YLLÄ: ARKKITEHTUURIMUSEON PIHAN PUOLEINEN JULKISIVU VUONNA 2018.

helmi- ja puolasauva

lootuksenkukka-aihe

helmisauva

ARKKITEHTUURIMUSEO
(ent. Tieteellisten Seurain talo)

JULKISIVUJEN JA VESIKATON RAKENNUSHISTORIASELVITYS
Tieteellisten seurain talo valmistui Helsingin Kaartinkaupunkiin
vuonna 1899. Rakennus toimi välillä vuosikymmeniä liikuntakäytössä, kunnes 1980-luvun alussa Arkkitehtuurimuseo, silloinen
Suomen rakennustaiteen museo, muutti sinne mittavan korjaus-

uurroslista

ja muutosvaiheen jälkeen. Rakennus on Suomen valtion omistuksessa ja sitä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt. Arkkitehdit Mustonen
Oy on laatinut vuonna 2017 tulevien korjausten tarpeisiin rakennushistoriaselvityksen, joka on rajattu koskemaan rakennuksen
ulkoarkkitehtuuria.
Magnus Schjerfbeckin suunnittelema Tieteellisten seurain talon on määritelty edustavan uusrenessanssia, mutta rakennuksen alkuperäispiirustuksiin ja arkkitehdin muihin töihin tutustumi-

↑ Pääjulkisivun keskirisaliitin koristeaiheita. amoy 2017
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← Akantuslehti-koristeaihe
esitettynä kirjassa
Warning,
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RAKENNUKSEN
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KÄYStrelitz in Mecklenburg.
TETYISTÄ KORISTEAIHEISTA.

nen paljastaa, että kyseessä on tyylillisesti monipuolisempi rakennus. Toteutunut osa on vain osa alkuperäissuunnitelmaa, joka jäi
taloudellisista syistä vajaaksi. Sekä julkisivujen koristeaiheet että

seon etelä- ja pohjoisjulkisivun ikkunoiden yläpuolelta (ks.

profiilien lisäksi keskirisaliitissa on ikkunoiden yläpuolella

kuva s. 24).2

käytetty eräänlaista joonialaisen pylvään uritusta muistut-

Pääosin antiikin Kreikasta ja Roomasta peräisin olevat

tuen ja kattotuolien käpäläpuut lepäävät muurin alaosan

tavaa uurroslista-aihetta, jolle ei tässä yhteydessä löytynyt

rakenteet on esitetty yksityiskohtaisesti alkuperäisissä työpiirus-

rakennuksessa käytetyt ornamentit ovat yleisiä uusklassis-

tuksissa ja rakennus on hieno esimerkki Schjerfbeckin korkealaa-

tä löytyvät vuonna 1887 julkaistusta saksankielisestä or-

rain talon julkisivussa koristeaiheiden käyttö on hienostu-

tuisesta suunnittelutyöstä.
koseinän paksuuteen. Täten muurin taakse jäävä onkalo on

namentiikan oppikirjasta. Edellä mainittujen koristelista-

nutta ja koristeaiheita on sijoitettu julkisivuun harkiten.
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päällä. Alkuperäisten leikkauspiirustusten, ja paikalla otettujen mittojen perusteella muurin sijainti on suhteessa ul-

suoranaista vastinetta.

min ja uusrenessanssin koristeaiheita. Kolme ensimmäis-

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Tieteellisten seu-

Gustav Nyström, 1894. Alunperin Läroverket för gosssar och flickor.

Selvityksessä on suurimmillaan
niukan arkistoaineiston
ja paikalla
tehtyjen
Kasarmikadun
puoleisella
räystäällä. Muu-

arkkitehdit mustonen oy

25

rin takainen
tilarakennuksen
on hankalasti nähtävissä.
Erillistä
havaintojen perusteella
selvitetty
alkuperäinen
ul- tuuletustasen
tilaan
ei ole, mutta
aukot,
joissa kattotuolit
kulkevat
koasu ja esitetty, miten
voidaan
arvioida
säilyneen
tähän päi-
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muurin läpi tasaisin välein, eivät ole tiiviit.

vään. Julkisivujen ja vesikaton muutokset käydään läpi sekä julki-

Paikoin pystymuurin yläpinnassa näkyy pystyhorme-

sivuittain että rakennusosakohtaisesti. Rakennuksen sisätilat ja

ja, joiden tarkoitus ei ole selvillä. Ne saattavat liittyä ilman-

niiden muutosvaiheet
eivät kuulu
selvitystyön
piiriin. rakennusaivaihtoon,
muttatämän
voivat myös
olla ulkoseinän
Jatkotyönä on syntynyt
selvitys rakennuksen alkuperäisen paikaisia kuivatushormeilta.
novoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteesta.

↑ Kasarmikadun
puoleisella
julkisivulla pysRAKENNUKSEN
ALKUPERÄISET
VESIKATTORAKENTEET tymuurin
OVAT SUURELTA
OSIN
PUUTtaakse jää
n. 90SÄILYNEET.
cm onkalotila.
TUNUTTA illustraatio
PIIRUSTUSAINEISTOA
amoy 2017 ON TÄYDENNETTY
SELVITYKSESSÄ ILLUSTRAATION.
↓ Pihajulkisivulla muurin taakse jäävät vain

ARKKITEHTUURIMUSEO (ent. Tieteellisten seurain talo) (bruttoala 2305 m2)

kattotuolien kärjet. illustraatio amoy 2017

(Magnus Schjerfbeck, Sebastian Gripenberg, 1899; Gunnar Stenius, 1934; Marjatta ja Martti Jaatinen, 1981)
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