiin etsimään uusi korjaustapa. 

Vanhat pohjat eivät enää sopineet kalkkimaalauksen alustaksi. Friisi käsiteltiin 

silikaattipohjaisella maalilla, jota vielä ohennettiin pyyhkimällä pinta välittö-

mästi. Pohja täydennettiin ja kuviot retusoitiin tällä tavalla. Kaikki jotenkin kel-

vollisesti säilyneet kohdat säilytettiin sellaisenaan. Hävinneitä kohtia toteutet-

tiin uudestaan 1970-luvulla tehtyjen kalkkiointikopioiden avulla.”

Myös räystäslinjan yläpuolella olevat, Säätytalolle omaleimaiset rapattupintai-

set ilmanvaihtopiiput, peltipintaiset attikat, sinkkiset akroteriokoristeet ja kat-

toikkunan pääty ovat osa julkisivujen kokonaisuutta ja niillä on pitkä perinne 

värillisinä julkisivun osina. Peltipintaisten pystyosien värihistoriassa tumma kat-

tosävy oli hiipinyt myös näille alueille, eikä niiden maalaaminen vaaleampien, 

rapattujen pintojen sävyihin ollut lainkaan itsestäänselvää. Arkkitehti joutui 

perustelemaan näkemyksenä pitämällä luennon klassisen arkkitehtuurin pe-

riaatteista. 

Ikkunat käsiteltiin alkuperäisten intentioiden mukaisesti. Ikkunat peittomaa-

lattin okran sävyisellä pohjamaalilla, laseerattiin raakaa umbraa sisältävällä 

kuultomaalilla ja suojalakattiin. 

Muutama vuosi julkisivumaalauksen valmistumisen jälkeen Helander totesi 

kalkkimaalin luonteesta: ”Kalkkimaalilla saadaan aikaan aidosti elävä, eri säis-

sä ja valaistuksissa alati vaihteleva pinta. Kalkkimaali on myös arvaamatonta. 

Säätytalon julkisivujen sävy on nyt muutamassa vuodessa muuttunut yllättävän 

vahvasti kellertäväksi. Samalla pintojen suonistukset ovat lähes kuluneet pois.”

Alla Arja Sorri sävyttämässä kuvafriisiä. Väriaineena käytettiin vesilasisideainetta ja kuiva-
pigmenttejä. Kuvafriisissä piirtyvät koholla olevat konttuuriviivat, joita Arja Sorrin mukaan 
vain sävytettiin vesilasipigmenttiseoksella, kontuuria ei kasvatettu. Julkisivujen käsittelyjen 
ratkaisut syntyivät kollegiaalisessa  yhteistyössä, jossa Museoviraston konservaattori Pentti 
Pietarilan ja käsityöläisten, erityisesti maalarimestari Vesa Marttisen ja konservaattoreiden 
Ulla Setälä ja Arja Sorri, roolit olivat keskeisiä. Sävyjen tasapaino oli kuitenkin ensi sijassa 
arkkitehti Helanderin vastuulla. Kuvat Simo Rista, 1992, HL.

Yllä valmiiksi maalattuja, kullattuja  ja pulupiikitettyjä kapiteeleja. Kapiteelien aito-
kultaus tehtiin vain kärkiin.
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1993 pintakäsittelyt ovat kokonaisuutena selvinneet varsin hyvin 27 vuoden säärasituksesta. Eniten vau-
rioita näkyy kipsien ulkonevilla pinnnoilla. Kultamaali on suojannut paremmin kuin Linal-pellavaöljy-
maali. Basisten kultapronssilla tehty kullankiiltoinen sävy patinoitui vuosi vuodelta ja tällä hetkellä ra-

pattujen basisten vastikään retusoitu patinoituneen pronssin sävy on hyvinkin luonteva ja vakuuttava.  Vaakalistojen 
suojaisilla alueilla voidaan nähdä 1993 Hydrosil-pintojen granitoinnit ja suonistukset ovat säilyneet terävinä, mutta 
säälle alttiilla paikoilla ne ovat haalistuneet ja kuluneet. Sama koskee kalkkimaalattuja marmorointeja.
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4.8 Uudemmat korjausvaiheet

4.8.1. Takaovien sinkkikoristeiden kunnostus 2003

Säätytalonpuistoon johtavien kolmen takaoven kehyslistojen päällä on sinkistä 

valmistetut, vapaasti seisovat reliefimäiset koristeet. Oy Ars Longa Ab:n vuon-

na 2003 tekemän korjaustyön raportissa koristeita kuvaillaan seuraavasti:”Ko-

risteet on tehty taidokkaasti suorasta sinkkipellistä leikkaamalla ja taivuttamalla 

osat yhteen kolmiulotteiseksi reliefiksi.  Liitokset on tehty tina-lyijy-juotoksilla. 

Kussakin reliefissä on alun perin ollut kuusi pientä valettua sinkkirosettia.”53 

Koristeiden alkuperäiset kannakkeet olivat pahoin vaurioituneet ja reliefissä 

itsessään oli murtumia ja vääntymiä. Maali oli kauttaaltaan kulunut pois ja re-

liefien sinkki oli monin paikoin kulunut ohueksi ja hauraaksi. Koristeissa näkyi 

runsaasti eri ikäisiä korjauksia ja kiinnitysten parannuksia. Konservaattori Tiina 

Sonninen tarkasteli vähäiseksi kuluneita maalikerroksia, joista voitiin todeta 

ainakin muutamia maalauskerroksia: alimpana joko puhtaan valkoista tai vih-

reän harmaata, pintamaalin kaltaisena sävynä beige (noin Symphony X466).

Hauraiden koristeiden taustapellit uusittiin tällöin 2 mm:n valssatusta sinkistä. 

Hitsra Oy valmisti koristeille uudet tukirakenteet. Koristeet maalattiin Museo-

viraston ohjeistuksen mukaisesti siniharmaaksi (Monicolor Nova K 164). Sävyn 

lähtökohtana olivat II-kerroksen ikkunoiden alapuoliset koristekentät.

Kesällä 2019 sinkkikoristeiden alapuolista kipsinauhaa jou-
duttiin uusimaan (Ukri Oy / Anni Hassi). Kipsikoristeet maa-
lattiin entiseen sävyyn. Kuva kesältä 2019, ennen kipsiko-
risteiden uusimista. 
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4.8.2. Vesikaton alueen paikkakorjauksia 2008

Kesällä 2007 ja 2008 katolla tehtiin piippujen alaosien rappauskorjauksia ja 

kipsikoristeiden korjauksia. Työn teki ENM Oy (entinen Esko Nurmisen maa-

laamo) ja työn dokumentoinnista vastasi Sanna Vänttinen.54  Vänttinen kirjasi 

dokumentointiin, että koristeita oli paikoin korjattu aiemminkin viime vuosi-

na, esim. vuosilukuvaakunoita vuonna 2005. ”Kaikki Säätytalon katolla olevat 

kipsikoristeet ovat korjauksesta huolimatta huonossa kunnossa. Kipsiaines on 

haurasta, alkuperäiset koristeiden sisällä olevat tukiraudat ruosteessa ja seinä-

pinta luultavasti rapautunut koristeiden takana.  Koristeet ovat alttiina jatkuval-

le ilmastorasitukselle. Lukuisat korjaukset heikentävät alkuperäistä kipsiraken-

netta. Korjaamalla ei näistä kipsikoristeista saada enää pitkäikäisiä.”

Kipsinä käytettiin mallikipsiä, uudet kiinnikkeet tehtiin rst:stä. Kipsejä öljyt-

tiin Aquamarjinin pellavaöljytuoteilla, kipsikoristeiden maalaus tehtiin  saman 

tuoteperheen Linal-maalilla, sävyt Weissengelb 4 ja 5 sekä Ziegelrot 1. Rappa-

uspinnat maalattin SAX hydrosil-maalilla, sävyinä Sepiabraun 6, Mausgrau 6 ja 

Ziegelrot 4. Sävyt löytyivät maalitoimittaja Kirjopiiskan tietokannoista  ja ovat 

tiettävästi Helanderin 1993 määrittelemiä.

Kuvat kesältä 2019, vesikaton päällä olevien rapattujen ra-
kenteiden pinnat ovat pääsääntöisesti varsin hyväkuntoisia, 
mutta kipsit ovat erittäin kehnossa kunnossa. Tiettävästi jul-
kisivujen kipseissä ei esiinny kantikkaita tukirautoja. Voidaan 
epäillä, että kattoalueen kipsit on uusittu omana vaiheenaan.

2019 Arkkitehtitoimisto Okulus Säätytalo - julkisivut RHS  79



4.8.3. Kesäkausi 2019

Vuoden 2019 aikana tehtiin muutamia julkisivuihin puuttuvia korjaustöitä. 

Takaovien päällä oleviin rapattuihin listoihin liittyvät uudemmat kipsikoristeet 

uusittiin heikon kiinnityksen takia. Rapattuja listoja uusittiin osin. Työstä vas-

tasi Ukri Oy.

Julkisivujen kuntotutkimuksen (Ukri Oy) yhteydessä todettiin, että pääoven 

yläpuolella olevan Ville Vallgrenin muotoileman Lux et Lex veistoksen pohjoi-

sen hahmon soihtua kantavan käsivarren kiinnitys oli epäluotettava ja raskas 

ulkoneva kappale oli tyvestään haljennnut. Käsivarsi irrotettiin, murtunut osa  

valettiin uudestaan ja kiinnitys tehtiin rst-teräksellä. Ukri Oy vastasi korjauk-

sesta. Työstä on tehty dokumentointi (SENA).

EU-puheenjohtajuuskauden takia Säätytalon pääsisäänkäynnin pinnat halut-

tiin edustuskelpoiseen kuntoon. Töistä vastasi kuustie&sorri Oy, ohjauksesta 

Okulus Oy. Eniten huomiota kaipasivat pylväiden ja pilasterien basisten 1993 

pronssatut, sittemmin vihertävän ruskeiksi patinoituneet pinnat. Basikset siis-

tittiin retusoimalla minimitarpeen mukaan. Pääovien tammipinta on vuosi-

kymmenien myötä muuttunut hiukan haristuneeksi ja huokoiseksi. Ovia ei ole 

peittomaalattu ilmeisesti missään vaiheessa, vaan pintoja on lakattu erilaisin 

tuottein. Ovet puhdistettiin ja virkistettiin Aquamarjinin puuöljyllä. Kalkatuissa 

pinnoissa tehtiin muutamien kvaadereiden paikkakalkkausta ja valaisinpylväi-

den tyvien liitos graniittijalustaan avattiin ja tiivistettiin. 

Kiinnostavin työ oli Vallgrenin ovenpäällysveistoksen värien retusointi. Edel-

lisen maalaustyön jälkeen erityisesti vaakunan punaiset sävyt olivat haalistu-

neet marsipaaniporsaan punaisiksi. Vaakunan värit valittiin heraldisten peri-

aatteiden mukaisesti varsin puhtaina sävyinä, toisaalta sovittaen rakennuksen 

omaan hyvin pehmeään väriskaalaan. Työsuorituksista on tehty dokumentoin-

ti, Säätytalo, pintojen huoltoraportti 2019 (SENA).
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5 1993 viimeisin peruskorjaus vaalea, kellertävä beige, pohja-
maalikerroksineen

4b noin 1976; ajoitus valokuvien 
perusteella

tummahko ruskea

4a valkoinen - mahdollisesti pohja-
maali

3 1962 ulkomaalaus, asiakir-
jojen mukaan käytetty ulko-
lateksia

beige - poikkileikkauksen perus-
teella näyttää jo lateksilta....

1920-30-luvulla ei tehty huoltomaalauksia - rakennus 1930-luvulla hyvin 
likainen; kuvamateriaali 1940-luvulla niukka, 1950-luvulla rakennus on li-
kainen ja kauhtunut... 
Vuonna 1952 veistos on likainen, mutta suojaiset pinnat loistavat varsin 
vaaleina.

2 Pinta on varsin vaurioitunut 
- eli huoltoväli tämän jälkeen 
tosi pitkä
Joko 1903 tai 1952 (?) hei-
kohko huoltomaalaus.

öljykitti tai vernissattu kipsi, poh-
jamaali ja hyvin tumma epämää-
räinen kerros - onko kultaus/
pronssaus vai likaa..

1 1891 veistos on ollut osa ra-
kennuksen ensimmäistä asua; 
vaakuna selvästi hahmoja 
tummempi, siis oletettavasti 
punainen

ohut öljymaali + tumma kerros, 
onko likaa vai tummunut prons-
saus?

0 kipsi 

1952

1982

noin 1891

1973

Valistuksen soihtukäsi
Korjaustyön yhteydessä esiin tulleita piirteitä ja huomioita koottuna tauluk-
koon ja rinnastettuna vanhaan valokuva-aineistoon. Johtopäätöksiä ei voi 
pitää lopullisina johtuen otannan kapeudesta.

5

4b

4a

3

2
1

19101904

Kollaasi Ville Vallgrenin veistoksen eri vaiheiden maalauksista. MIkroskooppi-
kuvat Anni Hassi / Ukri Oy, kooste Kati Winterhalter / Okulus 2019. 
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Säätytalo on läpikäynyt kolme autenttisia pintoja merkittävästi vähentävää vaihetta. Vuoden 1962 
huoltomaalaus Ulko-Jokerilla aiheutti ilmeisen suuritöisen maalipoistourakan vuosien 1973-1978 
aikana tehdyn peruskorjauksen ratkaisuihin. Kipsien uusimista tehtiin 1970-luvulla laajasti - ei tie-

detä, onko rakennuksessa vielä alkuperäistä kipsiornamentiikkaa. 1970-luvulla ja vuoden 1993 kor-
jauksissa sileitä rapattuja pintoja puhdistettiin sekä kemiallisin että mekaanisin keinoin ja vanhoja 
pintoja ylihierrettiin. Alkuperäistä rappausta löytynee vielä näiden uudempien kuorien alta. 
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SÄÄTYTALON KESKEISET TUNNETUT JULKISIVUMUUTOKSET; julkisivujen maalausvaiheet korostettu sävypohjilla

Ajankohta Rakennus- tai muutosvaihe Keskeiset muutokset / muuta Suunnittelijat/tekijät Viittaus Väriluonnehdinta

Säätytalo Säätyvaltiopäivien käytössä 1891-1906, G. Nyströmin valvonnassa

1883-4 Tähtitorninmäelle laadittu suunnitelma kaikille säädyille F. A. Sjöströmin toimeksianto Helander, 1999

19.3.1887 Nyströmin muokattu versio hyväksyttiin toteutuksen pohjaksi Lukkarinen, 1988, s. 57

1888 - 1890 Rakennusvaihe: 1.12.1888 rakennustyöt käynnistyivät, lokakuu 

1889 vesikatto valmiiksi,  valmistui käyttöön tammikuu 1891 

Sisäpuolen koristemaalauksissa vallitsi po-

lykromaattinen, "italialainen renessanssityyli"; 

ulkopuoli oli jonkin verran hillitympi, mutta 

selvästi värikäs.

arkkitehti Gustaf Nyström, 

maalaustyöt S. Wuorio + S. 

Koskinen (+ C. Ehrling), LVI G. 

E: Berggren , urakoitsija K. G. 

Sivenius

Viljo, 1987 arkisto, Polykromaattinen; perussävyt luonnonkiviä jäljitteleviä; harkotuksissa gra-

niitti(?), sileillä rapatuilla pinnoilla vaaleahko, ehkä punertava perussävy; 

pylväät ja perusseinät sama vahvuus/tummuus; 

varhaisia sävyjä voisi edelleen tutkia karkeilta pinnoilta

Kalkki + öljymaalit

1891 lasikaton kipsisiä akroterioita korvattiin sinkkisillä Viljo, 1987 arkisto

1900 Lasikaton korjaus 3-kertaiseksi, arkkitehti Nyström Viljo, 1987 arkisto

1903

viimeistelevä rakennusvaihe 

valmistuu

Päätykolmion veistosryhmä valmistuu, julkisivumaalausta täy-

dennetään, mm. kultausta;  

veistosryhmän keskushahmona Aleksanteri I, 

joka  vahvistaa Suomen lait ja oikeuden; koris-

tefriisi maalataan peittoon

kuvanveistäjä Emil Wikström Viljo, 1987 arkisto Perusseinäpinnat ilmeisesti käyty läpi, ainakin pääjulkisivulla, kapiteeleihin 

tuotiin kultausta; koristefriisin peittäminen; ehkä kellertävä, aiempaa vaa-

leampi; perusseinäpinta ja pylväät edelleen jokseenkin samaa tummuutta

Ilmeisesti silikaattimaali + kipseissä öljymaali (?)

Säätytalo yksikamarisen eduskunnan talona 1907-1931

ei merkittäviä muutoksia

Säätytalo Tieteellisten seurain talona 1931-1978

1931 lämmitystavan muutos, sähkö; muita muutoksia ei tutkittu 

(onko piippuja tässä vaiheessa vähennetty?)

vesikiertoinen patterijärjestelmä, sähköpiste-

kaaviot

Rakennushallitus Suunnitelmat: Rakh KL/UU Id 

592.2

1930-luku tai 1952 rakennus on kertaalleen kalkattu välillä 1903 -1962, mutta tark-

kaa vuotta ei ole tullut esille; vuosi 1952 on hyvin todennäköinen

kauhtunut ilmeisen pian, koska valokuvien pe-

rusteella vaikea määrittää

väritystä ei tunneta, 

maalityyppinä kalkki ja oletettavasti perinteiset öljymaalit

1962 keskustelu ulkomaalauksesta alkoi  1959, silloin J. Järvelä ohjeisti 

vesilasimaalaukseen; toteutetaan syksyllä 1962; työselityksessä 

8.2.1962 ohjataan lateksin käyttöön; 30.4.1962 Th. Lindqvist an-

taa uuden ohjeen - kalkilla vahvistettuna Caparolilla;

Kalkkimaalauskokeet eivät onnistuneet; lopulta  

käytettiin Ulko-Jokeria;  kuvafriisin konservointi 

jäi toteuttamatta

MV/RH / J. Järvelä MV, asiakirjat; 23.6.1965, 

28.4.1966; 

Havas luonnehtii alkuperäistä ja samalla tehdyn maalauksen tavoiteltua sä-

vyä vuonna 1962 esiin tulleiden alkuperäisten pintojen perusteella hiekka-

kiven kaltaiseksi, viittaa Wasa bankenin taloon (Wasa B valmistui aikoinaan 

vasta vuonna 1899)

Ulko-Jokeri + X

1971 suunnitellaan koristefriisin konservointia, toteutuksesta ei vahvistusta T. Lindqvistin lausunto, P. Pieta-

rila tehnyt työohjelmaa

19710123_Th_Lindvist_lau-

sunto

Säätytalo Valtioneuvoston kanslian hallinnassa, edustustilana 1978 - 

1974-75 Julkisivukipisien uusintaa ja korjausta Pullan valokuvat / Backman

1976-1978 Julkisivujen monvaiheinen kunnostus, peltikatto uusittiin Pitkään kestänyt työ; oletettavasti tehty latek-

sinpoistoa ja uudelleenrappausta tai limotusta

 Th. Lindqvist värisuunnittelijana

Rak. hallituksen työ

Säätytalo / Helander s.143 Perussävy tummahko punaruskea, kapiteelit tummanruskeat, pylväät ko-

rostetun vaaleat.

Kalkki (?) + mahdollisesti Lukko  (tai muu  liuotinpitoinen maali)

Suuri peruskorjaus 1988-91 (1993)

1993 Julkisivujen restaurointi peruskorjauksen viimeisenä vaiheena Kalkkipinnat kalkattiin uudestaan; listoista, 

karkearappausalueelta poistettiin maaleja 

kemiallisesti

V. Helander, P. Pietarila (MV) MV, Helanderin muistio 

6.4.1993 maalaustyöohje + liit-

teet, mm. tutkimus

Palautus polykromiaan, tutkimukseen perustuva. Vuoden 1993 asu pyrki 

olemaan uskollinen vuoden 1903 alkuperäisasulle. Tosin koristefriisi jätettiin 

näkyviin ja pylväät perusseinäpintaa vaaleammat.

Kalkki + silikonihartsiemulsio Hydrosil+ pellavaöljymaali Linal

2007-2008 katolla ja julkisivuilla kipsikoristeiden kunnostamista Senaatti 

Sanna Vänttinen, ENM 2008

MV, asiakirjat: "Kipsikoristeiden 

korjaus 2007-2008", 

4.9 Yhteenveto värivaiheista
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Majavan kortteli oli tyypillinen vauraan kaupunginosan puutalo-
kortteli. Kjerrströmin kartta vuodelta 1878 paljastaa kuinka Kruu-
nunhaan korttelirakenne oli jo tällöin muutoksessa -  puutaloja pu-
rettiin ja tilalle rakennettiin aina vain korkeampia ja kookkaampia 
kivitaloja. 

Yllä Ritarikatu 12-10 eli Säätytalon tuleva puisto. Alla Kirkkokadun 
suuntainen näkymä. Taustalla häämöttää jo telineiden takaa paljas-
tuva Säätytalon hahmo. Kuvat A.E. Rosenbröijer 1890. HKM.

Kirkkokatu 11. HKA, Maistraatin arkisto. 

von Willebrandtin tontin 2 kadunvarsirakennuksen julkisivu Ni-
kolainkadulle. Piirustuksesta käy hyvin ilmi kuinka Rauhankadun 
nurkka on tontin korkein kohta.
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Kjerrströmin karttapohjan päälle on sijoitettu maistraatin arkiston viimei-
simmät rakennuspiirustukset Majavan kortteliin ennen Säätytalovaiheen 
alkua. Vielä vuonna 1886 von Willebrandt on suunnitellut Rauhankadun var-
rella olevan tontin 2 pitkän rakennuksen muutostoimenpiteitä. Piirustukset 
ovat eri ajoilta, ja yhdessä ne antavat hyvän kokonaiskuvan kortteleiden huo-
neluvusta.  Sinetti / HKA.

TONTTI 2

kauppias Silfvius

155 000,-

TONTTI 2

von Willebrandt

150 000,-

TONTTI 3

von Willebrandt

65 000,-

TONTTI 4

professori Saltzman

130 000,-
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5. Majavan kortteli 
5.1 Vanha rakennuskanta 1887

Majavan korttelin tontit lunastettiin Säätytalohanketta varten huhtikuussa 

1887. Uuden Suomettaren nimimerkki Matti kuvailee ilahtuneena Säätyta-

lon vihdoin nytkähtäneen liikkeelle, mutta ei malta olla  muistelematta Ob-

servatorionvuoren menetettyä mahdollisuutta: ”Tosin täytyy surkutella niitä 

asianhaaroja, jotka tekivät ettei eduskuntamme istuntohuonetta voitu sijoittaa 

sille paikalle Observatoriovuorelle, joka tähän tarkoitukseen epäilemättä oli 

kaikista kauniin ja arvollisin, ja sen Sjöström-vainajan mestarillisen piirustuksen 

mukaan, joka jo on valmiina - sitä enemmän kuin kustannukset siitä eivät olisi 

vaatineet liioin suuria summia sen lisäksi mitä nyt Majavan kortteliin menee. 

Sillä muistettava on, että Observatoriovuorella oli rakennuspaikka ilmaiseksi 

saatavana, kun siitä nyt täytyy maksaa koko puoli miljoonaa markkoja.”59 Nel-

jän asuintontin lunastaminen vei siis lähes kolmanneksen hankkeeseen vara-

tuista rahoista. Korttelin pohjoinen puolikas oli todellinen valtioneuvos Felix 

von Willebrandtin ja vaimonsa Sofien omistuksessa. Kaakkoinen tontti kuului 

professori Saltzamanille ja lounainen tontti kauppias Silfviukselle. Purkutyöt 

käynnistyivät ilmeisesti vasta kesällä 1888, sillä esimerkiksi von Willebrandtit 

olivat edellyttäneet voivansa asua rakennuksissa säätytalovaltuuskunnan vuok-

ralaisena 1.6.1888 saakka.60 

Vuoden 1890 valokuva osoittaa, että korttelin itäpää ja ainakin professori 

Saltzmanin nurkkarakennus säilyivät Säätytalon rakennustyön aikana. Val-

tuuskunnassa keskusteltiin ”tarpeettoman” itäpään pois myymisestä, mutta 

lopulta päädyttiin, pitämään tontin osa joko mahdollisen lisärakennuksen laa-

jennusreservinä tai uutta Säätytaloa kaunistavana puistoalueena, ”tarhantee-

na”.61 Itäpään rakennukset purettiin vasta muutamia vuosia myöhemmin, sillä 

8.3.1895 Rosenbröijerin valokuvassa rakennukset ovat edelleen olemassa.
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5.2 Sijoittuminen tontille ja kaupunkikuvaan

Säätytalon tehtävä edustuksellisena ja symbolisena rakennuksena on epäile-

mättä ollut Nyströmin suunnitteluratkaisuissa yhtenä määräävänä tekijänä. 

Kilpailuehdotuksen laaja terassi ja kaarevat ajorampit ovat palvelleet juuri tätä 

tarkoitusta tekemällä rakennuksesta itseään isomman oloisen. Kustannuskar-

sinnassa tämä juhlava sisäänkäynti kuitenkin korvattiin korkealla kellariker-

roksella ja leveällä, pääovelle johtavalla monumentaaliportaalla. Pitkällisen ja 

hankalan suunnitteluhistoriansa takia hankkeen toteutuskustannukset oli eh-

dottomasti pidettävä määrätyn budjetin sisällä.

Rakennuksen oli erityisesti otettava kantaa kahteen muuhun julkiseen raken-

nukseen: vastapäiseen, vuonna 1883 valmistuneeseen, saksalaisen arkkitehti 

Ludwig Bohnstedtin suunnittelemaan Suomen Pankin pääkonttoriin ja edel-

leen rakenteilla olevaan Valtionarkistoon, nykyiseen Kansallisarkistoon. Vali-

tun tontin muoto itään laskevana notkelmana edellytti tarkkaa harkintaa, sillä 

rakennuspaikka oli selvästi alempana kuin mainitut naapurit. Tontin korkein 

kohta oli Rauhankadun ja Nikolainkadun (nyk. Snellmanninkatu) risteyksen 

nurkka. Valtionarkiston tontti oli ollut yksi Kruunuhaan korkeimmista kallio-

kukkuloista, jonka itäistä kärkeä oli katulinjausta tehtäessä madallettu, mutta 

luontainen maastoprofiili on Snellmaninkadulla edelleen läsnä. Tammikuussa 

1889, pian perustustöiden käynnistymisen jälkeen, Nyström ehdotti raken-

nustoimikunnalle, että perusmuuria voitaisiin vielä kohottaa noin 40 cm, ”sillä 

se nurkka rakennusta, joka tulisi olemaan  Nikolain - ja Rauhankadun risteyksen 

kohdalla saattaisi muuten vaikuttaa olevan liian alhaalla”62. Nyström laati lisä-

työstä kustannusarvion ja asia alistettiin Säätytalovaltuuskunnan päätettäväksi. 

Ehdotuksen mukainen lisätyö sovittiin tehtäväksi ja työ on maksettu Siveniuk-

selle 1.5.1891. Lisäsopimuksessa todettiin, että luoteisen nurkan sokkelikul-

man tuli olla 0,75 jalka ylempänä kuin jalkakäytävän koron. Toisaalta joulu-

kuussa 1888 hyväksytty julkisivupiirustus ja rakennuksesta vuonna 2019 tehty 

fotogrammetrinen mittaus vastaavat toisiaan hyvin tarkasti - niiden vertailun 

perusteella rakennukseen ei siis tehty suoranaista muutosta, vaan korotuksen 

ansiosta rakennuksen ja ympäröivän maaston suhde on pysynyt suunnitelman 

mukaisena.

1865, kuvaaja tuntematon. N2548, HKM.

Kuva Reinhold Hausen 1907. HKM

Säätytalon hahmon leimallinen temppelipääty ja voimakkaasti artikuloitu pää-

tykolmio onkin ollut yksi keino kohottaa rakennuksen hierarkista merkittävyyt-

tä. Päätykolmion ansiosta Säätytaloa katsotaan koko julkisivun korkeudelta 

ja katse päätyy dynaamisen veistoksen täyttämään päätykolmioon. Suomen 

Pankin rakennuksen tasalakinen pääjulkisivu on luonteeltaan staattinen taus-

tavaikuttaja. 
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Rakennusten väliin jäävä aukio muodostaa helsinkiläisessä katukuvassa poik-

keuksellisen, katulinjan yli kohtisuoraan kulkevan lyhyen mutta voimakkaan, 

poikittaisen näkymäakselin. Suomen Pankin edusaukio koostui alunperin 

ovelle johtavista kaarevista rampeista ja näiden syliin jäävästä yksinkertaises-

ta nurmirinteestä. Vuosisadan vaihteessa ramppien väli rakennettiin pieneksi 

taskupuistoksi pensaineen, penkkeineen ja vesialtaineen. Säätytalon valmis-

tuttua sen leveät monumentaaliportaat ja päätykolmion kärki olivat poikkiak-

selin voimakkain elementti. Portaan molemmin puolin olevat puu- ja pensa-

sistutukset peittivät armollisesti taakseen korkeimman tontinkulman huonot 

suhteet.  Vuonna 1923 Suomen Pankin edustalle sijoitetun J. V. Snellmanin 

patsaan ympärille toteutettiin Säätytalon portaita peilaava portaikko. Veistos 

ja sen ympäristö ovat kuvanveistäjä Emil Wikströmin ja arkkitehti Eliel Saarisen 

yhteisen kilpailuvoiton 1915 perusteella toteutetut. Mustasta graniitista haka-

tut portaat ja Snellmanin istuva hahmo vahvistavat Suomen Pankin vakavaa ja 

levollista luonnetta - ja samalla korostuu Säätytalon aistikkuus, koristeellisuus 

ja polykromia. Säätytalo ja Suomen Pankki ovat tasavahva rakennuspari, joi-

den erilaiset luonteet ovat hieno esimerkki klassisen arkkitehtuurin kielellisen 

vivahteikkuuden mahdollisuuksista. 

Suhde Kansallisarkiston rakennukseen on hyvin toisenlainen. Kansallisarkiston 

ratkaisut on tehty tilanteessa, jossa Majavan korttelin rakennuskanta koostui 

matalista puurakennuksista. Suunnittelutehtävä oli Nyströmin uralla siihen as-

tisista merkittävin. Hanke oli teknisesti haastava, ratkaisut kunnianhimoisia.63 

Kun Säätytalon hanke sitten konkretisoitui Kansallisarkiston naapuriin, on 

selvää, että Nyström on pohtinut näiden ratkaisuja myös suhteessa toisiinsa. 

Julkisivuiltaan rakennukset muodostavat parin, jonka herkkyydelle, sävykkyy-

delle ja detaljoinnin harkitulle, monimuotoiselle tasapainolle ei helsinkiläises-

tä julkisivuarkkitehtuurista löydy haastajaa. Kansallisarkiston kuuden kolossaa-

lipylvään tasalakinen rivi ja sitä säestävä monotoninen pilasteristo on samaa 

raaka-ainetta kuin Säätytalon moni-ilmeisempi, temppelipäädyn alaisuuteen 

koottu sommitelma.

Säätytalo 1890-luvun alussa, kuvaaja tuntematon, HKM.

Ortokuva 1943, kartta.hel.fi

2019 Arkkitehtitoimisto Okulus  Säätytalo - julkisivut RHS88



1900, Gustaf Sandberg, SLS 1849_132, SLS.
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Svante Olssonin yhteinen suunnitelma koskien 
Suomen Pankin edustaa ja Säätytalon puistikkoa, 
jotka muodostavat orgaanisen kokonaisuuden. 
Kuva lainattu kirjasta, Häyrynen, Maunu, 1994, s. 
131.

Kaarikäytävän syliin jäävä ”kukkaryhmä” lienee esitetty myös 
Olssonin suunnitelmassa, ruskeana ovaalina muotona. Vuoden 
1939 suunnitelmassa kukkaryhmä on merkitty nelisen metriä le-
veäksi alueeksi. 22.9.1939. HKR 1037.

SVANTE OLSSON (1856–1941)

HELSINGIN KANTAKAUPUNGIN PUISTOJEN 
SUUNNITTELIJA

”Ruotsalaissyntyinen Svante Olsson toimi Helsingin en-
simmäisenä vakituisena kaupunginpuutarhurina vuo-
sina 1889–1924. Hänellä oli vankka kokemus kuninkaal-
lisista puutarhoista ja Tukholman puistoista. Helsingissä 
Olssonin ammattitaitoa arvostettiin, ja hän sai toteuttaa 
kunnianhimoisia suunnitelmiaan lähes vapain käsin, 
vaikka hänen suurpiirteistä rahankäyttöään ja budjetin-
ylityksiään arvosteltiinkin. Itsetietoinen Olsson uhkasi 
pari kertaa erota, mutta kaupunki hyvitteli hänet pysy-
mään virassaan eläkeikään asti.

Olsson tavoitteli tinkimättä keskieurooppalaisten huip-
pupuistojen tasoa. Hän osasi käyttää puistoja rakennet-
taessa hyväkseen maastoa ja näkymiä. Olsson oli myös 
taitava kasvillisuuden käyttäjä, vaikka ilmasto asettikin 
skoonelaissyntyiselle puutarhurille vastuksia.”

http://www.kasvitkaupunginvaatteet.fi/svante-olsson/
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Noin 1900, Nils Wasastjerna, HKM.

5.3 Säätytalon puistosta

Säätytalon taustalle jäävän tontin osan kohtalo oli auki pitkään. Vasta marras-

kuussa 1889 tehtiin päätös alueen suunnittelemisesta Säätytaloa kaunistavaksi 

aukioksi ja syyskuussa 1890 kaupunginpuutarhuri Svante Olssonia pyydettiin  

laatimaan siitä suunnitelma.64 Tonttia rajaavat katukorokkeet eli jalkakäytävät 

päätettiin 1890 päällystää asfaltilla65, kuten monilla edustavilla alueilla Helsin-

gissä 1880-luvulta lähtien oli käytäntönä. Jalkakäytävä rajattiin kivetystä ajora-

dasta hakatuilla kanttikivillä. Ritarikadun jalkakäytävä sen sijaan päällystettiin 

nupukivillä, ajorata mukulakivillä, kuten alakuvakin kertoo.

Toukokuussa 1891 Säätyhuonevaltuuskunta antoi Säätyhuoneen talouden-

hoitajalle, pormestari Elias Öhmanille toimeksi: ”rakennuttaa puistikkoon 

Säätyhuoneen takana, siellä olevan väliaikaisen raittiinilmankaivon sijaan, uu-

den suihkulähteen muotoisen, pääasiallisesti arkkitehti Nyströmin ehdotuksen 

mukaan, sekä pitää huolta puistikon tasoituksesta ja istutuksesta, jota varten 

Herra pormestari on oikeutettu käyttämään viimeksimainittuun työhön enin-

tään 7000 markkaa ja uuden raittiinilmankaivon	rakentamiseen enintään 14 

000 markkaa...”66

Säätytaloa koskevien töiden kassakirjaan67 tehtyjen vientien perusteella puu-

tarhamestari Svante Olssonille on maksettu nimikkeellä ”arbete å skvären” 

31.3., 10.8., 7.10. ja 4.11.1891. Työt jatkuivat seuraavan vuoden tammikuus-

sa Olssonille osoitettujen maksusuoritusten mukaan: 12.1 ja 19.1. Lyhyen 

talvikauden jälkeen Olssonille maksetaan jälleen 26.3., 21.5. ja 8.8.1892. 

Keväällä  1892 alkoivat istutustyöt. 16.5. on kirjattuna maksusuoritus: ”Kunin-

kaallisen Maanviljelys-akatemian koeviljelykentältä Tukholmasta ostettu kasve-

ja.” Hankinnan ja rahtauksen oli hoitanut L. Krogius & Co. Toinen hankinta-

paikka oli Suomen puutarhayhdistys, josta kasveja on tullut vasta täyskesällä; 

maksusuoritus 4.8.1892. Kiveyksen tekemisestä on maksettu A.H. Kivekkäälle 

30.9., 7.10., 24.10.1891. S. Smirnoffille maksettiin 28.11.1891 nimikkeel-

lä ”makadamiserings sten till körvägen öster om byggnaden”. Vuonna 1892 

puisto saatiin valmiiksi ja hoitovastuu siirtyi kaupunginvaltuuston päätöksellä 

kaupungin vastuulle, 600 markan vuotuista korvausta vastaan.68

Kuva Reinhold Hausen, 1907, HKM.
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16.1.1975. 2453, HKR, puisto-osasto. 

1969, ortokuva, kartta.hel.fi

1976, ortokuva, kartta.hel.fi Kuva Eeva Rista 1972. HKM.
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Menemättä puiston muutosten yksityiskohtiin voidaan ilmavalokuvien perus-

teella havaita, että puiston olssonilainen muoto oli selkeästi olemassa vielä 

1943. Muutokset alkoivat tämän jälkeen. Suihkulähteen itäpuolelle raivattiin 

suorakulmainen hiekkakenttä, joka näkyy vuoden 1950 kuvassa. 1960-luvulla 

kentän muoto riistäytyi ja levittäytyi aiempaa laajemmalle alalle. Puiston hol-

tittoman kehityksen haltuun ottamiseksi alettiin laatia erinäisiä suunnitelmia 

istutus- ja oleskelualueiden jäsentämisestä. Kaupungin puisto-osaston koko-

elmissa varhaisin suunnitelma on vuodelta 1964, minkä mukaan puisto olisi 

saanut aivan uudenlaisen suorakulmaiseen geometriaan perustuvan sommi-

telman.69 Tämä ei edennyt harkitulla tavalla toteutukseen, mutta ajatus Olsso-

nin kaarikäytävien korvaamisesta suorakulmaisella hiekkakentällä ja sitä reu-

nustavilla istutuksilla jäi sitkeästi elämään 70-luvun puoliväliin saakka. Vuonna 

1965 Helsingin kaupungin puistosuunnittelijana aloitti Harald Carstens70 ja 

70-luvun suunnitelmat Säätytalon puistosta ovat hänen kädenjälkeään. 

1974 Kruununhaan aloiteryhmän puistoryhmä71 esitti toivomuksen puiston 

saamisesta asukkaita palvelevaan käyttöön. Painetta aiheutti etenkin lapsille 

varatun leikkialueen järjestäminen puistoon ja Vironniemen päiväkotitoimi-

kunnan tarpeiden huomioiminen. Puisto-osastolla laadittiin ”pakotettu”72 

ratkaisu, missä kenttä oli jaettu aitauksella kahteen osaan, kuten vuoden 

1976 ilmakuvakin paljastaa. Tämä oli kuitenkin väliaikaisratkaisu, eikä Mu-

seovirasto hyväksynyt alkuperäistä järjestystä tuhoavaa muodonantoa, vaikka 

sellainen paikalle ehti käytännössä toteutua. Useampien vaihtoehtosuunnitel-

mien jälkeen saatiin aikaan periaateratkaisu, jonka Museovirastokin hyväksyi 

13.10.1975.73 Olssonin kaarikäytävä oli palannut suunnitelmiin, mutta uutena 

ratkaisuna kaaren rajaama entinen nurmialue oli otettu hyötykäyttöön, pen-

sasaitojen rajaamaksi leikkikentäksi. Suihkulähde oli erotettu omaan, pensas-

aidoin rajattuun karsinaan.

17.9.1975. 2453, HKR, puisto-osasto.

1988, ortokuva, kartta.hel.fi
Kuva Eeva Rista 1972. HKM.
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Esisuunnitelma, luonnos 1:500. 
3.9.1979 Arkkitehdit Helander ja Leiviskä. HL.

Pihasuunnitelma, työpiirustus 1:200 ja 10:10. 
15.8.1988 Arkkitehdit Helander ja Leiviskä. HL.
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Kun peruskorjauksen hanke oli 1970-luvun lopulla käynnistymässä, laadit-

tiin esisuunnitelman yhteydessä periaateratkaisu myös puistosta, tarkaste-

lualueena paitsi Säätytalon tontti, myös Suomen Pankin edusaukio. Olssonin 

suunnitelman suuri linjoja pyrittiin palauttamaan, vaikkakin Säätytalonpuisto 

varattiin edelleen leikkipuiston käyttöön. Vapaamman vaikutelman saavutta-

miseksi ja alueen sisäisten aitojen välttämiseksi alue suunniteltiin aidattavan 

katulinjoja myöten ja suihkulähde vapautettavan ahtaasta, kaaren muotoisesta 

pensasaidanteesta. 

 

Säätytalonpuisto uudistettiin peruskorjauksen yhteydessä, mutta toteutus 

venyi pitkälle 1990-luvulle. Puistosta laadittiin useita vaihtoehtoja,74 joista 

varhaisin on päivätty 30.9.1988 ja viimeisin 12.12.1995. Leikkialuetta kaa-

rikäytävästä rajaava pensasaita poistui suunnitelmista vasta viime vaiheessa. 

Pensasaidan sijaan leikkialueen ja käytävän rajapinta osoitettiin vain nupu-

kivillä tehdyllä kaariviivalla. Vielä 1994 suunnitelmissa suihkulähde sijaitsi 

leikkialueen sisäpuolella, mutta viimeisessä versiossa 1970-luvulta juontuva 

kaareva pensasaita jäi rajaamaan suihkulähdettä. Uusina rakenteina Helan-

derin johdolla suunniteltiin leikkipuiston käyttöön sadekatos säilytyslaatik-

koineen ja jäteaitaus katoksineen Säätytalon pohjoispuolelle, puiden väliin. 

Lopulliseen muotoon suunnitelma säädettiin kaupungin puisto-osastolla 1996 

(suunnitelmat seuraavalla aukeamalla). Jäteaitauksen katos toteutettiin toisin 

kuin Helanderin suunnitelmissa ja sittemmin on jätekatosta laajennettu noin 

kaksinkertaiseksi.

Pihasuunnitelma, muutospiirustus 1:200. 
12.12.1995 Arkkitehdit Helander ja Leiviskä. HL.

Ilmakuva 2018, kartta.hel.fi.
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Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Vihreät sylit-verkkosivusto esittelee Sääty-
talonpuiston seuraavasti:

”Vuonna 1996 laadittiin Säätytalonpuiston kunnostamissuunnitelma. Se tehtiin yh-
teistyössä kaupungin eri hallintokuntien sekä Valtion kiinteistölaitoksen edustajien 
kanssa. Aidattu puisto on yksi tiheästi rakennetun kaupunginosan harvoista vihreistä 
ympäristöistä ja käyttöpaineet sille ovat melkoiset. Vakinaiseen ulkoiluun puistoa 
käyttävät myös kaupungin päiväkoti Vironniemi sekä kaksi yksityistä puistotätiä.

Vuoden 1996 kunnostuksessa palautettiin puiston vanhoja, historiallisia element-
tejä. Puiston vanhat lehmukset ja saarnet saivat jäädä. Säätytalon ja Helsingin hie-
noimman suihkulähteen aikakaudelta puistoon palautettiin tietty symmetria ja ar-
vokkuus: tiukasti muotoon leikattuja pensasaitoja, kaarevia puistokäytäviä ja niiden 
kulmauksiin istutettuja eksoottisia pensasryhmiä ja pieniä kukkivia kirsikkapuita sekä 
komea kesäkukkaryhmiä.

Historiasta juontaa juurensa myös paviljonki, jonka rakenteisiin saatiin mahtumaan 
kaikki puistossa tarvittavat säilytystilat. Paviljonki ei kestänyt käyttöä eivätkä säily-
tystilat toimineet, joten puistoon tehtiin erilliset lelulaatikot. Lasten leikkipaikka on 
sijoitettu aurinkoiselle keskiaukealle kaarevan käytävän sisäpuolelle. Leikkivälineiden 
suunnitellussa ja värityksessä on otettu huomioon historiallinen miljöö.”

PINTA-ALA 2 855 m2
SUUNNITTELIJA Svante Olsson, 
Viimeisin toteutunut muutostyö: 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Eva-Lisa Telén, 1996
https://vihreatsylit.fi/saatytalonpuisto/
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Foto Roos 1931, HKM.

2019 Arkkitehtitoimisto Okulus  Säätytalo - julkisivut RHS98



5.4 Suihkulähde - ’raittiinilmankaivo’

Nya Pressenin 17.10.1893 mukaan Säätytalon kiirehdityn käyttöönoton seu-

rauksena oli eräitä osa-alueita, jotka toteutettiin väliaikaisin ratkaisuin - näistä 

yksi oli edellä mainitun ilmanvaihtolaitoksen raittiin ilman sisäänotto.75 

Kun suihkulähde kesällä 1893 valmistui, kirjoitettiin siitä seuraavasti: ”Kaivon 

suojarakennus, joka lepää sementtivaletuista pylväistä tehdyn balustradin pääl-

lä,  koostuu vesilähteestä, jonka alapuolella oleva allas on koristettu niinikään 

sementistä valmistetuista delfiineistä ja leijonanpäistä. Lähteen tyvestä nouseva 

vesisuihku putoaa sementtimaljaan, josta vesi valuu mainittuun alempaan al-

taaseen, josta se viemäröidään pois. Suihkulähde on vihreän sävyinen. Balus-

terien väleihin on asetettu takorautaverkot, jotta linnut eivät pääsisi lähteen 

sisäosiin. 

Lähteen sisältä ilma johdetaan kahta, poikkialaltaan 12 neliömetrin kokoista 

holvattua kanaalia myöten kahteen lämpökamariin, joissa on höyrylämmitteiset 

patterit, joiden läpi kulkiessaan ilma voidaan lämmittää 18-20 asteen lämpöti-

laan. Jos  ilma, kuten talviaikaan usein käy, on liian kuivaa, voidaan samaisessa 

lämpökamarissa nostaa sen kosteutta 40-50%:iin. Jotta tällä tavoin Säätytaloon 

johdettu ilma olisi puhdasta ja raikasta, on kaivo sijoitettu avoimeen, istutuksin 

ympäröityyn puistikkoon. 

Piirustukset tätä suihkulähdettä varten on laatinut kuten tunnettua, arkkitehti 

G. Nyström, joka myös on valvonut työn. Kaivon on toteuttanut tampatusta 

harmaasta sementistä Helsingin sementtivalimo osakeyhtiö, samoin kuin vihre-

ästä sementistä valetun suihkulähteenkin.”

Ritning till Värmelednings och Ventilationsprojekt till Byggnaden för Finlands 
Ständer i Helsingfors. 16.6.1888. G, E Berggren. Insinööri Berggrenin luon-
nosvaiheen suunnitelmassa ilmanotto kalorifeerilämmitystä varten oli suun-
niteltu rakennuksen molemmille sivustoille. Idea puistoon sijoitetusta yh-
destä raitisilmakaivosta lainattiin hampurilaisen Otto Meyerin luonnosehdo-
tuksesta. MFA, Nyström-kokoelma.

17.10.1893 Nya Pressen30.7.1895 Nya Pressen
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TILA

Suihkulähde

AIHE

Julkisivuprojektio 1:50

TEKIJÄ

jaakko.hauru@tietoa.fi

TEKIJÄ

TUNNISTE

SÄÄTYTALO 2018

Suihkulähde-USE

-

Fotogrammetrinen mittaus Tietoa Finland Oy     18.10.2018

116-5f 116-5g 116-5h

116-6e 116-6f 116-6g 116-6h

117-7e 117-7f 117-7g 117-7h

117-8e 117-8f 117-8g 117-8h

117-9e 117-9h

117-10e 117-10h

117-11e 117-11f 117-11g 117-11h

117-12e
117-12f 117-12g

117-12h

117-13e 117-13f 117-13g 117-13h

117-14e 117-14h

103-10b 103-10c

103-11b 103-11c

110-9j 110-9k

110-10j 110-10k

110-11j 110-11k

110-12j 110-12k

P

116-5e

117
PORRASHALLI

103
LUENTOSALI

102
TSTO

101
TSTO

104
TSTO

106
TSTO

105
NEUVOTTELU

107
TSTO

122
PORRAS

110
RUOKASALI

111
TSTO

112
VAATEH

116
ETHALLI

115
TK

114
PALOILM

113
SIIVOUS

108
NEUVOTTELU

109
SALI

119
PORRASH

118
PORRASH

120
WC

116-5f 116-5g 116-5h

116-6e 116-6f 116-6g 116-6h

117-7e 117-7f 117-7g 117-7h

117-8e 117-8f 117-8g 117-8h

117-9e 117-9h

117-10e 117-10h

117-11e 117-11f 117-11g 117-11h

117-12e
117-12f 117-12g

117-12h

117-13e 117-13f 117-13g 117-13h

117-14e 117-14h

103-10b 103-10c

103-11b 103-11c

110-9j 110-9k

110-10j 110-10k

110-11j 110-11k

110-12j 110-12k

P

116-5e

117
PORRASHALLI

103
LUENTOSALI

102
TSTO

101
TSTO

104
TSTO

106
TSTO

105
NEUVOTTELU

107
TSTO

122
PORRAS

110
RUOKASALI

111
TSTO

112
VAATEH

116
ETHALLI

115
TK

114
PALOILM

113
SIIVOUS

108
NEUVOTTELU

109
SALI

119
PORRASH

118
PORRASH

120
WC

Fotogrammetrinen mittaus 2019. 
Tietoa Oy.

Kansikuva ”Suihkulähteen koristeosien kunnos-
tustyö, työselitys”. 31.1.1990. HL.
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Fotogrammetrinen mittaus Tietoa Finland Oy     18.10.2018

116-5f 116-5g 116-5h

116-6e 116-6f 116-6g 116-6h

117-7e 117-7f 117-7g 117-7h

117-8e 117-8f 117-8g 117-8h

117-9e 117-9h

117-10e 117-10h

117-11e 117-11f 117-11g 117-11h

117-12e
117-12f 117-12g

117-12h

117-13e 117-13f 117-13g 117-13h

117-14e 117-14h

103-10b 103-10c

103-11b 103-11c

110-9j 110-9k

110-10j 110-10k

110-11j 110-11k

110-12j 110-12k

P

116-5e

117
PORRASHALLI

103
LUENTOSALI

102
TSTO

101
TSTO

104
TSTO

106
TSTO

105
NEUVOTTELU

107
TSTO

122
PORRAS

110
RUOKASALI

111
TSTO

112
VAATEH

116
ETHALLI

115
TK

114
PALOILM

113
SIIVOUS

108
NEUVOTTELU

109
SALI

119
PORRASH

118
PORRASH

120
WC

116-5f 116-5g 116-5h

116-6e 116-6f 116-6g 116-6h

117-7e 117-7f 117-7g 117-7h

117-8e 117-8f 117-8g 117-8h

117-9e 117-9h

117-10e 117-10h

117-11e 117-11f 117-11g 117-11h

117-12e
117-12f 117-12g

117-12h

117-13e 117-13f 117-13g 117-13h

117-14e 117-14h

103-10b 103-10c

103-11b 103-11c

110-9j 110-9k

110-10j 110-10k

110-11j 110-11k

110-12j 110-12k

P

116-5e

117
PORRASHALLI

103
LUENTOSALI

102
TSTO

101
TSTO

104
TSTO

106
TSTO

105
NEUVOTTELU

107
TSTO

122
PORRAS

110
RUOKASALI

111
TSTO

112
VAATEH

116
ETHALLI

115
TK

114
PALOILM

113
SIIVOUS

108
NEUVOTTELU

109
SALI

119
PORRASH

118
PORRASH

120
WC
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Rahatoimikamarille maksettiin 10.8.1892 vesijohdon tuomisesta ”olemassa 

olevaan suihkulähteeseen”.76 Helsingin betonivalimolle maksettiin etumaksua 

5.8. ja 7.10.1893 töistä jotka oli tarkoitettu ”raitisilmatulon tekemiseen suih-

kulähteestä.” Loppusuoritus maksettiin 18.12.1893. Talveksi 1893-94 suihku-

lähde suojattiin puurakenteella ja asfalttihuovalla.77 

Alkuperäissuunnitelmia suihkulähteestä ei ole tiedossa. Suihkulähteen sijoit-

taminen puistosommitelman keskipisteeksi, jonka varaan ympäryskäytävät 

ja parterrien rajaamat haarakäytävät jäsennetään, ei luonnollisestikaan ollut 

Nyströmin innovaatio, vaan monipuolinen ja sinällään nerokas synteesi niin 

puutarha- ja suihkulähdetaiteen – tunnettuja esikuvia ja malleja edelleen tul-

kiten – kuin talotekniikan yhteensovittamisesta. 

Ratkaisun prototyyppi tehtiin insinööri Berggrenin suunnitelmien mukaan 

1891. Säätytalon ilmanvaihtojärjestelyistä oli pyydetty tarjouksia78 1888 useil-

ta toimittajilta. Näistä helsinkiläinen G.E. Berggren tuli valituksi, vaikka olikin 

ehdottanut ilman sisäänoton tehtäväksi kahden paviljongin kautta rakennuk-

sen molemmilla sivuilla, kadun varresta. Lisäksi nämä olisi reunustettu laajoin 

puutarhaistutuksin79. Berggrenille esitettiin, että suunnitelmaa tuli muuttaa sen 

mukaiseksi miten Otto Meyer Hampurista oli ehdottanut sen tarjouksessaan 

tehtävän, eli yhden ilmanottopaviljongin sijoittamista tontin itäosaan ja yhden 

suuren tulokanaalin (2,5x2,25 m) rakentamista kellariin. Nähtyään Berggrenin 

paviljongin – Nyströmin sanoin rakennuksen –  valmistuneen lausui Nyström 

sen olevan vailla monumentaaliseen kokonaisuuteen liittyvää muodonan-

toa.80 Nyström jakoi: ”Rakennustoimikunta on ajatellut, että tulevaisuudessa 

tämän rakennuksen paikalle tulisi kaivo (en brunn) ympäröitynä muurilla ja sen 

keskustan kruunaisi veistos. Mikäli viime mainittu tehtäisiin suihkulähteeksi, 

joka ympäröitäisiin kasvein, tulisi tästä puiston koriste ja samalla ilman sisään-

ottoreitti...”.81 Tavoitteena oli saada keskelle Emil Wikströmin veistos aiheesta 

”Kokko, hauki ja Ilmarinen”82, mutta tämä jäi taloudellisista syistä toteutta-

matta.

Dézallier D’Argenville, Antoine Joseph; 
LeBlond, Alexandre.
The Theory And Practice Of Gardening:... 
1728, Lontoo.

Gian Lorenzo Bernini, Castel Gandolfo. Paviljonki jonka väitetään liittyneen 
Berggrenin suunnitelmaan. Julkaistu HS 
7.8.1970 / Pirkko Kuosmanen suihkuläh-
teen historiaa valottavassa artikkelissa. 

Emil Wikströmin veistos Kokko, hauki ja 
Ilmarinen on nykyisin Akaan Toijalassa.
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Fotogrammetrinen mittaus 2019. 
Tietoa Oy.

”Vedenottomaljat”

Suuri alamalja

Jalustallinen ylämalja
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-

Fotogrammetrinen mittaus Tietoa Finland Oy     17.10.2018

116-5f 116-5g 116-5h

116-6e 116-6f 116-6g 116-6h

117-7e 117-7f 117-7g 117-7h

117-8e 117-8f 117-8g 117-8h

117-9e 117-9h

117-10e 117-10h

117-11e 117-11f 117-11g 117-11h

117-12e
117-12f 117-12g

117-12h

117-13e 117-13f 117-13g 117-13h

117-14e 117-14h

103-10b 103-10c

103-11b 103-11c

110-9j 110-9k

110-10j 110-10k

110-11j 110-11k

110-12j 110-12k

P

116-5e

117
PORRASHALLI

103
LUENTOSALI

102
TSTO

101
TSTO

104
TSTO

106
TSTO

105
NEUVOTTELU

107
TSTO

122
PORRAS

110
RUOKASALI

111
TSTO

112
VAATEH

116
ETHALLI

115
TK

114
PALOILM

113
SIIVOUS

108
NEUVOTTELU

109
SALI

119
PORRASH

118
PORRASH

120
WC

116-5f 116-5g 116-5h

116-6e 116-6f 116-6g 116-6h

117-7e 117-7f 117-7g 117-7h

117-8e 117-8f 117-8g 117-8h

117-9e 117-9h

117-10e 117-10h

117-11e 117-11f 117-11g 117-11h

117-12e
117-12f 117-12g

117-12h

117-13e 117-13f 117-13g 117-13h

117-14e 117-14h

103-10b 103-10c

103-11b 103-11c

110-9j 110-9k

110-10j 110-10k

110-11j 110-11k

110-12j 110-12k

P

116-5e

117
PORRASHALLI

103
LUENTOSALI

102
TSTO

101
TSTO

104
TSTO

106
TSTO

105
NEUVOTTELU

107
TSTO

122
PORRAS

110
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117-12f 117-12g

117-12h

117-13e 117-13f 117-13g 117-13h

117-14e 117-14h

103-10b 103-10c
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110-9j 110-9k

110-10j 110-10k

110-11j 110-11k
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Yllä alamaljan kattorakenteista tehty leike. Alla 
pystyleikkaus rakennuksen suuntaan, missä al-
haalla kahden kanaalin suuaukot. Fotogram-
metrinen mittaus 2019. Tietoa Oy.

Helander&Leiviskä. Alakellaritason pohjapiirustus, johon 
on lisätty värit osoittamaan maaperää ja seinärakenteita 
(harmaa) ja tuloilmakanaaleja (sininen) suihkulähteestä.
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Ilmeisesti varhainen kevät 1907. Brander, HKM.
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Noin 1930, HKM.

Nyströmin suunnittelemalla puistoa elähdyttävällä suihkulähteellä oli siis tär-

keä tehtävä rakennuksen ilmanvaihdossa. 1880-luvulla kalorifeerijärjestelmä 

löi itsensä läpi julkisten rakennusten lämmitysmuotona. Vaikka nousukiito jäi 

lyhyeksi, rakennettiin muutamiin 1880- ja 1890-luvun edustaviin kouluihin 

ja kirkkoihin sekä Säätytaloon ilmalämmityssysteemi, missä yksi ratkaistava 

kysymys muiden joukossa oli raitisilmanoton keskitetty järjestäminen. Sää-

tytalon suihkulähteen rakenneleikkaus havainnollistaa, kuinka ilman sisään-

virtaus tapahtuu suuren maljan seinämäosan kalterien lävitse, mistä kylmä 

ilma laskeutuu altaan korkeaan betoniholvattuun eteiskammioon ja jatkaa 

siitä matkaansa alakellarin tasoon rakennettua betonista käytävää pitkin kohti 

länttä, ja kohti rakennuksen ydinosaan sijoitettua järjestelmän keskusta. Imu 

ja paine-ero muodostuvat rakennuksen lämmityskammioista nousevan ilman 

johtuessa korkeisiin seinänsisäisiin ilmakanaviin. Rakennuksen varsinaisena 

lämmitysjärjestelmänä oli höyrypatterilämmitys ja tässä kuvailtu esilämmitet-

tyä ilmaa huonetiloihin nostava ilmanvaihto oma erillinen järjestelmänsä. Il-

manvaihtolaitteiden kauneuskilpailussa Nyströmin raittiinilmankaivo on vailla 

varteenotettavia kilpakumppaneita Suomen rakennustaiteen historiassa, eikä 

uusrenessanssisuihkulähteitäkään ole liiaksi.

Säätyvaltiopäivien jäädessä historiaan eduskuntauudistuksen myötä Säätyta-

losta laadittiin suurisuuntaiset laajennussuunitelmat vuonna 1905.83 Näihin 

suunnitelmiin liittyy myös tarkkaan harkittu ilmanvaihtojärjestelmän täyden-

täminen, mikä jäi siis toteutumatta. 

Vuoden 1909 katselmusmuistiossa Nyström toteaa, että molempien kanaalien 

lattiat ovat pahoin halki koko kanaalin matkalta ja niillä kohdin missä kanaalit 

lävistävät rakennuksen perusmuurit, oli havaittavissa murtumia, joissa oli ve-

denvirtausta ”starka vattenstrålar”. Vettä oli kanaalissa niin paljon, että kanaa-

lin matalimmassa kohdassa voitiin mitata noin 60 cm vettä. Halkeilun syyksi 

Nyström arveli maan laskeutumisen ja mahdollisesti maaperän kuivumisen 

rakennustyön järjestelyjen jälkeen.84 Kanaalien korjaamiseksi Nyström ehdot-

Sakari Pälsi. 1930. Puistotyöntekijät tauolla. HKM.
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Suihkulähteestä on kuvia eri aikakausilta, mutta pääsääntöi-
sesti komea vesimaljasto esiintyy kuivana tai sadevesimal-
jana. Jan Alancon kuva vuodelta 1982 on harvinainen esi-
merkki suihkulähteen toiminnasta.
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1968, Heinonen, HKM.

ti kumimattoa (ruberoidfilt), jonka päälle tehdään 600 kg/m2  vedenpainetta 

vastustava tampattu teräsbetoniholvi. Kanaalin katon asfaltointi tuli tarkistaa. 

Samalla todettin, että suihkulähteen viemärirööri oli tukossa, mutta avattavissa 

ilman suurempia kustannuksia. Ehkä voidaan olettaa, että jos suihkulähteessä 

olisi tässä yhteydessä ilmennyt suurempia vaurioita, ne olisi tässä muistiossa 

tuotu esiin. Insinööri August Kiökemeister tarjoutui tekemään Säätytalon rai-

tisilmakanavien eritystyön, jonka sisällöstä on kirjattuna: ”lattia ja seinät 60 

cm, vesieristystä ruberoidilla ja sen päälle tampattu rautabetonilaatta, samoin 

kahden katossa olevan halkeaman tiivistys”.85 

Kalorifeeri-järjestelmä oli käytössä 30-luvulle saakka, kunnes rakennuksen 

lämmönjaossa siirryttiin vesikiertoiseen patteriverkostoon. Kuten muissakin 

vastaavissa kohteissa, samalla unohdettiin – tahattomasti tai aktiivisesti – il-

manvaihto. Suihkulähteen tehtävä redusoitui puistoelementiksi ja sen käyttö 

vesiaiheenakin osoitti kuivumisen merkkejä. Vuonna 1976 kirjoitettiin86, että 

suihkulähde oli ollut monet vuodet käyttämättä, mutta uuden – tosin melui-

san – moottorin ansiosta vesi pulppusi jälleen. Mitä vuosien 1909...1976 vä-

lillä suihkulähteelle tehtiin ja miten sitä käytettiin on vailla tietoa. Esimerkiksi 

vuoden 1930 valokuva paljastaa sen olleen vailla sääsuojaa talvisaikaan. Alun 

perin vesi oli tullut vesijohdosta niin, että vesi olisi jopa ollut juomakelpoista87. 

Myöhemmin vettä vain kierrätettiin ja lisättiin haihtuneen tilalle. Vasta Sääty-

talon peruskorjauksessa 1988 alkaen rakenne palasi arvoiseensa käyttöön, ei 

kalorifeerin, mutta koneellisen ilmanvaihdon ilmanottoreittinä. Samalla teh-

tiin myös suihkulähteen suuri kunnostustyö ja uudelleenkäyttöönotto fontani-

sena viihdyttäjänä, vaikka vettä lähteessä oli virrannut aika-ajoin jo edellisten 

vuosikymmenten aikana.

1990 aloitettiin suihkulähteen kunnostus Helanderin antamien viitekehysten 

mukaan: ”betonirakenteisten altaiden ja koristeosien korjaus-, uudistus- ja 

entistämistyöt sekä altaiden varustaminen ruostumattomasta teräksestä tehtä-

villä suojapohjilla, sekä ulkonevien koristeosien varustaminen lyijystä tehtävin 

suojauksin.”88 Työohjeessa korostettiin työn olevan erityisen vaativa ja paljon 

1987, Lehtola, HL.
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ALUSTAVA! Suihkulähteen työselitys 31.1.1990. HL.

1987, Lehtola, HL.
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laskettiin urakoitsijan tietotaidon varaan. Menetelmät kirjattiin vain yleises-

ti tyyliin: ”menetelmien tulee olla kohteeseen ja vaativaan entistämistyöhön 

sopivia” ja että lopuksi ”koneella kirjoitetut työtapa- ja aineluettelot sekä pii-

rustukset tai valokuvat luovutetaan rakennuttajalle”. Työselitykseen kirjattua 

urakoitsijan työtapaluetteloa ei ole tiedossa. Oheiseen Helanderin työohjee-

seen tulee suhtautua vain alustavana, eikä esimerkiksi altaiden pinnotusta 

rst-levyillä tehty.

Kunnostuksen teki Jorma Pullan verstas ja mukana työssä oli edelleen alalla 

työskenteleva Peter Backman. Seuraavalle sivulle on koottu valokuvia kun-

nostustyöstä, siinä muodossa kuin ne Backmanilta on saatu, vailla selitteitä. 

Insinööri Dick Sulin tiesi kertoa89, että 1990-luvun alussa Sulinit olivat mukana 

pienesti suihkulähteen kanssa. Halkeamia ja muita vaikeita kohtia täytettiin 

Aquella Pikatulppa nimisellä pikabetonilla (isä Sulinin kehittelemä tuote vuo-

delta 1956…), joka edelleen on tuotevalikoimassa.

Suihkulähde edellyttää jälleen kunnostusta. Asiaan on valmistauduttu huolel-

listen tutkimusten kautta. Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on tehnyt vuonna 

2018 suihkulähteen betonirakenteiden kuntotutkimuksen, josta on olemas-

sa kuvitettu raportti. Valeryia Pulko on tehnyt insinööritieteiden diplomityön 

(25.11.2019) ennen vuotta 1930 valettujen betonien ominaisuuksista, jossa 

on käsitelty myös suihkulähdettä. Tietoa Oy on tehnyt suihkulähteen foto-

grammetrisen mittauksen 2019, jonka kuvia esiintyy tässäkin raportissa. 

1990, Peter Backmann (Entisöinti Pullan jäämistöä)
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1990, Peter Backmann, Entisöinti Pullan kuvallista jäämistöä
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MFA Arkkitehtuurimuseo
 - G. Nyströmin aineistoa
MV Museoviraston arkisto
 - maalaustyöt-arkisto ja topografinen arkisto
 - kuva-arkisto
SENA Senaatti-kiinteistöjen arkisto

SÄT Säätytalon taloarkisto
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6. LIITE
FOTOGRAMMETRISET MITTAUSPIIRUSTUKSET 2018

HELANDER & LEIVISKÄ PIIRUSTUKSIA 1988...
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LÄNTEEN
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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ITÄÄN
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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ETELÄÄN
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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POHJOISEEN
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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VESIKATTO
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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VIISTOKUVA
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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SUIHKULÄHDE

Fotogrammetrinen mittaus 2019. Tietoa Oy.
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ETELÄÄN
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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LÄNTEEN
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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POHJOISEEN
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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ITÄÄN
Fotogrammetrinen mittaus 2018. Tietoa Oy.
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LÄNTEEN 
Helander & Leiviskä 1988
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ITÄÄN
Helander & Leiviskä 1988
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ETELÄÄN
Helander & Leiviskä 1988
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POHJOISEEN
Helander & Leiviskä 1988
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YKSITYISKOHTIA JA OSAPIIRUSTUKSIA
Helander & Leiviskä

Piirustukset:
ARK 158 Piipun sadekatos 15.6.1989
ARK 105 Jätekatos 15.8.1988
ARK 364 Puiston sadekatos, julkisivu Rauhankadulle 12.12.1995
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Piha-alueen uudet rakenteet: leikkipuiston sadekatos ja tontin pohjois-
reunaan sijoitettu jäteaitaus kattorakenteineen. Jäteaitauksen kattora-
kenne toteutui työmaan omaehtoisena ratkaisuna ennen arkkitehdin 
suunnitelmaa. Raskasta kattorakennetta ei purettu, joten tämän piirus-
tuksen katosrakennetta ei koskaan toteutettu. 

Helander - Leiviskän piirustus ARK 364. HL.
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PUISTOALUEEN SUUNNITELMIA
Helander & Leiviskä

Piirustukset:
ARK 361 Aitapiirustus, muutospiirustus, aitatyypit 23.9.1994 
ARK 365 Puiston sadekatos 12.12.1995
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Helander & Leiviskä

Piirustukset:
ARK 359 Aitapiirustus, muutospiirustus, julkisivu Ritarikadulle,  23.9.1994

PUISTOALUEEN SUUNNITELMIA
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Helsingin Tuomiokirkko.   
Kipsikoristeiden restauroinnin työmaadokumentointi 1996-97. 
Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä.

Grönqvistin talo, Helsinki.  
Julkisivujen restauroinnin työmaadokumentointi Theodor Höijerin 1883 valmistu-
neesta kaupunkipalatsista, 1998. 
Tilaaja: Oy Grönqvistin talo Ab.

Suomen Kansallisteatterin, Helsinki.   
Vuonna 1902 valmistuneen Onni Törnqvistin suunnitteleman teatterin julkisivujen 
restauroinnin työmaadokumentointi 1999. 
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.

Suomen Kansallisteatteri, Helsinki.  
Kansallisteatterin sisätilojen restaurointiin liittyvän  suihkupaalutukseen halkeamakar-
toitus 2001-2002 (/ 2003). 
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.

Arppeanum, ent. Helsingin yliopiston Geologian laitos.   
Vuonna 1869 valmistunnut Albert Edelfelt vanh. suunnitteleman yliopistorakennuk-
sen sisätilojen restaurointiin liittyvä historiallinen väritutkimus 2001. 
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy.

Lapinjärven iso kirkko, Lapinjärvi. Vuonna 1746 rakennetun rapatun hirsirakentei-
sen ristikirkon julkisivujen rakennushistorian tutkimus ja kuntokartoitus, 2000.
Tilaaja: Lapinjärven Srk.

Vuorikatu 8:n piharakennus, Helsinki.
Rakennushistoriallinen selvitys ja inventointi Waldemar Aspelinin 1897 suunnittele-
masta piharakennuksesta, 2001.
Tilaaja: Eläke-Tapio Oy. 

Tapiolan Terveystalo ja Urheilutalo, Tapiola.  
Rakennushistoriaselvitys Aarne Ervin 1960-luvun puolivälissä toteutuneista kahdesta 
julkisesta rakennuksesta 2002. 
Tilaaja: Espoon Tekninen keskus.

Fabianinkatu 26, Helsinki.   
Rakennushistoriaselvitys Kauno S. Kallion vuonna 1906 suunnittelemasta Suomen 
Liikemiesten Kauppaopisto Oy:n koulurakennuksesta 2003. 
Tilaaja: Helsingin yliopisto /  Tekninen osasto.

Vuorikatu 5, Helsinki. 
Rakennushistoriaselvitys Väinö Vähäkallion vuonna 1925-26 suunnittelemasta Suo-
men Liikemiesten Kauppaopisto Oy:n uudesta koulu- ja asuinrakennuksesta 2003.
Tilaaja: Helsingin yliopisto / Tekninen osasto.

Vuorikatu 3, Helsinki.    
Rakennushistoriaselvitys Aarre Ekmanin vuonna 1919 suunnittelemasta  A. B.  Vuori-
katu 3 O. Y. -asuinrakennuksesta 2003. 
Tilaaja: Helsingin yliopisto / Tekninen osasto.

Suomen Kansallisteatterin, Helsinki.    
Vuonna 1902 valmistuneen Onni Törnqvistin suunnitteleman teatterin sisätilojen 
restauroinnin työmaadokumentointi 2002-2003. 
Tilaaja: Suomen Kansallisteatteri.

Arppeanum, ent. Helsingin yliopiston Geologian laitos.  
Vuonna 1869 valmistunnut Albert Edelfelt vanh. suunnitteleman yliopistorakennuk-
sen peruskorjaus ja restaurointityömaan työmaadokumentointi 1999-2004. 
Tilaaja: Helsingin yliopiston tekninen osasto (1999) ja Senaatti-kiinteistöt.

Yrjönkatu 18, Helsinki.   
Vuonna 1883 valmistunut Sebastian Gripenbergin suunnittelema entinen Suomalai-
nen tyttökoulu ja sittemmin Suomen Taideakatemian rakennus. Rakennushistoria-
selvitys 2004. 
Tilaaja: Svenska folkskolans vänner r.f.

WeeGee-talo, Tapiola.    
Vuosina 1964  ja 1967 valmistunut  arkkitehti Aarno Ruusuvuoren  suunnittelema 
entinen Weilin+Göösin painotalo.  Rakennushistoriaselvitys ja väritutkimus 2004.
Tilaaja: Espoon tekninen keskus / KOY WeeGee

Kyminlinna, Kotka.   
1800-luvun venäläisen kasarmialueen rakennushistoria- ja asemakaavahistoriaselvitys 
2004.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Kaupinkallio, Tapiola.   
Tapiolan Kaupinkallion rakennushistoriaselvitys, alueinventointi ja arvotus 2004.
Tilaaja: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Kelloseppäkoulu, Tapiola   
Vuonna 1958 valmistuneen Tapiolan Kelloseppäkoulun ja asuntolan rakennushisto-
riaselvitys 2005.
Tilaaja:  Asuntosäätiön rakennuttaja Oy. 

Villa Cooper, Järvenpää.
Vuonna 1904 valmistuneen arkkitehti Lars Sonckin suunnitteleman Villa Enckellin 
(aiempi nimi) rakennushistoriaselvitys ja kuntoarvio 2006.
Tilaaja: Järvenpään kaupunki.

Taidehalli, Helsinki
Vuonna 1928 valmistuneen arkkitehtien Hilding Ekelund ja Jarl Eklund suunnittele-
man taidehallin väritutkimus 2006. 
Tilaaja: Taidehalli. 

Kaartin kasarmi, Helsinki
Vuonna 1819 valmistuneen arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema Suomalai-
sen pataljoonan upseerirakennus ja Aulis Blomstedtin suunnittelema uudelleenraken-
nus Puolustusministeriön virastotaloksi 1957. Rakennushistoriaselvitys 2007. 
Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Svenska Teatern, Helsinki
1860 valmistunut Theodor Chiewitzin suunnittelma ”Nya Teatern”. 1863 palanut ja 
Nikolai Benois’n suunnitelmien mukaan 1866 uudelleenrakennettu. Muutettu Jarl 
Eklundin, Eero ja Eliel Saarisen suunnitelmien mukaan1936. Rakennushistoriaselvitys 
ja väritutkimus 2008.
Tilaaja: Nya Teaterhus Ab.

Eduskuntakiinteistöt, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys ja tietokantainventointi Eduskuntakiinteistöistä 2008-2009 
sisältäen J. S. Sirénin Eduskuntatalon 1930, Hilding Ekelundin suunnitteleman 
entisen Kaupunkiliiton talon 1954 ja Arkkitehtitoimisto PLR:n laajennusosat A, B, ja 
C 1970-luvulta.
Tilaaja: Eduskunnan kiinteistötoimi.

Turun Akatemiatalo, Turku
Vuonna 1816 valmistunut arkkitehti C. C. Görwellin suunnittelema Turun Akatemian 
uudisrakennus ja sittemmin Turun hovioikeuden talo. Rakennushistoriaselvitys 2009.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy.

Fastighets Ab Norra Kajen 4 - Pohjoisranta 4, Helsinki
Vuonna 1883 valmistunut arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema asuinkiinteistö, 
nk. Standertskjöldin talo.
Rakennushistoriaselvitys 2009
Tilaaja: Fastighetsbolag Norra Kajen 4

Kansalliskirjasto, Helsinki
1840-luvulla rakennettu Helsingin yliopiston pääkirjasto, suunnitellut Carl Ludvig 
Engel.
Julkisivujen rakennushistoriaselvitys 2010
TIlaaja: Helsingin yliopiston Tekninen osasto

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4-10, Helsinki
1800-luvun alun vuosikymmeninä rakennetut neljä kaupunkikorttelitaloa, jotka 
yhdistettiin toiminnallisesti ja muutettiin useaan otteeseen kunnes 1990-luvulla 
muodostettiin puolikkaan korttelin kokoinen Kauppa- ja teollisuusministeriön 
rakennus. 
Rakennushistoriaselvitys ja inventointi 2010
Tilaaja: Senaatii-kiinteistöt

Valtioneuvoston kello, Helsinki
C. L. Engelin suunnitteleman senaatintalon kellotaulun historiallisten vaiheiden 
selvitys ja väritutkimus 2010
Tilaaja: Senaatii-kiinteistöt

Helsingin Yliopiston pääkirjasto, kansalliskirjasto, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys 2011
Tilaaja: Helsingin yliopiston tekninen toimi

Keravan vankila, Kerava
Fl. Granholm, Hugo Lindberg, Vankeinhoitoasiainlaitos... mm. suunnitelmien 
mukaan eri vaiheissa (1891...) rakennettu kasvatuslaitos ja vankeinhoidon raken-
nusaluekokonaisuus. Rakennushistoriaselvitys 2011
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Aleksanterinkatu 15, Atlas-talo, Helsinki
Gustaf Nyströmin vuonna 1888 suunnittelema liike- ja asuinrakennus. 
Rakennushistoriaselvitys 2011
Tilaaja: OP-Pohjola

Kaartin kasarmi, F-rakennus, Helsinki
C. L. Engel / E. B. Lohrmannin suunnittelema 1840-luvulla valmistunut kasarmira-
kennus. Rakennushistoriaselvitys 2012
Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos / Senaatti-kiinteistöt

Pelastusarmeijan Temppeli, Helsinki
Oskar Finkenbergin suunnittelema vuonna 1895 valmistunut kokoontumistila. 
Rakennushistoriaselvitys 2012
Tilaaja: Suomen Pelastusarmeijan säätiö

VR Helsingin aseman Hallintorakennus
Arkkitehtien Herman Gesellius ja Eliel Saarinen suunnittelema vuonna 1909 
valmistunut keskushallintorakennus.
Rakennushistoriaselvitys 2012
Tilaaja: VR-yhtymä

Svenska Teatern, Helsinki
Työmaadokumentointi 2012
Tilaaja: Nya Teaterhus Ab.

Kiinteistö Oy Eteläesplanadi 12 eli entinen Wasa Bankin talo, Helsinki
Arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & Wasastjernan ja julkisivujen osalta John 
Settergrenin suunnittelma ja vuonna 1899 valmistunut pankki- ja asuinrakennus.
Rakennushistoriaselvitys 2013
Tilaaja: OP-Pohjola

Kaartin maneesi, Helsinki
Axel Hampus Dalströmin suunnittelema vuonna 1877 valmistunut Suomen 
sotaväen harjoitusrakennus. Rakennushistoriaselvitys 2013
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Vantaan Pyhä Lauri, Vantaa
Keskiaikaisen kirkon ja kellotapulin, jotka tuhoutuivat palossa 1893 ja jälleenra-
kennettiin Th. Höijerin suunnitelmien mukaan, rakennushistoriaselvitys ja suppea 
väritutkimus 2012-2014
Tilaaja: Vantaan Seurakuntayhtymä

Vantaan Jokiniemen koelaitos
Entinen Ånäsin Suomen maanviljelys-taloudellinen koelaitos. 
Rakennushistoriaselvitys 2014
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUKSEN RAKENNUSTUTKIMUKSIA
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Arppeanum, Helsinki
Entinen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston laboratorio- ja museorakennus.
Suppea rakennushistoriaselvitys 2014
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Antinkatu 1, Helsinki
Entinen Valtioneuvoston kirjapainorakennus
Suppea rakennushistoriaselvitys 2014
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Antinkatu 6, Pori
Entinen Lipsasen kiinteistö
Rakennushistoriaselvitys sekä kehitys- ja rakennussuojelutavoitteet 2014
Tilaaja: Porin kaupunki

Tossu, Helsingin kuvataidelukio
Suppea rakennushistoriaselvitys Rakennushallituksen / Väinö Vähäkallion suun-
nittelemasta entisestä Helsingin toisesta suomalaisesta lyseosta 2014.

Tilaaja: Arkkitehtitoimisto Perko Oy / Helsingin kaupunki, tilakeskus

Hanasaari B, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys ja suojelutavoitteiden määrittely Hanasaari B (CHP) -voima-
laitoksesta 2015.
Tilaaja: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Kansallisarkisto, Helsinki
Ulkoasun rakennushistoriaselvitys 2015
Tilaaja: Senaatti-kiinteisttöt

Arabia - Hämeentie 135, Helsinki
Yleispiirteinen rakennushistoriaselvitys 2015
Tilaaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Kutomotie 1-3, Entinen Stockmann Pitäjänmäki. Helsinki
Suppea rakennushistoriaselvitys 2016.
Tilaaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Helsingin kauppatori.
Kaupunkirakennehistoriaselvitys 2016.
Tilaaja: Helsingin kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto.

Jokioisten kartano.
Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys ja suppeat selvitykset vanhimmasta raken-
nuskannasta 2016.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Jokioisten valtion alue.
Alueinventointi 2017.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt.

Arkadiankatu 23, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys entisestä OKO:n talosta 2017
Tilaaja: OP Varallisuudenhoito

Helsingin yliopiston päärakennus
Rakennushistoriaselvitys 2017
Tilaaja: Helsingin yliopiston tekninen osasto

Annankatu 18 - Bulevardi 7, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys 2017
Tilaaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Kansallisarkisto, Helsinki
Rakennushistoriaselvitys 2017-2018
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Aleksanterinkatu 11, Helsinki
Julkisivujen RHS 2018
Tilaaja: Synopsis Oy / Sitowise Oy

Luostarinkatu 5, nk. Gadolinin laboratorio, Turku. Kortteli- ja rakennushistoriasel-
vitys 2018. 
Tilaaja: Turun kaupunki, kaavoitus.

Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko. Rakennushistoriaselvitys 2017-2018.
Tilaaja: Kirkkonummen Seurakuntayhtymä

Valtioneuvoston linnan rakennushistoriaselvitys, kortteliselvitys ja keskeiset raken-
teet 2018-2019
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 

Vantaan Jokiniemi, MTK-Metla-LUKE laitosrakennukset. Suppea rakennushistori-
aselvitys 2018-2019
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Leppävaaran lukio. Rakennushistoriaselvitys 2019.
Tilaaja: Espoon kaupunki.

Tiistilän koulu. Rakennushistoriaselvitys 2019.
Tilaaja: Espoon kaupunki.

Vanha klinikka, Unioninkatu 37. Rakennushistoriaselvitys 2019.
Tilaaja: Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskus.

Säätytalo, Julkisivujen vaiheet. Rakennushistoriaselvitys 2020.
Tilaaja: Senaattikiiinteistöt

Rautatieasema. Rakennushistoriaselvitys 2019. 
Tilaaja: VR-yhtymä Oy.

Rautatientori ja Asema-aukio. Kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys 2020. 
Tilaaja: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala.
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