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0 RAKENNUSHISTORIASELVITYSTYÖN 
LÄHTÖKOHDAT

SELVITYKSEN KOHDE
Selvityksen kohteena oleva rakennus sijaitsee Helsingin 
Kaartinkaupungin kaupunginosan eteläreunalla osoittees-
sa Kasarminkatu 24. Rakennus pystytettiin alunperin Tie-
teellisten seurojen käyttöön. Erinäisten vaiheiden jälkeen 
rakennukseen sijoitettiin 1980-luvun alussa Suomen Ra-
kennustaiteen museo, missä käytössä rakennus on edel-
leenkin. Vuodesta 2012 lähtien museon nimi on ollut Suo-
men Arkkitehtuurimuseo.

Rakennuksen suojelu- ja kaavatilanne
Rakennus on suojeltu Valtioneuvoston suojelupäätöksel-
lä 18.9.1980 ( asetus 480/85). Tämän lisäksi rakennus on 
suojeltu asemakaavassa. Alueen asemakaava on vuodelta 
1991. Arkkitehtuurimuseon rakennus sijaitsee Designmu-
seon kanssa samassa korttelissa 3098, joka on varustettu 
merkinnällä YM. Molemmat museorakennukset on varus-
tettu merkinnällä sr-1.

YM = Museorakennusten korttelialue.
sr-1 = Suojeltava rakennus. 
"Rakennustai teellisesti ja kulttuurihisto riallisesti arvokas 
rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellai-
sia lisära kentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisi-
vujen tai vesikaton rakennustaiteellis ta tai kulttuurihisto-
riallista tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suo-
ritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- 
tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan raken-
nuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla."

SELVITYKSEN  TAVOITTEET
Tämä selvitys täydentää Arkkitehdit Mustonen Oy:n aiem-
min laatimia selvityksiä Arkkitehtuurimuseon julkisivujen 
ja vesikaton rakennushistoriasta1 sekä rakennuksen alku-

1 Arkkitehdit Mustonen Oy, 2018. Arkkitehtuurimuseo (ent. Tieteellisten
seurain talo) julkisivujen ja vesikaton rakennushistoriaselvitys. Helsinki:
Senaatti-kiinteistöt

↓	 Ajantasa-asemakaava	1:500	©	Helsingin	kaupunki.	Arkkitehtuurimuseo	on	ympäröity	punaisella.
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peräisestä painovoimaisesta ilmanvaihto- ja lämmitysjär-
jestelmästä2. Tässä selvityksessä keskitytään Tieteellisten 
seurain talon sisätilojen arkkitehtuuriin. Yhdessä kolme 
selvitystä muodostavat Arkkitehtuurimuseon (ent. Tieteel-
listen seurain talon) kattavan rakennushistoriaselvityksen. 
Selvitysten sisällysluetteloiden pääotsikkotasot ovat esillä 
myös tämän selvityksen sivulla 3.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa rakennuksen 
sisätilojen vaiheista sekä sisätilojen arkkitehtuurin säily-
neisyydestä. Tarve selvitykselle on noussut käyttäjäläh-
töisten muutostöiden ja palotarkastuksen tuomien muu-
tosten myötä. Kattavalla sisätilojen selvityksellä varaudu-
taan myöhemmin mahdollisesti edessä olevaan laajem-
paan muutos- ja korjausvaiheeseen tai käyttötarkoituksen 
muutokseen.

SELVITYKSEN TEKIJÄT
Tieteellisten seurain talon sisätilojen rakennushistoriasel-
vitys on laadittu Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta ja 
tilaajaa on edustanut  Janne-Pekka Niininen. Työtä on seu-
rannut ja sen sisältöä on kommentoinut ohjausryhmä, jossa 
Museoviraston asiantuntijana on yliarkkitehti Maarit Man-
nila ja Senaatti-kiinteistöjen edustajana Janne-Pekka Niini-
nen. 

Varsinainen selvitystyö on tehty itsenäisesti ja riippu-
mattomasti. Selvityksen ovat laatineet Arkkitehdit Musto-
nen Oy:ssä Riikka Koivula ja Teija Mustonen.

Selvityksen työvaiheet
Rakennustutkimukseen liittyvä tutkimus kohteessa on teh-
ty helmi-toukokuussa 2022. Inventoinnin ja valokuvado-
kumentoinnin lisäksi on tehty arkistoselvitystä, joka on 
paljastanut uusia valokuva- ja piirustuslähteitä. Lisäksi on 
haastateltu entisöintitöistä vastannutta Igor Herleriä, Mar-
jatta ja Martti Jaatisen toimistossa työpiirustuksia laatinut-
ta Mika Penttistä, avustavana suunnittelijana toiminut-
ta Jaatisten poikaa Mikko Jaatista sekä koristemaalaustöis-
sä maalarina toiminutta Ulla Setälää.  Selvityksen tulok-
set on koottu tähän kuvitettuun, kirjalliseen raporttiin, jo-
ka julkaistaan tilaajan toimesta sekä sähköisenä että sidot-
tuna tulosteena.

SELVITYKSEN SISÄLTÖ
Selvityksen lähtökohtana on rakennuksen alkuperäisen ti-
laratkaisun ja tilamuutosten vaiheiden esittely. Tärkeä osa 
selvitystä on 1980-luvun alussa tehdyn kattavan muutos- 
ja korjausvaiheen vaikutusten läpikäynti.

Ensimmäisessä osassa käydään läpi rakennuksen vai-
heet käyttöhistorian ja sisätilojen arkkitehtuurin kannalta, 
sekä esitellään laaditut vaiheistuskaaviot.

2 Arkkitehdit Mustonen oy, 2018. Arkkitehtuurimuseo (ent. Tieteellisten
seurain talo) painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä 1899-1980. Helsinki:
Senaatti-kiinteistöt

Toisessa osassa käydään sisätilojen nykyinen ilmiasu 
tarkemmin läpi käyttötarkoituksen mukaisen ryhmittelyn 
mukaisesti. Näissä luvuissa käydään myös tarkemmin läpi 
kussakin tilassa tapahtuneet muutokset sekä merkittävät 
säilyneet pintamateriaalit ja rakennusosat..

Selvityksen lopussa on yhteenveto ja analyysi, jossa ku-
vataan rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurin säilynei-
syys, ominaispiirteet ja arvot sekä sanallisesti että kaavio-
muodossa.

LÄHTEISTÄ
Kansallisarkiston kokoelmiin sisältyy Tieteellisten seu-
rain talon piirustuskokonaisuus , joka sisältää alkuperäis-
piirustuksia ja -luonnoksia 1890-luvulta, mittauspiirustuk-
sia vuosisadan vaihteesta sekä varhaisia toteutumattomia 
laajennussuunnitelmia. Arkkitehtuurimuseon piirustusko-
koelmiin sisältyy 1930-luvun muutosvaiheen arkkitehti- ja 
lämpövesijohtopiirustukset, sekä vuosien 1980–81 museo-
muutosvaiheen arkkitehtisuunnitelmat, rakennesuunnitel-
mat, LVI-suunnitelmat ja sähkösuunnitelmat. Lisäksi Ark-
kitehtitoimisto Arkjaatiset Oy:n arkistosta saatiin käyttöön 
täydentäviä 1980-luvun työpiirustuksia ja rakennusseli-
tys.Piirustuslähteet on listattu tarkemmin selvityksen lop-
puun.

Vanhaa valokuva-aineistoa on löytynyt Arkkitehtuuri-
museon, Helsingin kaupunginmuseon arkistoista, sekä fin-
na.fi -palvelusta Museoviraston ja Helsingin yliopistomu-
seon löytyvistä digitoiduista valokuvista. Sisätilojen selvi-
tystä laadittaessa onkin löytynyt runsaasti sellaista valoku-
va-aineistoa 1980-luvun muutoksia edeltävältä ajalta, jota 
ei ole aiemmin ollut käytettävissä.

LISÄSELVITYKSIÄ 
Väri- ja materiaalitutkimus
Restaurointiosuuskunta Rotunda on tehnyt rakennuksen 
julkisivujen materiaali- ja väritutkimuksen keväällä 2018, 
lähtötiedoksi julkisivukorjaukselle. Sisätiloissa on teh-
ty väliovista väritutkimus palo-ovimuutoksen yhteydessä 
vuonna 2021.3  Ennen sisätilojen laajempia muutos- tai kor-
jaustöitä on syytä tehdä sisätiloissa laajemminkin väri- ja 
materiaalitutkimusta sen selvittämiseksi, onko 1980-luvun 
korjauksessa pintojen alle jäänyt viitteitä alkuperäisistä vä-
risävyistä tai pintakäsittelyistä.

Restaurointiraportti korjauksista
Tämän selvityksen yhteydessä rakenteita ei ole avattu eikä 
nykyisten pintojen takana olevia rakennekerroksia päästy 
tutkimaan. Korjaustöiden yhteydessä esiin tulevat lisätie-
dot ja tarkennukset tulee koota restaurointiraporttiin.

3 Vuoden 2021 ovien väritutkimuksessa tosin virheellisesti väitetään 
myös 1980-luvulla uusittuja ovia alkuperäisiksi.
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1 RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN TILARATKAISU 
JA MUUTOSVAIHEET

1.1 ALKUPERÄISET SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOTEUTUS V. 1899

TAUSTAA
Tieteellisten seurojen toiminta oli 1800-luvun kuluessa laa-
jentunut niin paljon, että useilla seuroilla alkoi olla pulaa 
riittävän suurista tiloista. Osalla tieteellisistä seuroista oli 
mahdollisuus pitää kokouksiaan Helsingin yliopiston ti-
loissa, mutta erityisesti kirjakokoelmien suhteen oli ongel-
mia. Aina seurojen kokoelmat eivät olleet edes seuran omi-
en jäsenten saavutettavissa eikä niitä pystytty avaamaan 
yleisölle.1

Yhteinen aloite omasta tieteellisten seurojen talosta teh-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 1890. Luonnospiirustus ja 
kustannusarvio pyydettiin Yleisten rakennusten ylihalli-
tuksen arkkitehdilta Magnus Schjerfbeckiltä.2 Mahdollisia 

1 Häivä 1982: 63; Haminan Sanomat 13.02.1891.
2 Magnus Schjerfbeckin arkkitehdin uraa on käsitelty vesikattoa ja julki-

sivuja koskevassa selvityksessä vuodelta 2018.

rakennuspaikkoja olivat tuolloin Siltavuori ja Tähtitornin-
mäki. Aloite kuitenkin hylättiin kahteen kertaan.3

Työryhmä
Vuonna 1896 perustettiin työryhmä, joka alkoi viedä pon-
nekkaammin eteenpäin ajatusta seurojen välisestä yhteis-
työstä sekä oman talon ja kirjaston rakentamisesta. Työ-
ryhmän johtoon valittiin matemaatikko ja todellinen val-
tioneuvos Lorenz L. Lindelöf, joka toimi tuolloin sihteeri-
nä Suomen tiedeseurassa.4 Työryhmän tavoitteeksi listat-
tiin yhteisen rakennuksen lisäksi myös tieteellisten seuro-
jen vapaan itsemääräämisoikeuden ja täydellisen riippu-
mattomuuden toteutuminen. Seurat pyrkivät siihen, että 
niiden toiminta pidettäisiin valtiollisen politiikan ulkopuo-
lella ja tieteellinen ajattelu olisi vapaata poliittisista suh-

3 Häivä 1982: 63.
4 Mankki 1999: 7-8.

↓	 Piha-	ja	päätyjulkisivut.	Sebastian	Gripenberg	ja	Magnus	Schjerfbeck,	
1897.	KA.
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↑	 Julkisivu	Kasarmikadulle	vuodelta	1897.	Allekirjoittaneet	Sebastian	Gri-
penberg	ja	Magnus	Schjerfbeck.	KA.

danteista. Oman talon toivottiin turvaavan seurojen itse-
näisen toiminnan Helsingin yliopiston venäläistämispai-
neista huolimatta.5 

Tieteellisten seurojen talo rakennetaan
Vuonna 1897 senaatti antoi päätöksen, jolla tieteellisil-
le  seuroille varattiin tontti osoitteesta Kasarminkatu 24. 
 Magnus Scherfbeck laati piirustukset koko tontin täyttä-
västä rakennuksessa, joka kuitenkin todettiin lopulta liian 
suureksi seurojen senhetkiseen tarpeeseen. Senaatilta anot-
tiinkin rahaa vain ensimmäiseen rakennusvaiheeseen, jos-
sa rakennettaisiin suunnitelman noppamainen keskiosa. 
Siipirakennukset oli määrä toteuttaa myöhemmin. Helmi-
kuussa 1898 senaatti myönsi rakennukselle reilun kahden-
sadan tuhannen markan määrärahan ja rakentaminen voi-
tiin aloittaa.6

Rakennustöitä valvoi Yleisten rakennusten ylihallitus, 
urakasta vastasi rakennusmestari J.G. Rosenberg ja kes-
kuslämmityksestä sekä vesijohtotöistä insinööri R. Huber. 
Arkkitehti G. Wasastjerna toimi rakennustöiden valvojana 

5 Mankki 1999: 8.
6 Häivä 1982: 63; Elfving 1983: 258-259.

TIETEELLISET SEURAT
Tieteellisiä seuroja on perustettu Suomessa 1820-luvul-
ta alkaen. Vuosisadan kuluessa niiden suosio kasvoi, ja 
1800-luvun lopulla Suomessa toimi jo yli 30 tieteellis-
tä humanistisen, yhteiskunnallisen, lääketieteellisen ja 
luonnontieteellisen alan seuraa. Niiden tärkeimpinä teh-
tävinä olivat kansallisten tieteiden edistäminen ja riippu-
mattoman tieteen tekeminen.1 Toiminta oli alkuun pää-
osin kokoustamista, kokoelmien keruuta ja tieteellises-
tä toiminnasta tiedottamista muun muassa julkaisujen 
muodossa.2

Tieteellisten seurojen talossa toimivat sen valmistues-
sa Suomen Tiedeseura, Societas pro Fauna et Flora Fenni-
ca, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomalais-ugrilai-
nen Seura, Suomen muinaismuistoyhdistys, Suomen his-
toriallinen seura ja Suomen Maantieteellinen Seura. Seu-
rojen muuttaessa Säätytalolle vuonna 1931 oli aktiivisten 
käyttäjien määrä noussut kahteentoista seuraan.3

1 Häivä 1982: 63; www.tsv.fi/fi/toiminta/historia.
2 Korkeamäki et al. 2019: 11; Elfving 1938: 262.
3 Elfving 1938: 259.
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←	 Kellarikerroksen	ja	1.	kerroksen	pohjapiirustukset,	1897.	KA.	Huonei-
den	nimien	lisäys	amoy	2022.
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ja Magnus Schjerfbeck tarkastavana arkkitehtina. Raken-
nustyöt tehtiin kesän ja syksyn aikana vuonna 1898 ja si-
sustus- ja maalaustyöt seuraavan vuoden keväällä. Yleis-
ten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööri Sebastian Gri-
penberg suoritti loppukatselmuksen 13.10.1899.7 

Valmistuttuaan tieteellisten seurain talo sai kutsumani-
men Pöllölä, sisäänkäynnin yläpuolelle sijoitetun, tulijoita 
tervehtivän betonisen Minervan pöllön mukaan. 

TILARATKAISU
Rakennuksen toteutunut pohjaratkaisu perustuu vaiheis-
tukseen, jossa ensin rakennettiin pelkkä keskiosa suurine 
porrashuoneineen. Molemmin puolin oli myöhemmin tar-
koitus rakentaa kolmikerroksiset siivet.8

Rakennukseen valmistui kolme kerrosta, neljäs parvi-
kerros sekä kellarikerros. Ensimmäisestä kerroksesta kol-
manteen kerrokseen rakennettiin leveä, koristeellinen por-

7 Häivä 1982: 63-64. 
8 Magnus Schjerfbeckin laatimissa asema- ja julkisivupiirustuksissa vuo-

silta 1896 ja 1897 on esitetty myös siipirakennusten sijoitus tontille sekä 
Kasarmikadun puoleinen pääjulkisivu kokonaisena siipirakennuksi-
neen. KA.

←	 Kellarikerroksen	ja	1.	kerroksen	pohjapiirustukset,	1897.	KA.	Huonei-
den	nimien	lisäys	amoy	2022.

raskäytävä, jonka mitoituksessa oli varauduttu talon mah-
dolliseen laajentamiseen.9

Vuonna 1896 tehtyjen luonnospiirustusten mukaan kel-
larikerrokseen sijoitettiin kaksi asuntoa, joissa oli molem-
missa huone ja keittiö. Toinen asunnoista oli todennäköise-
si osoitettu kirjastonhoitajalle ja toinen vahtimestarille. Li-
säksi kerrokseen rakennettiin asuinhuoneistojen käyttöön 
varastotiloja ja klosetit sekä rakennuksen keskuslämmitys-
tä varten pannuhuone10. Asuntoihin tehtiin lämmönläh-
teiksi kaakeliuunit isompiin huoneisiin ja keittiöihin puu-
hellat ruuanlaittoa varten.11 

Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin sisääntuloaula se-
kä kirjastonhoitajalle ja vahtimestarille kaksi huonetta 
kummallekin. Isompaan vahtimestarin huoneista muurat-
tiin puuliesi. Lisäksi kerrokseen tehtiin kaksi isokokoista 
varastohuonetta kirjaston ja arkistojen käyttöön. 

Toisessa kerroksessa oli lukusali ja kaksi työhuonetta se-
kä kaksi kirjastosalia. Aluksi vain toinen kirjaston käyttöön 

9 Elfving 1938: 258; Schjerfbeck 1897: pohjapiirros kellarista ja 1. kerrok-
sista.

10 Katso tarkemmat tiedot rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestel-
mistä arkkitehdit mustonen oy:n laatimasta lisäselvityksestä v. 2018.

11 Schjerfbeck 1896; vuoden 1910 mittapiirustukset. KA.
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↓	 Tuntematon	tapahtuma	tieteellisten	seurojen	talon	kokoussalissa	1900-
luvun	alussa.	Kuvaaja:	Eric	Sundström.	AMA.
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←	 Toisen	ja	kolmannen	kerrok-
sen	pohjapiirustukset,	1897.	
KA.	Huoneiden	nimien	lisäys	
amoy	2022.
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suunnitelluista saleista otettiin kirjastoksi ja toista käytet-
tiin istuntohuoneena. Kirjastoon rakennettiin valurauta-
rakenteinen parvi, jolloin hyllymetrejä saatiin sijoitettua 
enemmän.

Kolmanteen kerrokseen tehtiin kaksi pientä valiokunta-
huonetta sekä kaksi isompaa kokoussalia, jotka oli Schjerf-
beckin suunnitelman mukaan mahdollista yhdistää myö-
hemmin yhdeksi isoksi juhlasaliksi.12 Isompien salien kat-
sottiin sopivan myös tieteellisten näyttelyiden järjestämi-
seen. Porraskäytävä päättyi kolmannessa kerroksessa poi-
kittaissuuntaiselle, koko rakennuksen levyiselle porrasta-
santeelle. Parvelle kuljettiin kapeamman portaikon kautta 
kolmannesta kerroksesta, ja sinne sijoitettiin kaksi kattoik-
kunallista työhuonetta sekä kaksi kattoikkunoiden valaise-
maa yleisölehteriä.13 

12 Magnus Schjerfbeckin laatimat laajennuspiirustukset vuodelta 1922. 
KA

13 Elfving 1938: 258-259; Schjerfbeck 1897: pohjapiirros 2. ja 3. kerroksista.

↓	 Vuoden	1897	leikkauspiirustuksessa	suuremman	salin	seinien	yläosassa	on	isokokoiset	paneelit,	joiden	laveeraustyyli	viittai-
si	siihen,	että	niihin	on	alunperin	mahdollisesti	ajateltu	maalattavan	koristeaiheet.	Yhdessä	toteutuneiden	yleisölehtereiden	
ja	ruudullisen	parketin	kanssa	salin	suunniteltu	tyyli	on	hyvin	samankaltainen	kuin	muun	muassa	vuonna	1891	valmistuneen		
Säätytalon	talonpoikaissalissa.
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(KOKOUSSALI)(KOKOUSSALI) ↑	 Tieteellisten	seurojen	ryhmäkuva	portaikossa	ja	kolmannen	kerroksen	porrasta-

santeella.	Aarne	Pietinen,	1931.	MV

←	 Toisen	ja	kolmannen	kerrok-
sen	pohjapiirustukset,	1897.	
KA.	Huoneiden	nimien	lisäys	
amoy	2022.
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Ei ole tiedossa, että rakennukseen olisi tehty juurikaan 
muutoksia ensimmäisten vuosikymmenten aikana, lukuun 
ottamatta vuosien 1910–1920 välillä tehdyissä mittauspii-
rustuksissa näkyvää sisäänkäyntiaulan tuulikaappia. Vuo-
den 1900 mittauspiirustuksissa sitä ei vielä ole.14

Tieteelliset seurat muuttavat
Tilat Pöllölässä alkoivat käydä ahtaaksi odotettua nope-
ammin. Erityisesti kirjastosaleissa tilaa oli niin vähän, et-
tä kirjoja jouduttiin laittamaan hyllyille kahdessa rivissä. 
Kun ensimmäisenä toimintavuotena kirjastoja varten oli 
1000 metriä hyllyjä, oli määrä kasvanut 1910-luvun alkuun 
mennessä 2500 metriin.15 Seurojen valtuuskunta esittikin  
mahdollisuutta saada rakennukseen laajennusosan helpot-
tamaan tilannetta. Vaihtoehtoina esitettiin Schjerfbeckin al-
kuperäisiä suunnitelmia sekä Helsingin yliopiston puoli-
pyöreän rotundan muotoista, Gustaf Nyströmin suunnit-
telemaa kirjastolaajennusta vuodelta 1906. Valtion varal-
lisuus ei kuitenkaan riittänyt lisärakennukseen, joten jou-
duttiin pohtimaan muita mahdollisuuksia. Kun eduskun-
tatalo valmistui vuonna 1931, Säätytalo vapautui tieteellis-
ten seurojen käyttöön. Seurat muuttivat Kasarmikadulta 
Säätytalolle elokuun 1931 aikana.16

14 Mainitut piirustukset sisältyvät Kansallisarkiston kokoelmiin.
15 Mankki 1999: 9.
16 Elfving 1938: 263-264; Häivä 1982: 65.

↑	 Tieteellisten	seurojen	kirjastoa	muutetaan	Säätytalolle.	Aarne	Pieti-
nen,	1931.	MV.

↓	

YLEISÖLEHTERIYLEISÖLEHTERI YLEISÖLEHTERIYLEISÖLEHTERI

TYÖHUONETYÖHUONE TYÖHUONETYÖHUONE

KOKOUSSALINKOKOUSSALIN
YLÄOSAYLÄOSA

VALIOKUNTAHUONEENVALIOKUNTAHUONEEN
YLÄOSAYLÄOSA

Parvikerroksen	pohjapiirustus,	1897.	KA.	Huoneiden	nimien	lisäys	
amoy	2022.
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→

←	

↙	

↓	

Vuonna	1931	Tieteel-
liset	seurat	muuttivat	
Säätytalolle.	Postihuo-
neen	sijaintia	ei	ole	
pystytty	paikantamaan	
talossa.	Aarne	Pieti-
nen,	1931.	MV.

Tieteellisten	seurojen	
kirjastoa	muutetaan	
Säätytalolle.	Aarne	
Pietinen,	1931.	MV.

	 Uusi	Suomi	uutisoi	
vuonna	1927	Tieteel-
listen	seurojen	talon	
olevan	liian	ahdas	kai-
kille	kokoontumis-,	ar-
kisto-	ja	kirjastotiloja	
tarvitseville	seuroille.	
US	7.4.1927.

Kaksikerroksisissa	kir-
jastosaleissa	oli	valu-
rautaiset	rakenteet.	
Aarne	Pietinen,	1931.	
MV.
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  VAIHEISTUSKAAVIOT: 1930–70-LUKUJEN LIIKUNTAKÄYTTÖ 

Seuraavilla aukeamilla on kaaviomuotoinen esitys tieteel-
lisen seurain talon tilamuutoksista 1930–70-luvuilla Hel-
singin yliopiston voimistelulaitoksen käytössä. Tämän vai-
heen muutokset olivat pääosin lisääviä. Merkittävimmät 
purkutoimenpiteet ovat olleet kirjastorakenteiden poista-
minen sekä kirjasto- ja kokoussalien yhdistäminen yhte-
näisiksi voimistelusaleiksi. Kellarin osalta piirustusaineisto 

on puutteellista, joten kaikista kellarikerrokseen tehdyis-
tä muutoksista ei ole täyttä varmuutta. Vertailua myöhem-
pään tilanteeseen voi tehdä s. 22-24 olevien museomuu-
tosvaiheen vaiheistuskaavioiden avulla. Kaavioissa ilme-
nevät muutokset on käyty sanallisesti ja valokuvien kera 
läpi seuraavassa luvussa.
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Kellarin	osalta	muutokset	ovat	epävarmoja.	Kaavion	pohjana	on	vuonna	2003	laadittu	DWG-piirustus.
Muutostietojen	päälähteenä	on	käytetty	8.9.1969	päivättyä,	allekirjoittamatonta	arkkitehtipiirustusta.
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	 Kaavioiden	pohjana	ovat	vuonna	2003	laaditut	
DWG-piirustukset.	Muutostietojen	päälähteenä	
ovat	vuoden	1969	arkkitehti-	ja	erikoisuunnitel-
mat.

Huom.	Parvella	ei	ole	muutosten	suuresta	määrästä	johtuen	esitetty	purkumerkintöjä.
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1.2 VUODEN 1934 MUUTOS VOIMISTELULAITOKSEN KÄYTTÖÖN

JUMPPA MUUTTAA TALOON
Tieteellisten seurojen siirrettyä toimintansa Säätytalolle ra-
kennukseen muutti Helsingin yliopiston voimistelulaitos 
vuonna 1934. Opetusta oli pidetty siihen saakka Fabianin-
kadulla C.L. Engelin suunnittelemassa Jumppalassa, mut-
ta uuden toimitilan tarve heräsi, kun voimistelulaitoksen 
rakennus  määrättiin purettavaksi yliopiston uuden laajen-
nuksen tieltä.1

Ennen muuttoa tieteellisten seurain taloon tehtiin kor-
jaus- ja muutostöitä, joihin valtioneuvos myönsi  180 000 
markan määrärahan. Töitä johti arkkitehti Gunnar Steni-
us.2

SUURIMMAT MUUTOKSET
Suurimmat muutokset toteutettiin rakennuksen toisessa 
ja kolmannessa kerroksessa sekä parvella.3 Toisen kerrok-
sen kirjastosaleista purettiin valurautarakenteiset kirjasto-
parvet ja väliseinä, ja tilat yhdistettiin naisten voimistelu-
saliksi. Myös kolmannessa kerroksessa suuret kokoontu-
mistilat yhdistettiin ja muutettiin miesten voimistelusalik-
si. Alkuun salin seinäpinnoille ei tehty mitään vaan puola-
puut asennettiin suoraan alkuperäisen tapetin päälle. Ko-
ko rakennuksen levyinen kerrostasanne kolmannessa ker-
roksessa jaettiin kolmeen osaan. Täten syntyneisiin sivu-
huoneisiin rakennettiin kaksi kapeaa portaikkoa parviker-
1 Ilmanen & Voutilainen 1982: 111; Arkkitehtitoimisto Okulus Oy 2017: 

83-84.
2 Ilmanen & Voutilainen 1982: 171; Häivä 1982: 65.
3 Gunnar Steniuksen laatimia arkkitehtisuunnitelmia ei ole löyty-

nyt. Tiedot on kerätty vuoden 1934 vesijohtokuvista (Vesijohtoliike 
Huber Oy), joissa näkyvät liikuntakäyttöön tehdyt tilamuutokset, sekä 
1960-luvulla laadituista erilaisista erikoissuunnitelmista. Piirustukset 
sisältyvät Arkkitehtuurimuseon piirustusarkistoon.

rokseen sijoitettuihin naisten ja miesten pukuhuonetiloi-
hin. Pukuhuoneet sijaitsivat kattoikkunallisissa entisissä 
työhuoneissa, ja niiden kautta kuljettiin parvelle tehtyihin 
suihkutiloihin. Suihkutiloista oli molemmin puolin käyn-
ti keskellä sijaitsevaan kuumailmahuoneeseen. Muutosten 
seurauksena parvelta alas saleihin avautuneet aukot muu-
rattiin umpeen. Kerrosten välipohjia vahvistettiin uutta 
käyttötarkoitusta silmällä pitäen.4

Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin kolme luentosalia, 
lääkärin vastaanotto, opettajainhuone sekä pukuhuoneti-
la. Kellarissa sijainneet asunnot otettiin muuhun käyttöön 
1950-luvun alkuun mennessä, mutta virallisesta käyttötar-
koituksesta ei ole varmuutta.5

4 Vesijohtoliike Huber 1934: pohjapiirustukset 2.-3. ja parvikerros; Häivä 
1982: 65.

5 Vesijohtoliike Huber 1934: pohjapiirustukset 1. ja kellarikerros; Seppälä 
1951: 33.

Jumppa sotien aikana
Syksyllä 1939, talvisodan puhjettua, puolustusmi-
nisteriö otti rakennuksen väliaikaisesti haltuun-
sa. Pian sodan päättymisen jälkeen talo palautettiin 
voimistelulaitokselle, ja opetus pääsi jatkumaan lä-
hes normaaliin tapaan. Jatkosodan alettua vuonna 
1941 rakennus siirtyi kuitenkin jälleen puolustus-
voimille, sillä kertaa kunniamerkkitoimistoksi . Syk-
syllä 1942 ensimmäiset voimistelun opiskelijat pää-
sivät palaamaan rakennukseen ja lopun jatkosodan 
ajan opetus jatkui keskeytyksettä.6

6 Ilmanen & Voutilainen 1982: 122.

←	 Ainakin	vuoteen	1945	saakka	mies-
ten	voimistelusalissa	oli	vanhat	seinä-	
ja	kattopinnat	näkyvissä.	Puolapuut	
asennettiin	suoraan	tapettien	päälle	
voimistelulaitoksen	muuttaessa	raken-
nukseen.	Kuvan	omistaa	Kalevi	Heini-
lä.	Teoksesta	Jumpasta	tiedekunnaksi	-	
Suomalainen	voimistelunopettajakou-
lutus	100	vuotta	1992-1982,	Ilmanen	
&	Voutilainen	1982.
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VOIMISTELULAITOS 1950-70 LUVUILLA
Arvo Seppälän vuonna 1951 tekemästä voimistelulaitok-
sen tilaa tutkivasta selvityksestä ilmenee, että tuolloin ra-
kennuksessa oli kaksi voimistelusalia, kaksi luentosalia, 
aamiaishuone, kaksi opettajanhuonetta sekä huoneet joh-
tajalle, sihteerille ja kirjastolle. Toisessa kerroksessa sijain-
nut naisten sali oli kooltaan 19 x 10 x 4,5 metriä. Kolman-
nen kerroksen miesten sali oli 19 x 10 x 7 m.7 Tilat olivat ah-
taat ja puutteelliset opetuksen järjestämiseen, ja esimerkik-
si palloilutunteja jouduttiin pitämään välillä luentosalissa 
ja aamiaishuoneessa.8 Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 

7 Opetettavia oppiaineita oli useita: liikuntapedagogiikka, liikuntakas-
vatuksen historia, pedagooginen voimistelu, metodiikka, opetushar-
joitukset, voimistelu, leikki (naiset), kansantanhut (naiset), palloilu 
(miehet), yleisurheilu, taitovoimistelu (miehet), rytmiikka, telinevoi-
mistelu, lääketiede, fysiologia, anatomia, hygienia, sosiaalialkohologia, 
puhetaito, fysiikka ja kemia. Mm. Seppälä 1951: 8.

8 Seppälä 1951: 8; Lahti 2016: 45-46; Ilmanen & Voutilainen 1982: 225.

↖	 Kolmannen	kerroksen	kirjasto.	Kari	Hakli,	1971.	HKM	.
←	 Suihkutilat	parvikerroksessa.	Kari	Hakli,	1971.	HKM.
↙	
↓	

Naisten	voimistelusali	toisessa	kerroksessa.	Yrjö	Lintunen,	1950.	HYA.
Naisten	pukuhuone	entisessä	parvikerroksen	työhuoneessa.	Kari	Hakli	
1971.	HKM.
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Naisten	voimistelusali	toisessa	kerrok-
sessa.	Alunperin	tilassa	oli	kaksi	kak-
sikerroksista	kirjastosalia.	Kari	Hakli,	
1971.	HKM	.

Miesten	voimistelusali	kolmannessa	
kerroksessa	toteutettiin	yhdistämäl-
lä	kaksi	entistä	kokoontumissalia.	Kari	
Hakli,	1971.	HKM.

1964, että voimistelusalin lattia saattoi "huojahdella", mikä-
li koripalloa pelattiin vähänkin lujemmin.9

Suurempia muutoksia rakennuksessa ei vuosikymme-
niin tehty lukuun ottamatta voimistelusalien seinä- ja kat-
topintojen levytystä, jotka tehtiin 1970-lukuun mennessä. 
Alkuperäiset pinnat säilytettiin levytysten alla.

Siirto Jyväskylään
Jo 1950-luvun puolella käytiin tiiviitä keskusteluja voi-
mistelulaitoksen uudistamisesta ja siirtämisestä Jyväsky-
län kasvatusopillisen korkeakoulun liikuntaopilliseen tie-
dekuntaan.  Yrityksistä huolimatta Helsingin voimistelu-
laitokselle ei oltu saatu alan professuuria, minkä katsot-
tiin hankaloittavan laitoksen kehittymistä. Mahdollisuuk-
9 HS 7.11.2014

sia muun muassa tutkimuksen tekemiseen tai jatko-opin-
toihin ei käytännössä ollut. Myös tilojen kunnon katsottiin 
vaikuttavan ratkaisevasti opetuksen laatuun. Lopullinen 
päätös siirrosta tehtiin huhtikuussa 1960 ja syksyllä 1963 
aloitettiin liikunnanopettajien koulutus Jyväskylässä. Hel-
singissä voimistelun opetusta jatkettiin Jyväskylän rinnalla 
vuoteen 1974 saakka.10 

TIEDOTUSOPIN LAITOKSEN AIKA
Vuosina 1974–1980 rakennuksessa toimi tilapäisesti sijoi-
tettuna Helsingin yliopiston tiedotusopin laitos. Voimiste-
lusalit olivat opiskelijoiden harrastusliikunnan käytössä.11 

10 Lahti 2016: 47-52.
11 Häivä 1982: 65.

→	

↓	
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  VAIHEISTUSKAAVIOT: 1980-LUVUN MUSEOMUUTOSVAIHE

1980-luvun alussa tieteellisen seurain talo otettiin Raken-
nustaiteen museon käyttöön. Seuraavilla aukeamilla on 
kaaviomuotoinen esitys vuosina 1980–81 toteutetun muu-
tos- ja korjausvaiheen toimenpiteistä rakennuksessa. Muu-
tosten suuresta määrästä johtuen kaavioista on luettavuu-
den säilyttämiseksi jätetty pois purkumerkinnät. Vertailua 
aiempaan tilanteeseen voi tehdä s. 18-21 olevien liikun-

takäytön aikaisia muutoksia kuvaavien kaavioiden sekä s. 
76-77 olevien säilyneisyyskaavioiden avulla. Kaaviois-
sa ilmenevät muutokset on käyty sanallisesti ja valokuvien 
kera läpi seuraavassa luvussa sekä tarkemmin kunkin tila-
tyypin kohdalla.

Päiväys MuutosTunnus

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

MUUTOS

03 98

TYÖPIIRUSTUS

0. kerros
1:100

ARK 282 01
Helsinki

Rakennustunnus

521

19.12.2022

Tontti/ nroKortteli/ tila

arkkitehdit mustonen oy
Vilhonvuorenkatu 11 B 10, 00500 Helsinki

p. 050 337 0783, museot@arkkitehditmustonen.fi

ARKKITEHTUURIMUSEO

Kasarmikatu 24
00130 HELSINKI

ALKUPERÄISSUUNNITELMA: Magnus Schjerfbeck, 1899

#HUOM!

Tasokoordinaatisto ETRS-GK25. Korkeusjärjestelmä N2000

LUONNOS

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN!

PK

VARASTO

KIRJASTO

VARASTO
VARASTO

SÄHKÖPÄÄ-
KESKUS

HUONE

ETEINEN

SIIVOUS-
KESKUS

SUIHKUH.

SIIVOUS
PUKUH.

HENKILÖ-
KUNTA
PESUH.

KIRJASTO

KH

INVA-WC

ETEINEN

LÄMMÖNJAKO-
HUONE

PUHELIN
TALOJAKAMO

HUONE + K
(myöh. SOSIAALITILA)

RAKENNUSVAIHEET

1980-l. museomuutosvaihe

KELLARIKERROS	 1:200

	 säilyneet	alkuperäiset	vuoden	
1899	rakenteet

	 1930-70-lukujen	muutosvaiheesta	ilmei-
sesti	peräisin	olevat	rakenteet

	 vuosien	1980–81	muutosvaiheessa	
lisätyt	rakenteet	ja	uusitut	ikkunat

säilyneet	alkuperäiset	peiliovet

	 1980-luvulla	uusitut	peiliovet

1980-luvulla	poistetut	peiliovet

arkkitehdit mustonen oy   2022

	 Kaavion	pohjana	ovat	vuonna	2003	laaditut	DWG-
piirustukset.	Muutostietojen	päälähteenä	ovat	
vuosien	1977-81	arkkitehti-	ja	erikoisuunnitelmat.
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	 arkkitehdit mustonen oy   2022

	 Kaavioiden	pohjana	ovat	vuonna	2003	laa-
ditut	DWG-piirustukset.	Muutostietojen	
päälähteenä	ovat	vuosien	1977-81	arkkiteh-
ti-	ja	erikoisuunnitelmat.
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ovat	vuosien	1977-81	arkkitehti-	ja	erikoisuunni-
telmat.
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1.3 MUUTOKSET RAKENNUSTAITEEN MUSEOKSI VUONNA 1981

MUSEOHANKKEEN TAUSTAT
Arkkitehtuurimuseo1 etsi toiminnalleen pysyviä, parempia 
tiloja jo 1950-luvulta alkaen. 1960-luvun lopulla museol-
le kaavailtiin useampia eri tiloja, kunnes vuonna 1973 var-
mistui, että Kasarmikadun rakennus varattaisiin Suomen 
rakennustaiteen museon käyttöön.2 Rakennuksen korjaus- 
ja muutostyöt oli määrä aloittaa jo vuonna 1974, mutta pro-
sessi oli mutkainen3 ja aloitus venyi rahoituksen puutteen 
vuoksi lopulta vuoteen 1980.4 Tieteellisten seurain talo oli 
tässä vaiheessa päässyt jo huonoon kuntoon.5

Rakennuttajana käyttötarkoituksen muutosprosessis-
sa toimi rakennushallitus. Rakennustaiteen museon johta-
jana  kuolemaansa, vuoteen 1975, saakka toiminut Kyösti 
Ålander toimi museon taholta hankkeen yhteyshenkilönä6 
ja Museovirastosta lupavaiheessa neuvottelukumppanina 
oli Antero Sinisalo.7

Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto 
Marjatta ja Martti Jaatinen8. Arkkitehti Mika Penttinen laa-
ti työpiirustukset Jaatisten toimistossa yhdessä Eero Vidin-
gin kanssa. Penttinen muisteli, että pitkään viivästyneen 
projektin toteutussuunnitelmat laadittiin lopulta hyvin tii-
viissä aikataulussa, ja Martti ja Marjatta olivat silloin enää 
ohjaavassa roolissa.9 

"Entisöintitöistä"10 vastasi silloinen museon arkiston 
päällikkö Igor Herler. Rakennesuunnittelusta vastasi SRT 
Suunnittelu, LVI-suunnittelusta Lämpöinsinööritoimis-
to Toijala & Co Ky ja sähkösuunnittelusta Insinööritoimis-

1 Vuoteen 2012 asti Suomen rakennustaiteen museo.
2 Rauske 2006: 69-70
3 Penttinen 2022
4 Rauske 2006: 70
5 Vuonna 1969 julkisivuja ja tonttia ympäriöivää aitaan koskien oli annet-

tu korjauskehoitus, jonka täyteenpanoon Helsingin yliopisto oli saanut 
jatkoaikaa vuoteen 1972 saakka. Ote Helsingin kaupungin maistraatin 
pöytäkirjasta 9.12.1971, Korjauskehotus 6.11.1969 sisälsi mm.: ikkku-
noiden ulkopulttien kunto tarkastettava, vesikate ja piiput maalattava, 
julkisivut ja talotikkaat maalattava. AMA

6 Museonjohtajaksi Ålanderin jälkeen tullut Aarno Ruusuvuori ei Pent-
tisen muistikuvien mukaan ollut toteutusvaiheessa kovin aktiivises-
ti mukana. Sen sijaan toteutussuunnittelu- ja työmaavaiheessa korostui 
Igor Herlerin rooli. 

7 Penttinen 2022
8 Martti Jaatinen päätyi suunnittelijaksi Rakennustaiteen museon näytte-

lyosaston johtotehtäviensä perusteella. Martti Jaatinen hoiti hankkees-
sa neuvottelun viranomaisten ja museon kanssa. Penttinen 2022. 

9 Penttinen, 2022. Lisäksi Ark Jaatisen arkistoaineistoon sisältyy työtun-
tilaskelma, josta käy ilmi, että Martti ja Marjatta tekivät projektiin vain 
pienen osan laskutettavasta työstä Eero Vidingiin verrattuna (Mika 
Penttistä dokumentissa ei mainita).

10 Entisöinti-termiä on käytetty kuvaamaan myös toimenpiteitä, jotka 
eivät ole olleet kaikilta osin ennallistavia. Lue lisää s. 34 alkaen

SUOMEN ARKKITEHTUURIMUSEON  
ALKUTAIVAL KAIVOPUISTOSSA

Suomen arkkitehtuurimuseo1 on maailman van-
himpia arkkitehtuuriin erikoistuneita museoita. 
Museo perustettiin vuonna 1956, ja sen ensimmäi-
siä merkittäviä aineistoja olivat Suomen arkkiteh-
tiliiton vuonna 1949 perustama valokuvakokoel-
ma ja liitolle vuonna 1952 lahjoitettu Eliel Saarisen 
piirustuskokoelma.2

Arkkitehtuurimuseo toimi vuodesta 1957 Kai-
vopuistossa sijaitsevassa huvilassa osoittees-
sa Puistokatu 4. Vuonna 1959 Martti Jaatinen laa-
ti suunnitelmat huvilan korjaamisesta museotoi-
mintaan paremmin soveltuvaksi3 . 

Puistokatu 4 tilat jäivät pian pieneksi Arkkiteh-
tuurimuseolle ja 1960-luvulla museo vuokrasi li-
sätilaa viereisestä huvilasta. Tarve oli kuitenkin 
suuri omille, näyttelytoimintaan paremmin sovel-
tuville tiloille. 

1 Vuoteen 2012 saakka Suomen rakennustaiteen museo.
2 Arkkitehtuurimuseon verkkosivut, https://www.mfa.fi/

tietoa-meista/arkkitehtuurimuseosta. viitattu 25.5.2022
3 Jaatinen toimi vuosina 1958-1965 museon näyttelyosaston 

päällikkönä. Jaatisen suunnittelemat melko pienet muu-
tokset toteutettiin v. 1959-1961. Arkkitehtitoimisto Okulus, 
2013. Puistokatu 4 – rakennushistoriaselvitys ja inventointi 
s.62-67

to Erkki Kupari Ky. Korjaus- ja restaurointityöt valmistui-
vat marraskuussa 1981 ja museo avautui yleisölle helmi-
kuussa 1982.11

TILALLISET MUUTOKSET
Muutos museoksi palautti rakennuksen käytön lähelle al-
kuperäistä. Tieteellisten seurojen sijaan käyttäjänä oli nyt 
Arkkitehtuurimuseo, mutta etenkin museon alkuperäinen 
tilaohjelma heijasteli rakennuksen alkuperäistä käyttöä: 
kirjaston ja arkiston lisäksi pientä näyttelysalia kaavailtiin 
käytettävän myös luentosalina.12

Tilaohjelma ja tilojen sijoittuminen vuonna 1982
Arkkitehtuurimuseon tärkeimmät yleisöpalvelut ovat Ka-
sarmikadun rakennuksen käyttöönotosta lähtien sijainneet  

11 Häivä 1982: 65
12 Kalustetut työpiirustukset 30.6.1978, Arkkitehtitoimisto Marjatta ja 

Martti Jaatinen. AMA
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↑	 Leikkauspiirustus	vuodelta	1976,	jossa	näkyvät	kellarin	lattiakorossa	tapahtuneet	rakenteelliset	muutokset.	Toinen	merkittävä	muutos	rakenteissa	
on	tapahtunut	yläpohjassa.	Porrasaulan	yläpuolella	näkyy	ullakolle	rakennettu	uusi	IV-konehuone.	Piirustus	ARK	Leikkaus,	piir.	nro	27,	AMA.

samoissa tiloissa. Alkuperäiseen tieteellisten seurojen ai-
kaiseen tilaohjelmaan nähden toimintojen sijainti on muut-
tunut, mutta tilojen sijoitus on hyvin perusteltu sekä käy-
tännöllisyyden että alkuperäisen arkkitehtuurin säilyttä-
misen nojalla.

Kirjasto kirjavarastoineen sijoittuu ensimmäiseen ker-
rokseen ja kellariin. Kirjastotiloihin on tehty 1980-luvun 
muutoksessa uusi sisäinen porrasyhteys. Alkuperäiset kir-
jastotilat toisessa kerroksessa on puolestaan otettu näytte-
lykäyttöön: toisen kerroksen sali on muutettu päänäytte-
lysaliksi ja alkuperäinen lukusali pieneksi näyttelysaliksi. 
Kolmannen kerroksen, välillä voimistelusalina toiminees-
ta, juhlasalista tuli museon kokoelmasali sekä arkistohen-
kilökunnan työtila. Yleisöparvi ja siellä sijaitsevat huoneet 
otettiin niin ikään kokoelmien käyttöön.

Henkilökunnan työtilat, uudet märkätilat ja muut tuki-
toiminnot on sijoitettu pääosin porrashuoneen sivuilla si-

jaitseviin tiloihin. Uudet isommat tekniset tilat on sijoitettu 
kellariin ja ullakolle. Kellariin suunniteltiin myös talonmie-
hen asunto.13 Hissikuilu on sijoitettu alkuperäisen suuren 
savu- ja ilmanvaihtohormin kohdalle.

RAKENTEELLISET MUUTOKSET
Rakennuksen täystiiliseinät sekä I-teräspalkeilla vahviste-
tut pilarit, betonilaatat, tiiliholvit sekä puupalkkivälipohjat 
ovat kestäviä ja muutoksia sietäviä rakenteita eikä 1980-lu-
vun muutosvaiheessa ole jouduttu laajalti puuttumaan ra-
kenteisiin.14 Merkittävimmät rakenteelliset muutokset ovat 
olleet betonirakenteisen hissikuilun tekeminen vanhan 

13 Asunto muutettiin henkilökunnan sosiaalitiloiksi v. 1995. Timo Vikku-
lan sähköposti 24.8.2022.

14 SRT Suunnittelu, 'alkuperäistä' (muutostöitä edeltävää) rakennetta esit-
tävät rakennepiirustukset 6633, 6635, 6636, 6639, 6640 ja 6655 / 76 vuo-
delta 1976. AMA

hormin paikalle, uusi kirjaston sisäinen porrasaukko sekä 
kellarikerroksen muutokset. 

Seuraavassa käydään läpi 1980-luvun muutosvaiheen 
rakenteet. Alkuperäiset rakenteet on dokumentoitu raken-
nesuunnittelijan toimesta 1970-luvun lopussa14 ja toimen-
piteet esitelty arkkitehdin työpiirustusleikkaus vuodelta 
197815 sekä rakennesuunnitelmissa vuosilta 1976-1980. 

ALAPOHJA JA PERUSTUKSET
Alapohjan "alkuperäiseksi" rakenteeksi on merkitty asfalt-
tipinta betonilaatan päällä. Sitä, onko ennen museovaihetta 
kellarissa ollut asfalttipinta ollut alkuperäinen, ei ole voitu 
varmistaa, mutta 1900-luvun alussa tehdyissä mittauspii-
rustuksissa asfaltti on merkitty lattiamateriaaliksi moniin 
varastotiloihin. 

1980-luvun muutoksessa kellarissa pintamateriaali on 
tilasta riippuen esimerkiksi klinkkerilaatta tai muovimatto. 
Sen alla on tasausbetoni ja uusi betonilaatta.

Kellaritiloissa lattiakorko on 1980-luvun korjauksessa 
suurelta osin muuttunut alkuperäiseen nähden ja alapoh-
ja on jouduttu sen vuoksi rakentamaan uudelleen. Estee-
tön sisäänkäynti on ratkaistu tekemällä pihan puoleiselta 
ovelta kellarin johtaneiden portaiden tilalle luiska. Kella-
rin lattiakorot ovat muiltakin osin muuttuneet lähes kaut-
taaltaan.16 Suurimmassa osassa kellaritiloja lattiakorkeus 
on noussut alkuperäiseen nähden, luultavasti esteettömän 
luiskan aiheuttaman korkoaseman myötä. Sisäänkäyntiau-

15 Arkkitehtipiir. nro 027 "Ohjeellinen leikkaus", Marjatta ja Martti Jaati-
nen Ky, päivätty 30.6.1978. Piirustus on tehty alkuperäisen leikkauksen 
pohjalta.

16 Rakennepiirustus 6633/76 kellarikerroksen alkuperäisistä rakenteista, 
SRT-suunnittelu, 30.8.1976. AMA

↑	 1980-luvun	muutoksessa	toteutettu	uusi	teräsbetoniporras	kella-
rikerroksen	eteisestä	teknisten	tilojen	etutilana	toimivaan	varas-
toon.	Uusi	lattiarakenne	on	pintamateriaali,	tasausbetoni	ja	teräs-
betonilaatta.	Ote	rakennepiirustuksesta	7072-78	Kellarikerros,	päi-
vätty	9.3.1981.	SRT	Suunnittelu.	AMA
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ovelta kellarin johtaneiden portaiden tilalle luiska. Kella-
rin lattiakorot ovat muiltakin osin muuttuneet lähes kaut-
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luiskan aiheuttaman korkoaseman myötä. Sisäänkäyntiau-
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lan alapuoleisessa varastotilassa lattiapintaa on puolestaan 
louhittu alemmaksi.17

Rakennuksen luonnonkiviperustus on säilynyt pääosin 
muutoksessa ennallaan. Putkivetoja varten perusmuurei-
hin on tehty joitain uusia lävistyksiä.18

17 Alkuperäinen lattiakorko kellarissa on +16,33...+16,40, paitsi alkuperäi-
sessä lämmityskattilahuoneessa +15,67...+15,77. 1980-luvun muutoksen 
jälkeinen lattiakorko kellaritiloissa on +16,49...+17,04, mutta madalle-
tussa varastossa +16,12 ja lämmityskattilahuoneen tilalle tehdyissä tek-
nisissä tiloissa +15,77.

18 kts. SRT-suunnittelu Oy:n rakennesuunnitelmat v.1975-81, AMA

↑	 1980-luvun	muutoksessa	toteutettu	uusi	teräsbetoniporras	kella-
rikerroksen	eteisestä	teknisten	tilojen	etutilana	toimivaan	varas-
toon.	Uusi	lattiarakenne	on	pintamateriaali,	tasausbetoni	ja	teräs-
betonilaatta.	Ote	rakennepiirustuksesta	7072-78	Kellarikerros,	päi-
vätty	9.3.1981.	SRT	Suunnittelu.	AMA

Kellarikerros	juuri	ennen	v.	1981	muutosta.	Tilanne	v.	1978	suunnitel-
mien	purkumerkintöjen	perusteella.

↑	 Leikkauspiirustus	vuodelta	1976,	jossa	näkyvät	kellarin	lattiakorossa	tapahtuneet	rakenteelliset	muutokset.	Toinen	merkittävä	muutos	rakenteissa	
on	tapahtunut	yläpohjassa.	Porrasaulan	yläpuolella	näkyy	ullakolle	rakennettu	uusi	IV-konehuone.	Piirustus	ARK	Leikkaus,	piir.	nro	27,	AMA.

↑	 Kellarikerros	v.	1981	muutoksen	jälkeen.	Kellarin	alapohjan	koron	muu-
tokset	on	esitetty	kaaviossa	värein:	

↑	

lattiakorko	nostettu	aiemmasta lattiakorko	pysynyt	entisellään

lattiakorko	laskettu	aiemmasta
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Päiväämättömässä	piirus-
tuksessa	"Halkileikkaus	por-
rashuoneen	läpi"	on	esitetty	
porrashuoneen	mitoituksen	
lisäksi	rakenteiden	sisällä	kul-
kevia	kantavia	I-teräspalkke-
ja.

Porrastasanteen	pilarit.

ULKOSEINÄT JA KANTAVAT RUNKO
Ulkoseinät ja kantavat väliseinät ovat täystiiliseiniä. Ulko-
seinän paksuus vaihtelee 60...100 cm ja kantavien väliseini-
en 30...60 cm. Kellarikerroksessa sokkelin alueella ulkosei-
nät ovat ulkopuolelta luonnonkiveä ja sisäpuolella muu-
rattu tiilestä. Nämä rakenteet ovat säilyneet alkuperäisinä 
myös 1980-luvun muutosvaiheessa. Liikuntakäytön aikana 
tehtyjä uusia aukkoja on muurattu museomuutosvaiheessa 
paikoin umpeen. Uudet lisäykset kantaviin tiilirakenteisiin 
on tehty tiilestä ja niiden pintakäsittely on toteutettu ym-
päristön mukaisesti.

Jo alkuperäsistä suunnitelmista käy ilmi I-teräspalkkien 
käyttö vanhoissa tiili- ja betonirakenteissa: Porrashuonetta 
esittävässä mitoituspiirustuksessa on esitetty pilarien pääl-
lä palkkien sisällä kulkevat teräspalkit. Julkisivun poikki-
leikkausta esittävässä laveerauksessa puolestaan näkyvät 
kellarin ikkuna-aukon ylityspalkit. Museomuutosvaihees-
sa tehdyssä olevien rakenteiden kartoituksessa on kiitet-
tävästi esitetty myös välipohja- ja holvirakenteiden sisällä 
olevat I-teräspalkit. 

Uusi hissikuilu on teräsbetonirakenteinen.

YLÄPOHJA
Alkuperäinen yläpohjarakenne on ollut ylhäältä alas: 
• lapetiilipermanto
• laudoitus
• puupalkit - joiden välissä orgaaninen täyte: oljen ja hie-

kan sekoitus
• laudoitus ja rappaus. 
Kokoelmasalissa rappauksen tilalla on ollut kankaalla ver-
hotut, koristemaalatut kasetit.

Uusittu rakenne on ylhäältä alaspäin: 
• 50 mm kevytsorabetoni
• 250-300 mm kevytsora

Portaan	välitasanteen	pilarin	
päällä	korkea	I-palkki.

	

→	

↓	

↓↓

	

	Sisääntulokerroksessa	todel-
lisuudessa	portaan	alapinnas-
sa	oleva	voimakas,	palkeilla	
tuettu	kasetointi	on	esitetty	
vaakasuuntaisena.

Lähde:	KA,	kuvamuokkaus	si-
nikopiosta	amoy	2022.

→	 Laveeratussa	julkisi-
vututkielmassa	Tie-
teellisen	seurain	talon	
suunnitteluvaihees-
ta	1890-luvulta	on	esi-
tetty	myös	rakenteita:	
kellarin	ikkunan	ylittä-
vät	I-palkit,	välipohji-
en	liittyminen	ulkosei-
nään	ja	luonnonkivi-
perustus.	Ote	laajem-
masta	piirustuksesta.	
KA

→	 Juhlasalin	alapuolis-
ta	välipohjaraken-
netta	on	tuettu	il-
meisesti	liikuntakäy-
tön	aikana	korkeil-
la	I-palkeilla.	Ote	ra-
kennepiirustuksesta	
6636-76	alkuperäi-
set	rakenteet	2.	ker-
roksessa,	päivätty	
6.9.1976.	SRT	Suun-
nittelu.	AMA

↘	 Ensimmäisen	ker-
roksen	katossa	on	I-
palkeilla	tuettu	be-
toniholvi.	Ote	ra-
kennepiirustuksesta	
6635-76	alkuperäi-
set	rakenteet	1.	ker-
roksessa,	päivätty	
2.9.1975.	SRT	Suun-
nittelu.	AMA

• vanha täytepohjalaudoitus, ja sen alla ilmeisesti edelleen 
puupalkkien välissä alkuperäinen orgaaninen täyte

• vanha laudoitus ja sisäkaton rappaus.19 
Kokoelmasalissa kankaiden20 tilalle on asennettu Luja-le-
vykasetit, joihin toteutettu alkuperäisen mukainen koriste-
maalaus.

VÄLIPOHJAT
Yleisesti 1.-4. kerroksen välipohjien rakenne on säilynyt al-
kuperäisenä. Välipohjien rakenteissa on eri kerrosten ja ti-
lojen välillä vuoden 1976 dokumentointipiirustusten pe-
rusteella joitain eroja, mutta yleisesti välipohjarakenne on 
seuraava: 
• jykevät 47x90 mm lattialaudat 
• 150x125 mm puupalkit
• ristiin 125x125 toiset puupalkit – ja joko ylempien tai 

alempien puupalkkien välissä on orgaaninen täyte. 
• puurakenteiden alapuolella on 100 mm betonilaatta, jo-

ka on kannatettu I-teräspalkeilla
• betonilaatan alapinnassa on 20-30 mm rappaus. 

19 Rakennepiirustus 7509/80, "Ullakon saneeraus kokoelmasalin kohdal-
la", SRT Suunnittelu, päivätty 1.12.1980. AMA

20 Igor Herlerin mukaan Museovirasto otti alkuperäiset kankaat talteen 
kokoelmiinsa. Herler 2022.

↑	 1980-luvun	korjauksessa	vanhan	palopermannon	päälle	on	tehty	kevytso-
raeristys	ja	sen	päälle	kevytsorabetonivalu.	Piirustuksen	mukaista	vanho-
jen	vetotankojen	alapuolisen	palkin	paloeristystä	ja	itse	vetotankojen	pa-
loeristystä	ei	ole	tehty.	Ote	rakennepiirustuksesta	7509-80	Ullakon	sanee-
raus	kokoelmasalin	kohdalla,	päivätty	1.12.1980.	SRT	Suunnittelu.	AMA

↑	 Kellarin	ja	ensimmäisen	kerroksen	välinen	vanha	välipohjarakenne	nykyisen	
museokaupan	kohdalla.	Ote	rakennepiirustuksesta	6635-76	alkuperäiset	ra-
kenteet	1.	kerroksessa,	päivätty	2.9.1975.	SRT	Suunnittelu.	AMA

↑	 Kolmannen	ja	neljännen	kerroksen	välinen	välipohjarakenne	parvelle	avau-
tuvan	huoneen	kohdalla.	Ote	rakennepiirustuksesta	6640-75	alkuperäiset	ra-
kenteet	4.	kerroksessa,	päivätty	8.9.1975.	SRT	Suunnittelu.	AMA
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• vanha täytepohjalaudoitus, ja sen alla ilmeisesti edelleen 
puupalkkien välissä alkuperäinen orgaaninen täyte

• vanha laudoitus ja sisäkaton rappaus.19 
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kuperäisenä. Välipohjien rakenteissa on eri kerrosten ja ti-
lojen välillä vuoden 1976 dokumentointipiirustusten pe-
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ka on kannatettu I-teräspalkeilla
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19 Rakennepiirustus 7509/80, "Ullakon saneeraus kokoelmasalin kohdal-
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20 Igor Herlerin mukaan Museovirasto otti alkuperäiset kankaat talteen 
kokoelmiinsa. Herler 2022.

↑	 1980-luvun	korjauksessa	vanhan	palopermannon	päälle	on	tehty	kevytso-
raeristys	ja	sen	päälle	kevytsorabetonivalu.	Piirustuksen	mukaista	vanho-
jen	vetotankojen	alapuolisen	palkin	paloeristystä	ja	itse	vetotankojen	pa-
loeristystä	ei	ole	tehty.	Ote	rakennepiirustuksesta	7509-80	Ullakon	sanee-
raus	kokoelmasalin	kohdalla,	päivätty	1.12.1980.	SRT	Suunnittelu.	AMA

↑	
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↑	 Ilmanvaihtopiirustussarjaan	kuuluva	leikkaus	ullakosta.	Ilmanvaihtoko-
neet	on	sijoitettu	aumakaton	muotoja	seuraavaan	konehuoneeseen.	
Muualla	ullakkotilassa	kulkee	tulo-	ja	poistokanavia	yläpohjaeristeen	
päällä.	Ote	piirustuksesta	nro	130-I-23,	IV-leikkauksia,	vuodelta	1981.	
AMA

	 Kokoelmasalin	radiaattorit	ovat	alkuperäiset,	kaikki	muut	lämmityspat-
terit	on	uusittu	1980-luvun	alussa.	Salin	radiaattoreille	on	tehty	uudet,	
alkuperäisen	kaltaiset	radiaattorisyvennykset	ja	ikkunapenkissä	on	il-
meisesti	alkuperäiset	ristikot	aukoissa,	jotka	sallivat	lämmön	nousta	ik-
kunalasin	sisäpintaan.	amoy	2022

Välipohjarakenne on säilytetty alkuperäisenä museomuu-
tosvaiheessa. Vanhat (osittain liikuntakäytön aikaiset) pin-
tamateriaalit on purettu ja vanhat aluslattiat kunnostet-
tu: vanha betonilattia tasoitettu ja vanhat puiset aluslattiat 
naulattu liikkumattomaksi, hiottu ja pintaan kiinnitetty se-
lostuksen mukaan 9 mm koivuvaneri.21

Uudet aukot välipohjissa
Välipohjiin on tehty museomuutosvaiheessa uudet mer-
kittävät aukotukset: hissikuilun kohdalla, kirjaston uuden 
porrasyhteyden ja parvelle johtavan uuden kierreportaan 
aukot, porrashuoneen pohjoispuolella olevan huoneen 
nurkkaan tehty uusi, kaikissa kerroksissa kulkeva, suu-
ri IV-kuilu sekä porrashuoneen eteläpuolella olevan huo-
neen seinustalla kulkevan tekniikkavyöhykkeen pienem-
mät kuilut. Lisäksi on talotekniikan vuoksi tehty joitain 
pienempiä aukotuksia.22

21 Rakennusselitys v. 1987 s. 48
22 Rakennesuunnitelmiin sisältyvät aukkopiirustukset 6811-77 ...6815-77 

aukkopiirustukset 0. - 4. kerros. SRT Suunnittelu, v. 1977. AMA

UUDET VÄLISEINÄT
Uudet osastoivat väliseinät on tehty tiilistä muuraamalla 
tai paikoin kevytrakenteisina ja päällystetty kipsilevyillä. 
Pintakerroksena on molemmin puolin rappaus tai tasoitus.  
Vanhojen muurattujen ja rapattujen pintojen täydentävät 
rakenteet (umpeen muuratut aukot yms.) on käsitelty ym-
päristön mukaisiksi.

Uudet kevyet väliseinät on tehty 67 mm kipsiharkoista.23 
WC-tilojen eriöiden seinät ovat alumiinirunkoisia. 

TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT

Koneellinen ilmanvaihto
Uuden koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän sovitus van-
haan rakennukseen on ollut haasteellinen tehtävä, mut-
ta siitä on suoriuduttu Arkkitehtuurimuseossa hyvin. Tu-
lo- ja poistoilmareiteissä on käytetty hyväksi alkuperäisiä 
ilmanvaihtohormeja. Näiden lisäksi on tehty yksi suurem-
pi läpivientien keskittymä (porrashuoneen eteläpuolella si-
jaitseviin huonetiloihin) sekä suuri IV-hormi pohjoispuo-
lelle. Ullakkotila on otettu 1980-luvulla laajoilta osin ilman-
vaihtokanavien käyttöön ja keskelle on tuolloin rakennet-
tu betonirakenteinen IV-konehuone. Toteutussuunnittelu-
vaiheessa arkkitehdit ja erikoissuunnittelijat tekivät tiivistä 
yhteistyötä, ja Penttisen mukaan talotekniikka löysi paik-
kansa luontevasti.24

Ullakon muutoksista on kerrottu enemmän julkisivu-
ja ja vesikattoa käsittelevässä selvityksessämme vuodelta 
2018.25 Ilmanvaihtoa taas on käsitelty tarkemmin Arkkiteh-
tuurimuseon alkuperäistä ilmanvaihtojärjestelmää kuvaa-
vassa täydentävässä selvityksessä vuodelta 2018.26

23 "Asennus, kiinnitykset ja pintakäsittelyt valmistajan ohjeiden mukaan: 
Kemina, Raksa-kipsilaatat" Rakennusselitys v. 1979 s. 39

24 Penttinen 2022
25 Arkkitehdit Mustonen Oy 2018.
26 Arkkitehdit Mustonen Oy 2018.

↑
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Lämmitysjärjestelmä
Rakennus oli liitetty kaukolämpöön jo vuonna 196927. 
1980-luvun korjausvaiheessa lämmitysputket on uusittu28 
ja niiden sijaintia muutettu29: aiemmin kaukolämpöjohdot 
tulivat Punanotkonkadulta. Muutosvaiheen jälkeen putket 
on tuotu Kasarmikadulta rakennuksen koillisnurkkaan, 
suoraan teknisiin tiloihin. Kokoelmasalia lukuun ottamatta 
alkuperäiset patterisyvennykset on muurattu umpeen mu-
seomuutosvaiheessa.30 Kokoelmasalin jaeradiaattorit ovat 
mahdollisesti alkuperäisiä, mutta kaikki muut radiaattorit 
on uusittu 1980-luvun alussa.

OVET JA IKKUNAT

VÄLIOVET
Alkuperäiset puiset paripeiliovet ovat osittain säilyneet, 
mutta porrastasanteille ja ala-aulaan avautuvien ovien ti-
lalle on tehty uudet, tarkasti vanhan mallin mukaiset palo-
ovet.31 (Kts. kaaviot s. 24-26). Uudet ovet on tehty B 30 -luo-
kan palo-oviksi tekemällä peiliosien täyttö "Paloilves"-las-
tulevystä.32 Uusittuja ovia on hyvin vaikea erottaa alkupe-
räisistä, koska niiden mitoitus ja pintakäsittely ovat vanho-
jen ovien kaltaiset ja ovissa on käytetty vanhoja heloja. 

Kaikki, alkuperäiset ja uudet, paripeiliovet on ootrat-
tu samalla tavalla. Ovien yläpuoliset listoitukset ja konso-
lit on säilytetty ja paikoin täydennetty vanhan mallin mu-
kaan.

Uusissa väliseinissä sijaitsevat uudet väliovet (esimer-
kiksi märkätiloihin tai varastoihin) on tehty sileinä peitto-
maalattuina laakaovina. 

Painikkeina sekä peiliovissa että laakaovissa on yleen-
sä messinkinen Primon Parlamentti -painike. Joissain ovis-
sa on kuitenkin erilaiset painikkeet, ja sisäänkäyntiaulas-
ta kellarin portaaseen johtavassa ovessa alkuperäiseltä vai-
kuttava vanhempi painike.

Palo-ovien muutos vuonna 2022
Vuoden 1981 muutosvaiheesta asti käytössä olleet pari-
palo-ovet olivat museon näyttelytoimminan vuoksi olleet 
suurelta osin jatkuvasti auki. Vuonna 2021 suoritetussa pa-
lotarkastuksessa tämä pantiin merkille ja ovet määrättiin 
pidettäviksi suljettuina, kunnes tilanne oli ratkaistu. Vuon-
na 2022 kahdeksaan porrashuoneeseen avautuvaan pari-

27 Kaukolämpöön liittymisvaiheesta on Helsingin kaupungin sähkölai-
toksen piirustukset Arkkitehtuurimuseon piirustusarkistossa, päivätty 
22.9.1969.

28 LVI-piirustukset vuodelta 1977, Lämpöinsinööritoimisto Toijala & Co 
Ky, AMA

29 Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen, Rakennusselitys v.1979 
s. 22

30 Rakennusselitys v.1979, s.30
31 Ovet rD1-rD20 on 1970-luvun suunnitelma-asiakirjoissa merkitty 

aluksi restauroitaviksi, mutta muutospiirustuksessa 9 kpl tehtäväksi 
vanhan mallin mukaan.

32 Piir. 077a Ovet (B30). Arkkit.tsto Marjatta ja Martti Jaatinen. 1981.

↑↑ 1980-luvulla alkuperäisen oven mukaisena tehty uusi palo-ovi. 
amoy	2022

↑ Vastaava paripeiliovi 1970-luvulla alkuperäisenä ennen korja-
usta. Valokuvan perusteella väliovetkin olivat päässeet huonoon 
kuntoon. Viisi alkuperäistä paripeiliovea on säilynyt 1980-luvun 
muutoksessa paikoissa, joissa niihin ei ole kohdistunut palone-
ristysvelvoitetta. Igor Herlerin henkilökohtainen arkisto.
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kaan liimattu kieroontumisen estämiseksi vedenkestävällä 
liimalla vähintään neljästä kappaleesta. Vanhat karmit on 
veistetty ikkunan pielen tasoon uusien karmien asennus-
alustaksi.38 

Lautarakenteiset ikkunapenkit uusittiin kauttaaltaan 
uudelleen. Porrashuoneen leveissä ikkunapenkeissä lauto-
jen päälle on liimattu ohut 3 mm vaneri, jotta muutoin vää-
jäämättä aiheutuva pintakäsittelyn halkeaminen lautojen 
välissä ei niissä tapahtuisi.39 Lopputulos on tässä mieles-
sä onnistunut. Muissa huoneissa puisissa ikkunapenkeissä 
näkyy halkeamia.

Saranat, painikkeet, sulkijat ja aukipitolaitteet ovat Pri-
mon tuotteita, osin sinkittyä terästä ja osin epoksimaalattu-
ja valkoisia. Ikkunapainike avattavissa tuuletus- ja poistu-
mistieikkunoissa on valkoinen Primon Presto-painike.40 

Suunnitteluvaiheessa parvelle avautuvien tilojen katto-
ikkunat on vielä aiottu uusia alkuperäisen kaltaisina pai-
koilleen, mutta toteutusvaiheessa siitä on luovuttu. Kattok-
kunat poistettiin ja korvattiin valaisimilla.41 Syy on Pentti-
sen mukaan ollut luultavasti taloudellinen, lisäksi kattoik-
kunaa on todennäköisesti pidetty riskirakenteena veden-
ohjauksen onnistumisen kannalta.42

Ikkunoista on kirjoitettu myös vuoden 2018 julkisivusel-
vityksessä. 

38 Rakennusselitys v. 1979, s. 33
39 Herler 2022
40 Suunnitelma-asiakirjojen mukaan Parlamentti, kuten ovissa, mutta ik-

kunoissa on Presto-painikkeet.
41 kts. s. 54
42 Penttinen 2022.

←	 Jaatisten	toimiston	laatima	ikkunakaavio	vuodelta	1979.	Ikkunoiden	
koko	ja	puitejako	noudattaa	täsmällisesti	alkuperäistä.	Arkkitehtitoi-
misto	Marjatta	ja	Martti	Jaatinen,	piir.	nro	053	Ikkunakaaviot,	1.5.1979.	
AJA

↑	 1980-luvulla	uusitut	ikkunat	on	tehty	männystä	ja	peittomaalattu	val-
keiksi.	Detaljointi	perustuu	alkuperäisiin	ikkunoihin,	mutta	ikkunoi-
den	avautuminen	on	muutettu	sisään-ulos-aukeavista	sisään-sisään-
aukeaviksi.	amoy	2022

palo-oveen asennetiin uudet palosulkijalaitteet, jotka mah-
dollistavat ovien pitämisen avoinna normaalitilanteessa.33

IKKUNAT
Rakennuksessa on näyttävät, etenkin porrashuoneessa ja 
suurissa saleissa hyvinkin suurikokoiset puiset ruutuik-
kunat. Alkuperäiset ikkunat olivat 1970-luvulle tultaessa 
päässeet huonoon kuntoon.34

Ikkunat on uusittu kauttaaltaan 1980-luvun muutosvai-
heessa.35 Uusitut ikkunat noudattavat alkuperäistä ikkuna-
jakoa, mutta ne on muutettu sisään-ulos-aukeavista sisään-
sisään-aukeaviksi. Detaljointi on mukaelma alkuperäisistä 
ikkunoista, esimerkiksi alun perin ulkopuitteiden alasar-
jassa ollut pyöristetty tippanokka on uusituissa ikkunoissa 
tehty vaakavälikarmiin.36 

Ikkunoiden ulkopuitteissa ja karmien ulkopinnoissa on 
käytetty painekyllästettyä ja sisäpuolisissa puitteissa kyl-
lästämätöntä mäntyä.37 Karmit on rakennusselityksen mu-

33 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Arkkitehdit Mustonen Oy. Ovimuutoksen 
toteutus Groma Oy. 

34 Penttinen, 2022.
35 Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen Ky laatimat työpiirustuk-

set 058 Kellarin ikkunat vuodelta 1978 sekä 063 Ikkunakaaviot, 064 Ik-
kunadetaljit ja 065 Ikkunoiden karmisovitus vuodelta 1979. AJA

36 kts. piirustus 064 Ikkunadetaljit 1:1 ja Kansallisarkiston kokoelmiin si-
sältyvä päiväämätön alkuperäinen työpiirustus porrashuoneen ikku-
nasta. Mika Penttisen mukaan suunnitteluvaiheessa tätä piirustusta ei 
ollut käytössä vaan lähtökohtana olivat olevat ikkunat. 

37 Piirustus 064 Ikkunadeljit 1:1

←	

↓	 Alkuperäiset	kattoikkunat	olivat	säilyneet	1970-luvulle	saakka	ja	nämä	
parvelle	avautuvissa	huoneissa	olevat	oli	aluksi	tarkoitus	säilyttää.	To-
teutusvaiheessa	aikeesta	luovuttiin,	Penttisen	mukaan	luultavasti	ra-
hanpuutteen	ja/tai	rakenteen	hankaluuden	vuoksi.	HKM

↖↖	1980-luvun	korjausvaiheessa	
vanhan	mallin	mukaan	tehdyissä	
uusissa	palonkestävissä	paripei-
liovissa	on	vanhan	mallin	mukaan	
toteutettu	ootraus	(jalopuuta	jäl-
jittelevä	puunmukailumaalaus),	
Primon	Parlamentti-painikkeet	ja	
Abloy:n	lukkopesät.

↖	 Laakaovia	2.	kerroksessa	muutos-
vaiheessa	syntyneellä	lyhyellä	käy-
tävällä,	johon	aukeavat	päättee-
nä	oleva	henkilökunnan	tila,	säh-
kökaappi	sekä	wc-tila.	Uusissa	vä-
liseinissä	sijaitsevat	uusiin	aukkoi-
hin	tehdyt	ovet	on	tehty	vaalean-
ruskeina	laakaovina.	Painikkeet	ja	
lukitus	ovat	yhteneväisiä	läpi	ra-
kennuksen,	joitain	poikkeuksia	
lukuun	ottamatta.

Avattavissa	hätäpoistumistieikku-
noissa	on	Primon	(nyk.	Abloy)	val-
koiset	Presto-painikkeet.

↓	 Kansallisarkiston	kokoelmiin	sisältyy	päiväämätön	
piirustus	alkuperäisestä	ikkunasta.	Aiemmin	alapuit-
teissa	ollut	pyöristetty	tippanokka	ulkoikkunassa	on	
nykyään	välikarmissa.	Ote	laajemmasta	piirustukses-
ta.KA

	 Kuvat	amoy	2022
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kaan liimattu kieroontumisen estämiseksi vedenkestävällä 
liimalla vähintään neljästä kappaleesta. Vanhat karmit on 
veistetty ikkunan pielen tasoon uusien karmien asennus-
alustaksi.38 

Lautarakenteiset ikkunapenkit uusittiin kauttaaltaan 
uudelleen. Porrashuoneen leveissä ikkunapenkeissä lauto-
jen päälle on liimattu ohut 3 mm vaneri, jotta muutoin vää-
jäämättä aiheutuva pintakäsittelyn halkeaminen lautojen 
välissä ei niissä tapahtuisi.39 Lopputulos on tässä mieles-
sä onnistunut. Muissa huoneissa puisissa ikkunapenkeissä 
näkyy halkeamia.

Saranat, painikkeet, sulkijat ja aukipitolaitteet ovat Pri-
mon tuotteita, osin sinkittyä terästä ja osin epoksimaalattu-
ja valkoisia. Ikkunapainike avattavissa tuuletus- ja poistu-
mistieikkunoissa on valkoinen Primon Presto-painike.40 

Suunnitteluvaiheessa parvelle avautuvien tilojen katto-
ikkunat on vielä aiottu uusia alkuperäisen kaltaisina pai-
koilleen, mutta toteutusvaiheessa siitä on luovuttu. Kattok-
kunat poistettiin ja korvattiin valaisimilla.41 Syy on Pentti-
sen mukaan ollut luultavasti taloudellinen, lisäksi kattoik-
kunaa on todennäköisesti pidetty riskirakenteena veden-
ohjauksen onnistumisen kannalta.42

Ikkunoista on kirjoitettu myös vuoden 2018 julkisivusel-
vityksessä. 

38 Rakennusselitys v. 1979, s. 33
39 Herler 2022
40 Suunnitelma-asiakirjojen mukaan Parlamentti, kuten ovissa, mutta ik-

kunoissa on Presto-painikkeet.
41 kts. s. 54
42 Penttinen 2022.

↑	 1980-luvulla	uusitut	ikkunat	on	tehty	männystä	ja	peittomaalattu	val-
keiksi.	Detaljointi	perustuu	alkuperäisiin	ikkunoihin,	mutta	ikkunoi-
den	avautuminen	on	muutettu	sisään-ulos-aukeavista	sisään-sisään-
aukeaviksi.	amoy	2022

←	 Jaatisten	toimiston	laatima	ikkunakaavio	vuodelta	1979.	Ikkunoiden	
koko	ja	puitejako	noudattaa	täsmällisesti	alkuperäistä.	Arkkitehtitoi-
misto	Marjatta	ja	Martti	Jaatinen,	piir.	nro	053	Ikkunakaaviot,	1.5.1979.	
AJA

←	 Avattavissa	hätäpoistumistieikku-
noissa	on	Primon	(nyk.	Abloy)	val-
koiset	Presto-painikkeet.

	 Kuvat	amoy	2022

↓	 Alkuperäiset	kattoikkunat	olivat	säilyneet	1970-luvulle	saakka	ja	nämä	
parvelle	avautuvissa	huoneissa	olevat	oli	aluksi	tarkoitus	säilyttää.	To-
teutusvaiheessa	aikeesta	luovuttiin,	Penttisen	mukaan	luultavasti	ra-
hanpuutteen	ja/tai	rakenteen	hankaluuden	vuoksi.	HKM
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1980-LUVUN 

 RESTAUROINTIPERIAATTEET

Arkkitehtuurimuseon korjausvaihe vuonna 1981 oli hy-
vin kattava ja alkuperäisiä pintoja on säilynyt silloin hyvin 
vähän. Museomuutosvaiheeseen saakka alkuperäiset pin-

nat olivat säilyneet porrashuoneessa, juhlasalissa liikun-
takäytön aikaisten levytysten alla ja paikoin myös muual-
la.43 Sisätilojen väritys ei ollut 1970-luvulle tultaessa ilmei-
sesti enää alkuperäinen. Valokuvien perusteella koriste-
maalaukset ovat olleet maalattuina peittoon ennen vuosien 
 1980–81 korjausvaihetta. 1970-luvun suunnitelma-asiakir-
jojen ja nykytilanteestakin käsin havainnoitavien muutos-
ten perusteella rakennuksessa on tehty museomuutosvai-
heessa sisätilojen arvoluokittelu, jossa kaikkein tärkeim-
mät tilat on valittu "entisöitäviksi" ja muualla on toteutettu 
paikoin laajojakin muutoksia.44

43 Mika Penttinen muisteli tiloissa olleen liikuntakäytön jäljiltä vanhoja 
linoleum-mattoja. Penttinen 2022

44 Entisöinti-sanaa ei tule Arkkitehtuurimuseon kohdalla ymmärtää kir-
jaimellisesti. Vanhoja koristeaiheita on säilynyt runsaasti, mutta pinto-
ja hyvin vähän ja osa "entisöityjen" tilojen pinnoista on uusittu vanhaa 
mukaillen, ei täsmällisesti alkuperäistä toistaen.

←	

↓	

Alkuperäiset	kokoussalin	pintarakenteet	säilyvät	liikuntakäytön	aikana	tallessa	
päälle	rakennettujen	levytysten	alla.	Valokuva	vuodelta	1975	museomuutok-
sen	purkuvaiheesta.	AMA

Kokoelmasali	1980-luvun	alussa	vastakorjattuna.	Kokoelmasali	ja	porrashuo-
nekokonaisuus	olivat	1980-luvun	muutoksessa	ainoat	"entisöidyt"	tilat.	Koko-
elmasalin	osalta	ennallistaminen	on	ollut	ainakin	siltä	osin	hieman	valikoivaa,	
että	alkuperäisen	tapetin	tilalle	on	tullut	Igor	Herlerin	suunnittelema	sabluu-
nalla	maalattu	seppeleaihe.	Kauttaaltaan	rakennuksen	sisävärityksen	osalta	
on	epäselvyyttä,	minkä	verran	1980-luvulla	on	tehty	värisuunnittelua	mahdol-
lisesti	esiin	otettujen	alkuperäisten	värisävyjen	pohjalta	ja	minkä	verran	suun-
nittelijoiden	valinnat	ovat	vaikuttaneet	lopputulokseen.	AMA ↓	 Ilmeisesti	tutkimusvaiheessa	1970-luvulla	purettiin	liikuntakäytön	

aikaisia	levytyksiä	sen	verran,	että	niden	takana	säilyneet	kipsikoris-
teet	ja	parven	balustradikaide	paljastuivat.	Mika	Penttinen	ei	ollut	
itse	ollut	mukana	tutkimusvaiheessa,	mutta	totesi	haastattelussa	
vuonna	2022,	että	toteutussuunnitelmia	laadittaessa	oli	jo	tiedossa,	
että	koristeaiheet	olivat	juhlasalinkin	puolella	tallessa.	AMA
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nat olivat säilyneet porrashuoneessa, juhlasalissa liikun-
takäytön aikaisten levytysten alla ja paikoin myös muual-
la.43 Sisätilojen väritys ei ollut 1970-luvulle tultaessa ilmei-
sesti enää alkuperäinen. Valokuvien perusteella koriste-
maalaukset ovat olleet maalattuina peittoon ennen vuosien 
 1980–81 korjausvaihetta. 1970-luvun suunnitelma-asiakir-
jojen ja nykytilanteestakin käsin havainnoitavien muutos-
ten perusteella rakennuksessa on tehty museomuutosvai-
heessa sisätilojen arvoluokittelu, jossa kaikkein tärkeim-
mät tilat on valittu "entisöitäviksi" ja muualla on toteutettu 
paikoin laajojakin muutoksia.44

43 Mika Penttinen muisteli tiloissa olleen liikuntakäytön jäljiltä vanhoja 
linoleum-mattoja. Penttinen 2022

44 Entisöinti-sanaa ei tule Arkkitehtuurimuseon kohdalla ymmärtää kir-
jaimellisesti. Vanhoja koristeaiheita on säilynyt runsaasti, mutta pinto-
ja hyvin vähän ja osa "entisöityjen" tilojen pinnoista on uusittu vanhaa 
mukaillen, ei täsmällisesti alkuperäistä toistaen.

←	 Alkuperäiset	kokoussalin	pintarakenteet	säilyvät	liikuntakäytön	aikana	tallessa	
päälle	rakennettujen	levytysten	alla.	Valokuva	vuodelta	1975	museomuutok-
sen	purkuvaiheesta.	AMA

"Entisöinti", joka suunnitelma-asiakirjoissa esiintyy, on 
koskenut vain alkuperäistä juhlasalia eli kokoelmasalia se-
kä porrashuonekokonaisuutta: ala-aulaa, porrashuonet-
ta ja kerrostasanteita (tilallisesti säilyneiltä osin). Näissä ti-
loissa on rekonstruoitu "näkyvissä olleiden koristeiden 
mukaan"45 koristemaalaukset ja toteutettu kivenmukaillut 
pinnat13 seinien alaosassa. Reliefit, kipsikoristeet ja koriste-
listat ovat pääosin alkuperäisiä. Tarpeellisilta osin koriste-
aiheet on rekonstruoitu vanhan mallin mukaan vaurioitu-
neiden paikalla. Porrashuonekokonaisuuden lattiamateri-
aalina on säilynyt alkuperäinen mosaiikkibetoni ja kokoel-
masalissa alkuperäinen mosaiikkiparketti.

KORISTEAIHEET JA -LISTAT
Pääosin koristeaiheet ovat alkuperäisiä vanhoja kipsikoris-
teita ja laastilistoja. Säilyneitä koristeaiheita ei ole puhdis-
tettu lähes vuosisadan aikana kertyneiden maalikerrosten 
ja rapautumisen jäljiltä, joten niiden alkuperäinen muoto 
on paikoin pahastikin kärsinyt. 

Kolmannen kerroksen porrastasanteelle entisöinnis-
tä vastannut Igor Herler on esimerkin omaisesti toteutta-
nut keskimmäistä pilaria kiertävän seppelekoristeen puh-
distuksen, ja tehnyt puhdistetun muotin mukaan uuden. 
Muissa pilareissa kiertävät seppelekoristeet ovat alkupe-
räisiä, muodoistaan terävimmät piirteet jo menettäneitä. 
Tämän selvitystyön yhteydessä käydyllä haastattelukier-
roksella museossa Herler haastoikin puntaroimaan, kum-
pi olisi "alkuperäisempi": puhdistetun muotin mukaan teh-
ty alkuperäisen muodon paremmin toistava uusi kipsiko-
riste, vai aikojen saatossa muotonsa menettänyt, materiaa-
lin tasolla alkuperäinen koriste? 

45  Kasarmikatu 24 rakennuksen Entisöintimaalaustyöselostus, laatinut 
maalarimestari Y. Pilvi 25.3.1980. AMA

Kävijän katselukulmasta eroa alkuperäisten ja 1980-lu-
vun alun korjauksessa uusittujen koristeaiheiden välillä on  
hyvin vaikea äkkiseltään havaita.

Seppelekoristeet	porrastasanteen	pilareissa	
kolmannessa	kerroksessa:

←	 Alkuperäinen,	puhdistamatta	jätet-
ty	kipsikoriste,	joka	on	vain	saanut	pin-
taansa	uuden	maali-	ja	kultauskerrok-
sen.

←	 Keskimmäisessä	pilarissa	on	Igor	Her-
lerin	tekemä,	puhdistetusta	koristeesta	
tehdyn	muotin	avulla	tehty	uusi	kipsi-
koriste,	jossa	on	sama	uusi	pintakäsitte-
ly.

Entisöintitöistä	vastannut	arkkitehti	
Igor	Herler	itse	kritisoi	sitä,	että	kipsi-
koristeita	ei	kauttaaltaan	edes	puhdis-
tettu	kertyneistä	lika-	ja	maalikerroksis-
ta	vaan	maalattiin	epämuodostumien	
päälle.	Kuvat	amoy	2022.

	

↓	 Ilmeisesti	tutkimusvaiheessa	1970-luvulla	purettiin	liikuntakäytön	
aikaisia	levytyksiä	sen	verran,	että	niden	takana	säilyneet	kipsikoris-
teet	ja	parven	balustradikaide	paljastuivat.	Mika	Penttinen	ei	ollut	
itse	ollut	mukana	tutkimusvaiheessa,	mutta	totesi	haastattelussa	
vuonna	2022,	että	toteutussuunnitelmia	laadittaessa	oli	jo	tiedossa,	
että	koristeaiheet	olivat	juhlasalinkin	puolella	tallessa.	AMA
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↑	

↓

↗	

Igor	Herlerin	henkilökohtaisissa	kokoelmissa	on	lukuisia	Arkkitehtuurimuseon	kipsikoristeista	tehtyjä	muotteja	ja	
niistä	otettuja	valoksia.	Esimerkkinä	pilarien	koristeena	oleva	heraldinen	ruusu.	Vasemmalla	puhdistamaton	koris-
te,	seuraavana	puhdistettu	koriste,	kolmantena	puhdistetusta	koristeesta	tehty	muotti	ja	äärimmäisenä	oikealla	
muotista	tehty	uusi	kipsivalos.	amoy	2022

	 Katto-	ja	jalkalistat	on	kierretty	tilan	ympäri	sielläkin,	missä	seinälinjat	eivät	ole	alkuperäisilla	kohdilla.	Kuvassa	
esimerkki	tilanteesta	porrashuoneen	eteläpuolelle	sijoittuvissa	huoneissa,	joissa	on	pitkä	tekniikkavyöhyke.	Tek-
niikkavyöhykkeen	seinälle	on	vedetty	kipsistä	vanhojen	laastista	vedettyjen	listojen	mukaiset	koristelistat.	amoy	
2022

Osa	muoto-
listoista	on	
puuta,	esimer-
kiksi	marmo-
roidun	pane-
loinnin	ylä-
puolinen	lista.	
Igor	Herleril-
tä	löytyi	myös	
tästä	malli.	

→	 Igor	Herlerin	
henkilökohtai-
seen	kokoel-
maan	kuuluvat	
myös	uusia	ja	
korjattavia	ve-
dettyjä	listoja	
varten	tehdyt	
kelkat.	Kuvassa	
yksi	esimerkki.	
amoy	2022

Uusia seiniä kiertävät koristelistat
Yksi selkeä, jo Jaatisen toimiston tekemä46 suunnitteluva-
linta 1980-luvun muutoksessa on ollut alkuperäisten muo-
toisten katto- ja jalkalistojen täydentäminen myös uuden 
tilanjaon mukaisilla seinillä. Eli esimerkiksi porrashuo-
neesta erotetuissa päätyhuoneissa, parvelle avautuvassa 
huoneessa (johon liittyy hissin konehuone) ja porrashuo-
neen eteläpuolelle jäävissä tiloissa (joissa on koko seinän 
mittainen tekniikkakuilu) alkuperäisen mukainen jalka- ja 
kattolistoitus kiertää kaikilla seinillä, vaikka tilat eivät ole 
enää alkuperäisen muotoisia. 

Alaslaskettujen kattojen alueella listoituksia ei ole tehty, 
eikä sellaisilla seinälinjoilla, jotka selkeästi lävistävät alku-

peräisen tilan (esim. 1. kerroksessa kahteen jaetussa toimis-
totilassa porrashuoneen pohjoispuolella). 

Uudet täydennetyt listat on tehty kipsilaastista, ei rap-
pauslaastista kuten alkuperäiset vedetyt listat. Kipsilis-
tojen vetomuotti on tehty alkuperäisen listan mallin mu-
kaan.47

46 Penttinen 2022

KORISTEMAALAUKSET
Koristemaalaukset toteutti esiinotettujen alkuperäisten ko-
ristemaalausten perusteella museomuutosvaiheessa Igor 
Herlerin johdossa Maalaamo Pauli Hietanen48. Entisöinti-
maalaustyöselostuksen on laatinut rakennushallituksessa 

47 Herler 2022
48 Toteuttamassa olivat maalarit Ulla Setälä, Tuija Kangas, Pirjo Lahden-

perä, Marja Kääriäinen ja Marjut Kinnunen.
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Yrjö Pilvi.49 Arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelmiin si-
sältyy Tikkurilan Monicolor -sävykoodein varustetut 1:1 
piirustukset koristemaalauksista, mutta haastattelujen-
kaan perusteella ei saatu täyttä varmuutta näiden tekijästä 
tai siitä, ovatko ne dokumentointipiirustuksia vai suunni-
telmia50. Vanhat koristemaalaukset on kuitenkin ilmeisesti 
otettu esiin viimeistään purkuvaiheessa. Toteutusvaihees-
sa Igor Herler johti koristemaalaustöitä ja oli laatinut malli-
piirustukset, joiden mukaan sabluunat leikattiin.51

Kuviomaalaukset
Koristemaalausten kuviot ovat alkuperäiset52 eikä niitä il-
meisesti ole ollut muissa tiloissa kuin nykyäänkin eli ala-
aulassa, porrashuoneessa sekä juhlasalissa (nykyisessä ko-
koelmasalissa). Alun perin kuviot on kuitenkin maalattu 
ilmeisesti kaikkialla kaksiulotteisina, yleensä kahta väriä 

49 Entisöintimaalaustyöselitys, päivätty 25.3.1980. Allekirjoitus Y.Pilvi.
50 Sarjaan sisältyy kaksi piirustusta, jotka tuntuvat vesittävän dokumen-

tointivaihtoehdon: kokoelmasalin seiniin 1980-luvun korjauksessa to-
teutettu uusi seppeleaihe sekä saman salin kasettikaton koristemaa-
lauspiirustus, jonka kuvio ja väritys poikkeavat nykyisestä (ja vanhassa 
S. Wuorion maalausliikkeen maalareita esittävästä valokuvasta).

51 Setälä 2022.
52 Herler 2022; Setälä 2022.

↑	 Valokuvassa	S.	Wuorion	maalausliikkeen	maalarit	maalaavat	Arkkitehtuurimu-
seon	nykyisen	kokoelmasalin	kattoa.	Kuvausvuodeksi	mainitaan	1914,	mutta	
on	epäselvää	onko	näin	todella,	koska	kuvan	voi	olettaa	olevan	koristemaala-
uksen	ensitoteutuksesta.	Meanderkuvio	on	nykyisen	kaltainen	ja	samoin	hei-
kohkosti	erottuva	kuviointi	IV-ritilän	ympärillä	kasetissa	vaikuttaa	olevan	ny-
kyisenlainen.	Sen	sijaan	kapeissa	välikentissä	kuvio	on	nykyisin	hennompi,	
muoto	on	"löystynyt"	ja	kontrasti	heikompi.	HKM

↗	 Valokuva	samasta	kasettikatosta	nykyään	(v.	2017).	
Koristekuvoiointi	on	pehmeämpi	ja	vähemmän	kont-
rastinen	kuin	vanhassa	valokuvassa.	Sävyistä	on	
vaikea	sanoa	varmuutta,	muutta	ainakin	kapeissa	vä-
likentissä	kuvio	poikkeaa	vanhasta	valokuvasta.	

↓	 Arkkitehtuurimuseon	kokoelmiin	sisältyvät	1:1	koristemaalauspiirustuk-
set.		Piirustusten	tekijä	ei	ole	tiedossa,	eikä	täyttä	varmuutta	ole	siitäkään,	
ovatko	piirustukset	dokumentointipiirustuksia	vai	koristemaalaussuunni-
telmia.	Käsiala	ei	ole	Igor	Herlerin,	mutta	piirustussarjaan	sisältyvä	kokoel-
masalin	uusi	seppelekuvio	kielii	siitä,	että	ne	olisivat	kuitenkin	suunnitel-
mia.	AMA
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käyttäen. Igor Herler on museomuutosvaiheessa päättä-
nyt muuttaa kuvioita moniulotteisimmiksi ja lisännyt suu-
reen osaan koristemaalauksia yhden tai useamman värisä-
vyn valo-varjovaikutelman aikaansaamiseksi. Nykyisissä 
koristemaalauksissa on siis käytetty alkuperäistä useampia 
sabluunoita ja vaaleat valo-varjovaikutelman aikaan saa-
vat sävyt ovat Herlerin käsialaa. 

Koristemaalausten alkuperäisistä värisävyistä tai kont-
rastista ei ole selvyyttä. Kokoelmasalin kasettikaton koris-
temaalaamista esittävässä vanhassa valokuvassa kuvioissa 
näyttäisi olevan nykyistä voimakkaampi kontrasti. 

Koristemaalaukset on tehty kaikkialla lateksimaalilla, 
kuten sisätilojen pintakäsittely yleensäkin. Rakentamisajal-
le tyypillinen materiaalivalinta on valitettava, koska latek-
simaalin alta alkuperäisten öljymaalilla tehtyjen koriste-
maalausten esiinotto on työlästä.

Kivenmukaillut pinnat
Sisäänkäyntiaulan, porrashuoneen ja kokoelmasalin seini-
en alaosan paneloinnin kivenmukailluista pinnoista osa on 
alkuperäisiä ja osa tehty uudelleen 1980-luvun korjaukses-
sa. Marmoroinnit toteutti Kari Martiskainen.53

Alkuperäisissä ja uusissa marmorointipinnoissa on sil-
min havaittava ero, kun sitä osaa etsiä: alkuperäisissä pin-
noissa on tasaisempi, rauhallisempi ote kun taas uusis-
sa suonitukset ovat hyvin voimakkaita ja pinta on eläväm-
pi. Muutosvaiheessa marmoroinnin suonitus on Setälän ja 
Herlerin mukaan54 tehty kaljan ja pigmentin seoksella, jol-

53 Setälä 2022.
54 Setälä 2022; Herler 2022.

←	 Porrashuoneen	katto	ylimmässä	kerroksessa.	Ruusukuvion	sovittaminen	kaartuviin	
nurkkiin	oli	haasteellinen	työ,	joka	ei	ensimmäisellä	yrittämällä	onnistunut	(Setälä	
ja	Herler	2022).	Porrashuoneen	katossa	on	alkuperäinen,	ullakolta	käsin	vaihdettava	
valaisin.	amoy	2022

↑	 Valokuva	koristemaalareista	työmaalla	vuonna	1980	tai	1981.	Kuvassa	työn	alla	on	
viereisen	katon	listojen	koristemaalaukset.	Vasemmalta	oikealle:	Pirjo	Lahdenperä,	
Ulla	Setälä	ja	Marja	Kääriäinen.	Kuva	Ulla	Setälän	henkilökohtaisista	kokoelmista.

←	 Alkuperäisen	ja	
uuden	marmoroin-
nin	erottaa	etenkin	
paikoin	selvästi	työn	
jälestä.	Paneliosien	
alkuperäinen	mar-
morointi	on	vahva-
suonista	ja	siinä	on	
enemmän	rauhallis-
ta	peruspintaa.	Jal-
kalistojen	1980-lu-
vulla	tehty	marmo-
rointi	on	tiheämpää	
ja	pienipiirteisem-
pää.	amoy	2022

↙	 Kokoelmasalin	sei-
nien	alaosien	pane-
lointia	koristemaa-
lausvaiheessa.	Sa-
lissa	panelit	olivat	
alun	perin	tummak-
si	ootratut,	syy	mar-
morointiin	ei	selvin-
nyt	haastatteluissa.	
Oletettavasti	kyse	
on	ollut	halutun	
yleisilmeen	saavut-
tamisesta.	Kuva	Ulla	
Setälän	henkilökoh-
taisista	kokoelmista.
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loin suonitus tehdään nopeasti pois pyyhkimällä, mikä on 
voinut vaikuttaa lopputulokseen.55Martiskainen ei myös-
kään Setälän ja Herlerin mukaan suostunut tekemään täs-
mällistä imitaatiota vanhasta marmoroinnista vaan toteutti 
sen omalla tyylillään.

Alkuperäistä marmorointipintaa on paikoin sisääntulo-
aulassa ja porrashuoneessa. Alkuperäisen ja uuden pinta-
käsittelyn rajat on häivytetty. 

Kokoelmasalissa seinien alaosan panelit on myös mar-
moroitu, mutta siellä tämä pintakäsittely on kauttaal-
taan peräisin 1980-luvulta. Valokuvien perusteella vielä 
1970-luvulla purkuvaiheessa juhlasalin panelointi on ollut  
alkuperäinen tummaksi ootrattu (puunmukailtu) pinta.

Kultaukset
Koristeissa ilmenevät kultaukset on korjausvaiheessa tehty 
nestemäisellä kultapronssilla, ei lehtikultauksina. Kokoel-
masalin katossa olevissa suurissa ruusuissa on lyödyt kul-
taukset.56 

VASTAVOIMIEN LOPPUTULOS
1980-luvun muutosvaiheessa on kauttaaltaan pyritty häi-
vyttämään alkuperäiseen kohdistuneita muutoksia. Mart-
ti ja Marjatta Jaatisen pojan, Mikko Jaatisen, ja Mika Pentti-
sen mukaan Jaatisen toimiston alkuperäisten suunnitelmi-
en mukaan uusi ja vanha olisi erotettu selkeämmin57. Nyt 
selkeästi uuden kerrostuman muodostavat lähinnä kirjas-
ton ja näyttelytilojen muutokset sekä märkätilat ja uudet-
kiintokalusteet. Tiloissa, joissa on tehty merkittäviäkin vä-
liseinämuutoksia, alkuperäisen kaltaiset kattolistat ja jalka-
listat kiertävät nykyisen tilan kaikilla seinillä. Ratkaisu on 
sinänsä linjakas, vaikka vaikeuttaakin ensinäkemältä sen 
arviointia, millainen tilajako on alun perin ollut.

Toteutuneeseen ilmeeseen vaikutti merkittävästi 
museon  arkistonhoitajan, entisöintitöistä vastuun ottaneen 
Igor Herlerin väliintulo. Jaatisen toimiston valitsema sisäti-
lojen väritys olisi ollut modernimpi myös esimerkiksi por-
rashuoneessa58. Herler tuli hankkeeseen mukaan vasta to-
teutusvaiheessa59, jolloin suuret linjat ja suunnitteluratkai-
sut oli jo päätetty. Sisätilojen väritys, koristemaalaukset ja 
tietyt yksittäiset suunnitteluratkaisut muuttuivat kuiten-
kin suuresti Herlerin vaikutuksesta.

Tärkeimmissä tiloissa, joissa on marmoroidut peilit sei-
nien alaosassa, myös uudet sähkökalusteet on maalattu sa-
malla kuvioinnilla. Tämä pistorasioiden marmorointi oli 
Igor Herlerin vaatimus, jota ilmeisesti Martti Jaatisen oli jo 
vaikea sulattaa.60 
55 Alun perin käytettiin luultavasti kaljan sijaan öljyä. 
56 Setälä 2022.
57 Jaatinen 2022; Penttinen 2022.
58 Penttinen 2022.
59 Herler 2022; Penttinen 2022; Jaatinen 2022.
60 Jaatinen 2022.

Sisätilojen väritys olisi saattanut ilman Herlerin vä-
liintuloa kokea samankaltaisen valkaisun61 kuin esimer-
kiksi niin ikään 1980-luvulla peruskorjattu  ja restauroitu 
Ateneum.  Toteutunut punertavan kellertävä värimaailma 
ei kuitenkaan sekään vaikuta alkuperäiseltä, koska raken-
tamisajankohdan ja museon arkistosta löytyvän vanhan ta-
pettifragmentin perusteella on todennäköistä, että sisäti-
lojen väritys on ollut uusrenesassin tyyliin runsaampi ja 
tummempi.62 Herlerin mukaan porrashuoneesta olisi myös 
löytynyt jokin vahva punaisen sävy, jota ei katsottu vuon-
na 1980 miellyttäväksi, ja he olisivat Museoviraston Han-
nu Havaksen kanssa kokeilleet väriä useita kertoja vaalen-
tamalla löytää sopivaa sävyä — jonka lopputuloksena olisi 
syntynyt nykyinen vaalea punertava sävy.63 Tämän tarinan 
paikkansapitävyys jäi hieman avoimeksi, eikä kukaan tun-
nu tarkalleen muistavan, mihin toteutunut värisuunnitel-
ma perustuu. Oletettavasti se on joidenkin löydettyjen van-
hojen sävyjen perusteella tehty melko voimakkaasti vaa-
lennettu ja hilli tymmäksi muutettu mukaelma.

61 Penttinen 2022
62 Vrt. esim. Kansallisarkisto tai Säätytalo
63 Herler 2022

↑↑

↑	

	Arkkitehtuurimuseon	arkiston	työntekijöitä	vastavalmistuneessa	kokoelmasalissa	
vuonna	1980.	AMA
Valokatkaisijoiden	kehysten,	pistorasioiden	ja	pikapalopostien	luukkujen	marmo-
rointi	oli	Igor	Herlerin	aloite,	jota	Martti	Jaatisen	oli	ainakin	poikansa	mielestä	
vaikea	sulattaa.	Myöhemmin	uusittu	kyltti	paljastaa	patinoitumisen.	amoy	2022
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2 NYKYISET SISÄTILAT JA TÄRKEIMMÄT 
RAKENNUSOSAT

Tässä osiossa käydään läpi Arkkitehtuurimuseon sisäti-
lat tilaryhmäkohtaisesti. Tilojen jaottelu on tehty tilahierar-
kian, käyttötarkoituksen ja alkuperäisen tilaratkaisun syn-
teesinä. Tilaryhmät käsitellään toiminnallisen hierarkian 
mukaisessa järjestyksessä.

Kunkin tilaryhmän kohdalla käydään läpi tilojen sijainti 
rakennuksessa, nykytilanteen tilaratkaisun ja arkkitehtuu-
rin suhde alkuperäiseen. Lisäksi käydään läpi tärkeimmät 
säilyneet ja muutetut rakennusosat.

2.1 PÄÄPORRAS JA PORRASHUONE

0. kerros 1. kerros 2. kerros

3. kerros 4. kerros

0. kerros 1. kerros 2. kerros

3. kerros 4. kerros

0. kerros 1. kerros 2. kerros

3. kerros 4. kerros

SIJANTIKAAVIO 1. kerros SIJANTIKAAVIO 2. kerros SIJANTIKAAVIO 3. kerros

→	 Tilakokonaisuu-
den	sijainti	ra-
kennuksessa	eri	
kerroksissa.	3.	
kerroksessa	por-
rastasanne	on	
tummemmalla	
korostetun	kokoi-
nen,	mutta	alun	
perin	siihen	ovat	
kuuluneet	myös	
päädyt.

TILAKOKONAISUUDEN SIJAINTI JA ASEMA 
TILAHIERARKIASSA

Arkkitehtuurimuseon porrashuonekokonaisuus on kiis-
tatta rakennuksen merkittävin sisätila. Marja Liisa Rönk-
kö kuvaa artikkelissaan vuodelta 2007 museorakennus-
ten kehitystä 1800-luvulla. Eräs uutuus keskieurooppalai-
sissa museo- ja kirjastorakennuksissa olivat tilavat porras-
huoneet ja aulatilat.1 Helsinkiin vuosisadan loppupuolel-
la rakennetuissa uusissa julkisissa rakennuksissa näkyy sa-
ma ilmiö. Tieteellisten seurojen kokoontumis- ja kokoel-
matiloiksi rakennetun Arkkitehtuurimuseon näyttävä por-
rashuonekokonaisuus on läheistä sukua aikalaisilleen, eri-
tyisesti Ateneumin (rak. v. 1887) avaralle porrashuoneel-

1 Rönkkö, Marja-Liisa, 2007. Loputtomista huonejonoista virtaavaan 
tilaan. Teoksessa Käy sisään! : Julkiset sisätilat. s. 66-67. Toim. Lounat-
vuori, Irma. Suomen kotiseutuliitto.

le. Molemmissa on toteutettu korkea ja tilava porrashuone-
kokonaisuus, jonka pilasteriaiheet ja seinäpintojen jäsente-
ly muistuttavat julkisivujen koristeaiheita, mikä korostaa 
tilan julkista luonnetta ja vertikaalista vaikutelmaa. Ark-
kitehtuurimuseossa alkuperäistä suunnitelmasta toteutui 
vain rakennuksen keskiosa, minkä vuoksi porrashuone on 
tilaratkaisussa vielä hallitsevampi kuin saman ajan raken-
nuksissa yleensä.2

TILAN ARKKITEHTUURI
Porrashuoneessa on kokoelmasalin ohella käytetty eniten 
koristeaiheita, reliefejä ja kipsikoristeita. Porrassyöksyjen 
alapinta on voimakkaasti kasetoitu ja kaseteissa on koriste-
maalaukset. Alkuperäinen, koristeellinen takorautakaide 

2 kts. Alkuperäiset suunnitelmat luvussa 1 s. 8
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Porrashuone	on	rakennuksen	parhaiten	säilynyt	sisätila.	
Valokuva	porrashuoneesta	vuodelta	1981.	AMA

Ennen	museomuutosta	otetussa	valokuvassa	näkyvät	por-
rastasanteella	myös	alkuperäiset	korkeat	kiintokomerot.	
Tässä	1930-luvulla	otetussa	valokuvassa	koristemaalauk-
set	on	maalattu	peittoon.	Niiden	esiin	ottamisprosessista	
ei	selvitystä	varten	haastatelluilla	ollut	lisätietoja.	HKM

on näyttävä, samoin kuin alkuperäiset takorautaiset pyl-
väsvalaisimet. Julkisivuseinällä on kaksi keskeistä syven-
nystä, jotka vaikuttavat kutsuvan asettamaan esille pat-
saan tai muotokuvan.

Pintamateriaalit ja väritys
Porrastasanteilla, ala-aulassa  ja porrashuoneessa seinän 
alaosissa on marmoroitu jalustaosa. Portaikossa jalusta-
osan korkeus vaihtelee: Toiseen kerrokseen saakka jalusta-
osa seuraa portaan nousua seinän alaosassa. Toisen ja kol-
mannen kerroksen välillä koko portaikon seinä on jalusta-
osana kolmannen kerroksen lattiapinnan tasolta alkavalle 
juhlakerrokselle (piano nobile). Tämä jako korkeaan jalus-
taosaan ja koristeelliseen yläkerrokseen toistuu siis porras-
huonessa samoin kuin rakennuksen julkisivuissa.

Sisäänkäyntihallissa seinäpinnat on kvaaderoitu, joka 
luo luonnonkivimäisen vaikutelman. Ulkojulkisivusta si-
säänkäyntikäytävälle jatkuva kvaaderointi antaa tilalle vä-
littävän aseman sisä- ja ulkotilojen välillä. Marmorointi on 
toteutettu kvaaderoidussa pinnassa samoin kuin muualla 
sisätilojen jalustaosassa. Sisääntuloahallin seinän alaosassa 

↑	

→	

on jalustaosa ja sen päällä pilasterit. Pilasterien joonialaiset 
kapiteelit ovat muita pintoja tummemmat. 

Yleisesti porrashuoneessa seinän alaosa on marmoroi-
tu punertavaksi ja seinien yläosat ja alakatto ovat vaalean 
kellertävät. Koristemaalauksissa on käytetty rusehtavia sä-
vyjä. Yleisilmeeltään porrashuonekokonaisuus on lämpi-
män sävyinen, mutta käytetyt värit ovat silti melko vaa-
leita. Arkkitehtuurimuseon piirustusarkistossa on koris-
temaalauksista 1980-luvun entisöintivaiheessa tehtyjä 1:1 
piirustuksia Monicolor-värikoodeineen, mutta näiden teki-
jästä tai luonteesta ei ole täyttä varmuutta. Porrashuonees-
sa panelointien marmoroinnit ovat osin alkuperäisiä, joten 
niiden väritys on säilynyt samana.

Yksiväriseksi maalattujen seinäpintojen sävy on Herle-
rin mukaan voimakkaasti vaalennettu tulkinta tummas-
ta punaisesta sävystä, joka löytyi puretun vanhan kiinteän 
kaapin takaa.3 Täyttä varmuutta porrashuoneen alkuperäi-
sestä värityksestä on mahdoton saada ilman väritutkimuk-
sia. Rakennusajankohdan ja vanhojen valokuvien perus-
teella ilme on kuitenkin luultavasti ollut runsaampi ja sy-
vempi kuin nykyään. 

3 Herler 2022
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↓	 Alkuperäisiin	toteutussuunnitelmiin	kuuluvassa	porrashuoneen	leikka-
uksessa	on	kuvattu	rakenteiden	lisäksi	kaikkien	koristeaiheiden:	pilas-
tereiden,	koristekenttien	ja	kasetoinnin	mitoitus.	KA

→	 Porrashuoneessa	on	molemmin	puolin	ihmishahmoiset	pilasterit.		
amoy	2022
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←	 Porrashuone	korostettuna	
1920-luvun	mittauspiirus-
tussarjaan	kuuluvaan	leik-
kauspiirustukseen.	Oikeal-
la	sisäänkäyntihallissa	näkyy	
myös	peiliovinen	ja	-sei-
näinen	tuulikaappi,	joka	on	
tehty	1910-luvulla.	KA

Mika Penttisen mukaan ilman Herlerin väliintuloa väri-
tys olisi luultavasti Jaatisten toimiston määrittelemänä ol-
lut vielä huomattavasti vaaleampi ja yksivärisempi.4

Porrashuonetilasarjassa lattiamateriaalina on alkuperäi-
nen tumma mosaiikkibetoni, jossa tilojen reunoilla kiertä-
vät harmaalla ja punaisella graniitilla tehnyt raidat. Mosa-
iikkibetoniin on tehty korjauksia v. 1980–81 korjausvai-
heessa kivimassalla.5 Kolmannen kerroksen hissiaulassa 
on selvästi nähtävissä lattiassa liikuntakäytön aikaisen vä-
liseinän sijainti.

Koristeaiheet ja -maalaukset
Porrashuoneen seinustoilla on portaan kantavien pilarei-
den kanssa samalla tavalla detaljoidut pilasterit. Pilaste-
rit alkavat jalustakerroksesta vähemmän ulkonevina ja sen 
yläpuolella, missä paneloitu ja ylempänä tasainen seinä-
pinta sijaitsevat taaempana, pilasterit ulkonevät enemmän. 
Seinän yläosassa leveän vaakalistan yläpuolella koristeel-
liset kapeammat pilasterit ja koristelistat jakavat seinäpil-
lan kenttiin.

Kipsikoristeaiheet toistavat julkisivuissa esiintyviä ko-
risteaiheita. Pilastereiden yläosassa on runsas akantusleh-

4 Penttinen 2022; Herler 2022
5 Herler 2022

↑	 Näyttävä	koristeellinen	rautakaide	ja	toisen	ja	kolman-
ne	kerroksen	välisellä	porrastasanteella	sijaitsevat	koris-
teelliset	pylväsvalaisimet	ovat	esimerkkejä	porrashuo-
neen	alkuperäisistä,	arvokkaista	yksityiskohdista.
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ti-, kukka- ja seppeleaiheinen koristelu ja joonialaiset ka-
piteelit. Yläosan vedettyjen listojen rytmittäjinä on helmi- 
ja puolasauva sekä kukka-aiheinen lista. Kantavien pilari-
en ja niiden kaltaisten pilastereiden kapiteelit on koristettu 
lahtiaiheella ja pienillä heraldisilla ruusuilla, joista on lähi-
kuva sivulla 36. 

Moni lista toistuu sisällä tismalleen samanlaisena kuin 
ulkona, ja samoja kipsikoristeita on käytetty myös kolman-
nen kerroksen juhlasalissa.

Porrashuoneen etelä- ja pohjoisseinustoilla keskimmäis-
ten pilasterien yläosat poikkeavat muissa: niiden päätteenä 
on ihmishahmot.6

Marmoroinnin lisäksi porrashuoneen näyttävimmät ko-
ristemaalaukset ovat porrassyöksyn alapinnan kasetoin-
nissa oleva kuvio, porrashuoneen katossa olevat meander- 
ja seppelemaalaukset sekä kaartuvassa pinnassa oleva he-
raldisten ruusujen suurikokoinen rasteri.

Tarkasti toteutunut intentio
Kansallisarkiston kokoelmissa on alkuperäisten Magnus 
Scherfbeckin pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustusten li-
säksi tarkempia suunnitelmia7, joiden joukossa on tark-
ka mitoituspiirustus porrashuoneesta.8 Piirustus on todis-
te siitä, että alkuperäinen arkkitehtisuunnittelu ulottui pie-
nempiin yksityiskohtiin asti. Suunnitelmassa on esitetty 
porrassyöksyt ja -tasanteet, niiden alapinnassa olevat kase-
toinnit, pilarien, pilasterien, vaakalistojen ja seinäkenttien 
reliefit sekä korkeimpana pilasterien päällä olevat ihmis-
hahmot. Erot toteutuneen ja suunnitelman välillä ovat hy-
vin pieniä.

TILANKÄYTTÖ JA MUUTOKSET
Alkuperäisen laajennussuunnitelman toteutumatta jättä-
misen vuoksi9 porrashuone lohkaisee rakennuksen tila-
vuudesta suuren osan ja sen hyötykäyttö on ollut eri käyt-
täjille haastavaa. Päänvaivaa on aiheuttanut myös palo-
osastointi, koska 1980-luvulla lisättyjä poistumistietikkaita 
lukuun ottamatta porrashuone on monikerroksisen raken-
nuksen ainut poistumistie.

Liikuntakäyttöä varten tehdyssä muutoksessa 1930-lu-
vun alussa kolmannen kerroksen porrastasanteen pää-
dyt on erotettu porrashuoneiksi parvikerroksessa sijain-

6 Alkuperäisessä piirustuksessa (kts. s. 42) ihmishahmoja on esitetty use-
ampien pilasterien kapiteeleihin, mutta ne on toteutettu vain pariksi 
tilan molemmin puolin.

7 Mm. sokkelikvaaderoinnin kivi- ja laastikvaadereidit esittävät piirus-
tukset, ikkunan esimerkkikaavio ja detaljipiirustus.

8 Piirustus on signeeraamaton ja päiväämätön, mutta selvästi peräisin al-
kuperäisestä suunnitteluvaiheesta ja voidaan olettaa sen olevanSscherf-
beckin itsensä piirtämä.

9 Porrashuoneen päätteenä olevat ikkunat oli tarkoitus muuttaa välio-
viksi ja porrastasanteilta olisi ollut molemmin puolin kulku siipiraken-
nukseiin. Lue lisää s. YY.

↑	 Ennen	museomuutosvaihessa	otetussa	valokuvassa	näkyvät	toisen	kerroksen	
porrastasanteella	alkuperäiset	kiintokaapit.	Samanlaiset	korkeat	kaapit	oli	vielä	
tuolloin	myös	sisäänkäyntiaulassa.	HKM

←	 Näkymä	kolmannen	ker-
roksen	porrastasan-
teelta	porrashuonee-
seen.	Alkuperäiset	säi-
lyneet	pylväsvalaisimet,	
vanhan	mallin	mukaan	
uusitut	ikkunat,	koris-
teaiheet	ja	säilyneet	
pinnat	luovat	tilaan	sen	
historiaa	henkivän	tun-
nelman.	amoy	2022
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↑	 Porrashuoneen	mosaiikkibetonilattia	tasanteilla	kiertävine	ku-
vioineen	on	säilynyt	alkuperäisenä	muutosvaiheista	huolimatta.	
amoy	2022

Alkuperäinen	toteutusvaiheen	porraspiirustus,	oletettavasti	vuo-
delta	1898.	KA

→	

↓	 Kellarin	portaaseen	johtava	ovi	on	alkuperäinen	peiliovi	ja	siinä	
on	myös	vanha,	mahdollisesti	alkuperäinen	painike.	amoy	2022
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neita puku- ja pesutiloja varten.10 Museomuutosvaihees-
sa kolmannen kerroksen tasanne on entisestään supistu-
nut ja päätyseinät siirretty samaan linjaan kuin alemmas-
sa kerroksessa. Museonjohtajalle tarkoitettu wc-tila etuti-
loineen sekä toisella puolella arkistoparvelle johtava uusi 
kierreporras ja uusi työhuone ovat vallanneet porrastasan-
teen päädyt.

Kiinteä sisustus
Vanhojen valokuvien ja 1970-luvun työpiirustusten purku-
merkintöjen perusteella porrashuoneessa on ollut 1970-lu-
vun loppuun asti 1. ja 2. kerroksessa korkeat kiinteät alku-
peräiset kaapistot (ks. kuva s. 44).

Vuonna 2019 museon yleisöpalvelutiloja muutettiin ja 
ala-aulaan rakennettiin uusi asiakaspalvelupiste.11 Kaluste 
sijoittuu pääportaan alapäähän ja on näkyvissä portaikos-
ta laskeuduttaessa. Sijainti on kuitenkin sellainen, että pää-
sisäänkäynniltä katsottaessa kaluste ei näy vaan näkymä 
ylös portaikkoon on esteetön.

Sisääntuloporras
Sisääntuloaulan portaan kaiteet on uusittu 1980-luvun 
muutoksessa 31 mm teräsputkikaiteina. 1970-luvun lopus-
sa aulassa olleet kaiteet eivät kuitenkaan olleet alkuperäi-
set, vaan ne oli uusittu tai lisätty jo aiemmin.12

10 ks. vaiheistuskaaviot liikuntakäytön ajalta s. 16-19
11 Samassa yhteydessä museokauppa järjesteltiin uudelleen. 
12 Rakennusslitys s. 53. Piir. nro 088 Portaat 112 kaide, Arkkitehtitoimisto 

Marjatta ja Martti Jaatinen. 16.3.1981

↑↑

↑	

←	

	Näkymä	sisäänkäynniltä	sisäänkäyntiaulaan	
ja	kohti	porrashuonetta.	amoy	2022

Vuonna	2019	rakennettiin	ala-aulaan	uusi	
asiakaspalvelupiste	alkuperäisen	lattian	
päälle.	amoy	2022.

Näkymä	ala-aulassa	museokaupan	suun-
taan.	Tilan	perällä	vasemmalla	on	käynti	his-
siin,	suoraan	edessä	museokauppa	ja	oikeal-
la	avoinna	olevista	pariovista	kuljetaan	asi-
akkaiden	wc-tiloihin.	amoy	2022.



  arkkitehdit mustonen oy 2022 47

Tuulikaappi
Puinen, peiliovinen ja -seinäinen tuulikaappi on toteutettu 
noin 1910-luvulla. Se esiintyy ensimmäisen kerran Kansal-
lisarkistosta löytyvissä mittauspiirustuksissa, jotka ajoittu-
vat 1910-1920-luvun laajennussuunnitelman ajalle.13

Tuulikaapin puiset peiliovet ja puupeilein koristellut si-
vuseinät ja katto pohjautuvat ulko-oven mitoitukseen. Mo-
lemmin puolin ovia ovat koristeelliset vetimet.

Tuulikaappi on säilynyt 1980-muutoksessa muuttumat-
tomana. Tumma ootraus on uusittu korjausvaiheessa ja vii-
meistelty alkydilakalla.14 

13 Mutta ei vielä vuonna n. vuonna 1900 tehdyissä mittauspiirustuksissa.
14 Entisöintimaalaustyöselitys, n. v. 1980:, s.16

↑	

	

Vanhassa	valokuvassa	sisääntulohallista	näkyy,	että	seinäpintojen	kvaa-
derointi,	pilasterit	kapiteeleineen,	lattia,	valaisimet	ja	tuulikaappi	ovat	
kaikki	säilyneet	tähän	päivään	saakka.	Etualalla	myöhemmin	poistetut	
ovet	vanhoihin	purettuihin	wc-tiloihin.	AMA.

↗ Sisääntulohallin	väritys	on	luultavasti	sisätiloista	lähimpänä	alkupe-
räistä,	koska	seinäpintojen	marmoroinnit	ovat	osittain	alkuperäisiä	ja	
uudet	on	täydennetty	niiden	mukaisesti.	Pilasterien	joonialaiset	kapi-
teelit	ovat	muita	pintoja	tummemmat,	kuten	vanhassa	mustavalkoku-
vassakin.	amoy	2022.

→	 Tuulikaappi	on	mahdollisesti	alkuperäinen	tai	tehty	ennen	1920-lukua.	
amoy	2022.

↘	 Ote	piirustuksesta	nro	088	"Portaan	112	kaide".	Arkkitehtitoimisto	
Marjatta	ja	Martti	Jaatinen,	16.3.1981.	AJA
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2.2 KOKOELMASALI JA -PARVI

TILAKOKONAISUUDEN SIJAINTI JA ASEMA 
TILAHIERARKIASSA

Rakennuksen suurin ja porrashuoneen ohella näyttävin ti-
la on kolmannessa kerroksessa sijaitseva nykyinen koko-
elmasali. Tieteellisten seurain talon käytössä sali on alku-
peräisessä asussaan jaettuna kahteen osaan, pienempään 
ja suurempaan kokoussaliin (kts. s. 12). Magnus Schjerf-
beckin laatimissa vuoden 1922 laajennussunnitelmissa nä-
kyy, miten sali on jo alun perin ajateltu rakennuksen laa-
jentamisen myötä avattavan yhdeksi isoksi kokous- ja juh-
lasaliksi.1 Väliseinän purkaminen toteutui voimistelukäy-

1 Magnus Scherfbeckin signeeraamat laajennuspiirustukset 22.8.1922. 
KA

0. kerros 1. kerros 2. kerros

3. kerros 4. kerros

SIJANTIKAAVIO	 3.	kerros SIJANTIKAAVIO	 4.	kerros

0. kerros 1. kerros 2. kerros

3. kerros 4. kerros

←	 Viereinen	sivu:	Valokuva	kokoelmasalis-
ta	1980-luvun	alusta	juuri	museon	käyttöön	
otettuna.	AMA

↑	 Tilakokonaisuuden	sijainti	rakennuksessa	eri	kerroksissa.	
Korkea	kokoelmasali	sijaitsee	3.	kerroksessa.	Salin	yläosaan	avau-
tuva	rakennuksen	4.	kerroksen	muodostavat	parvi	ja	siihen	avautu-
vat	huoneet	on	käsitelty	tässä	samassa	luvussa.
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tön myötä (kts. s. 19). Liikuntakäytön aikaiset koolaukset 
ja levytykset seinistä purettiin, samoin alkuperäisen parke-
tin päälle tehty lautalattia. 

Vuosien 1980–81 museomuutoksessa koristeaiheet otet-
tiin uudelleen esiin ja pintakäsittelyt uusittiin koristemaa-
lauksia myöten. Salin ulkoasu ei palautettu alkuperäisen 
kaltaiseksi, mutta liikuntasalivaiheeseen verrattuna tila sai 
arvonsa mukaisemman käsittelyn.

Salin yläosaan yhteydessä olevalle parvelle on käynti 
kolmannessa kerroksessa porrastasanteesta erotetusta his-
siaulasta teräksistä kierreporrasta pitkin. Parvi, ja siihen 
liittyvät kaksi huonetta on museokäytön myötä otettu pii-
rustusarkiston käyttöön.

Viereinen	sivu:	Valokuva	kokoelmasalis-
ta	1980-luvun	alusta	juuri	museon	käyttöön	
otettuna.	AMA

TILAN ARKKITEHTUURI
Salin arkkitehtuurissa kaikki kertoo kokijalle, että ollaan 
porrashuoneen ohella rakennuksen juhlavimmassa tilassa: 
Rakennusajankohdan huomioon ottaen merkittävän kor-
keat, suurikokoiset ruutuikkunat2, seinän alaosien pane-
lointi, yläosassa tilaa kiertävät pilasterireliefit ja koristelis-
tat sekä koristemaalattu, ruusukkeilla koristeltu kasetoitu 
katto. Parven aukoissa on pilasteriparien väliin asettuvat 
balustradikaiteet.

2 Ikkunoiden korkeus n. 4200 mm ja leveys 2150 mm.

Alun perin sali on ollut jaettuna kahteen osaan, mut-
ta koska tilojen yhdistäminen on ollut alun perin suunni-
telmissa, koristeaiheet ovat jatkuneet samanlaisina mo-
lemmissa tiloissa.3 Alkuperäistilanteesta säilyneiden se-
kä vuonna 1975 purkuvaiheessa otettujen valokuvien pe-
rusteella salin nykyilme eroaa tunnelmaltaan alkuperäises-
tä, vaikka koristeaiheet ovatkin säilyneet. Salin alkuperäi-
nen väritys on ollut selvästi tummempi ja runsaampi, ra-
kennusajalle tyypilliseen tyyliin. 

Alkuperäinen ja nykyinen ilme
Vaikka vanhat kipsikoristeet ja koristelistat on säästetty 
ja koristemaalaukset uusittu, on salin väritys toteutunut 
1980-luvun alun museomuutosvaiheessa merkittävästi al-
kuperäisestä poikkeavana.

Seinien alaosan panelointi, ovet ja ovilistoitukset ovat 
alun perin olleet olleet tummaksi ootratut. Nykyisin seini-
en alaosan panelointi on marmoroitu samalla tekniikalla ja 
samaan punertavaan värisävyyn kuin alaosan paneloinnit 

3 Entisöintitöitä suorittaneen arkkitehti Igor Herlerin mukaan esimer-
kiksi katon kasetointi ei täysin kohdannut väliseinän kohdalla, mikä 
aiheutti koristelistojen korjaamiselle haasteita. Hän päätyi sanojensa 
mukaan hivuttamaan joidenkin koristeiden välistystä, jotta näkyviin 
ei jäisi selvää saumakohtaa vanhan väliseinän kohdalla. Lähde: Herler 
2022.

↑	 Ote	22.8.1922	päivätystä	asemakuvan	ja	leikkauksen	sisältävästä	piirustuksesta,	jossa	on	Magnus	
Schjerfbeckin	itse	laatimat	laajennussunnitelmat	tieteellisten	seurain	talon	laajentamisesta	alusta	
asti	aikomuksena	olleen	suunnitelman	mukaisesti.	(Mustalla	on	olemassa	oleva	rakenne,	punaisel-
la	aiotut	siipilaajennukset.)	Keltaisella	on	korostettu	kolmannen	kerroksen	kokoelmasali.	KA

←	
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porrashuoneessa ja ala-aulassa. Syytä tälle muutokselle ei 
muistanut kukaan haastatelluista.

Seinien peruspintana on ollut paksu, kohokuvioinen, 
ruskeansävyinen runsaskuvioinen tapetti. Nykyisin tä-
män tilalla on vaalea seinämaali, johon on tehty sabluunal-
la harvaan aseteltuja seppelekuvioita.

Tapetin ja paneli- sekä oviympäristöjen värityksen muu-
tos on muuttanut salin ilmeen huomattavasti heleämmäk-
si kuin se alkuperäistilanteesta otettujen kuvien perusteel-
la on ollut.

Salissa on säilynyt alkuperäinen tammimosaiikkipar-
ketti. Liikuntakäytön aikaisen lautalattian kannattajista oli 
jäänyt lattiaan lukuisia jälkiä, ja mosaiikkiparkettia onkin 
paikkailtu 1980-luvun korjauksessa runsaasti. Puukitin li-
säksi siihen tehtiin puupaikkoja.4

4 Herler 2022.

←←	Liikuntakäytön	alta	paljastunut	alkuperäinen	salin	tapetti	ja	
seinän	alaosan	panelointi.	Tapetissa	on	koristeellinen	lintu-	ja	
kasviaihe.	Seinän	alaosan	panelointi	on	nykyisestä	poiketen	puu-
kuvioitu.	Valokuvasta	ei	selviä,	onko	kyseessä	ootraus	vai	ovatko	
panelit	olleet	jotain	jalopuuta.	Ote	vuonna	1975	otetusta	valoku-
vasta.	AMA

←	 Pieni	palanen	alkuperäistä	tapettia	on	säilynyt	Arkkitehtuurimu-
seon	arkistossa.	Tapetin	taustaväri	on	tumma	ja	kuviot	ruskean	ja	
punertavan	sävyisiä.	amoy	2022

→	 Valokuvajuhlasalista	vuodelta	1922,	
Suomen	apteekkiyhdistyksen	25-vuo-
tisjuhlasta.	Salin	alkuperäisessä	ilmees-
sä	ovien,	ovilistojen	ja	alaosan	paneloin-
nin	tummaksi	käsitelty	puu	sekä	tapet-
ti	ovat	luoneet	nykyistä	runsaamman	vai-
kutelman.	Parven	aukot	ovat	jollain	tavalla	
olleet	suljettuna	myös	tuolloin.	AMA
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Kipsikoristeet ja koristelistat
Seinän yläosa ja katonraja on koristettu runsain kipsikoris-
tein ja koristelistoin, joiden väliin jäävät marmoroidut sei-
näkentät.

 Kipsikoristeet ovat suurelta osin samoja, joita on käy-
tetty porrashuoneessa. Salissa ei kuitenkaan ole lattiasta al-
kavia pilasteriaiheita, vaan pilasterit on sijoitettu pareit-
tain seinän yläosaan. Kahden kokonaisen kentän välissä on 
kaksi pilasteria, joiden väliin jää kapeampi kenttä. Kenttien 
alapuolella on uurroslista ja pilastereiden alapuolella pie-
net uurroslistaa ja munasauvalistaa sisältävät konsolit. Tä-
mä pilasterien rytmittämä koristekerros tilan yläosassa liit-
tyy saumattomasti kokoelmaparven puolella sen balustra-
dikaiteisiin ja niiden väliin jääviin pilastereihin. Kipsikoris-
teaiheet ja vedetyt listat ovat Herlerin mukaan pääosin al-
kuperäisiä. Paikallisesti jouduttiin korvaamaan vaurioitu-
neita tai puuttuneita osia uusilla.5 

Kasetoidusta kattopinnasta ainut vanha valokuva on 
jokseenkin lavastetun oloinen otos S. Wuorion maalaus-
liikkeen maalareista tekemässä alkuperäistä kattomaala-
usta6. Kasetoinnin listat ja suurikokoiset kipsiruusukkeet 
ovat alkuperäiset. Vanhaan valokuvaan verrattuna koris-
temaalaus on nykyään muodoiltaan hieman pehmeämpi ja 
huomattavasti vähemmän kontrastinen.

VALAISIMET
Kokoelmasalissa on Juha Leiviskän suunnittelemat valai-
simet, joiden mallia Igor Herler on muokannut huomatta-

5 Herler 2022
6 kts. kuva s. 36

vasti suuremmaksi. Valaisinten suuret varjostimet ovat ak-
ryylia. Herler 20227

7 Herler 2022

↑	 Kokoelmasalissa	kipsikoristeaiheet	sijaitsevat	salin	yläosassa.	Koristeellisten	pi-
lasterien	alapuolella	on	koristelistoin	koristellut	konsolit.	Pilasterien	väliset	
kentät	on	maalattu	eräänlaisella	vihreällä	versiolla	seinän	alaosan	panelien	mar-
moroinnistä.	Katon	koristemaalaukset	on	toteutettu	harmaaseen	taittuvalla	sä-
vyllä	ja	maalattujen	koristeaiheiden	kontrasti	on	melko	matala.	Alun	perin	ne	
ovat	mahdollisesti	erottuneet	selkeämmin.	amoy	2022

↓	 Toteutusvaiheen	piirustus	kokoelmasalin	seinäpintojen	koristeaiheista.	Kuten	
kuvasta	ilmenee,	koristeaiheet,	-kentät	ja	relieft	ovat	huolellisen	suunnittelun	
lopputulos.	KA
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TILANKÄYTTÖ JA MUUTOKSET
Kun rakennus muutettiin museoksi, otettiin sali kokoelma-
käyttöön, jotta alkuperäiset koristeaiheet ja materiaalit ovat 
välttyneet näyttelytoiminnan mukanaan tuomilta kiinni-
tyksiltä sekä pimennys- ja muilta vaatimuksilta. Näyttely-
toiminnan lisäksi kokoelmat ovat olleet museon käytössä 
ainoa toinen näin suureen tilaan sopiva toiminto.8 

Kokoelmasalissa oli aluksi vain säilytyskalusteita ja ik-
kunaseinustalle sijoittuvia työpöytiä, mutta 2010-luvun 
taitteessa tilan keskiosa on rajattu sermeillä näyttelytilak-

8 Penttinen 2022

↑↑	Näkymä	parvelta	kokoelmasaliin.	Salin	keskelle	2010-luvun	taittees-
sa	rakennettu	kevytrakenteinen	näyttelytila	näkyy	kuvan	alareunassa.	
Salin	ilme	on	heleän	vaaleanviherätävä	ja	kellertävä,	kun	se	oletetta-
vasti	alun	perin	on	ollut	melko	tummanpuhuva	ja	runsas.	amoy	2022

↗	 Yksityiskohta	salin	koristeaiheista.	amoy	2022
→
↓	
	 Alkuperäiset	poistoilmasäleiköt	ovat	edelleen	toiminnassa.	amoy	2022

Alkuperäiseen,	kunnostettuum	tammiparkettiin	on	upotettu	lattiarasi-
at	1980-luvun	korjauksessa.	amoy	2022



  arkkitehdit mustonen oy 2022 53

si.9  Nykyisin edelleen käytössä olevat arkistokalusteet 
ovat samoja, jotka tilaan on tuotu 1980-luvun alussa.

Näyttelytilan tuominen kokoelmasalin keskelle on pa-
kannut kokoelmapalvelujen kalusteet hyvin tiiviisti sei-
nustoille. Vasta valmistuneesta museosta otettuihin valo-
kuviin verrattuna kokoelmasali ei pääse nykyasussaan oi-
keuksiinsa yhtä hyvin, koska se on niin täynnä tavaraa ja 
huonekaluja.

9 Kokoelmasalin keskiosan näyttelyn ja sen rakenteet teki Roy Mänttä-
ri 2009 tai 2010. Sitä ennen salissa saattoi olla esillä esim. malleja ko-
risteena, mutta ei varsinaista näyttelyä (Timo Vikkulan sähköposti 
19.8.2022). 

Valokuva	vastavalmistuneesta	museosta.	AMA

Sama	kuvakulma	vuonna	2022.	Tilapinnat	ja	Igor	
Herlerin	suunnittelemat	suurikokoiset	valaisimet	
ovat	1980-luvun	valokuvaan	verrattuna	ennallaan.	
Näyttelytilan	tuominen	kokoelmasalin	keskelle	on	
jättänyt	itse	kokoelmapalvelut	ahtaalle	ja	tilan	po-
tentiaali	hukkuu	osin	tavaran	määrään.	amoy

←	 Kokoelmaparvi	salista	nähtynä.	Parven	aukkojen	
edessä	on	mustat	rullaverhot,	jotka	voidaan	tar-
vittaessa	vetää	alas,	kuten	kuvassa	vasemmalla.	
Balustradikaiteet	ovat	muiden	kipsikoristeiden	
ohella	alkuperäiset,	paikallisia	korjauksia	lukuun	
ottamatta.	amoy	2022

↓	

→	
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KOKOELMAPARVI
Alun perin porras kokoelmaparvelle noustiin kolmannen 
kerroksen porrastasanteelle aukeavia pieniä portaita pit-
kin porrashuoneen eteläpuolelta. Nämä portaat purettiin 
1930-luvulla voimistelukäyttöä varten tehtyjen muutosten 
yhteydessä.10 1980-luvun korjauksessa uusi teräksestä hit-
sattu kierreporras tammiaskelmilla on samaa sukua kirjas-
ton uuden sisäisen portaan kanssa.11 

Parven alkuperäinen käyttötarkoitus on suunnitelmi-
en mukaan ollut kokoussalien (myöhemmin yhden suu-
ren salin) yleisölehteri. Parven aukot oli muurattu umpeen 
viimeistään voimistelukäytön aikaisten puku- ja pesuhuo-
nemuutosten aikoihin. Aukot avattiin uudelleen 1980-lu-
vun korjauksessa.12 Aukkojen edessä on mustat rullaver-
hot. Parvella on ollut ilmeisesti lähes muuttumattomana 
1980-luvulta saakka piirustusarkiston hoitajan työpöytä ja 
arkistokalusteita.

Parvelle avautuivat alunperin kattoikkunalliset valio-
kuntahuoneet, jotka nykyisin ovat varastokäytössä. Poh-
joispuoleisen huoneen etuosaan sijoittuu nykyisin hissi, 
hissin konehuone sekä nurkkaan rakennuksen läpäisevä 
10 kts. kaaviot s. YY
11 kts. s. PP
12 Rakennusselitys v. 1979, s.20

←	

↙	

↓

Valiokuntahuoneissa	alkuperäisen	kaltaiset	koristelistat	kiertävät	kai-
killa	seinustoilla,	uudesta	tilajaosta	huolimatta.	Tästä	huoneesta	alku-
peräiseen	nähden	tilaa	ovat	vieneet	hissin	konehuone	ja	tekniikkakui-
lu.	amoy	2022
Alkuperäisten	kattoikkunoiden	kaltaiset	kattovalaisimet	on	toteutettu	
Igor	Herlerin	aloitteetsta.	amoy	2022

	 Kuva	arkistokäyttöön	korjatusta	valiokuntahuoneesta	vuodelta	1981.	
AMA
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suurikokoinen IV-hormi. Etelänpuoleinen valiokuntahuo-
ne on säilynyt alkuperäisen kokoisena lukuun ottamatta 
tekniikka-asennuksia porrashuoneen puoleisella seinällä. 
Molemmissa huoneissa vanhan malliset korkeat muotoil-
lut kattolistat kiertävät nykyistä huonetilaa, lyhyeen hissin 
konehuoneen ja sähkökaapin väliin jäävän käytävän kat-
toon on tehty jopa kipsistä kapea kattokasetti.

Parvella olleet kattoikkunat on päätetty poistaa jo mu-
seomuutosvaiheen suunnitteluvaiheessa. Nykyisissä arkis-
tohuoneissa olevat ikkunat olivat vielä suunnitelmissa mu-
kana uusittavina, mutta työmaan aikana vuonna 1981 päi-
vitetyissä ne on jätetty pois. Kattoikkunoiden paikalle on 
toteutettu yläpohjaan ullakolla näkyvissä oleva, alkuperäi-
sen kattoikkunan kokoinen syvennys.13 Syvennyksessä on 
puitejako kattoikkunan tapaan, alapinnassa opaaliakryy-
li ja sisällä valaisimet. Nämä kattoikkunoiden muistumat 
ovat Herlerin mukaan lähtöisin hänen ideastaan.14 

13 Piir. nro 035 "Ehdotus kattoikkunaratkaisuksi". Arkkitehtitoimisto 
Marjatta ja Martti Jaatinen 2.3.1981.

14 Herler 2022

↑	

↓	

1980-luvun	muutosvaiheessa	tehdyssä	teräskierre-
portaassa	on	puiset	askelmat.	amoy	2022

Kokoelmaparven	sisäpinnat	on	rapattu	tasaiseksi	
ja	maalattu	valkoiseksi.	Lattiassa	on	vaaleanruskea	
linoleum-matto.	Parvi	on	nykyasussaan	hyvin	arki-
nen	saliin	mutta	myös	parvelle	avautuviin	huoneisiin	
verrattuna.	amoy	2022

↓	 Näkymä	kokoelmaparvelta	vuodelta	1981.	Parvelle	on	muutosvaiheessa	raken-
nettu	uudet	teräskierreportaat.	Sisustus	on	säilynyt	samana	1980-luvun	alusta	
alkaen,	mahdollisesti	mappien	paikkoja	myöten.	AMA
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2.3 NÄYTTELYSALIT

0. kerros 1. kerros 2. kerros

3. kerros 4. kerros

SIJANTIKAAVIO	 2.	kerros

	 Ison	näyttelysalin	ikkunat	avautuvat	Kasarmikadun	suuntaan.	
Tilasta	on	kulku	porrastasanteelle,	pieneen	näyttelysaliin	sekä	
johtajan	huoneeseen.	Lattia	on	vanha	voimistelusalin	parketti-
lattia,	joka	kunnostettiin	1980-luvun	remontissa.	amoy	2022.

SALIEN SIJAINTI JA ALKUPERÄINEN KÄYTTÖ-
TARKOITUS

Arkkitehtuurimuseon kaksi näyttelysalia sijoittuvat raken-
nuksen toiseen kerrokseen. Molempiin kuljetaan suuris-
ta paripeiliovista kerroksen porrastasanteelta. Yhteensä sa-
lit ovat noin 260 m².1 Iso näyttelysali on koko rakennuksen 
levyinen ja avautuu suurten ikkunoiden kautta Kasarmi-
kadun puolelle itään. Pieni näyttelysali yhdistyy isompaan 
paripeiliovilla ja sijaitsee rakennuksen lounaiskulmassa.

 Molempiin näyttelysaleihin on tehty vuosikymmenten 
varrella lukuisia muutoksia. Isossa näyttelysalissa on ollut 
alunperin kaksi kirjastosalia, joissa molemmissa oli valu-
rautainen kirjastoparvi.2 1930-luvulla parvi purettiin ja sa-

1 Rauske 2006: 70.
2 Ote mittapiirustus leikkauksesta noin 1910-1920-luvulta. KA.

lit yhdistettiin, kun rakennus siirtyi Helsingin yliopiston 
voimistelulaitoksen käyttöön.3 Pieni näyttelysali toimi lu-
kusalina tieteellisten seurojen aikana ja myöhemmin myös 
voimistelulaitoksen käytössä. Jossain vaiheessa, ilmeises-
ti 1930-luvun muutosvaiheessa, pienestä näyttelysalista on 
purettu 

PINNAT JA RAKENTEET
Ison näyttelysalin korotettu puulattia on peräisin voimis-
telulaitoksen ajalta, todennäköisesti 1930-luvulta. Se kor-
jattiin, paikattiin, höylättiin ja maalattiin 1980-luvun korja-
uksessa.4 Valokuvien perusteella väri oli jo tuolloin melko 
tumma. Alla on joko betonilattia tai betoni ja asfaltti, alku-
peräisen suunnitelman mukaan.5

Seinien sisäpintaan on 1980-luvulla lisätty kiinnityk-
set mahdollistava kangasverhoilu. Vanhan rappauspinnan 
päälle rakennettiin mineraalivillalla eristetty puurunko, jo-
hon kiinnitettiin verhoilun aluslaudoitus. Verhoilukankaa-
na käytettiin palokyllästettyä pellavakangasta.6 Oviaukko 
isosta näyttelysalista nykyiseen johtajan huoneeseen pie-
nennettiin 1980-luvulla ja peiliovet korvattiin metallira-
3 Kts. s. 19
4 Rakennusselitys, s. 49. Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen, 

2.7.1979. AJA.
5 2. kerroksen mittapiirustus noin 1910-1920-luvulta. KA.
6 Rakennusselitys, s. 42. Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen, 

2.7.1979. AJA.

↑

←	 Näyttelysalista	on	ollut	vielä	1980-luvulla	ovi	toimistohuonee-
seen.	Myöhemmin	oviaukko	on	levytetty	umpeen.	amoy	2022.
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kenteisella palo-ovella. Myöhemmin aukko on ummistettu 
näyttelysalin puolelta.

Katossa on alkuperäiset teräspalkit, joiden alapuolelle li-
sättiin poikittaiset teräspalkit 1930-luvulla siinä vaiheessa, 
kun kirjastoparvi ja siihen liittyneet, välipohjan kuormia 
osin kantaneet pilarit on poistettu. Lisätyillä palkeilla on 
varmistettu välipohjan kantavuus liikuntakäytössä.7 Alem-
pien palkkien alapinnan tasolle ripustettiin 1980-luvun 
muutostöiden yhteydessä nykyinen teräsrakenteinen kat-
toristikko, jonka taakse sijoitettiin sähkö- ja ilmanvaihto-
tekniikka. Näyttelysalin ristikkoalakatto on ripustettu ala-
7 Häivä 1982: 65.

↑	 Näyttelysalin	korkeissa	ikkunoissa	on	valkoiset,	valoa	läpäisevät	verhot.	
amoy	2022.

↑	

↙	

↓	

Alun	perin	iso	näyttelysali	toimi	kahtena	kirjastosalina.	Huoneet	oli	jaettu	valurau-
taisella	välipojalla	kahteen	kerrokseen.	Ikkunapenkkien	alla	oli	ripapatterit	ja	lattia	
oli	asfalttia	.	Aarne	Pietinen,	1931.	MV.

Kirjaston	parvi	oli	rakenteeltaan	hyvin	samanlainen	kuin	vuonna	1890	rakennetun	
Kansallisarkiston	(Gustav	Nyström)	tutkijasalin	kirjaparvi.	Ote	mittapiirustus	leik-
kauksesta	noin	1910-1920-luvulta.	KA.

Vuonna	2022	näyttelysalin	katto	on	avonainen	ylös	saakka.	Alkuperäisiä	teräspalk-
keja	on	vahvistettu	poikittaisilla	teräspalkeilla	1930-luvun	alussa	voimistelulaitok-
sen	käyttöä	varten.	1980-luvun	remontissa	palkkien	alareunaan	kiinnitettiin	nykyi-
nen	ristikko,	jonka	taakse	jäävät	sähkö-	ja	ilmastointitekniikka.	amoy	2022.
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katosta ja alkuperäisistä I-palkeista.8 Katto, palkit ja ristikkora-
kenteet on maalattu mustiksi.

Pieneen näyttelysaliin tehtiin uusi puulattia 1980-luvun 
muutoskorjauksessa. Lattia toteutettiin ison näyttelysalin latti-
an kanssa samaan korkoon. Myös kattorakenne toteutettiin sa-
malla periaatteella kuin isossa näyttelysalissa.9

 Ison näyttelysalin ikkunoihin on lisätty sisäpuolelle alaslas-
kettavat valkoiset verhot, jotka suodattavat sisään tulevan va-
lon. Pienessä näyttelysalissa verhot ovat rullattavat pimennys-
verhot.

Molempien salien peiliovet porrastasanteelta näyttelyti-
loihin on vaihdettu 1980-luvun remontin yhteydessä vanhan 
mallin mukaan tehdyiksi palo-oviksi.10 Salien välissä oleva pa-
riovi on yksi rakennuksen harvoista alkuperäisistä pariovista. 

8 Osapiirustus nro 36; näyttelysalien katto. Arkkitehtitoimisto Marjatta ja 
Martti Jaatinen, 1.5.1979. AJA.

9 Rakennusselitys, s. 49; s. 42. Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen, 
2.7.1979. AJA.

10 Ovimuutoksesta on kerrottu enemmän s. 31

→	 Voimistelulaitoksen	aikana	pieni	
näyttelysali	toimi	lukusalina.	Ovi-
aukko	näyttelysalien	välillä	oli	
peitetty	liitutaululla.	Huonees-
sa	oli	puiset	kiinteät	pulpetit.	Jos-
sain	vaiheessa	ennen	tätä	1930-
luvun	vaihetta	kuvassa	näkyvässä	
pilari-palkki-linjassa	olleet	kaksi	
keskimmäistä	pilaria	on	poistettu.	
HKM.

↓	 Kuva	samasta	tilasta	vuonna	
2022.	Pienen	näyttelysalin	puolel-
le	on	lisätty	kevytrakenteinen	ovi-
seinäke	vuonna	2018.	Lattia	on	
korotettu	samaan	tapaan	ja	kor-
koon	kuin	isossa	näyttelysalissa.	
amoy	2022.

↓	 Sisustussuunnitelma	vuodelta	1978.	Pie-
neen	näyttelysaliin	on	sijoitettu	istumis-
paikkojen	lisäksi	muun	muassa	katosta	ri-
pustettava	valkokangas,	puhujapönttö	ja	
piirustustaulu.	Salin	käyttötarkoituksen	
ajateltiin	olevan	muokattavissa	tarpeen	
mukaan	myös	luentotilaisuuksiin.	Arkki-
tehtitoimisto	Marjatta	ja	Martti	Jaatinen,	
1978.	AJA.
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Näyttelysalien pinnat ovat neutraaleja mustaa ja val-
koista. Ne antavat kuitenkin hieman muuntelukykyä näyt-
telyiden vaihtuessa — seinäpintoja voi maalata ja kattora-
kenteesta on mahdollista ripustaa esimerkiksi erilaisia kan-
kaita. 

	Tiloja	on	mahdollista	muokata	kulloisenkin	näyttelyn	vaatimalla	tavalla.	Näyttely	pienessä	näyttelysalissa	
keväällä	2022.	amoy	2022.

Näyttelysalien	kattoristikot	on	toteutettu	samanlaisella	rakenteella.	Seinämä	pienen	näyttelysalin	taka-
osassa	on	rakennettu	vuonna	2015.	Kuvassa	on	käynnissä	pienen	näyttelytilan	valmistelu	seuraavan	näyt-
telyn	ripustusta	varten	keväällä	2022.	amoy	2022. ↑↑	Pienen	näyttelysalin	seinämän	takana	on	tila	

tuolien	ja	muun	tarpeiston	säilytykseen.	Ik-
kunat	on	peitetty	verhoilla,	jotta	niistä	ei	
tulisi	valoa	saliin.	amoy	2022.

↑	 Peiliovet	näyttelysalien	välillä	ovat	alkuperäi-
set.	Pienen	salin	lattian	noston	yhteydessä	
1980-luvulla	niitä	on	hieman	lyhennetty	ja	ne	
on	kunnostettu.	amoy	2022.

↑↑

↑	
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2.4 KIRJASTO

SIJANTIKAAVIO	 kellarikerros SIJANTIKAAVIO	 1.	kerros

SIJAINTI JA ALKUPERÄISET TILAT
Arkkitehtuurimuseon kirjastoon kuljetaan ensimmäisen 
kerroksen alahallista. Osa toiminnoista on sijoitettu ensim-
mäiseen ja osa kellarikerrokseen. Ensimmäisessä kerrok-
sessa sijaitsevat Kasarminkadun puolella oleva kirjastosali, 
ala-aulaan avautuva lehtisali sekä kirjastonhoitajien työ-
huone sisäpihan puolella. Teräsrunkoinen portaikko joh-
taa kellarikerroksen kirjastosaliin, jonka neljä matalaa ik-
kunaa avautuvat Kasarmikadun suuntaan. Tilan taakse jää 
pienempi, arkistokaapeilla varusteltu huone, josta on kul-
ku lounaiskulmassa sijaitsevaan kirjavarastoon.  

Tiloihin tehtiin jonkin verran muutoksia jo voimistelu-
laitoksen aikana1, mutta nykyisen muotonsa ne saivat vuo-
sien 1980–81 museomuutosvaiheessa. Ensimmäisen ker-
roksen huoneiden sijoittelu noudattaa osittain rakennuk-
sen alkuperäistä tilaohjelmaa: Kirjastonhoitajien työhuo-
ne ja lehtisali olivat tieteellisten seurojen kirjastonhoitajan 
huoneita. Kirjastosalissa taas sijaitsi kirjavarasto.2 

1 Kts. kaavio s. 17
2 Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus. Magnus Schjerfbeck, 1897. KA.

↗↗	Kirjastosalin	holvattua	kattoa	kannattelee	kaksi	leveää	
pilaria.	Myös	teräksiset	vaakapalkit	ovat	alkuperäisra-
kenteita.	amoy	2022.

↗	

→	

Kirjaston	loungena	ja	lehtisalina	toimii	entinen	laina-
ustoimisto.	Ikkunat	avautuvat	Punanotkon	kadulle	ja	
tuovat	tilaan	valoa.	amoy	2022.

Kirjastonhoitajien	työhuoneen	ikkunat	ovat	rakennuk-
sen	sisäpihan	suuntaan.	Profiloidut	listoitukset	on	to-
teutettu	1980-luvulla	vanhaa	listoitusta	mukaillen.	
amoy	2022.
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MUUTOSTYÖT KIJASTOKSI
Suurin tilallinen muutos 1980-luvun muutostöissä oli uusi 
kulkuyhteys ensimmäisestä kerroksesta kellarikerrokseen. 
Teräsrakenteinen portaikko sijoitettiin kirjastosaliin siten, 
että ympärille saatiin hylly- ja lukutiloja. Kellarin vanhoi-
hin varastotiloihin rakennettiin kirjastosali ja arkistohuo-
ne. Entisestä asuinhuoneesta tehtiin kirjavarasto liikutelta-
vine arkistohyllyineen. Uutta käyttötarkoitusta varten kel-
larin alapohjaa nostettiin hieman.3

Muutostöitä tehtäessä kirjaston tiloilla ei nähty olevan 
juurikaan säilytettäviä arvoja, erityisesti rakennuksen por-
taikkoon ja kokoelmasaliin verrattuna. Näin ollen niis-
tä voitiin Mika Penttisen mukaan suunnitella pelkistetym-
mät.4 Alkuperäiset kantavat rakenteet ovat säilyneet ja ti-
loissa näkyvillä: holvatut katot, pilarit ja välipohjia tukevat 
teräksiset vaakapalkit. Kirjastonhoitajien työhuoneessa on 
alkuperäiset peiliovet. Myös peiliovet kirjastosalista ala-
halliin säilytettiin, mutta oviaukko muurattiin salin puo-
lelta umpeen. Valokuvien perusteella kirjastosalin ja leh-

3 Kts. kaavio kellarin lattiakoron muutoksista s. 27
4 Mika Penttisen haastattelu 23.8.2022, amoy.

↖

↑	

↓	

	 Kirjaston	kalustus	on	muuttunut	vain	hieman	vuoden	1978	suunnitelmas-
ta.	1.	kerroksen	pohjapiirustus.	Arkkitehtitoimisto	Marjatta	ja	Martti	Jaati-
nen	Ky,	30.6.1978.	AMA.

Kirjastosalia	kiertävät	puiset	avohyllyt.	Tilaa	hallitsee	teräsrakenteinen	
portaikko,	joka	rakennettiin	1980-luvulla.	Porrasaskelmat	ovat	tammea.	
amoy	2022.

Osapiirustus	nro	33:	kirjaston	porras.	Arkkitehtitoimisto	Marjatta	ja	Martti	
Jaatinen	Ky,	30.6.1978.	AMA.
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tisalin välissä on ollut peiliovet vuonna 1988, mutta ne on 
myöhemmin poistettu.

SISUSTUS JA MATERIAALIT
Kirjaston värimaailma on pääosin valkoinen. Ensimmäi-
sen kerroksen seinät on rapattu ja maalattu. Kellarikerrok-
sessa tiilipinnat on vain maalattu, ja niiden holvirakenne 
myöhemmin lisättyine osineen on näkyvillä. Katot on pää-
osin rapattu ja maalattu, jolloin myös vanhat holvit näky-
vät. Lehtisalissa on alaslaskettu katto, jonka sisään on sijoi-
tettu talotekniikka. Myös kirjastonhoitajien huoneeseen on 
rakennettu tekniikalle oma kotelointi.

Lattioihin asennettiin linoleumit 1980-luvun muutos-
töissä. Linoleum-matto on asennettu vanhojen, kunnostet-
tujen aluslattioiden päälle.5 Alkuperäiset lattiamateriaalit 
ensimmäisessä kerroksessa ovat olleet betoniholvin päälle 
tehty puulattia ja asfaltti.6 

Kirjastohyllyt ovat Jaatisten toimiston suunnittelemia 
täyspuisia avohyllyjä sekä teräksisiä arkisto- ja avohyllyjä. 
Jaatiset tekivät sisustussuunnitelman ja Igor Herler muok-
kasi suunnittelemaa kellarikerroksen arkistohyllyjen sijoit-
telun osalta.7

5 Rakennusselitys v. 1987 s. 48
6 1.  kerroksen mittapiirustus noin 1910-1920-luvulta. KA.
7 Piirustus nro 37 H. Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen Ky ja 

Igor Herler, 1981. AJA.

↑	 Lainaustoimisto	sijaitsi	vuoteen	2019	saakka	lehtisalin	
kohdalla.	Taustalla	on	kirjastonhoitajien	huone.	Kari	
Hakli	1988.	AMA.

↓	 Porras	laskeutuu	kellarikerroksen	kirjastosaliin.	Avoin,	
linjakas	portaikko	ja	väljästi	asetellut	hyllyt	tuovat	
tilaan	selkeyttä.	Kari	Hakli	1988.	AMA.
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Valaisimet ovat pääosin kohdevaloja, jotka on kiinnitet-
ty pitkiin, vanhojen teräspalkkien läpi kulkeviin kiskoihin. 
Lisäksi on riippuvia kattovalaisimia.

Kalustus on muuttunut vain hieman siitä, millainen se 
on Jaatisten toimiston tekemässä suunnitelmassa vuodel-
ta 1978.8 Myös tilojen käyttötarkoitus on säilynyt ennallaan 
lukuun ottamatta ensimmäisen kerroksen lainaustoimis-
toa, joka muutettiin vuonna 2019 lehtisaliksi osana ensim-
mäisen kerroksen laajempaa tilamuutosta.9

8 1. kerroksen pohjapiirustus. Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaati-
nen Ky, 30.6.1978. AMA.

9 Timo Vikkulan sähköposti 19.8.2022.

↖	

↑	

→	

Kellarikerroksessa	ilmanvaihtoputket	on	jä-
tetty	näkyviin.	Igor	Herler	teki	suunnitelman	
kerroksen	hyllyjen	asettelusta	vuonna	1981.	
Kari	Hakli	1988.	AMA.

Kirjastosali.	Kari	Hakli	1988.	AMA.

Kellarin	ikkunoiden	ympärillä	näkyy	tiilten	
	limittäinen	asettelu.	amoy	2022.

↙	 Kellarissa	on	metallirunkoiset	kirjahyllyt	ja	
arkistokaapit.	amoy	2022.

↓	 Kirjaston	kirjavarasto	sijaitsee	entises-
sä	asuinhuoneessa.	Aineisto	on	sijoitettu	
	metallirakenteisiin	avo-	ja	arkistohyllyihin.	
amoy	2022.
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2.5 TOIMISTOTILAT
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TOIMISTOTILOJEN SIJOITTUMINEN
Toimistotilat sijoittuvat ensimmäiseen, toiseen ja kolman-
teen kerrokseen. Tiloissa on tehty runsaasti tila- ja materi-
aalimuutoksia.

Ensimmäisen kerroksen luoteiskulmassa on vanhassa 
vahtimestarin huoneessa kaksi kevyellä väliseinällä erotet-
tua toimistoa sekä varastotiloja. Toimistojen ikkunat avau-
tuvat sisäpihan puolelle. 

Toisessa kerroksessa on sisäpihan suuntaan isompi toi-
mistohuone, jossa on yhdellä seinustalla avokeittiö. Ullan-
linnankadun puolelle jää pienempi työhuone, joka on ollut 
alun perin samaa huonetta hissin eteistilan kanssa. Eteisti-
la taas on otettu osittain toimistojen ja näyttelyrakentajien 

↑↗	Toisessa	ja	kolmannessa	kerroksessa	sijaitsevat	isot	toimistohuoneet	ovat	
hyvin	samanlaiset	lukuun	ottamatta	toisen	kerroksen	avokeittiötä.	Kuvissa	on	
toisen	kerroksen	toimisto.	amoy	2022.

→	 Entiseen	vahtimestarin	huoneeseen	tehty	toimistohuone	ensimmäisessä	ker-
roksessa.	Ikkuna	avautuu	sisäpihan	suunaan.	amoy	2022.



  arkkitehdit mustonen oy 2022 65

käyttöön rakentamalla tavaransäilytykseen pieni, kevyellä 
väliseinällä erotettu varasto. 

Kolmannessa kerroksessa on kaksi toimistohuonetta sa-
massa kohdassa ja saman kokoisina kuin kerrosta alempa-
na. Hissin eteistilassa on toimistojen lisätiloja, muun mu-
assa tulostuspiste. Kerroksen lounaiskulmassa sijaitsevat 
neuvotteluhuone ja sen etutila, johon liittyy wc.

SUURIMMAT MUUTOKSET JA SÄILYNEISYYS
Erityisesti toimistotiloissa on vaikeaa hahmottaa, missä 
vanhan ja uuden raja kulkee. Uudet väliseinät on rakennet-
tu mahdollisimman yhteneviksi vanhojen seinien kanssa, 
ja vanhoja listoituksia on jatkettu vanhan mallin mukaan 
myös uusille seinäosuuksille. Lattiat on pääosin päällystet-
ty kokolattiamatoilla, jolloin alla olevat 1980-luvulla asen-
netut linoleum- ja puulattiat ovat jääneet pitkälti piiloon. 
Kolmannessa kerroksessa alkuperäisen porrashuoneen 
alueella olevissa tiloissa mosaiikkibetonilattia on edelleen 
näkyvissä koko matkalla.

Suurimmat tilalliset muutokset on tehty porrashuoneen 
pohjoispuolella sijaitseviin toimistoihin. Niiden huoneja-
koa ja pintoja on muutettu jonkin verran jo 1930-luvulla 
voimistelukäyttöön ja uudestaan 1980-luvun muutostöis-

↖	 Ullanlinnankadun	suuntaan	avautuva	toimistohuone	toisessa	kerroksessa.	
Oviaukossa	näkyvät	vanhan	kirjastoparven	valurautaiset	rakenteet.	Aarne	
Pietinen,	1931.	MV.

↑	 Sama	huone	ja	nurkkaus	keväällä	2022.	Oviaukko	on	pienennetty	1980-lu-
vulla	ja	myöhemmin	laitettu	toiselta	puolelta	umpeen	näyttelyripustuksen	
tarpeet	huomioiden.	amoy	2022.

↓	 Samassa	kohtaa	kolmannessa	keroksessa	sijaitseva	toimistohuone	oli	osa	
kolmannen	porrastasannetta	1930-luvulle	asti.	Siinä	on	säilynyt	näkyvillä	al-
kuperäinen	marmorimosaiikkilattia.	Huoneessa	on	marmoroidut	seinäpane-
lit,	joiden	alkuperäisyydestä	ei	ole	varmuutta.	amoy	2022.
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sä. Huoneita on pilkottu pienempiin osiin ja toimistojen li-
säksi tiloihin on tehty muun muassa märkätiloja sekä toi-
mistojen aputiloja. Toisin kuin rakennuksen päätiloissa, 
toimistoissa tekniikkaa ei ole piilotettu vaan monessa koh-
taa se on näkyvästi esillä. 

Eniten säilyneitä alkuperäisratkaisuja on rakennuksen 
kolmannessa kerroksessa alkuperäisen porrastasanteen 
kohdalla. Ullanlinnankadun puoleisessa toimistossa näky-
villä ovat edelleen mosaiikkibetonilattia sekä marmoroi-
tu seinäpanelointi, samoin neuvottelutilan etuhuoneessa 
rakennuksen eteläsivulla. Neuvottelutilan ja sen etuhuo-
neen välissä on yhä alkuperäinen pariovi. Hissin etutilassa 
on 1980-luvulla rakennetun portaikon takana mahdollises-
ti alkuperäinen marmoroitu seinäpanelointi. Osa näiden ti-
lojen kattolistoista on todennäköisesti alkuperäisiä, koska 
täällä listoja ei ole jatkettu muille seinustoille.

Neuvottelutilaan on rakennettu 1980-luvun muutostöis-
sä kevyt väliseinä, jonka taakse on sijoitettu tekniikan läpi-
viennit. Samanlainen väliseinä on myös muissa kerroksissa 
samassa kohdassa. Muutosta on huolellisesti tehtyjen, kat-
keamattomana jatkuvien pintojen vuoksi lähes mahdoton-
ta äkkiseltään erottaa.

←	

↑	

↓

Toisen	kerroksen	toimistohuone	vuonna	1931.	Lattiassa	oli	
linoleummatto,	jota	kiersi	koristeellinen	kuvio.	Aarne	Pietinen,	
1931.	MV.

Sama	tila	keväällä	2022.	Säilytystila	hissin	eteistilassa	on	raken-
nettu	1980-luvulla.	amoy	2022.

	 Neuvottelutilan	etuhuoneessa	on	edelleen	alkuperäiset	pari-
peiliovet	ja	marmorimosaiikkilattia.	Panelointi	on	korjattu	ja	
marmoroitu.	amoy	2022.
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Nykyiseen	neuvottelutilaan	asennet-
tiin	1980-luvulla	lautalattia,	mahdol-
lisesti	korvaamaan	vanha	lautalattia.	
Tila	toimi	tuolloin	johtajan	huonee-
na.	Valokuva	vuodelta	1983.	AMA

→	

↘	 Vuoden	2019	lopussa,	tilamuutok-
sen	yhteydessä,	lautalattian	päälle	
lisättiin	Bolonin	lattiamatto,	seinien	
alaosat	maalattiin	ja	huoneen	irto-
kalusteet,	tekstiilit	ja	valaisimet	uu-
sittiin.	Muutoksessa	hyödynnettiin	
myös	museon	muissa	tiloissa	olleita	
huonekaluja	ja	valaisimia.	(Arja-Liisa	
Kaasisen	sähköposti	22.8.2022.)

←	 Toimistotiloissa	tekniikka	on	monin	paikoin	näky-
västi	esillä.	amoy	2022.

↓	 Vuoden	1975	valokuvassa	näkyy	vielä	Jumpan	aikai-
nen	porras	nykyisestä	neuvottelutilan	etuhuonees-
ta	parvelle.	Alun	perin	tila	on	kuulunut	kolmannen	
kerroksen	porrastasanteeseen.	AMA.
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2.6 YLEISÖPALVELUTILAT
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TILOJEN SIJAINTI
Yleisöpalvelutilat sijaitsevat rakennuksen ensimmäises-
sä kerroksessa. Alahallista kuljetaan museokauppaan, jon-
ka ikkunat avautuvat Ullanlinnankadulle. Kasarmikadun 
puolella ovat vaatesäilytys ja sinne avautuvat wc-tilat, Stu-
dio-näyttelytila ja työpajatila. 

TILOISSA TEHDYT MUUTOKSET
Alun perin museokaupan tila toimi vahtimestarin työ-
huoneena.1 Sen koko ei ole muutoksissa muuttunut, mut-
ta 1980-luvun muutostöissä sisäänkäyntiä luoteiskulman 

1 1. kerroksen pohjapiirustus. Magnus Schjerfbeck, 1897. KA.

Museokauppa	on	ollut	nykyisellä	paikallaan	vuodesta	2019.	Tilamuutoksen	yhtey-
essä	pinnat	uusittiin	kauttaaltaan.	amoy	2022.d

Museokaupassa	ja	vaatesäilytystilassa	on	sileä	laskettu	alakatto.		amoy	2022.

↑↑	

↑	

←	 Myös	vaatesäilytystilan	pinnat	uusittiin	vuoden	2019	tilamuut	 oksen	yhteydes-
sä.	Naulakkokalusteet	ovat	Marjatta	ja	Martti	Jaatisen	toimiston	suunnittelemat.	
amoy	2019.
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toimistotiloihin siirrettiin ja oviaukko wc-tilojen suuntaan 
suljettiin. Alkuperäinen pariovi säilytettiin seinärakenteen 
sisällä.2 Museokauppa siirtyi nykyiselle paikalleen osa-
na suurempaa ensimmäisen kerroksen tilamuutosta vuon-
na 2019, ja samalla myös pinnat uusittiin.3 Huoneessa on 
kauttaaltaan alaslaskettu katto eikä siinä toimistotiloista 
poiketen täten ole lainkaan kattolistoja. Alkuperäiset kat-
tolistat saattavat olla edelleen paikoillaan alaslasketun ka-
ton yläpuolella. Jalkalistat noudattavat muun rakennuksen 
tyyliä, mutta niiden ikää ei ole ajoitettu.

Rakennuksen valmistuessa Studio, työpajatila ja vaa-
tesäilytys muodostivat yhdessä wc-tilojen kanssa pitkän-
omaisen varaston.4 Nykyisen huonejakonsa tilat saivat 
1980-luvun muutostöissä. Viimeisimmät muutokset on 
tehty vuoden 2019 tilamuutoksessa. 

Alkuperäisistä rakenteista pilarit, kattoholvit ja teräs-
palkit on edelleen näkyvissä Studiossa ja työpajassa. Vaa-
tesäilytystilassa ja wc-tiloissa on alaslasketut katot, mut-
ta oletettavaa on, että alkuperäinen kattorakenne on säily-
nyt myös niissä.

Vaatesäilytystilan naulakot ovat Jaatisten toimiston 
suunnittelemat ja toistuvat heidän muissakin saman ajan 
kohteissaan.5 

2 1. kerroksen pohjapiirustus. Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaati-
nen Ky, 1.5.1978. AMA.

3 Arja Kaasisen sähköposti 3.9.2022.
4 1. kerroksen pohjapiirustus. Magnus Schjerfbeck, 1897. KA.
5 Penttinen 2022; Piir. nro. 71 "Vaatetila", 1.5.1979. AJA

↑↗	Työpajatilassa	alkuperäiset	kattoholvit,	teräspalkit	ja	pilarit	ovat	ny-
kyäänkin	näkyvissä	tilassa.	amoy	2022.

↙	

↓	

Studio	on	remontoitu	vuonna	2019.	Vanhat	rakenteet	ovat	säilyneet	
myös	siellä	näkyvissä.	amoy	2022.

Tilan	ikkunat	avautuvat	Kasarmikadun	suuntaan.	Seinillä	olevat	me-
talliset	ripustusverkot	olivat	aiemmin	Designmuseon	Eero	Aarnio	
-näyttelyssä	käytössä.	amoy	2022.
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2.7 MÄRKÄTILAT
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MÄRKÄTILOJEN SIJAINTI RAKENNUKSESSA
Märkätilat sijaitsevat Arkkitehtuurimuseossa pääosin ra-
kennuksen keskivyöhykkeellä, mutta vain kahdessa ker-
roksessa tismalleen päällekäin. 

Tilojen sijainti käy ilmi yllä olevista sijaintikaavioista: 
Kellarikerroksessa on kaksi henkilökunnan wc-tilaa (jois-
ta toisessa on myös suihkukaappi), varastoksi muutettu 
erillinen pesuhuone sekä siivouskeskus sekä esteetön wc. 
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat muut yleisö-wc-ti-
lat. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on porrashuoneen 
pohjoispuolella suuren tekniikkahormin kyljessä henkilö-
kunnan wc-tilat, joihin liittyy pieni siivouskomero. Lisäk-
si kolmannessa kerroksessa on alun perin museonjohtajalle 
tarkoitettu erillinen wc.

Kaikki rakennuksen märkätilat on uusittu museomuu-
tosvaiheessa eikä nykyisten wc- tai pesutilojen paikalla ole 
aiemmin ollut märkätiloja. Pääkerroksissa 1.-3. wc-tilat on 
sijoitettu toimistotilavyöhykkeille ja yhtä lukuun ottamat-
ta tehty alkuperäisen porrashuoneen ja salien ulkopuolelle 
tiloihin, joissa muutenkin on tehty vapaammin tila- ja ma-
teriaalimuutoksia. Kellarissa märkätilat sijoittuvat kellari-
aulan ympärille.

MÄRKÄTILOJEN ARKKITEHTUURI
Vuosina 1980-81 rakennetut wc- ja pesutilat sekä siivous-
keskus noudattavat samaa vaaleata rusehtavaa väripalet-
tia kuin 1980-luvun muutosvaihe ylipäätään: wc-tilojen 
ovet ja siivousaltaiden suojana olevat liukuovet ovat vaa-

↗	 Kolmannessa	kerroksessa	sijaitseva	henkilökunnan	wc	ja	siihen	liittyvä	
siivoustila	ovat	edelleen	1980-luvun	muutoksen	mukaisessa	vaalean-
ruskeassa	asussaan.	amoy	2022

→	 Toisessa	kerroksessa	oleva	henkilökunnan	wc	on	kunnostettu	vuonnna	
2018	ja	sen	ilme	on	muuttunut	puhtaan	valkoiseksi.	amoy	2022



  arkkitehdit mustonen oy 2022 7 1

Museonjohtajan wc
Poikkeuksen muiden wc-tilojen ilmeestä tekee kolmannes-
sa kerroksessa neuvottelutilan etutilaan avautuva wc, joka 
oli suunnitteltu museonjohtajan käyttöön. 

Wc:n lattia on tehty vesieristämättä ja ilman lattiakai-
voa, ja porrastasanteen alkuperäinen mosaiikkibetonilat-
tia on wc-tilassa sellaisenaan näkyvissä. Seinälaattana on 
15x15 cm tasaisen valkoinen kiiltaväksi lasitettu laatta.

Varsinainen erikoisuus ovat kuitenkin tilan ovi ja pe-
suallas. Arkkitehtuurin museon kokoelmissa oli 1970-lu-
vun lopussa Paimion parantolan alkuperäinen Alvar Aal-
lon suunnittelema pesuallas, altaan metallinen kannatin-
rengas sekä potilashuoneen viilupintainen ovi painikkei-
neen, jotka on otettu käyttöön tässä wc-tilassa. Igor Herler 
myi omista kokoelmistaan museolle vielä oveen kuuluvan 
alkuperäisen peltikarmin.1 

MYÖHEMMIN TEHDYT MUUTOKSET
Märkätilojen myöhemmissä muutoksissa on leimallista, et-
tä vaalean rusehtava ilme on saanut väistyä puhtaan val-
koisen tieltä.

1 Herler sai sanojensa mukaan peltikarmista korvauksen, joka kahden 
kuukauden palkattoman virkavapaan palkan takaisin. Altaaseen tee-
tettiin Herlerin mukaan myös alkuperäisen kaltainen lyhyempi hanan 
putki, jonka avulla vesi osuu valutettaessa juuri oikeaan paikkaan. Ny-
kyisin hanassa on pidempi putki, joka aiheuttaa sen, että vesi lorisee 
osuessaan väärään kohtaan allasta. Herler 2022

leanruskeiksi peittomaalattuja ja maalattujen pintojen sä-
vy on vaalea beige. Seinälaatta on 1980-luvulle tyypillisesti 
hieman elävän värinen vaaleanruskea 15x15 cm kiiltäväk-
si lasitettu laatta ja lattiassa taas vanhempaan arkkitehtuu-
riin viittaava kuusikulmainen 10 cm tummanruskea klink-
kerilaatta. Vesikalusteet ovat neutraaleja valkoisia Idon ka-
lusteita.

←←	Museonjohtajan	wc-tilaksi	teh-
dyssä,	kolmannen	kerroksen	por-
rastasanteesta	erotettuun	tilaan	
rakennetussa	wc:ssä	on	Aallon	
toimiston	alun	perin	Paimion	pa-
rantolaan	suunnittelema	pesual-
las.	

←	 Myös	wc-tilan	ovi	on	Paimion	
parantolaan	suunniteltu.	Allas	
ja	ovi	löytyivät	Rakennustai-
teen	museon	omista	kokoelmis-
ta,	mutta	oveen	kuuluvan	pelti-
karmin	Igor	Herlet	möi	museol-
le	henkilökohtaisista	kokoelmis-
taan.	(Herler	2022)

←	 Tämä	nykyisin	neu-
votteluhuoneen	yhte-
ydessä	sijaitseva	wc	
on	tehty	alkuperäisen	
porrashuoneen	alu-
eelle	ja	mosaiikkibe-
tonilattia	on	sellaise-
naan	näkyvissä	wc-ti-
lassa.	amoy	2022

↓	 Ensimmäisessä	ker-
roksessa	sijaitsevat	
yleisö-wc-tilat	ovat	ti-
lajaoltaan	Jaatisten	
toimiston	suunnitel-
mien	mukaiset,	mutta	
ne	on	korjattu	vuonna	
2012.	amoy	2022
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Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat yleisö-wc-tilat on 
korjattu vuonna 20122. Wc-tilojen tilajako ja kalusteiden si-
jainnit ovat museomuutostaiheen suunnitelma-asiakirjo-
jen perusteella pysynyt samana, niiden visuaalinen ilme on 
vaan muuttunut. 

Toisessa kerroksessa henkilökunnan wc-tila ja siihen 
liittyvä siivoussyvennys on korjattu vuonna 2018.3 Latti-
alaatta on säilynyt, mutta seinät ja siivouspuolen peittävä 
liukuovi on maalattu puhtaan valkoiseksi.4 Kellarissa oleva 
esteetön wc on korjattu samassa yhteydessä. 

2 Timo Vikkulan sähköposti 5.9.2022
3 Timo Vikkulan sähköposti 5.9.2022
4 Timo Vikkulan mukaan omistaja Senaatti-kiinteistöt halusi tässä kor-

jausvaiheessa testata mikrosementtiä märkätilojen materiaalivalintana.

↖	 Kellarissa	sijaitseva	ikkunallinen	wc-tila	on	1980-luvun	alun	muutosvai-
heen	mukaisessa	asussa.

↑	 Henkilökunnalle	tarkoitettu	suihkutila	kellarissa	on	irtokalustuksella	
otettu	myöhemmin	arkistomateriaalin	varastokäyttöön.

↗	 Sosiaalitilojen	yhteydessä	sijaitsevaan	wc-tilaan	sisältyy	suihkukaappi.
←	 Kellarin	sisääntuloaulaan	avautuva	esteetön	wc-tila	on	korjattu	vuonna	

2018.	Seinäpinnoissa	on	käytetty	mikrosementointia.	(Timo	Vikkulan	
sähköposti	5.9.2022)	

	 Kuvat	amoy	2022.

←	 Kellarissa	sijaitseva	siivous-
keskus.	Vaaleanruskea	ilme	
on	ollut	vallitseva	museo-
muutosvaiheen	märkätilois-
sa.	1980-luvun	asussa	säily-
neissä	märkätiloissa	pinnat	
kaipaavat	jo	kunnostusta.	
amoy	2022
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2.8 SOSIAALITILAT JA TEKNISET TILAT

0. kerros 1. kerros 2. kerros

3. kerros 4. kerros

SIJANTIKAAVIO	 kellarikerros

TILOJEN SIJAINTI
Arkkitehtuurimuseon sosiaalitilat ja tekniset tilat sijaitsevat 
rakennuksen kellarikerroksessa. Henkilökunnan taukotila 
sijoittuu rakennuksen luoteiskulmaan, pieni varasto Ullan-
linnankadun suuntaan ja tekniset tilat sekä suuremmat va-
rastot Kasarmikadun puolelle rakennuksen itäsivulle.

TILOISSA TEHDYT MUUTOKSET
Nykyisen taukotilan kohdalla oli alun perin talonmiehen 
asunto.1 1980-luvulla huonejakoon ja ovien aukotuksiin 
tehtiin jonkin verran muutoksia, tilojen lattiakorkeutta nos-
tettiin ja pinnat sekä kiintokalusteet uusittiin, mutta käyt-
tötarkoitus säilyi tuolloin vielä ennallaan.2  Puuhella ja -uu-
ni oli purettu jo aikaisemmin3. Asunto muutettiin sosiaali-
tiloiksi noin vuonna 1995, silloisen talonmiehen muutettua 
pois talosta.4 

Ullanlinnankadun suuntaan avautuva pieni varasto oli 
talon valmistuessa osa koko rakennuksen levyistä käytä-
vää.5 Huoneesta oli sisäänkäynti talonmiehen asuntoon. 
1980-luvun muutostöissä se suljettiin ja huoneen lattiakor-
koa nostettiin.6 Samalla myös pinnat uusittiin. 

Kellarikerroksessa rakennuksen alkuperäinen käyttö-
tarkoitus on säilynyt monin paikoin samana. Rakennuksen 

1 Kellarikerroksen pohjapiirustus. Magnus Schjerfbeck, 1897. KA.
2 Kts. Kellarin lattian korotuskaavio s. 27
3 Mika Penttisen haastattelu 23.8.2022.
4 Timo Vikkulan sähköposti 24.8.2022.
5 Kellarikerroksen pohjapiirustus. Magnus Schjerfbeck, 1897. KA.
6 Kts. korotuskaavio s. 27

↑	 Nykyinen	henkilökunnan	taukotila	oli	1990-luvun	puoli-
väliin	saakka	talonmiehen	asunto.	1980-luvun	muutos-
töissä	käyttötarkoitus	säilyi	vielä	ennallaan,	koska	sellai-
nen	kuului	valtion	hankkeiden	tilaohjelmaan.	
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tekniikka- ja lämmönjakohuoneet sijaitsevat koilliskulmas-
sa, jossa oli keskuslämmityksen pannuhuone 1960-luvul-
le saakka. Huonejakoa muutettiin hieman jo voimistelulai-
toksen aikana, ja nykyisen muotonsa tilat sai 1980-luvun 
muutostöissä. Lattiakorko säilyi näissä tiloissa ennallaan7.

Vanhoihin varastotiloihin sijoitettiin 1980-luvulla Arkki-
tehtuurimuseon varastot. Osa alkuperäisistä holviaukoista 
muurattiin umpeen jo 1930-1970-luvuilla ja loput suljettiin 
1980-luvun muutostöissä. Varastojen kohdalla lattiapin-
taa paikoitellen laskettiin ja toisissa kohdin se säilyi ennal-
laan8. Paljas tiilipinta on käsitelty maalaamalla. Myös alku-
peräiset katot ja pilarit on jätetty näkyviin.

7 Kts. Kellarin lattian korotuskaavio s. 27
8 Kts. korotuskaavio s. 27

	Varastoissa	on	jätetty	näkyviin	alkuperäiset,	myöhemmin	umpeen	muuratut	holvit,	
pilarit	sekä	betoniset	alakattopinnat.	amoy	2022.

Ullanlinnankadun	suuntaan	avautuvaan	varastoon	on	tehty	runsaasti	muutoksia.	
Alun	perin	se	oli	osa	pitkää	käytävää.	Ikkuna-aukot	olivat	muista	kellarin	tiloista	poi-
keten	korkeat,	koska	sokkeli	on	tällä	puolella	korkeampi.	amoy	2022.

↖←

↑	

↓	 Vanhassa	leikkauspiirustuksessa	näkyvät	hyvin	edelleenkin	tunnistettavat	kohdat	
kellarikerroksessa,	kuten	holvit,	pilarit	ja	käytävän	korkeat	ikkunat.		
Ote	mittapiirustusleikkauksesta	noin	1910-1920-luvulta.	KA.
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Sähköpääkeskus.	amoy	2022.

↗	

↓	

↑	

1980-luvun	alussa	kellarissa	oli	hetken	aikaa	Igor	Herlerin	valokuvala-
boratorio,	jonka	käyttö	loppui	Igorin	lähdettyä	talosta.	Nykyisin	tila	on	
varastona.	(Timo	Vikkulan	sähköposti	24.8.2022.)

Osa	varastotiloista	on	säilyttänyt	vanhan	korkeutensa	muutoksissa.	
amoy	2022.

↘→ 	Lämmönjakohuone.	amoy	2022.
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SÄILYNEET ALKUPERÄISET  
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	 vuoden	1899	säilyneet	alkuperäiset	rakenteet.		
Pintakäsittelyt	ja	-materiaalit	on	pitkälti	uusittu	
vuoden	1981	museomuutosvaiheessa.

	 v.	1980-81	muutosvaiheen	uudet	seinä-	ja	tila-
rakenteet.

	 alkuperäiset	betoni-	ja	tiiliholvikatot	näkyvissä	
sisätilassa.

	 seinissä	tai	seinän	alaosassa	marmoroitu	panelointi.	
Marmoroinneista	osa	on	alkuperäisiä,	osa	tehty	1980-
luvun	korjausvaiheessa.	Porrashuoneessa	seinän	keski-
osan	kangastus	uusittu	1980-luvulla	ja	seinän	yläosassa	
alkuperäiset	koristeaiheet.

	 Seinän	alaosassa	alkuperäisen	mallinen	panelointi,	
mutta	pintakäsittely	on	muutettu	1980-luvulla	tummas-
ta	ootrauksesta	marmoroinniksi.	Seinän	keskiosassa	
1980-luvulla	tehty	maalattu	seppelekuvio.	Seinän	ylä-
osassa	alkuperäiset	koristeaiheet.

	
	

säilynyt	alkuperäinen	lattia,	kunnostettu	
v.	1980-81	muutosvaiheessa

	 säilynyt	alkuperäinen	kasetoitu	ja	vanhan	mallin	
mukaan	koristemaalattu	sisäkatto	(myös	pääpor-
taan	porrassyöksyjen	alapinnassa)
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rakenteet.
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	 seinissä	tai	seinän	alaosassa	marmoroitu	panelointi.	
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	 Seinän	alaosassa	alkuperäisen	mallinen	panelointi,	
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1980-luvulla	tehty	maalattu	seppelekuvio.	Seinän	ylä-
osassa	alkuperäiset	koristeaiheet.

	
	

säilynyt	alkuperäinen	lattia,	kunnostettu	
v.	1980-81	muutosvaiheessa
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säilynyt	alkuperäinen	kasetoitu	ja	vanhan	mallin	
mukaan	koristemaalattu	sisäkatto	(myös	pääpor-
taan	porrassyöksyjen	alapinnassa)



78    ARKKITEHTUURIMUSEO – SISÄTILOJEN RAKENNUSHISTORIASELVIT YS

3.1 SÄILYNEISYYS

MATERIAALIEN JA RAKENNUSOSIEN 
 SÄILYNEISYYS

Tieteellisten seurain talon massiivinen alkuperäinen tiilira-
kenne, betoni- ja tiiliholvit sekä teräspalkit ovat muutamia 
aukotuksia lukuun ottamatta säilyneet sellaisenaan yli 120 
vuotta. Valmistumisajan rakennustapa ja rakentamisen laa-
tu ovat kestäneet aikaa ja tulevat näillä näkymiin myös kes-
tämään pitkälle tulevaisuuteen.

Kipsikoristeista suuri osa on alkuperäisiä samoin kuin 
vedetyistä laastilistoista ja puisista muotolistoista. Kuten 
aiemmissa luvuissa on kuvattu, etenkin listojen kohdalla 
alkuperäisten erottaminen uusituista on pintapuolisesti hy-
vin vaikeaa. Tarkempi väri- ja materiaalitutkimus kuiten-
kin luultavasti paljastaa uudet selvästi.1

Alkuperäisistä pintamateriaaleista ovat säilyneet aino-
astaan mosaiikkibetonilattia porrashuonetilasarjassa, juh-
lasalin mosaiikkiparketti sekä osa marmoroiduista pa-
nelipinnoista. Lisäksi voimistelulaitoksen ajalta on säily-
nyt 1930-luvulta peräisin oleva lautalattia pienessä näytte-
lytilassa. Muilta osin pintamateriaalit on uusittu vuosien 
1980–81 muutoskorjauksessa. 

Sisäpintojen pintakäsittelyt on uusittu kauttaaltaan, lu-
kuun ottamatta alkuperäisinä säilyneitä marmoroituja pin-
toja sisäänkäyntiaulassa ja porrashuoneessa. 1980-luvun 
korjauksessa sisätilojen maalit ovat maalausselityksen mu-
kaan alkydimaaleja.2

Kaikki ikkunat ja suurin osa väliovista, myös paripeilio-
vista, on uusittu 1980-luvulla. Ikkunat ja pariovet on uusit-
tu alkupeäisen mallin mukaan. Alkupeäirisinäkin säilynei-
den peiliovien pintakäsittely on uusittu 1980-luvulla.

Sisääntulohalli, porrashuonekokonaisuus ja kokoelma-
sali ovat rakennuksen parhaiten säilyneet tilat. Näistä Si-
sääntulohalli on luultavimmin se, jossa ilme on kaikkein 
lähinnä alkuperäistä. Museon muissa tiloissa varsinaises-
ta säilyneisyydestä voidaan puhua vain paikoitellen. Säily-
neet ovat lähinnä osin alkuperäiset katto- ja jalkalistat sekä 
ensimmäisessä kerroksessa osittain näkyvissä olevat tyn-
nyriholvikatot.

1 1980-luvun korjauksessa uusitut vedetyt listat on tehty kipsilaastista, ei 
rappauslaastista.

2 Entisöintimaalausselitys, n. 1980: s.10-20

↑↑	Igor	Herlerin	henkilökohtaisiin	kokoelmiin	sisältyvä	pala	alkuperäis-
tä	puista	muotolistaa.	Osa	nykyisistä	listoista	on	uusittu	vanhan	mallin	
mukaan.	amoy	2022

↑	 Osa	porrashuoneen	seinien	alaosan	paneloinnista	ovat	säilyneet	alku-
peräisinä	pintakäsittelyineen.	Jalkalistaosiot	on	kuitenkin	lähes	kaut-
taaltaan	uusittu.	amoy	2022
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↑	 Kokoelmasalin	kasetoitu	katon	kipsikoris-
teet	ovat	pääosin	alkuperäisiä,	mutta	ko-
ristemaalaukset	on	uusittu	1980-luvulla.	
Väritys	on	todennäköisesti	jonkin	verran	
vaaleampi	ja	vähemmän	kontrastinen	
kuin	alkuperäinen.	amoy	2022

LISÄTIETOJA TARKEMMISTA TUTKIMUKSISTA
Yksityiskohtaista huonekorttitarkastelua ei ole tehty tä-
män selvityksen puitteissa. Yksittäisten rakennusosien tar-
kempi säilyneisyys- ja ajoitustarkastelu tulee tehdä siinä 
viimeistään seuraavan muutossuunnittelun yhteydessä. 
Alkuperäisten rakennusosien erottaminen vuosien 1980–
81 korjauksessa uusituista ei monin paikoin ole mahdollis-
ta ilman tarkempaa rakenteisiin ja pintoihin kajoavaa tut-
kimusta.

Nykyisten pintakäsittelyjen ja -materiaalien takana 
mahdollisesti säilyneet alkuperäiset kerrostumat tulee sel-
vittää ennen muutostöitä. Tämän selvityksen yhteydessä 
ei ole ollut mahdollista tehdä pintoihin kajoavaa väritutki-
musta.

→	 Porrashuonekokonaisuus	on	rakennuk-
sen	parhaiten	säilynyt	sisätila.	Valoku-
va	toisen	kerroksen	porrastasanteelta	
porrashuoneeseen.	Kuvakulma	on	sama	
kuin	tämän	selvityksen	kansikuvassa.	
amoy	2022
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SISÄTILOJEN ARKKITEHTUURIN  
OMINAISPIIRTEIDEN ANALYYSIKAAVIOT

1:250

Alkuperäisen arkkitehtonisen suunnitelman 
ja tilahierarkian kannalta olennaisimmat ti-
lat, jotka ovat säästyneet 1980-luvun muutos-
vaiheessa suurilta muutoksilta ja joissa tuli-
si tehdä tilallisesti ainoastaan palauttavia toi-
menpiteitä. Rakennusosien ja sisäpintojen 
osalta suositellaan alkuperäisen asun palaut-
tavia toimenpiteitä restauroinnin ohella. Al-
kuperäiset pintamateriaalit ja rakennusosat 
ovat tarkoin vaalittavia. Korjaukset ja täyden-
nykset tulee tehdä alkuperäisen mallin mu-
kaan.

Alkuperäisen arkkitehtonisen suunnitelman 
ja tilasommitelman kannalta olennaiset ti-
lat sekä tilat, joissa 1980-luvun muutos on ai-
kaansaanut uuden olennaisen tilakokonai-
suuden.  Suositellaan ainoastaan palauttavia 
tila- ja materiaalimuutoksia. Alkuperäiset ra-
kennusosat ovat tarkoin vaalittavia. Korjauk-
set ja täydennykset tulee tehdä alkuperäisen 
mallin mukaan.

Alkuperäisessä kokonaisuudessa päätoimin-
toja tukevat tilat, jotka myöhemmissä muu-
toksissa ovat säilyttäneet osan alkuperäisistä 
ominaisuuksistaan merkittävistä tilamuutok-
sista huolimatta. Alkuperäiset rakennusosat 
ja pintamateriaalit ovat tarkoin vaalittavia.

Alkuperäisessä kokonaisuudessa päätoimin-
toja tukevat tilat, joihin on tehty merkittäviä 
tilallisia ja arkkitehtonisia muutoksia. Alku-
peräiset rakenteet ja rakennusosat ovat vaa-
littavia. Muutosten tulee olla kokonaisuuteen 
sopeutettuja.

Puhtaasti toiminnon sanelemat tilat. Alkupe-
räiset rakenteet ja rakennusosat ovat vaalit-
tavia. 
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Alkuperäisessä kokonaisuudessa päätoi-

Alkuperäisen arkkitehtonisen suunnitel-
man ja tilahierarkian kannalta kaikkein 
olennaisimmat tilat. Kts. edellinen sivu.

Alkuperäisen arkkitehtonisen suunnitel-
man ja tilasommitelman kannalta olennai-
set tilat. Kts. edellinen sivu.

Alkuperäisessä kokonaisuudessa päätoi-
mintoja tukevat tilat. Kts. edellinen sivu.

mintoja tukevat tilat, joihin on tehty merkit-
täviä tilallisia ja arkkitehtonisia muutoksia. 
Kts. edellinen sivu.

Puhtaasti toiminnon sanelemat tilat. Kts. 
edellinen sivu.
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3.2 SISÄTILOJEN ARKKITEHTUURIN ARVOT JA OMINAISPIIRTEET

HUOLELLISEN SUUNNITTELUN JA 

 KÄSITYÖTAIDON TULOS KESTÄÄ AIKAA

Magnus Scherfbeckin Yleisten rakennusten ylihallitukses-
sa piirtämä Tieteellisten seurain talo on huolellisesti suun-
niteltu ja myös toteutunut tarkasti alkuperäisten suunnitel-
mien mukaan. Pääpiirustusten lisäksi alkuperäiseen suun-
nitelma-aineistoon sisältyvät työpiirustuspohjat, tarkka la-
veerattu leikkaus sekä pieni joukko tarkempia toteutus- ja 
mitoituspiirustuksia. Talotekniset järjestelmät on alusta al-
kaen sovitettu osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.1 Tiili-
muurit, pilarit, I-teräspalkit, betonilaatat sekä betoni- ja tii-
liholvit ovat kestäneet muuttumattomina valmistumisvuo-
desta 1899 lähtien, yli 120 vuotta.

TOTEUTUNUTTA SUUREMMAN RAKENNUKSEN 
YDIN

Rakennuksen erityispiirre on alusta saakka ollut  jokaisen 
käyttäjän toiminnan kannalta myös haaste: sisätiloista loh-
kaisee suuren osan tilava ja näyttävä porrashuone, jonka 
arvo on kiistaton, mutta hyödyntäminen hankalaa. Alku-
peräiseen suunnitelmaan kuuluneiden laajennusten – tai 
erilaisten myöhemmin laadittujen laajennussuunnitelmi-
en – toteutumatta jääminen on jättänyt sekä tieteelliset seu-
rat, Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen että Arkki-
tehtuurimuseon painimaan tilanahtauden parissa. Porras-
huonekokonaisuus on kuitenkin ehdottomasti rakennuk-
sen arvokkain sisätila, kolmannen kerroksen kokoelmasa-
lin ohella. 

TILARATKAISUN SÄILYNEISYYS
Tieteellisten seurain talon tilaratkaisu on lukuisista muu-
toksista huolimatta pääpiirteissään säilynyt: porrashuo-
ne ja porrastasanteet sekä sisääntulohalli muodostavat tila-
ratkaisun T:n muotoisen selkärangan kaikissa kerroksissa. 
Kolmannen kerroksen salitilan väliseinän purkaminen voi-
daan katsoa olevan alkuperäisen laajennettavaksi aiotun 
arkkitehtisuunnitelman mukainen toimenpide. 

1 Lue myös Tieteellisten seurain talon alkuperäinen painovoimainen il-
manvaihtojärjestelmä (Arkkitehdit Mustonen Oy, 2018)

Museotoimintaa varten tehdyt tila- ja talotekniset muu-
tokset on toteutettu pääosin rakennuksen päätilojen ul-
kopuolella. Porrastasanteen pienentäminen kolmannes-
sa kerroksessa on suurin arvokkaissa päätiloissa tapahtu-
nut muutos. 

Näyttelytilat on tehty entisiin kirjasto- ja lukusalehin, 
joihin merkittävimmät muutokset on tehty jo 1930-luvulla: 
keskeiset pilarit poistettiin lukusalista ja kirjastosalien vä-
liseinä sekä parvirakenteet purettiin. Näyttelytoiminnan 
kiinnitys-, pimennys- ja muihin tarpeisiin on 1980-luvun 
muutoksessa vastattu rakenteilla, jotka ovat purettavissa, 
mikäli tilojen käyttö muuttu. 

Uusien kirjastotilojen toteutus uuden portaan avulla en-
simmäiseen kerrokseen ja kellariin on aikaansaanut tilako-
konaisuuden, joka on Marjatta ja Martti Jaatisen toimiston 
suunnitteluvaiheen merkittävin lisäys Arkkitehtuurimuse-
on rakennuksessa.

Hissin ja koneellisen ilmanvaihdon lisääminen raken-
nukseen on aiheuttanut tilamuutoksia ja välipohjan auko-
tuksia, mutta uusi tekniikka on pääosin sovitettu raken-
nuksen alkuperäisiin hormistoihin. Eniten tilamuutoksia 
ovat aiheuttaneet märkätilojen rakentaminen kaikkiin ker-
roksiin sekä aputilojen tekeminen aiemmin suurempiin 
huonetiloihin.

SISÄTILOJEN ARKKITEHTONISEN ILMEEN 
 SÄILYNEISYYS

Vuosien 1980–81 korjauksessa porrashuonekokonaisuu-
den ja kokoelmasalin arvo on tiedostettu ja tilat ovat säi-
lyneet rakennuksen muita tiloja paremmin. Näissäkään ti-
loissa toteutus ei ole kuitenkaan ole ollut täysin palautta-
va.

Sisääntuloaula ja porrashuone ovat säilyneet verrat-
tain hyvin, lukuun ottamatta mahdollisesti koristemaala-
usten ja kangastetun seinäpinnan värisävyjä. Kokoelmasa-
lissa sen sijaan on muutoskorjauksessa luotu merkittäväs-
ti alkuperäisestä eroava, vaalennettu tulkinta alkuperäi-
sestä. Kipsikoristeet ja koristelistat ovat alkuperäiset, mut-
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ta tilan väritys on muuttunut uusrenesanssin tummasta ja 
runsaasta ilmeestä huomattavasti.

Näyttelysaleissa, kirjastossa, toimistotiloissa ja muis-
sa tiloissa alkuperäisiä pintoja ei ole säilynyt kuin paikoi-
tellen2. Alkuperäisiä muistuttavina uusittujen ikkunoiden, 
ovien ja listoitusten ansiosta rakennuksen ydinolemus 
hahmottuu kuitenkin edelleen tiloissa, jotka ovat säästy-
neet suurilta tilamuutoksilta ja uusilta kiintokalusteilta.

Sisätilojen tarkemmat väri- ja materiaalitutkimukset 
ovat tarpeen sen selvittämiseksi, minkä verran 1980-luvun 
alussa uusittujen pintojen alla on tallessa alkuperäisiä pin-
takäsittelyitä ja -materiaaleja.

RESTAUROINNIN LÄHTÖKOHDAT  
ENNEN JA NYT

1980-luvun museomuutosvaiheessa on ollut rakennuksen 
alkuperäisyyttä arvostava ote, mutta restaurointifilosofia 
on ollut erilainen kuin se luultavasti olisi nyt 2020-luvul-
la. Alkuperäisiä sisäpintoja on päätiloissa osin restauroitu 
ja täydennetty vanhan mallin mukaan. Sisätilojen värityk-
sessä ja pintakäsittelyissä on toteutettu kuitenkin myös al-
kuperäiseen sopeutettuja, mutta siitä selvästi poikkeavia 
muutoksia. 

Kokonaan uudet elementit, kuten uudet väliovet ja kiin-
tokalusteet, on toteutettu rakennuksen alkuperäiselle ark-
kitehtuurille alisteisina ja esimerkiksi väritykseltään siihen 
sopeutettuina. 

Marjatta ja Martti Jaatisen toimiston arkkitehtisuunnit-
telun ja Igor Herlerin entisöimistöiden välillä on vuoropu-
helua, joka on johtanut lopputuloksessa omaleimaisiin yk-
sityiskohtiin, kuten marmoroituihin sähkökalusteisiin ja 
alkuperäisen mallin mukaisiin kattolistoituksiin tilamuu-
toksiakin kokeneissa tiloissa.

2 Lähinnä tiloissa, jotka ovat alun perin kuuluneet kolmannen kerroksen 
porrastasanteeseen.

ARVOKAS ALKUPERÄINEN  

MATERIAALI JA INTENTIO

Arkkitehtuurimuseossa on säilynyt hyvin vähän alkupe-
räisiä pintamateriaaleja ja niiden vaaliminen on tärkeää jat-
kossakin. Alkuperäisten pintarakenteiden, koristeaiheiden, 
muotolistojen  ja koristemaalausten säilyttäminen on ensi-
sijaista. Seuraavassa restaurointivaiheessa joudutaan pun-
taroimaan uudelleen, onko tarkoituksenmukaisempaa säi-
lyttää alkuperäinen materiaali vai uusia rapautuneita ko-
risteita huolellisen muottityön avulla alkuperäisen muo-
don paremmin esiin saamiseksi.

Alkuperäiset betoni-, tiili- ja teräsrakenteet ovat kestä-
neet aikaa ja niistä on 1980-luvun muutosvaiheessa huolel-
linen dokumentointi. Mitään tarpeettomia muutoksia ei al-
kuperäisiin rakenteisiin tule tehdä.

Rakennuksen tilaratkaisu asettaa toiminnalle haastei-
ta, mutta oikeassa käytössä näyttävä porrashuonekokonai-
suus ja komeat salit ovat rakennuksen tärkein voimavara. 

1980-luvulla toteutettu museomuutosvaihe osoittaa, et-
tä uuden ja olemassa olevan välinen suhde voidaan rat-
kaista monella tavalla. Arkkitehtuurimuseon rakennuk-
sen alkuperäisen arkkitehtuurin intentio on selvästi nähtä-
vissä 1890-luvun toteutussuunnitelmissa ja itse rakennuk-
sessa yhä tänä päivänä. Tämän uusrenesanssin ajan arkki-
tehtonisen ilmaisun kunnioittamisen ja alkuperäisen hen-
gen vaalimisen tulee olla kaikkien tulevien muutosten läh-
tökohtana.
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LUETTELO KESKEISIMMISTÄ LÄHDEPIIRUSTUKSISTA

KANSALLISARKISTON DIGITOITU PIIRUSTUSAINEISTO:

Schjerfbeck, Magnus, 1896.
Luonnospiirustukset: Asemapiirustus; Julkisivu itään ja 1.-3. krs pohjapiirustukset (Förslag till byddnag för Wetens-

kapliga föreningar: situationsplan; plan af 1sta, 2ndra, 3dje wån. Magnus Schjerfbeck, 1896.

Schjerfbeck, Magnus & Gripenberg, Sebastian, 1897.
Toteutuspiirustukset: Asemapiirros ja leikkaus; Julkisivu itään; Julkisivut länteen ja etelään; Pohjapiirrokset kellarista 

ja 1. kerroksesta; Pohjapiirrokset 2. ja 3. kerroksesta (Byggnad för vetenskapliga och litterära föreningar: Situa-
tionsplan & Genomskärning i A-B; Fasad mot Kaserngatan; Sidofasad & gårdsfasad; Plan af subbassementet & 
1sta våningen; Plan af 2ndra & 3dje våningen; Situationsplan & Plan af mezzanin. 

Julkisivututkielma, värilaveeraus (Vetenskapliga föreningars hus i Helsingfors), ei päivämäärää tai allekirjoitusta, ole-
tettavasti Magnus Schjerfbeck n. 1898.

Detaljipiirustuksia: 2 kpl alkuperäisiä ikkunoiden detaljipiirustuksia. Kolmannen kerroksen seinäprojektio koristeai-
heista. Halkileikkaus porrashuoneen läpi ja saman piirustuksen luonnosverso. Pääportaan mitoituspiirustus. 
Kirjastoparven ritilän mittapiirustus. Pienemmän kirjastosalin alakattopiirustus. Alkuperäiset mitoitetut työ-
piirustuspohjat kellarista ja 1. kerroksesta. Julkisivun poikkileikkaus. Julkisivusommitelmaluonnos. Vesikaton 
mitoitettu työpiirustus. Päiväämättömiä, mutta selvästi toteutusvaiheesta eli vuodelta 1898.

L. Yrjö, 1898 (nimi yhdessä piirustuksista)
Sokkelipiirustukset: Mitoitetut sokkelien julkisivuprojektiot ja sokkelimuurin leikkaukset, 4 kpl (kaikki julkisivut).

Mitoitetut pohjapiirrokset, joihin merkitty lattiamateriaalit ja muita merkintöjä, kellari ja 1. kerros; 2. ja 3. kerros sekä 
parvikerros (Plan af Subbassementet & 1sta våningen; Plan af 2ndra våningen och mezzanin, Plan af 3dje vå-
ningen), ei päivämäärää tai vuosilukua, mahd. noin 1900-1910.

Pohjapiirustukset kellari ja 1. kerros, 2. ja 3. kerros sekä parvikerros ja asemapiirros (Byggnad för vetenskapliga och lit-
terära föreningar: Plan af källare wåningen & Ista wåningen; Plan af IIndra wåningen & IIIdje wåningen; Plan 
mezzanin, Situationsplan), ei päivämäärää tai vuosilukua, oletettavasti n. 1910-1920 ennen laajennussuunnitel-
mia.

Scherfbeck, Magnus, 1922.
Laajennussuunnitelmat vuodelta 1922: Leikkaus, asemapiirustus, julkisivut ja pohjapiirustukset. "Tillbyggnadsförlag 

för vetenskapliga föreningarnas hus."

Lisäksi yleisten rakennusten ylihallituksessa laadittuja laajennussunnitelmia 1930-luvulta rakennuksen muuttamisesta 
Korkeimman oikeuden tiloiksi.

Kansallisarkiston paperiarkistosta löytyvät lisäksi: Toiset yleisten rakennusten ylihallituksen suunnitelmat rakennuk-
sen muuttamisesta korkeimman oikeuden tiloiksi, Restauroivat arkkitehdit Helin&Siitonen laatima ehdotus 
vaihtuvien näyttelyiden keskuksen rakentamisesta silloisen Rakennustaiteen museon ja Designmuseon välisel-
le piha-alueelle ja maan alle rakennusten alueelle.
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ARKKITEHTUURIMUSEON PIIRUSTUSARKISTO

G. Stenius, 1930-luku.
Piirustukset liikuntakäyttövaiheesta: Kopiot piirustuksista, pohjapiirustukset 3. kerroksesta ja ullakkokerroksesta. 

Piirtänyt G. Stenius. Oletettavasti vuodelta 1934. Helsingin rakennusvalvonnan arkisto.

Vesijohtoliike Huber, 1934.
Piirustukset: pohjapiirustukset kellarista, 1. kerroksesta, 2. kerroksesta, 3. kerroksesta ja ullakkokerroksesta. AB Vesi-

johtoliike Huber Oy. 21.2.1934.

Kaukolämpöjohdon sähkösuunnitelma: Piirustukset kaikista kerroksista. Helsingin kaupungin sähkölaitos. 
23.9.1969.

Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen, 1977–1981.
Pääpiirustukset, vahvistettu 3.2.1978: Pohjapiirrokset: 1., 2., 3., 4. kerros, ullakko ja kellari, kattokuva, asemapiirros, 

vanhojen piirustusten päälle tehdyt julkisivut itään, etelään, länteen ja pohjoiseen sekä leikkaus. Lisäksi leik-
kauksen selitysosa "rakenteet".  

Pääpiirustusmuutokset, vahvistettu 4.9.1981: Pohjapiirrokset: 1., 2., 3., 4. kerros, ullakko ja kellari, kattokuva, asema-
piirros, pihasuunnitelma vanhojen piirustusten päälle tehdyt julkisivut itään, etelään, länteen ja pohjoiseen 
sekä leikkaus. Lisäksi tekstidokumentti "Muutokset pääpiirustuksissa 23.9.1981". 

Toteutuspiirustukset nro 021-027 ja 031-062, vuosilta 1979–1981. Työpiirustus pohjat, leikkaus ja osapiirustuksia 
(mm. uusien portaiden piirustukset, huonekortteja, kalustepiirustuksia jne.)

Lämpöinsinööritoimisto Toijala & Co Ky, 1979.
Ilmanvaihtotekniset piirustukset, hyväksytty 15.4.1980:  Tasokuvat: kellari, 1., 2., 3. ja 4. kerros sekä ullakko, IV-ko-

nehuoneen leikkauksia, leikkaus koko rakennuksesta. 
Ilmanvaihtotekniset piirustukset, hyväksytty 1.9.1988:  Asemapiirros ja  julkisivuprojektiot aiheesta "väliaikaiset il-

manvaihtopiiput". 

SRT Suunnnittelu Oy, 1976-81.
Rakennepiirustukset muutoksista, saapuneet rakennusvalvontaan 31.1.1979: Tasokuvat 1., 2., 3., ja 4. kerros, ullakk

sekä kellarikerros, hissikuilu, invalidiluiska ja kirjaston porras kellarikerroksessa, näyttelysalien katto, kierre-
porras sekä leikkauspiirustuksia kellarikerroksesta. SRT Suunnittelu. 

o 

Rakennepiirustukset alkuperäisestä rakenteesta, saapuneet rakennusvalvontaan 31.1.1979: Tasokuvat 1., 2., 3., ja 4. 
kerros, ullakko sekä kellarikerros. 

Aukkopiirustukset, saapuneet rakennusvalvontaan 31.1.1979: Tasokuvat 1., 2., 3., ja 4. kerros, kellarikerros sekä 
katto.  

Rakennepiirustukset muutoksista, saapuneet rakennusvalvontaan 28.1.1981: Piirustukset: "Ullakon kattoikkuna-
aukkojen lahojen pielien vahvistaminen, "Palotikkaat ja kattopollarin kiinnitys", "Ullakon saneeraus kokoel-
masalin kohdalla" 

Insinööritoimisto Kupari Ky, 1977–1981
Sähkösuunnitelmat 1980-luvun muutosvaiheesta, vahvavirta- ja heikkovirtapiirustukset kerroksista sekä valaisin-

luettelo
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Maalarimestari Yrjö Pilvi
Entisöintimaalaustyöselostus, 25.3.1980: Kiinteistön Kasarminkatu 24 korjaus- ja muutostyö Suomen Rakennustai-

teen museon käyttöön (huom. haastattelujen perusteella ei pidä esimerkiksi maalityyppien osalta täysin paik-
kaansa)

Koristemaalausten dokumentointi- ja/tai suunnitelmapiirustukset
Kaikista porrashuoneen ja kokoelmasalin koristemaalausaiheista 1:1 piirustukset Tikkurilan Monicolor -värikoodeilla 

varustettuna. Lisäksi 1:1 piirustus kokoelmasalin 1980-luvulla tehdystä seppeleaiheesta ja vaihtoehtoinen, se-
kä nykyisestä että alkuperäisestä poikkeava piirustus kokoelmasalin kasettikaton koristemaalauksista.

ARKKITEHTITOIMISTO ARKJAATISET OY:N ARKISTO

Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen, 1977–1981.
Pääpiirustukset muutoksineen vuosilta 1978 ja 1981.
Toteutuspiirustukset nro 021-027 ja 031-088, vuosilta 1979–1981. Työpiirustus pohjat, leikkaus ja osapiirustuksia. 

(Aiemmin mainittujen lisäksi huoneselitys, oviluettelo ja uusittujen palo-ovien toteutuspiirustus, kellarin ik-
kunoiden ja muiden ikkunoiden ikkunakaaviot ja detaljit, kiintokalustepiirustuksia jne.)

Rakennusselitys 2.7.1981

HUOM. 
Nämä Arkkitehtitoimisto Arkjaatiset Oy:n aineistot on luovutettu Arkkitehtuurimuseon piirustusarkistoon



→	 Takakannen	kuva:	
	 Arkkitehtuurimuseon	parhaiten	säilynyt	tila	on	sen	komea	

koristeltu	porrashuone.	amoy	2022
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