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1. JOHDANTO

Senaatintori ja sitä kiertävät rakennukset esiintyvät monissa yhteyksissä Helsingin 

kasvoina, kaupunkia symboloivana, historiallisena ytimenä. Helsinkiläiselle Senaa-

tintori on kodikkaalla tavalla tuttu ja samanaikaisesti tavoittamattomissa, omassa 

ajassaan ja arvokkaassa etäisyydessään. Senaatintorin sivuseinät, Valtioneuvoston 

linna ja yliopisto, jäävät kirkon katveeseen ja toriasetelmassa toistensa kaltaisena 

ne jäävät helposti vaille ansaitsemaansa kohdennettua huomiota. Valtioneuvoston 

linna esiintyy auringon valaisemana heti puolen päivän jälkeen – yliopistolle loistaa 

vain aamupäivän tuore aurinko. Kaupungin liikennevirtoja myöten torille saavutaan 

useimmiten Aleksanteria pitkin tai Kauppatorin suunnasta, joten Valtioneuvoston 

linna on luontaisesti katseen kohteena. Yliopiston muuri on varjossa seisovan tark-

kailijan roolissa. Näiden kahden rakennuksen jännitteistä ja symbioottista suhdetta 

kuvaa osuvasti ote arkkitehti Carl Ludvig Engelin (1778-1840) ystävälleen Herrlichil-

le lähettämästä kirjeestä heinäkuussa 1830. Yliopiston uuden päärakennuksen hah-

mo oli vasta paljastumassa kaupunkilaisille ja Senaatintori oli ensimmäistä kertaa 

hahmottumassa suljettuna toritilana. 

”Hauskinta on katselijoiden minulle usein esittämä kysymys, kumpi mielestäni on 

kauniimpi rakennus, Senaatintalo vai Yliopisto. Kun sitten sanon heille, että heidän 

olisi itse saatava se selville, että minä en sitä osaa sanoa, niin he katsovat oikealle 

ja vasemmalle, katsovat ensin toista ja sitten toista ja huudahtavat sitten ruotsiksi: 

Piru tietäköön kumpi on kauniimpi! Toinen on yhtä kaunis kuin toinenkin. Tällaisia, 

ystäväni, ovat arvostelijani!”2 

Yliopisto on sittemmin laajentunut korttelin kokoiseksi, arkkitehti J. S. Sirénin 

(1889-1961) suunnitelmien mukaisesti. Engelin torin puoleinen 1830-luvun jul-

kisivu edustaa kuitenkin mielikuvallisesti koko korttelin mittaista päärakennusta. 

1930-luvun laajennusosa ja sotien jälkeinen jälleenrakennus kattaa noin 2/3 kortte-

lin rakennusvolyymista, mutta ulkoasultaan laajennus naamioituu vanhempaan, en-

Valtioneuvoston linna ja yliopiston päärakennus ovat samaa lajia, klassismin näkökulmasta kuitenkin 
eri rotua, tai vähintäänkin omia yksilöllisiä persooniaan.
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geliläiseen asuun. Sisätilojen osalta taas siréniläisyys valtasi Engelinkin puolen, kun 

rakennusta jouduttiin sota-ajan vaurioiden jälkeen korjaamaan. Ainoastaan Senaa-

tintoria lähinnä oleva tila, Engelin vestibyyli, on säilyttänyt 1830-luvun piirteensä. 

Engelin ja Sirénin yhdessä luoma kokonaisuus on rationaalinen, kurinalainen ja vah-

va. Sisätilojen osalta nykytilannetta dominoivat Sirénin suuret linjat, joita aikoinaan 

ovat innoittaneet pyrkimys puhtauteen. Sirénin arkkitehtuurissa yhdistyy jakamatto-

malla tavalla sammuvan klassismin sopivaisuuden ihanne decorum ja voimistuvan 

funktionalismin tarkoituksenmukaisuus. Yliopiston käytäviä kulkiessa voi mielessään 

maistella Sirénin kuvausta 1930-luvun ilmapiiristä aiempiin vuosikymmeniin verrat-

tuna: ”puhtauden ihanne esiintyy laajakantoisempana ja vaateliaampana, probleemi 

on muuttunut syvemmältä luotaavaksi, se ei koske enää yksinomaan muotoa, se 

koskee myös ja yhtä paljon itse rakenteita, niitten yksinkertaisuutta, luonteenomai-

suutta, muodollista ilmentämiskelpoisuutta, rakenteellista sopivaisuutta, tarkoituk-

senmukaisuutta.”3

Perinteinen taidehistoriallinen tutkimus on määrätietoisesti setvinyt päärakennuk-

sen klassisten aiheiden alkuperiä ja tarkoitettuja merkityssisältöjä. Näiden omana 

aikanaan universaaleiksi koettujen symbolien viesti syvenee ja laajenee, jos tuntee 

niiden kehityskertomuksia, mutta klassistisia aiheita voi yhtälailla antautua tulkit-

semaan pelkästään kokemuksellisesti. Päärakennuksen kahdelta eri vuosisadalta 

olevassa arkkitehtuurissa ilmentyy akateemisen sivistyksen kyseenalaistamaton ar-

vostus. Berliinistä Suomeen saapuneen Engelin arkkitehtuurilla akateeminen yh-

teisö on asetettu tasavertaiseksi valtiovallan kanssa. Kun taas Pohjanmaalta kotoisin 

oleva, suomenkielinen Sirén on luonut nuoren demokraattisen valtion kansalaisille 

rationaalisen rakennuksen sivistyksen kehikoksi. Tämä raportti pyrkii tarjoamaan 

sekä tiedollisia että esteettisiä apuvälineitä Yliopiston päärakennuksen arkkitehtuu-

rin ja historian ymmärtämiseen.

2017
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1.1. Yleistä tutkimuksesta

Tutkimustyö on tehty Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen (Tila) tilaus-

työnä syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Tavoitteena on ollut koota erityisesti 

Tilan ja Yliopistomuseon hallussa olevasta aineistosta helposti käytettävää lähtötie-

toaineistoa tulevan peruskorjauksen suunnitteluun ja myös rakennuksen jatkuvaan 

ylläpitoon. Tämä tarinallinen selvitys rakennuksen historiasta on työn hiotuin osuus. 

Tämän ohella työn aikana on kerätty piirustusaineistoluetteloa, koottu muutosvai-

heita taulukkomuotoon ja koottu huonekortisto tärkeimmistä tiloista. Hiukan eril-

lisenä kokonaisuutena rakennuksen irtokalusteista on koottu kalustekortistoa, joka 

pyritään saattamaan ajan tasalle kevään 2017 aikana. 

Työssä pyrittiin painottamaan viimeisen peruskorjausvaiheen (1987-2000) ratkai-

suja, mutta varsin pian kävi ilmeiseksi, että koska peruskorjausta ohjasivat nimen-

omaan Sirénin tekemät ratkaisut, tuli Sirénin arkkitehtuurin perusta tuntea hyvin. 

Sirénin arkkitehtuurin analysoimisessa arkkitehti Eija Merenmiehen loppusuoralla 

oleva väitöskirjatutkimus vuoden 1931 laajennuskilpailusta ja toteutuneesta laajen-

nuksesta on ollut suureksi avuksi. Kilpailua ja Sirénin ratkaisun pääpiirteitä koskeva 

teksti on suurelta osin hänen laatimaansa. (Merenmies, Eija, Laajennusosa, Helsinki 

2017). Arkkitehtuurin tulkintaa käsittelevää tekstiä on sorvattu yhteistyössä. Kersti 

Tainio (HuK taidehistoria) on laatinut tekstejä, seulonut arkistojen antia ja poiminut 

tietoja taulukoihin. Työn vastuullisena tekijänä toiminut Kati Winterhalter on muo-

kannut nyt käsillä olevan kokonaisuuden, sisällyttäen siihen Merenmiehen ja Taini-
on tekstit. Mikko Bonsdorff on laatinut ajoituspohjat ja työssä esiintyviä kaavioita.

Huonenumerot ja nimitykset

Päärakennuksen järjestelmällinen huonenumerointi on tullut käyttöön aikaisintaan 

1970-luvulla. Viimeisen peruskorjauksen käynnistyessä käytettiin edelleen samaa 

huonenumerointia, mutta koska tilojen huonejakoja muutettiin pitkän prosessin 

aikana jonkin verran, on huonenumerointia sittemmin muutettu tarpeen mukaan. 

Kun tiloja on ensin jaettu ja sen jälkeen yhdistetty uudestaan, on huoneiden nu-

meroinnissa paikoin tapahtunut epäloogiselta vaikuttavaa, vähäistä vaihtelua. 

Vanhan ja uuden puolen sisääntulokerrokset ovat eri tasoilla: vakiintuneen käy-

tännön mukaisesti uuden puolen pääovet ovat 1.kerroksessa, vanhan puolen ves-

Engelin suunnitelma yliopiston pääjulkisivuksi tammikuussa 1828, ei toteutunut. KA, RakhII, Ida 31.
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tibyyliin tullaan 2. kerrokseen. Tässä raportissa pyritään johdonmukaisesti käyttä-

mään tätä vakiintunutta kerrosnumerointia, mutta koska Sirénin asiakirjoissa uuden 

puolen sisääntulo on pohjakerros ja nykyinen 2. kerros on ensimmäinen, esiintyy 

lainauksissa ja asiakirjaviitteissä myös tätä vanhempaa käytäntöä. 

Yliopiston hallintoon ja toimintaan liittyy muutamia Helsingin yliopistolle erityisiä 

käsitteitä, jotka esiintyvät myös piirustuksissa. Yliopiston hallintouudistuksen yhtey-

dessä 2009 osa nimikkeistä on poistunut kokonaan käytöstä.

Yliopiston kanslerin tehtävä on vuosien saatossa hiukan muuttunut. Aikoinaan 

kansleri on ollut kuninkaan tai keisarin nimittämä valtiovallan edustaja yliopiston 

hallintoelimissä, sittemmin hän on edustanut yliopistoa valtiovallan suuntaan. Kans-

leri on edelleen yliopiston ylin viranomainen ja nykyään hänen tehtävänään on 

edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Kanslerin toimisto-

huoneisto on sijainnut uuden puolen 2. kerroksen luoteisnurkassa vuodesta 1937 

alkaen. Huoneistoon on oma sisäänkäynti Yliopistonkadun puolelta. 

Konsistori oli Helsingin yliopiston ylin hallintoelin Turun akatemian alkuajoista aina 

vuoteen 2009 saakka. Vuoteen 1991 asti yliopistossa oli sekä suuri että pieni kon-

sistori päätöksentekoa varten. Suureen konsistoriin kuuluivat kaikki yliopiston pro-

fessorit. Vuodesta 1992 eteenpäin suuri konsistori on ollut lähinnä seremoniallinen 

elin, jonka tehtävänä on edistää tieteiden välistä yhteistoimintaa ja ylläpitää akatee-

misia perinteitä. 4 Vuoden 2009 hallintouudistuksen myötä konsistorin nimi vaihtui 

yliopiston hallitukseksi ja ulkopuolisia jäseniä on aiempaa enemmän. 

Dekaanit ja varadekaanit ovat kunkin tiedekunnan ylimpiä esimiehiä.

Aktuaari vastasi mm. opiskelijaluetteloiden ja läsnäolotietojen ylläpitämisestä ja ar-

kistoimisesta. Tehtävia hoitaa nykyään Yliopiston opiskelijapalvelut.

Kvestori on yliopiston talousjohtaja ja talousosaston nimi oli aiemmin kvestuuri. 

Kamreeri on talousosaston virkamies. 

Reistraattori (tai registraattori), nykykielessä kirjaamo, vastasi saapuvan ja lähtevän 

kirjeenvaihdon kirjaamisesta sekä diaarien ylläpitämisestä.

Arkistopiirustukset

Tutkimustyön kannalta keskeisiä piirustuskokonaisuuksia on pyritty käymään läpi 

oleellisiltaosin. Kattavin piirrustuskokoema löytyy Yliopistomuseon huolella luet-

NOIN 1970

NOIN 1981

2017

1988
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teloiduista kokoelmista. Rakennuksen ensimmäisen asun kannalta keskeisin on 

luonnollisesti Engelin hyväksyttyjen piirustusten sarja maaliskuulta 1828 (HYM) 

sekä sitä edeltävä sarja tammikuulta (KA). Toteutuneen rakennuksen arvioinnissa 

kiinnostavia ovat olleet vuosien 1879, 1912 ja 1914 vesijohtoihin, lämmitykseen 

ja ilmanvaihtoon liittyvät talotekniset suunnitelmat.5 Näiden toteutuksesta ei ole 

tullut varmuutta, mutta piirustukset toimivat keskeisten huonetilojen osalta doku-

mentoivana materiaalina. Sirénin vaiheen kiinnostavin kokonaisuus on vuoden 

1935 työpiirustussarja6, joka ilmeisesti korreloi vuoden 1935 painettuun työseli-

tykseen, sisältäen myös talotekniset järjestelmät. Sirén Arkkitehdit Oy:n hallussa on 

noin 650:n piirustuksen kokoelma, jossa on monentyyppistä aineistoa Sirénin koko 

suunnitteluajanjaksolta, vuodelta 1935 aina vuoteen 1952 saakka. Aineisto on luet-

teloitu yksilöiden Veikko Pakkasen laatimassa selvityksessä vuodelta 1987, jolloin 

aineisto myös mikrofilmattiin Yliopistomuseon kokoelmiin. Näitä suunnitteluasia-

kirjoja täydentää Arkkitehtilehdessä vuosina 1941 ja 1950 julkaistut, oletettavasti 

toteutusta noudattavat pohjakaaviot. 1960- ja 1970-lukujen, lähinnä Arkkitehti-

toimisto Ström & Tuomiston muutospiirustussarjoja on käyty läpi vain kursorisesti, 

sillä näiden muutostyöt ovat olleet suhteellisen vähäisiä ja suurelta osin purettu 

myöhemmissä vaiheissa. Yliopiston oman Tila- ja kiinteistökeskuksen (aiemmin 

Teknillinen osasto) oma dokumentoiva piirustusaineisto on varsin kattavaa 1970-lu-

vulta eteenpäin. Toisinaan näiden piirustusten perusteella on vaikea todeta, mitä 

käyttötarkoitusta varten jokin piirustus on laadittu. Arkkitehtitoimisto LPR:n (Laiho-

Piirustusvertailu: alla punasävyinen kopio 3.3.1935 päivätystä työpii-
rustuksen kopiosarjasta, signeeraus J. S. Sirén. Päällä viivapiirustusote 
TILA:n ylläpitämästä CAD-ajantasatiedostosta (2016).
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Pulkkinen-Raunio) aineisto 1980-luvun lopulta alkaen on varsin runsasta ja sitä on 

säilynyt niin TILA:ssa, Helsingin rakennusvalvontaviraston arkistossa kuin LPR:llä 

itselläänkin. 1990-luvun lopulta piirustukset ovat CAD-muotoisia. Tässä yhteydessä 

LPR:n aineistoa ei ole käyty läpi, sillä yleistasoista tarkastelua varten TILA:n aineisto 

on ollut riittävä. Tutkimuksessa käytetyt CAD-pohjapiirustukset ovat Tila- ja kiin-

teistökeskuksen ylläpitämiä ajantasatiedostoja, jotka on laadittu Arkkitehtitoimisto 

LPR:n muutossarjojen pohjalta ja joita on sen jälkeen päivitetty uudempien muu-

tostöiden myötä. Piirustusten mittatäsmällisyydestä ei ole tarkkaa tietoa. 

Jatkotutkimustarpeita

Väritutkimus: Aiemmista väritutkimuksista on säilynyt Veikko Kunnaksen dokumen-

toima Engelin vanhan puolen tutkimus vuodelta 1989. Tutkimus rajautuu vanhalle 

puolelle ja keskittyy vestibyylin pintoihin. Muutaman muun tilan osalta tehty doku-

mentointi ei tarjoa ajoitettua väritietoa. Arkkitehti Ola Laihon mukaan rakennuk-

sessa tehtiin vähäisiä väritutkimuksia 1990-luvulla myös uudella puolella, ja uusien 

värien skaala suunniteltiin löydöksien innoittamina. Kattavaa analyyttistä väritutki-

musta rakennuksessa ei siis toistaiseksi ole tehty. Vanhan puolen tilojen osalta ei ole 

tiedossa kuinka paljon vanhoja kerroksia seinissä on säästynyt. Uuden puolen osalta 

erityisen kiinnostavaksi väritutkimuksen tekevät Sirénin työselityksessä mainitut mo-

ninaiset pintakäsittelyt, jotka ovat olleet harkittu osa tilojen tunnelmaa. Esimerkiksi 

suurien kävelyaulojen pinnat on ajateltu maalattavan kaksivärisellä kalkkimaalaus-

töppäyksellä. Alkuperäisiä pintoja tiedetään sotakorjausten yhteydessä 1945-50 

vesihierretyn pohjustuksena uusille käsittelyille, mutta voidaan toivoa, että tutki-

muksen kautta myös alkuperäisiä käsittelyjä saadaan vielä esiin, etenkin alueilla, 

joissa sotavauriot ovat olleet vähäisiä.  Peruskorjausta ajatellen Sirénin väri-intention 

tunteminen olisi hyvin kiinnostavaa. Tulevia värivalintoja varten tulisi teettää ana-

lyyttinen väritutkimus niin uudelta kuin vanhaltakin puolelta. Erityisen kiinnostava   

kysymys on kalkkimaalin käytön laajuus tärkeimmissä interiööreissä ja pintakäsitte-

lyn viimeistelyn tapa.

Vestibyylin värit on tutkittu huolellisesti, mutta 
Sirénin puolen tiloista ei ole löytynyt minkäänlaista 
dokumentointia. Irmeli Vaartion 1987 tekemiä illust-
raatioita vestibyylin porrashuoneen kattopintojen 
värivaiheista.  HYM
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1.2. Asemakaavallinen tilanne ja suojelustatus

Kirahvin kortteli, Kluuvin kaupunginosan kortteli numero 27, on ollut yliopistokort-

telina vuodesta 1827 lähtien, kun Engel ryhtyi suunnittelemaan Turusta Helsinkiin 

siirretyn yliopiston uutta rakennusta. Ehrenströmin asemakaavassa kortteli oli varat-

tu kenraalikuvernöörin palatsille, mutta Engelin tarkentava asemapiirustus vuodelta 

1829 osoittaa kuinka tontille oli ajateltu toteutettavan sekä yliopiston päärakennus 

että kirjasto. Kirahvista länteen oleva kortteli oli osoitettu avoimeksi tai puistomai-

seksi kirjaston edusaukioksi. Suunnitelmien edetessä kirjasto sijoitettiin pohjoisen 

puoleiselle tontille ja Kirahvin korttelin länsilaidalle rakennettiin mm. voimistelu-

laitos. Engelin vuoden 1931 korttelisuunnitelmaan kuului koko korttelin kiertävä 

muurattu aita. Korttelin umpinainen, suojattu luonne on siis rakentunut vaiheittain: 

1800-luvun lopun voimistelulaitos jätti sisäpihalle enää kapean puutarhavyöhyk-

keen ja Sirénin laajennusvaiheista sisäpihoille jäi enää muutama puu.  

Yliopiston päärakennuksen virallisen rakennussuojelun historian voidaan katsoa 

alkavan vuodesta 1952, kun Senaatintorin ympäristö julistettiin ”vanhaksi kau-

punginosaksi”.  Vuoden 1959 uusi rakennuslaki ja -asetus kuitenkin edellytti, että 

suojelutavoitteet tulee kirjata asemakaavamerkintöihin. Senaatintorin alueen pit-

kään valmisteltu kaava 8980 vahvistettiin lopulta vuonna 1988, varsin yleispiirteisin 

suojelumerkinnöin. Kaavassa yliopiston päärakennuskorttelin kaavamerkintä on sr 

(suojeltava rakennus) sekä sk, mikä viittaa valtioneuvoston 18.9.1980 tekemään 

päätökseen rakennuksen suojelusta valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huo-

mattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (278/1965) nojalla. Vuoden 

1980 suojelupäätös ei sisältänyt tarkempia suojelumääräyksiä.

Asemapiirustus, vahvistettu 1829, jossa kortteli 1 on yliopiston tontti, ja A ilmaisee julkisivu-
linjan torin suuntaan, B naapuritontin puistoon suuntautuvan, tulevan yliopiston kirjaston 
julkisivulinjan. Myös kortteli 3 oli tässä varattu aukiota varten. Signeeraamaton, oletettu In-
tendentinkonttori / Engel, HYM, 1:2.
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Kun päärakennus siirtyi valtion omistuksesta Helsingin yliopiston rahastojen omis-

tukseen vuonna 2005, oli perusteltua täydentää vuoden 1980 suojelupäätöstä 

rakennussuojelulain tarkoittamilla suojelumääräyksillä. Ympäristöministeriön suo-

jelupäätöksessä 25.1.20087 todettiin, että asetussuojelu pysyy voimassa omistajan 

vaihdoksesta huolimatta ja suojelumääräykset muotoiltiin Museoviraston esityksen 

10.8.2006 mukaisesti:

1. Rakennuksia piha-alueineen tulee käyttää ja hoitaa siten, että niiden kulttuurihis-

toriallinen arvo säilyy.

2. Rakennusten ulkoarkkitehtuuri tulee säilyttää.

3. Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mahdollisia ja ne tulee to-

teuttaa sisätilojen historiallisia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä vaalien. Pääraken-

nuksen ja kirjastorakennuksen salitilojen ja muiden päätilojen suojeluun tulee kiin-

nittää erityistä huomiota.

4. Rakennusten korjauksissa ja muutoksissa on kuultava Museovirastoa. Virasto voi 

myöntää vähäisiä poikkeamia suojelumääräyksistä.

Yliopiston päärakennuksen siirtyminen valtiolta yksityiselle taholle aktivoi suojelu-

määräysten laatimisen kyseisenä vuonna, silloisten ”suojeluvirtausten” mukaisesti. 

Käytännössä asetussuojelua tarkentavien suojelumääräysten pykälät 3 ja 4 antavat 

Museovirastolle hyvin merkittävän roolin rakennuksen sisätilojen muutossuunnitte-

lun ohjauksessa.

Yliopistokampus ulottuu nykyään usean korttelin alueella, erityisesti Porthanian, 

Hallintorakennuksen, päärakennuksen ja Kansalliskirjaston muodostaessa kam-

puksen ytimen. Pääsääntöisesti Porthanian ja Fabianian alapuolella sijaitsevat 

maanalaiset varastoluolat huoltoreitteineen ovat osa maanalaista Helsinkiä. Myös 

päärakennuksen kellarista on yhteys huoltotunneliin. Voimassa olevat maanalaiset 

asemakaavat 10535 (2. Yliopiston maanalainen kirjavarasto) ja 11300 (1., 2. ja 4. 

kaupunginosat, keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaa-

van muutos) vahvistettiin vuosina 1998 ja 2004.
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Valtioneuvoston linna ja yliopiston päärakennus ovat samaa lajia, klassistiarkkitehdin näkökulmasta kuitenkin eri rotua, tai vähintäänkin omia yksilöllisiä persooniaan.
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2. KAUPUNKIKUVA JA JULKISIVUT

2.1. Päärakennus Senaatintorin läntisenä julkisivuna

Helsingin Senaatintorin symmetrinen asetelma vahvistettiin nuoren pääkaupungin 

hallinnolliseksi ytimeksi vuonna 1817, kun keisari hyväksyi allekirjoituksellaan Jo-

han Albrecht Ehrenströmin laatiman asemakaavan. Vuonna 1816 jälleenrakennus-

komitean arkkitehdiksi valittu Engel ryhtyi toteuttamaan tätä kokonaisuutta ja noin 

kahden vuosikymmenen aikana hän suunnitteli torin kokonaisuuden, keisarin ja 

kenraalikuvernöörin ohjatessa ratkaisuja. Ehrenström on aikalaismuistiossa mainin-

nut Tukholman Kustaa Adolfin torin suunnitelman esikuvaksi Senaatintorin symmet-

rialle ja Henrik Lilius on päätynyt käyttämään torin itäisen ja läntisen laidan raken-

nusrintamista termiä ”kaksoisrakennukset” - viitaten samankaltaisiin rakennuksiin.7B 

Vuoden 1817 aikana Engel laati suunnitelmia Senaatintaloa ja päävartiota varten 

sekä piirustukset Aleksanterinkadulla sijaitsevan kauppias Bockin talon muutta-

miseksi kenraalikuvernöörin käyttöön. Senaatintalon valmistuessa 1822 toritila 

määrittyi jo kolmelta laidalta: Aleksanterinkadun 1700-luvun puolelta juontava 

kauppiastalojen sarja eteläreunalla, Senaatintalo idässä ja päävartio pohjoisreunal-

la. Luterilaisen kirkon suunnittelu päävartion takaiselle kukkulalle tilattiin vuonna 

1821. 

Yliopiston päärakennuksen suunnittelun käynnistyessä vuonna 1827 torin koko-

naishahmo oli siis Engelin hallinnassa. Engelille ominainen sensitiivisyys ja tilan-

netaju ilmenevät hauskasti hänen Herrlichille lähettämässään kirjeessä, jossa hän 

kuvailee yliopiston julkisivun suunnitteluun liittyviä kysymyksiä: ”Julkisivu on varsin 

hankala juttu, koska yliopisto tulee Senaatintaloa vastapäätä, ja esitettiinkin kysymys, 

eikö sen pitäisi olla samanlainen kuin Senaatinkin. Monet kannattivat tätä ajatusta. 

Minä olin vastaan. Kysymys aiottiin jo antaa keisarin ratkaistavaksi, mutta sitten kek-

sin keinon estääkseni tämän ja voittaakseni aikaa. Kun piirustukset ovat valmiit, ei 

kukaan enää uskalla väittää, että yliopiston julkisivun pitäisi olla sama kuin Senaatin, 

ja toivottavasti ei Pietarissakaan sellaista päätöstä tehdä.”8 Monotoninen symmet-

ria kahden käyttötarkoitukseltaan niin erilaisen rakennuksen kohdalla ei siis tullut 

kyseeseen. Senaatin talo valtiovallan edustajana toteutti Liliuksen mukaan antro-

pomorfista pylväsjärjestelmien käyttöä, missä korinttilaisesta järjestelmästä oli tullut 

Litografia Senaatintorista muutama vuosi päärakennuksen valmistumisen jälkeen. Teoksesta Vuer af Helsing-
fors 1838. Doria.

Alla tilanne vuonna 1851, kun kirkon sivurakennukset ja monumentaaliportaikko ovat valmistuneet. HKM / 
Finna.
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Pietarissa 29.2. /12.3.1828 vahvistetut julkisivusuunnitelmat. C. L. Engel, HYM.

”Antiikin arkkitehtuuriaiheet, stoa ja Pantheonin julkisivu, löytyvät myös yliopiston päärakennuksen julkisivun joonialaisista kapiteeleista, jotka ovat ”kopiota” Ateenan 
Akropoliksen Erekhtheion-temppelin kapiteeleista. Eteisaulan pohjakerroksen doorilaiset kolonnit ovat saaneet inspiraationsa Etelä-Italian Paestumin temppeleistä, 
kun taas toisen kerroksen kolonnit kertaavat Akropoliksen Parthenon-temppelin suhdemaailmaa. Kaiken tämän Engel omaksui aikansa arkkitehtuurikirjallisuudesta.” 
Henrik Lilius, Kansallisbiografia.fi.
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nimenomaan vallan ja hallinnon rakennusten järjestelmä.9 Samaa perinnettä nou-

dattaen yliopiston julkisivuun valittu joonialainen järjestelmä viittaa sivistykseen ja 

puhtauteen. Lilius toteaa myös, että kun Senaatintalon arkkitehtuurissa on viittauksia 

antiikin roomalaiseen kulttuurijuonteeseen, esimerkkeinä pohjakerroksen kaarihol-

vistot ja katolla oleva kupoli, jonka Lilius liittää suoraan Pantheonin perintöön, niin 

yliopiston päärakennus viittaa selvästi kreikkalaiseksi koettuun perinteeseen. Yliopis-

ton päärakennusta tutkinut Kalevi Pöykkö on vertaillut näiden kahden rakennuksen 

piirteitä seuraavasti: ”Senaatti keisarivallan edustajana oli saanut korinttilaisen asun, 

joka erinomaisesti soveltui rakennuksen funktioon. Stieglitzin10 mukaan korinttilaista 

tyyliä käytettiin silloin kun haluttiin nähdä loistoa ja rikkauksia kuten Roomassa. Roo-

maa pidettiin yleisesti valtiomahdin symbolina – ja sitä myöten myös siellä suosit-

tua korinttilaista järjestelmää. Yliopistolaitoksen alku taas on nähty antiikin Ateenan 

akatemiassa, minkä vuoksi Kreikkaa on pidetty tieteiden ja taiteiden kotimaana. Näin 

yliopistorakennus sai mielellään olla ”kreikkalainen” olletikin tässä nimenomaisessa ta-

pauksessa, jossa sitä vastapäätä sijaitsi hyvin samanlainen ”roomalainen” rakennus.”11  

Senaatintorin klassistiseen tyylivalikoimaan kuuluivat myös päävartion massiiviset 

paestumilaiset pylväät, jotka Engel oli suunnitellut toimimaan tulevan kirkon visu-

aalisena jalustana. Yhtenä viimeisistä töistään Engel joutui vastoin tahtoaan suunnit-

telemaan päävartion paikalle kirkon mäelle johtavat nykyiset monumentaaliportaat. 

Päävartio määrättiin purettavaksi ja korvattavaksi portaikolla vuonna 1839, Nikolain-

kirkkoon lisättiin neljä pientä sivutornia 1840-luvun lopulla, kellotornien perustukset 

tehtiin kesällä 184612 ja kirkko vihittiin käyttöön 1852. Tämän jälkeen on Senaatintori 

eri vuosikymmeninä muuttunut hyvin vähän. Tilallisesti suurin muutos on epäilemättä 

ollut vuonna 1894 torin keskelle sijoitetun Aleksanteri II:n muistomerkin pystyttä-

minen. Tätä ennen torin pinta oli avoin, täysin jäsentämätön, mukulakivetty kenttä. 

Julkisten rakennusten keskiakselien leikkaukseen sijoitettu patsas jalustoineen ja va-

laisimineen antoi torille keskipisteen ja visuaalisen painopisteen, joka tulevina vuo-

sikymmeninä toimi myös kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemisen paikkana, niin 

keisarivaltaa kiitettäessä kuin sitä kritisoitaessakin13. 

Yliopiston sijainti kaupungin valtiollisella torilla ei ole aikakautensa tyyppiratkaisu, 

mutta toisaalta kuvastaa aikakauden kansainvälistä ilmiötä, jossa pikkukaupunkiyli-

opistoja lakkautettiin ja pääkaupunkiyliopistojen merkitys kasvoi. Venäjän keisari Ni-

kolai I myötävaikutuksella synnytetty asetelma, jossa yliopiston tehtävä on ollut osal-

taan tuottaa valtiolle kuuliaista virkamieskuntaa, on itsenäisyyden vuosikymmeninä 

kehittynyt valtiovallan ja yliopiston hedelmälliseksi vuorovaikutukseksi. Tämä kes-

kusteluyhteys on rakennetussa ympäristössämme edelleen läsnä, vaikka valtiovallan 

viimeaikaiset pyrkimykset ohjata yliopiston elinvoimaisia kasvuhaaroja laihempaan 

maahan onkin syönyt luottamusta.

2.2. Engelin julkisivut

2.2.1. ALKUPERÄINEN ASU

Engelin julkisivuratkaisua on aiemmin analysoitu taidehistoriallisissa tutkielmissa14, 

joten siihen ei tässä paneuduta laajalti, mutta tuodaan kuitenkin esille muutamia 

kiinnostavia piirteitä. 

Kreikkalais-roomalainen tyyli,  uusklassismi vai ”Greek Revival”

Antiikin kreikkalaisen ja roomalaisen arkkitehtuurin ihannoinnilla on arkkitehtuurin 

historiassa monta eri vaihetta ja juonenkäännettä. Yhden aallon voimanlähteenä oli 

arkeologiarkkitehtien Stuart ja Revett julkaisema, mittauksiin perustuva planssikirja 

The Antiquities of Athens vuodelta 1752. 1820-30-luvun taitteessa Kreikan itsenäis-

tymispyrkimykset olivat tärkeä poliittinen tapahtumaketju, jota sivistynyt Eurooppa 

seurasi. Kreikkalainen arkkitehtuuri miellettiin eurooppalaisen kulttuurin aidoksi 

siemeneksi ja siten perustelluksi esikuvaksi. J. Ahrenberg tietää kertoa, että Engelillä 

oli työhuoneessaan kaksi näkymää Ateenasta ja useita kreikkalaista arkkitehtuuria 

käsitteleviä niteitä kirjastossaan.15 Kirjeissään Engel käyttää arkkitehtuuristaan kuva-

usta kreikkalais-roomalainen tyyli. Engelin kirjeistä käy myös ilmi kuinka hän suh-

tautui klassismin muotokieleen samaan tapaan kuin puhuttuun kieleen – kielioppi 

ja käsitteiden merkitykset tuli tuntea, jotta kieltä saattoi käyttää oikein. Vain ”aidot”, 

antiikin esikuvat saattoivat toimia hyvänä perustana uudelle, mutta samalla kaikki 

tuli muotoilla kohteeseen sopivaksi, ehjäksi kokonaisuudeksi. ”Sillä minun tiedoista-

ni ja arvostelukyvystäni riippuu, miten suhteutan nämä paestumilaispylväät”.16 

Engelin rakennusten puhuvuuden ymmärtäminen edellyttää jonkinlaista klassismin 

kielen ja estetiikan sävystön tuntemusta, mikä taas edellyttää tähän asiaan paneu-

tumista. Lienee todenmukaista sanoa, että tänä päivänä varsin harva Senaatintorin 

kokija osaa lukea sitä sävykkyyttä ja hierarkiaa, minkä Engel on julkisivuihin aikoi-
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naan suunnitellut. Mutta kovin ilmeinen ei klassismin viesti ollut aikalaisillekaan, 

sillä Engel kertoo kirjeissään seuraavan tapahtuman. Elokuussa 1820 Engel sattui 

päätymään sivistyneeseen keskusteluun Preussin prinssi Karlin, tämän hoviherrojen 

ja kreivi Steinheilin kanssa:” Senaatintaloa kaikki pitivät kauniina rakennuksena ja he 

huomauttivat kaikki yksimielisesti, kuten jokainen tekee minun töitteni kohdalla, että 

ne todellisuudessa ovat aina vielä paljon kauniimpia kuin mitä piirustukset antavat 

odottaa, mutta he olivat sitä mieltä, että se muistuttaa Pietarin Taideakatemiaa. – En 

voinut olla huomauttamatta siihen, että samankaltaisuus saattoi johtua vain siitä, 

että molemmissa on alakerroksissa pyöreät ikkunat, sillä mitään muuta samanlaista 

niissä ei ole. Tämä rakennus edustaa korinttilaista järjestelmää, se toinen doorilaista, 

tällä on kuuden pylvään muodostama pylväikkö, sillä toisella on neljä pylvästä aivan 

eri paikoissa ja risaliitissa pyöreät kulmat. Tässä on päissä ulokkeilla neljä korinttilais-

ta pilasteria. Siinä toisessa pilasterit kiertävät koko rakennusta.”17 Toinen esimerk-

ki klassismin lukemisen haasteista on kansainvälinen. Kun Engel elokuussa 1822 

vihdoin pääsi näkemään Berliinin teatterista julkaistut piirustukset, paljastuu, että 

Engelin mielestä kukaan teatterista kirjoittanut ei ole osannut kuvailla Schinkelin 

arkkitehtuuria oikein ja ymmärtäen: ”Mikä minua varsin suuresti hämmästytti, on 

se, että Schinkel on tätä rakennusta kuvatessaan ollut lausunnoissaan niin äärim-

mäisen niukka ja kuiva. Sillä olisihan hän voinut, olematta ylimielinen tai tulematta 

ylimieliseksi, lausua selvemmin ja varmemmin mielipiteensä periaatteesta, joka hän-

tä suunnitteluvaiheessa johdatti. ... Kukaan ei tiedä, mitä hän oikein haluaa sanoa, 

vaikka hän ilmaisee itsensä selkeästi ja täysin ymmärrettävästi.” Vaikuttaakin siltä, 

että akateemisen koulutuksen saaneet arkkitehdit kehittivät näinä vuosikymmeninä 

ilmaisullisen kielen, jolla käytiin lähinnä ammattikunnan sisäistä keskustelua – Ber-

liinissä epäilemättä ammattimaisemmin kuin Helsingin pienissä piireissä.

Klassismin hierarkkisen säännöstön ohella rakennusten rinnastaminen ihmisluon-

teisiin oli Engelille ominainen tapa kuvailla rakennusta. Kesäkuussa 1822:”Minusta 

tämän rakennuksen (=Berliinin teatteri) pitäisi olla luonteeltaan sellainen, että sitä 

voisi verrata vakavamielisen miehen hyväntahtoiseen hymyyn. Missään tapauksessa 

tämän vivahteen ilmaiseminen arkkitehtuurissa ei ole mikään vähäinen tehtävä ja sitä 

tuskin saavutetaan pelkkien sääntöjen noudattamisella.”18 

Yliopiston julkisivun analysoiminen puhtaasti visuaalisesti antaa toisenlaisen näkö-

kulman. Julkisivun voimakkain visuaalinen elementti on keskirisaliitti päätykolmioi-

neen, sen kuusi vapaana seisovaa joonialaista pylvästä ja ensimmäisen kerroksen 

Yllä Valtioneuvoston linna vuonna 1911 (Brander, HKM / Finna), 

Alla Pietarin Taideakatemian rakennus 2010-luvulla (arkkitehdit de la Mothe & Kokorinov 1764-1788).

Alla Karl Friedrich Schinkelin Berliinin teatteritalo, joka valmistui 1821. Akvatintavedos noin vuodelta 
1825, Friedrich Thiele. Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz.
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pääoville johtavat luonnonkiviset portaat. Sivurisaliittien pilasterit vahvistavat pylväi-

den pystyrytmiä kaiunomaisina kehyksinä. Kellarikerroksen yläosan ja ensimmäisen 

kerroksen julkisivupinnan kvaaderointi ja sen yläpuolella oleva leveä vaakalistojen 

kenttä muodostavat tukevan perustan pääkerroksen tasolta nouseville pylväille. Se-

naatin linnaan verrattuna yliopiston julkisivun rytmityksessä juuri tämä raskas vaaka-

jako on yksi oleellisista eroista: Senaatti on selvästi kolmekerroksinen rakennus, jossa 

sisäänkäyntikerroksen kaaripäätteiset ikkunat herättävät huomiota ja niiden alapuo-

liset peilikehykset muodostavat vaaka-aihetta. Pääkerroksen ikkunoiden kehystystä 

on korostettu varovaisesti, suoralakisilla, hoikin konsolein kannatetuilla ikkunapäät-

teillä. Yliopistossa taas pylväiden tasolla oleva pääkerros, piano nobile, koristeellisi-

ne, kaaripäätteisine ikkunakehyksineen on kerroksista tärkein ja ensimmäinen kerros 

esiintyy kokonaisuudessaan tälle alisteisena. Yleisesti voidaan todeta, että yliopisto on 

koristelultaan sirompi ja keveämpi kuin senaatin rakennus, klassisten pylväsjärjestel-

mien kaanonin mukaisesti. Kiinnostavaa näiden kahden pääjulkisivun vertailussa on 

muistaa, että senaatti on valmistunut kaksiväriseksi, yliopisto taas tiettävästi kokonaan 

valkoiseksi, joten rakennuspinnan reliefi on ollut yliopistossa merkityksellisempää.

Sisäänkäynti 

Yliopiston sisäänkäynti on haptisesti poikkeuksellinen ja kehomuistiin hitsautuva. Ka-

dulta umpioville nousevat portaat ovat erikoinen aihe visuaalisesti ja etenkin koke-

muksellisesti. Raskaita pääovia lähestytään portaita nousten siten, että oven avaaja 

väistämättä kokee pienuutta. Kookas ovi on avattava kaksi askelta alempana seisten. 

Minkäänlaista lepotasoa ei ovien edessä ole. Varhaisimmissa valokuvissa keskimmäi-

sen oven vasen ovilehti on yleensä auki, myös talvisissa kuvissa. Alkuperäisistä, tuu-

likaappia muodostavista sisäovista ei ole tietoa, mutta jo vuonna 1848 suunniteltiin 

sisäovia kylmän pitämiseksi poissa. Varhaisimpien valokuvien ja mainitun sisäovi-

harkinnan perusteella voidaan olettaa, että ulko-ovet ovat viimeistään vuonna 1848 

olleet nykyisessä linjassa. Tämän erikoisen ratkaisun syitä voi vain arvailla. Engelin 

pohjapiirustus ei anna mitään varmuutta, mutta leikkauksen perusteella voi epäillä, 

että Engel on ajatellut pylväsvälikön ulkotilaksi (leikkaus s. 50). Alkuperäisistä aikeista 

riippumatta voi todeta, että päärakennukseen astuminen tämän historiallisen pää-

oven kautta on edelleen vaikuttava kokemus ja rakennukselle tärkeä ominaisuus. 

Kuva Jussi Tiainen 1998 TILA.
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2.2.2. MUUTTUVAT VÄRIT

Kun yliopiston päärakennus valmistui vuonna 1832, oli rakennus asiakirjalähtei-

den perusteella valkoinen. 19 Vastapäinen Senaatintalo oli tällöin tiettävästi vaalean 

keltainen, valkoisin listoin ja pylväin. Engelin julkisivupiirustuksista ei voi suoraan 

lukea väri-intentiota, vaikkakin houkutus siihen on suuri – niin täsmällisesti mestari 

on poiminut esiin julkisivun piirteitä. Tammikuun 1828 laveerattu julkisivu on pe-

ruspinnaltaan varsin vahva okra, risaliiteissa sävy on huomattavan paljon vaaleampi 

ja rakennusosien keskinäinen värijäsentely on hyvin tarkkaan kirjattu. Maaliskuun 

1828 sarja on tehty kokonaan harmaasävyisenä, ilman väri-intentiota. Risaliittien 

esiin nostaminen vaaleampina on Engelin laveeratuille julkisivusuunnitelmille tyy-

pillinen, ja se on yleisesti tulkittu tavaksi tuoda esiin julkisivun kolmiulotteisuutta, ei 

todellista sävyeroa. Molemmissa laveerauksissa esiintyy varsin vahva pintastruktuu-

rin ja pinnan eloisuuden korostaminen. Vuonna 1835 yliopiston peltikatto päätet-

tiin kestävyyssyistä maalata vihreäksi. Samassa yhteydessä julkisivun muita teräsosia 

maalattiin valkeaksi öljymaalilla.20 Rakennuksen varhaisia huoltomaalauskertoja 

tunnetaan huonosti. Palovakuutus vuodelta 1851 mainitsee katon maalatun mus-

taksi.21 Senaatinlinnan kattojen tiedetään noudattaneen samantyyppistä värihisto-

riaa: alunperin musta, sitten vihreä, kunnes viimeistään 1870-luvulla on palattu 

mustaan väriin kivihiilitervakäsittelyjen myötä.21B 

Varhaisimmat valokuvat ovat 1860-luvulta. Näissä päärakennus esiintyy hyvin vaa-

leana ja kohtalaisen yksisävyisenä, aina umpinaisia pääovia myöten. Pääkerroksen 

kaaripäätteisissä ikkunakehyksissä esiintyy tummuutta, joka saattaa kertoa harkitusta 

korostuksesta. Tässä yhteydessä ei ole tehty väritutkimusta, eikä arkistojen kätköistä 

ole löytynyt yksityiskohtaista ja luotettavaa tietoa. Elokuussa 1870 päärakennuksen 

valkoisuus kuitenkin mainittiin päivälehden tekstissä, jossa käsiteltiin senaatintalon 

uutta, kirjoittajan mielestä sokerileipurin kädestä syntynyttä ”krokaani”-väritystä: 

”Senaatintalo oli varmasti itsekin hämmästynyt, kun se eräänä kauniina päivänä löysi 

itsensä muodonmuutoksen jäljiltä – etenkin vastapäätä yliopiston viattoman valkois-

ta julkisivua.”22 1887 päärakennuksen syöksytorvet uusittiin.

Elokuussa 1894 Teknikern lehti julkaisi artikkelin, jossa harmiteltiin suomalaisen 

julkisivuarkkitehtuurin materiaalista köyhyyttä eteläisempiin kulttuuripiireihin ver-

rattuna, joissa pehmeämpi kallioperä tarjosi monenlaista julkisivujen raaka-ainetta. 
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Hårdhin valokuvapari yliopistosta ja Valtioneuvoston linnasta vuodelta 
1866 toimii jossain määrin luotettavana osoituksena siitä, että yliopis-
ton julkisivussa on kyseisenä hetkenä ollut korkeintaan hyvin vähäisiä 
sävyeroja. Yliopiston katto on ensimmäisessä vaiheessa ollut musta, vä-
livaiheessa vihreä, mutta tässä ilmeisesti   jälleen musta. Jarkko Sinisalon 
mukaan myös Senaatinlinnassa on alun perin ollut musta katto, sittem-
min vihreä, mikä vaihe edelleen näkynee kuvassa. 

Alla päärakennus 1890-luvulla, ennen vuotta 1894, jolloin torin keskelle 
pystytettiin keisari Aleksanteri II:n muistomerkki. KA / Luotsi- ja majak-
kalaitoksen arkisto.
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Suomessa kivirakenteisten rakennusten julkisivut rapattiin lähes poikkeuksetta. Täs-

sä yhteydessä tuotin kuitenkin esiin kuinka mestarillisesti Engel oli käsitellyt tätä vä-

hemmän jaloa materiaalia omien tarpeidensa täydellistämiseksi: ”Hän on toiminut 

sen puitteissa mikä on ollut mahdollista - toteuttanut antiikista periytyvän, täydel-

liseksi kehittyneen suhdemaailman ja muodot, mutta ei kopioinut sen materiaalia. 

Engelin suuruus piileekin tässä taidossa toteuttaa niukoilla keinoilla rakennuksia, joita 

leimaa korkea taiteellinen kauneus ja siihen kuuluvat totuuden ja kohtuullisuuden 

ominaisuudet.”23 Tämän jälkeen kirjoittaja kuvailee kuinka yliopisto on ulkopuolel-

ta vastikään kunnostettu. Ikkunat on vaihdettu 8-ruutuisista paremmin tarkoitusta 

vastaaviksi ja ajanmukaisiksi T-karmi-ikkunoiksi.24 Julkisivuille on annettu lempeän 

vaalea, silmää miellyttävä perussävy. Engeliä suuresti arvostava kirjoittaja on kuiten-

kin pahoittanut mielensä, sillä maalarit eivät ole jättäneet työtään tähän, vaan Enge-

lin jaloille, yksinkertaisille pinnoille on annettu valheellinen, oikeaa marmoria jäljit-

televä kuviointi! Lisäksi on rapattuihin pintoihin lisätty kvaaderoinnista muistuttavia 

maalattuja jakoja ja jopa pylväät ja pilasterit on koristettu kivisaumoja jäljittelevin 

vaakaviivoin. Maakuntien lehdissä julkaistiin nimimerkin K. B. ”Pääkaupunkikirjet-

tä”25, jossa kirjoittaja totesi julkisivun uuden, alkuperäisestä poikkeavan väriasun 

edustavan nuorekasta ja raikasta ajattelua. ”Jopa kunnianarvoisa Alma materimme 
Keisari Nikolai II:n kruunajaisten kunniaksi koristettu päärakennus 26.5.1896. Aikalaisteksteissä mainittu 
marmorointi ei kuvassa erotu, peruspinnan ja pilasterien välinen sävyero on hahmotettavissa. Kuvaaja 
Mitterhusen HKM /Finna.
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on täysin pelottomasti ja vailla ujoutta antanut sävyttää ulkopuolensa uudenuutukai-

sella, kellertävällä käsittelyllä kaikkien vanhojen rakennusten ja vanhanaikaisten her-

rojen kauhuksi, jotka yli kaiken arvostavat valkeaa ulkokuorta. Mutta nuorekas mieli 

riemuitsee yliopiston julkisivujen kunnostamisesta ja esittää nyt kuten aiemminkin 

vähemmän nöyriä vertailuja tämän ja vastapäisen, alkujaan keltaisen rakennuksen, 

välillä.” Varsin tarkat valokuvat vuodelta 1896 eivät suoranaisesti todista tätä mar-

morointia, mutta peruspinta on havaittavasti pilastereita ja listoja tummempi.

Julkisivun olemukseen ovat myös vaikuttaneet ikkunoiden ja ovien sävyt ja ruutuja-

ko. Oletettavasti alkuperäiset, sisään aukeavat, 8-ruutuiset ikkunat ovat aluksi olleet 

suhteellisen vaaleat, ainakin 1860-luvulta periytyvän valokuva-aineiston perusteel-

la. Kun ikkunat kesien 1894 ja 1895 aikana uusittiin ajanmukaisiin T-karmeihin 

yliopiston oman puusepän toimesta26, maalattiin ne huomattavan tummiksi. Pää-

sisäänkäynnin umpiovet olivat vaaleat vielä Hårdhin 1860-luvun kuvissa, mutta 

1800-luvun lopulla ovet olivat saaneet tummemman olemuksen. Vuosisadan vaih-

teen jälkeen huoltomaalausväli venyi pitkäksi. 1920-luvun alkupuolen valokuvista 

voidaan todeta, että julkisivut ovat varsin kauhtuneita, mutta keskirisaliitin pylväät 

on maalattu epäloogisesti, osittain kirkkaan valkoisiksi. Seuraava maalauskerta on il-

meisesti toteutunut noin vuonna 1924, jolloin rakennuksen pääväri on havaittavasti 

listaväriä tummempi, keskirisaliitin pylväät ovat huomattavan vaaleat ja oletettavasti 

öljymaalatut.27 Loppuvuodesta 1925 poistettiin päätykolmion keisarimonogrammi, 

mutta keisarin viittaa symboloiva draperia-aihe jäi kolmioon oletettavasti noin 1937 

tehtyyn julkisivukunnostukseen saakka. 

Asiakirjojen mukaan Engelin osan katujulkisivut kalkattiin ja kipsit öljymaalattiin pe-

rinteiseen tapaan viimeisen kerran vuonna 1933. Julkisivujen perussävystä ei ole 

mainintaa, mutta vapaasti seisovat keskirisaliitin pylväät määriteltiin maalattavaksi 

jälleen lyijyvalkoista sisältävällä öljymaalilla. 28 Mustavalkoisten kuvien perusteella 

voidaan todeta, että sotaa edeltävissä kuvissa peruspintojen ja korosteosien (listat, 

kapiteelit ja pilasterit) sävyissä on havaittava, mutta vain maltillinen tummuuskont-

rasti, vapaasti seisovat pylväät esiintyvät muita rakennusosia valkeampina.

Päärakennus 1920-luvulla ennen maalausta. Keravan museo / Finna.

30.6.1923 promootiokulkue. TImiriasev, HKM / Finna.

Huoltomaalattu päärakennus 1925, Kalle Havas HKM 40771. 
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Päätykolmion AI – monogrammi viittaa keisari Aleksanteri I:een, jonka toi-
minta Turun akatemian kehittämisessä vuodesta 1809 oli hyvin merkittä-
vä. Kun yliopisto siirrettiin Helsinkiin 1827, nimettiin yliopisto hyväntekijän 
mukaan Keisarilliseksi Aleksanterin yliopistoksi. Rainer Knapaksen mukaan 
symboli toteutettiin alunperin pellistä. Itsenäistymisen jälken monogram-
mi muuttui polittisesti epähaluttavaksi ja ylioppilaskunnan kansallishen-
kiset aktivistit tervasivat monogrammin joulun tienoilla 1924. Kirjaimet 
poistettiin syksyllä 1925.28B Keisarillista viittaa symboloiva tausta oli pääty-
kolmiossa Sirénin vaiheen julkisivukunnostukseen saakka, noin 1937.

Alla kuva 1930-luvun lopulta: monogrammi taustoineen on poissa ja räys-
täslinjan päälle noussut attika on purettu, mutta vesikatolla näkyvt vielä 
uunilämmitykseen viittaavat lukuisat piiput, jotka poistuivat noin 1939. 
MFA
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2.3. Sirénin julkisivut 1937-1948

Uudisosan myötä vanha päärakennus liittyi uudella tavalla osaksi korttelin kokoista 

rakennushahmoa. Katutasolla havainnoitaessa vanhan osan eteläpäädyn julkisivu-

muutokset nivoivat Aleksanterinkadun matalan siiven ja vanhan osan elimellisesti 

yhteen. Näin Sirénin yliopiston muurimaisen ”matalat” sivusiivet ja korkeiden osien 

alimmat kerrokset muodostavat yhtenäisen, koko korttelia kiertävän, monotonisen 

kehän, joka täydentyy Engelin osan eteläpäädyn vertikaalin rytmin häivyttämises-

sä. Engelin osan vahva kerroslista muuntuu matalien osien räystäslistaksi. Sirénin 

julkisivujen jäsentely noudattaa Engelin 100 vuotta vanhempia periaateratkaisuja, 

kuitenkin siten, että vanha osa on säilyttänyt itsestään selvästi pääjulkisivun roolin. 

Rationaalisesti, klassismin ratkaisuja käyttäen, Sirén on muodostanut kiinteän koko-

naisuuden, jossa rakennusosien hierarkia on säilytetty jokaisella julkisivulla – ja ensi 

katsomalta kaikki näyttää saman, klassisen muotokielen ilmentymältä. Fabianinka-

dun uusi sisäänkäynti on tässä mielessä ainoa muotokieleltään poikkeava julkisi-

vuosa. Uusi sisäänkäynti ei ole saanut haastaa vanhaa pääovea hierarkkisesti, mutta 

sille on täytynyt löytää oma vahva identiteetti. Ratkaisua vaikeaan kysymykseen on 

haettu funktionalismin muodoista. Lopputulos on kuitenkin varsin ristiriitainen: ras-

kaaksi jäänyt lennokas lippa ja sen takana pimeäksi jäänyt ylevä pylväshalli.  

Laajennusosa on juuri valmistunut, mutta Engelin osan eteläpääty on edelleen alkuperäisessä vertikaali-
suutta korostavassa asussa. Eteläpäädyssä on yksi keskiovi.  Kuva vuodelta 1937, Pietinen HKM 261808.

Engelin eteläpäädyn julkisivun 1.kerroksen jäsentelyn muutoksissa Sirén on yksinkertaistanut kerroslistan 
alapuolella olevaa pintaa ja siten poistanut pilasterimaisen pystyrytmin. Oletettavasti 1940-luvun loppua, 
ennen 1952. Sotavaurioiden korjaukset näkyvät paikkarappauksina. Heinonen, HKM 21668

2017
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Eri-ikäisten rakennusosien, eri maalityyppien ja eri tavalla kuluvien julkisivupintojen 

historia on tästä eteenpäin varsin moninainen. Sirénin laajennuksen valmistuttua 

vuonna 1937 uusi osa maalattiin pehmeän keltaisella Keim- silikaattimaalilla29, lis-

tasävystä ei ole erikseen säilynyt mainintaa. Vanhan puolen maalauksesta ei ole 

varmuutta, sillä suunnitelmista huolimatta kesäkuussa 1940 rakennustoimikunnan 

pöytäkirjassa todettiin, että ulkomaalaus päätettiin jättää toistaiseksi30. Esittelykuvis-

sa 1930-luvun lopulla korttelin sävy on varsin vaalea, ja myös vanhan puolen julki-

sivu on siisti. 1940-luvun loppupuolen kuvien perusteella 1930-luvun lopun uuden 

puolen julkisivuissa käytetty silikaattimaali ei tarjonnut pitkäaikaista maalipintaa, 

vaan noin kymmenen vuoden jälkeen pinnan vaikutelma on kulunut ja likainen. 

Sotavaurioiden jäljiltä rakennuksen huoltomaalaus toteutui ilmeisesti vasta 

1940-1950-luvun taitteessa. Toisinaan kuultu käsitys siitä, että yliopisto olisi sotien 

jälkeen rapattu laajalti uudestaan, ei asiakirjojen perusteella vaikuta todennäköisel-

tä.31 Vuodelta 1950 olevan ohjeen mukaan sekä uuden että vanhan puolen pääjul-

kisivut tuli maalata öljymaalein, sisäpihat kalkaten. Pohjustuskäsittelyinä oli vanhan 

irtonaisen maaliaineksen poistaminen.32 Uusi puoli on maalattu viimeistään vuonna 

1952, Olympia-vuoden kunniaksi. Työstä vastasi maalausliike Veljekset Lehtinen, ja 

silikaattimaali ylimaalattiin lyijyvalkoista sisältävällä öljymaalilla.33 Kunnostustyöhön 

sisältyi rappauskorjauksia ja ikkunoiden kunnostusta. Värivalokuva vuodelta 1959 

kertoo, että rakennus on Senaatintorin puolella haalean keltainen; sävykontrasti 

vaaleampiin rakennusosiin on vähäinen. Ilmeisesti tämän 1950-luvun alun huol-

tomaalauksen lähtökohta on ollut jatkaa Sirénin määrittelemää vaalean keltaista 

yleisväriä.

Helmikuun 1944 pommitukset tuhosivat erityisesti sisätiloja, mutta myös vanhan puolen jul-
kisivuja jouduttiin paikkarappaamaan. SA-kuva.

Uuden puolen basisten vaaleana esiintyvä pinta paljastaa julkisivujen likaisuuden ja maalipin-
nan kuluneisuuden, kuva oletettavasti  sotavuosien jälkeen 1940-luvulta. Fotokolmio HYM.
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Vuoden 1937 varhaista värikuvatekniikkaa, jossa värintoiston luotettavuus ei ole suuri. Kuvasta voi 
kuitenkin päätellä, että valööriero peruspinnan ja listojen välillä ei ole suuri. Katolla suuri määrä 
alkuperäisiä palohormeja sekä 1800-luvun lopun ilmanvaihtohromeja. Keskellä näkyy myös juhla-
salin ilmanvaihtoon liittyvä suurempi hormi, oletettavasti 1910-luvulta. HKM / Finna.

Sirénin johdolla tehty vanhan puolen restaurointi (noin 1938-1940) on valmistunut. Vanhat piiput 
on purettu, koska vanhan puolen lämmitys liitettiin uuden puolen vesikiertoiseen keskuslämmi-
tysjärjestelmään. Kuva julkaistu 1940, Hedenström HKM 261807.



2017 Arkkitehtitoimisto OkulusHelsingin yliopiston päärakennus  -  rhs 32

2.3.1. JULKISIVUJEN HUOLTOMAALAUS 1963-64

Vuonna 1961 julkisivujen kunnosta pyydettiin näkemys ruotsalaiselta asiantuntijal-

ta, professori Bengtsonilta, jonka mukaan laastissa oli havaittavissa imeytynyttä öljyä 

2-4 mm:n syvyydelle ja hän ehdotti tämän takia rappausten varsin laajaa pudotta-

mista. Näin ilmeisesti ei kuitenkaan toimittu, sillä maalausliike Veljekset Lehtinen, 

joka vastasi myös vuosien 1963-64 aikana tehdyistä töistä, laati jälkeen päin kirjal-

lisen selvityksen toteutuneesta työstä. Sen mukaan uusi puoli maalattiin Teho-ulko-

öljymaalilla, mutta vanha puoli jälleen kalkilla, paitsi listat, kapiteelit ja kehykset sa-

maisella Teholla. Myös ikkunat kunnostettiin ja maalattiin Teho-ulkomaalilla, pellit 

ruostesuojattiin ja maalattiin Teholla.  Kalkkimaalin käyttäminen öljymaalin päällä 

on teknisesti arveluttavaa, mutta asiakirjojen mukaan näin on toimittu. Tätä tukee 

myös vuoden 1981 VTT:n tutkimus, jossa vanhan puolen kalkkimaalien alta löytyi 

suolahappoon liukenematon öljymaalikerros.34 Vuoden 1965 värikuvan perusteella 

voidaan todeta, että kelta-valkoisen väriparin kontrasti on selvästi suurempi kuin 

Sirénin määrittelemä.

2.3.2. HUOLTOMAALAUS 1975

Eeva Ristan valokuva vuodelta 1974 kertoo kalkkimaalin nopeasta kauhtumisesta 

vanhan puolen säälle alttiina olevasta julkisivusta. Toukokuussa 1975 maalarimes-

tari Kalevi Järvinen laati työselityksen vanhan puolen maalaamiseksi. Ilmeisesti uu-

den puolen öljymaalattu pinta oli edelleen riittävän hyvässä kunnossa. Veljekset 

Lehtinen vastasi jälleen maalaustyöstä. Aleksanterinkadun julkisivu maalattiin ke-

sällä 1975, Senaatintorin puoli 1976. Kalkkimaalatut pinnat kaavittiin ja harjattiin 

puhtaiksi, pohjustettiin Fresko-kalkilla, välimaalaus hieman sävytetyllä ja valmiiksi 

maalaus värimallin mukaisella Fresko-kalkilla. Sävytykseen käytettiin oksidikeltaista, 

kalkkikeltaista ja italianpunaista. Myös sisäpihojen julkisivuja on ilmeisesti tässä vai-

heessa kalkattu, sillä 1970-80-luvun taitteen valokuvissa pohjoisella sisäpihalla osa 

julkisivusta on varsin tumma, sivurisaliitti selvästi vaaleampi keltainen. Uusi puoli 

ja vanhan puolen öljymaalatut pinnat, ilmeisesti siis lähinnä vaaleat vaakalistat ja 

mahdollisesti pilasterit, maalattiin Lukko-maalilla. Myös ikkunoita ja ulko-ovia kun-

nostettiin.

Muutama vuosi 1963-64 huoltomaalauksen jälkeen. Yliopiston kirjaston sävy on selvästi punertavam-
pi, päärakennuksessa tuttu tulkinta empiren keltaisesta. 1965, Grünberg, HKM.

Vuonna 1975 tehty kalkkaus osoittautui sävynsä puolesta epäonnistuneeksi, sillä perusseinäpinnan 
kalkin sävy tummentui huomattavasti jo muutamassa vuodessa. Noin 1980, TILA.
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Tehty kalkkaustyö osoittautui väriltään epätyydyttäväksi. Vuoden 1982 Tiili-lehdes-

sä maalaustyöstä kerrottiin seuraavasti: ”Rakennuksen pintakäsittelyjä koskevista 

korjauksista oleellisin (1970-luvun aikana) on ollut ns. vanhan puolen julkisivujen 

kunnostus, joka suoritettiin v. 1976. Koska julkisivuissa ei aikaisempina vuosina oltu 

tehty erilaisia maalikokeiluja, ei rappausta tarvinnut uusia, pintojen kunnostukseen 

riitti kalkkimaalaus. Pinnan käsittelytapaa ja värimalleja oli määrittelemässä joukko 

maan parhaita alan asiantuntijoita. Silti tulos ei ollut onnistunut. Väri on jatkuvasti 

tummunut eikä vastaa alkuperäistä väritavoitetta. Käytetty pigmentti on osoittautu-

nut ongelmalliseksi, väriä määriteltäessä ei osattu riittävästi varautua pigmentin aikaa 

myöten tapahtuvaan tummumiseen. Lähivuosina maalaus joudutaankin uusimaan 

samalla kun ns. uuden puolen julkisivut maalataan.”.35 1970- ja 1980-luvun väriva-

lokuvissa vanhan puolen julkisivut esiintyvätkin hyvin tummina, lähes oranssisina, 

listat ja pilasterit taas kontrastisen vaaleina.

Kuvia 1980-luvun puolivälistä. Vuoden 1975 kalkkaus on muuttunu lähes oranssiksi, Lukko-maali taas 
on säilyttänyt sävynsä, tai ehkä jopa hieman haalistunut. Kuva Yliopistonkadulta paljastaa maalaus-
työn rajaukset: 1975 sisäpihat maalattiin kalkilla, uuden puolen pääsiiven (Fabianinkadun suuntainen) 
päädyt sekä kapea, sisäpihalle kääntyvä risaliitti maalattiin Lukolla, samoin matalien siipien katujulki-
sivut. TILA.
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2.3.3. JULKISIVUJEN KATTAVA KUNNOSTUS 1988-1989

HBL totesi tulevasta peruskorjauksesta uutisoidessaan: ”Yliopiston julkisivu on täl-

lä haavaa hyvin läikikäs. Monet keltaisen sävyt esiintyvät vieretysten ja väri irtoilee 

paikoin. Peruskorjauksen yhteydessä väriskaala on tarkoitus yhdenmukaistaa. Nyt ko-

etetaan tavoittaa sävy, joka sopisi yhteen valtioneuvoston linnan kanssa.”36 Vuoden 

1976 maalauskäsittelyn epäonnistunut väri epäilemättä nopeutti julkisivumaalauk-

sen toteutusta. Uusi puoli oli edelleen vuoden 1965 vaaleahkolla öljymaalipinnalla, 

vanha puoli ja sisäpihat tummuneella kalkilla, paikoin esiintyi Lukko-maalia, joka 

taas piti värinsä, mutta likaantui. 

Tulevien ratkaisujen pohjaksi sekä vanhoista rappauksista että maalikerroksista tee-

tettiin tutkimukset VTT:llä. Rappaus- ja kerrostutkimus tehtiin jo vuonna 1981, ja 

tulosten anti painottui maalikerrosten analyysiin. Senaatintorin ja Hallituskadun 

puolelta otettiin yhteensä kahdeksan näytettä, joiden perusteella voitiin erottaa 3 

tai 4 eri-ikäistä laastimassaa. Tulosten hyödyntäminen näin jälkeenpäin on vaikeaa, 

koska näytteenottopaikkoja ei ole kirjattu tarkasti. Maalikerroksista voitiin tode-

ta, että vanhan puolen näytteissä oli pinnassa kalkkimaali, paikoin hiekkapitoista 

slammausta ja näiden alla mahdollisesti öljymaaliksi tulkittava orgaaninen pinnoite. 

Vanhempia kalkkimaaleja ei siis tässä analyysissa saatu esille. Tarkentavassa tutki-

muksessa vuodelta 1987 tutkija Thorborg von Konow totesi seuraavaa: ”Aleksan-

terinkadun julkisivumaalit ovat pääosiltaan orgaanisia maaleja (keltaiset). Saatujen 

tietojen mukaan nämä maalit ovat poistettavissa metyleenikloridipohjaisella maa-

linpistoaineella.  Keltaisen maalin alla on paikoitellen ruskea maalipinta, joka ei 

pehmene maalinpoistoaineella. … Tutkittu ruskea maalipinta on epäorgaanien, joko 

silikaatti- tai sementtipohjainen maali. Maalissa todettu orgaaninen aines on joko 

maalinpoistoaineen jäännöksiä tai keltaisen maalin pohjusteessa oleva öljy- tai siliko-

niliuos, joka on osittain imeytynyt ruskeaan maalipintaan.”37 Maalinäytteitä lähetet-

tiin Insinööritoimisto Sulinin kautta tutkittavaksi myös Keimfarbenin tehtaalle Sak-

saan. Täällä vahvistettiin von Konowin analyysi ja todettiin, että Sirénin aikoinaan 

uudella puolella käyttämä maali on ollut Keim Purkristallat-maalia, siis puhdasta 

silikaattimaalia. Lähetetyn näytepalan perusteella tehtaalla valmistettiin vastaava 

sävy, joka nimettiin numerolla KEIM 017493.38 

Arkkitehti Ola Laihon mukaan alustavissa suunnitelmissa ”oli tarkoituksena pudot-

taa alas kalkkimaalatun pinnan rapautunut osa ja koko öljymaalattu pinta sekä uu-

Uuden puolen luoteisnurkan julkisivupin-
nan kuntoa ennen 1988-89 korjaustoi-
menpiteitä. 

Alla telineiden pystytystä tummentuneen 
julkisivun ympärille. Markelinin pallovalai-
sinpylväät on pystytetty muutamia vuosia 
aiemmin. Kuvat TILA.
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delleenrappauksen jälkeen maalata julkisivut yhtenäisesti kalkkimaalilla. Tarkemmas-

sa tutkimuksessa ilmeni kuitenkin, että suuri osa rappauksesta oli erittäin hyvin kiinni. 

Julkisivuista päätettiin poistaa vain vanha maali. Työ ei kuitenkaan kauttaaltaan on-

nistunut, vaan eräissä osuuksissa väri jäi seinäpintaan. Parhaaksi maalivaihtoehdoksi 

tähän osittain puhdistettuun julkisivuun katsottiin silikaattimaali.”39

Uusi väri

Rappauskorjaukset tehtiin kesän 1988 aikana ja talvikauden 1988-89 rakennus 

odotti paikkarapattuna, läikikkäänä seuraavan kesän maalaustöitä ja päätöstä ra-

kennuksen uudesta sävystä. Julkisivujen uusi väri herätti runsaasti keskustelua. 

26.2.1986 HS esitteli tulevan peruskorjauksen periaatteita; julkisivujen sävyistä to-

dettiin: ”Museovirasto ei ole vielä päättänyt, maalataanko päärakennus saman sävyi-

seksi kuin Senaatintorin toisella laidalla oleva Valtioneuvosto. Ainakin on varmaa, että 

yliopiston uusi väri on vaaleamman keltainen kuin nykyinen.” Syyskuun alkupuolella 

arkkitehti Laiho totesi:” Vanhan osan alkuperäinen väri on tutkimuksen mukaan ollut 

valkoinen ja koko korttelin väritys suunnitellaan tähän perustuen.”40  Museoviraston 

suojelutavoitteissa väristä todettiin näin: ”Vaikka Engelin osa onkin alkujaan ollut 

valkoinen, on keltainen niin vakiintunut Senaatintoriin, ettei muutokseen liene pe-

rusteita. Keltainen on aina ollut Sirénin laajentaman rakennuksen väri ja rakennus-

kompleksi on yksi jakamaton kokonaisuus. Ulkovärin tulee olla Senaatintorin uuteen, 

varsin kevyeen värimaailmaan sopeutuva.”41 Helmikuussa 1988 HS kirjoitti, että 

päärakennus oli alun perin maalattu ”taitetulla valkealla” ja ikkunalistat ja pilasterit 

puhtaammalla valkoisella ja ”Liliuksen mukaan alkuperäisestä rappauksesta on jäl-

kiä, mutta niiden perusteella ei ole toistaiseksi löytynyt oikeaa valkoista.”42 Lilius to-

tesi myös, että ajatus valkoisesta yliopistosta viehättää, mutta toisessa vaakakupissa 

on ajatus aukiosta, jonka laidoilla on keltaiset rakennukset ja jota valkoinen kirkko 

dominoi.43 Vielä toukokuussa 1988 teknisen osaston arkkitehti Juha Lemström to-

tesi HS:lle, että edelleen käydään keskustelua siitä maalataanko talo alkuperäiseen 

malliin valkeaksi vai kaupunkikuvallisesti jo totuttuun tapaan keltaiseksi.44 Edelleen 

todettiin, että Sirénin osa ei ole koskaan ollut valkoinen. Värikeskustelua käytiin 

laajalla asiantuntijarintamalla. Peruskorjausta edistävien, valvovien ja pohtivien työ-

ryhmien ja suunnittelijoiden lisäksi keskusteluun osallistuivat myös Museoviraston 

puolelta toimistopäällikkö Heikki Havas sekä konservaattori Pentti Pietarila. Asian 
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edetessä keltainen vaihtoehto sai enemmän kannatusta, julkisivupinnoista löyty-

neiden vanhempien sävyjen toimiessa innoituksena, niin uudella kuin vanhallakin 

puolella. Syyskuussa 1988 todettiin, että uusi ja vanha osa voivat olla hiukan eri 

sävyisiä, mutta korttelin yhtenäisyyden vaikutelma ei saisi kärsiä.45 Keltaista pidettiin 

parempana perusratkaisuna ennen kaikkea kaupunkikuvallisista syistä.46  

Vaikka silikaattimaaleja on käytetty Suomessa satunnaisesti aina 1890-luvulta alka-

en, olivat silikaattimaalit varsin tuntemattomia 1980-luvulla. Silikaattimaalin eduksi 

laskettiin, että samalla maalityypillä voitiin maalata sekä uusi että vanha osa. Sävyä 

varten lähtökohdaksi otettiin lopulta uuden puolen 1930-luvun silikaattimaalinäyt-

teestä saatu sävy. Heinäkuussa 1989 perusvärin vaihtoehdot oli rajattu neljään kel-

taiseen ja niihin liittyviin valkeisiin lista- ja pilasterisävyihin. Värikatselmuspöytä-

kirjan mukaan tarkastelussa olivat silloisen värikartan sävy KEIM 344 (tummin) ja 

1930-luvun analysoitu vaalea sävy KEIM 017439 (vaalein), sekä näiden välistä teh-

dyt sävyt Laiho 1 ja Laiho 4. ”Perusteellisten ”keskustelujen jälkeen päädyttiin sä-

vyyn Laiho 1 ja valkoiseksi valittiin KEIM 070, joilla kahdella sävyllä kaikki julkisivut 

maalattiin.47 

Syyskuussa 1989 voitiin todeta maalaustöiden päässeen 

hyvään vauhtiin. Senaatintorin puolella välimaalaus oli 

toteutettu lopullisella sävyllä.48 Kun rakennus vuonna 

1990 oli lopulta käsitelty kauttaaltaan, esiintyi rakennus 

suhteellisen vaaleana ja kokonaisuus keveänä. 1990-lu-

vun valokuvien perusteella sävy on varsin murrettu, mel-

kein beigeen kääntyvä keltainen. 

Yliopiston sävyjä pidettiin valmistuttuaan kohtalaisina, 

mutta vuosien saatossa, kun kestävä ja jokseenkin kulu-

maton pinta on likaantunut epätasaisesti, on väriä ruvet-

tu pitämään epämiellyttävänä ja kuolleena.  Teknisesti 

valittu maalauskäsittely on osoittautunut hyvinkin kestä-

väksi, sillä neljännesvuosisadan jälkeen maalipinnassa ei 

näy juurikaan vaurioita ja vain vähäistä kulumaa. Valu-

majäljet paljastavat silikaattimaalin alkuperäisen, vaale-

an beigen sävyn. Ainoastaan puuikkunoille on jouduttu 

tekemään huoltomaalausta, mm. vuonna 2005.49

2.3.4. KATTOPINTOJEN KUNNOSTUS

Vuosien 1987-90 aikana koko korttelin kaikki vesikatteet kunnostettiin ja suurelta 

osin uusittiin. Kattoikkunoiden 1970-luvun puolivälissä toteutettu uusinta oli to-

teutettu ikkunapinta-alaa merkittävästi pienentämällä. Fabianinkadun suuntaisen 

katonlappeen ikkunoiden pinta-ala pieneni lähes puolella ja pienen juhlasalin ja 

4. kerroksen aulan (4001) ylävalo poistui lähes kokonaan. Kattoikkunat uusittiin 

vastaamaan alkuperäisiä pinta-aloja, lukuun ottamatta aulan yläpuolista valokattoa, 

jossa ikkunapinta-ala on selvästi alkuperäistä pienempi.

Peltikatteet uusittiin kauttaaltaan. Matalampien siipien osalta tasakattojen pinta-

rakenteet uusittiin. Peltikattoja ei ole tämän jälkeen vielä huoltomaalattu, lukuun 

ottamatta vanhan puolen keskirisaliitin aluetta, jossa tehtiin kunnostustöitä 2004-

2005. Yliopistonkadun matalan siiven vesikatolle toteutettiin IV-konehuoneen il-

manvaihtohormi vuonna 2004. 

Noin 1990, TILA.
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JULKISIVUJEN MUUTOKSET VALAISIMET JA TORIKIVEYS
1832 Alkuperäinen asu valkoinen tai hyvin vaalea julkisivu, peltikatto, 8-ruutuiset ikkunat, pääsisään-

käynnissä umpipeiliovet

1835 Vesikatto, reunuslistat ja muut pellillä päällystetyt listat maalataan vihreällä öljymaalilla; paitsi 
reunuslistat valkealla ja frontonin yläpuolella parapetti, syöksytorvet ja basikset valkoisella 

1860-l

(ensimmäiset valo-
kuvat)

Ikkunat ja pääovet vaaleat, seinäpinta varsin tasavaalea, monogrammi päätykolmiossa, tumma 
saumattu peltikatto, noin 10 piippua, vaalea attika. 

Toripinnassa mukulakivi, jalkakäytävillä laattoja. To-
rilla ei vielä valaisimia, porraskulmissa matalahkot 
kaasulyhdyt, 2 kpl

1890-l (kuvien   
perusteella)

Ikkunat 8-ruutuiset, sisään-sisään aukeavat, vaaleahkot, pääovet tummat umpiovet. Kokonai-
suus varsin yksivärinen, siisti, myös attika vaalea; koristeissa tummentumaa/tummuutta, taustaa 
tummempi. Tummahko katto noin 20 piippua, oletettavasti uusia ilmanvaihdon piippuja (vetoa 
edistäviä ”jonnareita” uusien piippujen päissä), myös antenneja tms.

Torilla samantapaiset kaasulyhdyt kuin portailla

1894 Ikkunat T-karmi-ikkunoiksi. Julkisivuille on annettu lempeän vaalea, ”silmää miellyttävä”, kel-
lertävä  perussävy, maalauksella marmoria jäljittelevä kuviointi. Attika vaalea.

1909 Attikan etupinta tumma. Toripinnassa nupu-kivetyt ajo- tai kulkureitit.

1917 Keskirisaliitin pylväissä yläosa maalattu vaaleammaksi, seinät kuluneet, sävyero olemassa, attika 
tumma. 

Porraslyhtyjä ei ole, torilla edelleen suoravartiset, 
särmikkäät kaasulyhdyt.

1923 Likaantunut julkisivu, pylväissä vaalea yläosa. Uudet porraslyhdyt, hennot kaaripäätteiset; torilla 
kookkaammat, roikkuvat lyhdyt, epäsymmetrinen 
kaari (oletettavasti jo sähkö). 

noin 1923-25 Ikkunat ja ovet tummahkot, pylväät maalattu ilmeisesti öljymaalilla, muutoin kalkilla; keisari-
monogrammi poistettu 1925, taustan viitta jäljellä; lipputanko, attika tumma. 

Toripinnassa edelleen mukulakivi.

1928 - 1932 Likaantunut julkisivu, pieni sävyero listoissa ja peruspinnoissa, pylväät yksiväriset; monogram-
min tausta edelleen jäljellä; 

Toripinnan uusi kiveys 1930. Torilla uudet korkeat 
parilyhtypylväät, valaisimet alempana kaarien päis-
sä. (Oletettavasti sähkövalaisin).

1933 Asiakirjojen perusteella julkisivujen maalaus.

1937-40 Uusi puoli silikaatilla n. 1937, vanha puoli kalkilla välillä 1937…1940, tummat ikkunat ja um-
piovet, monogrammin tausta poistettu, attika poistettu.

1940 Sisäpuolenkorjausten yhteydessä tehtyjä muutoksia: vaaleahkot ikkunat, pääoviksi lasiovet, pii-
puton itälape; isot ilmanpoistopiiput harjalla.

1944 POMMITUSVAURIOT

1947 Ehjä julkisivu, siisti pinta (ilmeisesti julkisivukorjausten yhteydessä tehtiin vain kevyt huolto-
kalkkaus).

Aleksanteri II:n muistomerkin valaisimet muutettiin 
sähkölyhdyiksi 1946, kaupungin viimeisenä.

1949 Attika palautettu, maalattu vaaleaksi. Torilla vanhat valaisinpylväät poistettu, porrastasan-
teiden valaisimet poistettu; portaiden vieressä uudet 
hoikat ja korkeat kaaripäätteiset valaisimet (sähkö).

1950 / 1952 Uusi puoli maalattu öljyllä v 1952, vanha puoli ja ilmeisesti sisäpihat edelleen kalkilla. 1953 torilla suorat korkeat sähkövalaisinpylväät.

1963-64 Julkisivukorjaus, vaalea keltainen + valkoinen, uusi puoli Teho -öljymaali, vanha puoli kalkki, 
ikkunat puolitummat.

1965 Kelta-valkoinen (kirjasto punaisempi), attika seinää vaaleampi.

1975 Julkisivujen maalaus: vanha puoli kalkki, uusi puoli: Lukko öljymaali, pohjustus + pinta; värit 
vahva keltaoranssi + valkoinen (keltainen tummui vahvasti muutamassa vuodessa!). 

1989 Julkisivujen maalaus: silikaattimaali, värit: vaalea keltaruskea + valkoinen. 1987 torille uudet, arkkitehti Antero Markelinin 
pallovalaisimet, yliopiston porrasvalaisimet poistettu 
kokonaan.

Taulukon muotoon tehty kooste päära-
kennuksen vanhan puolen julkisivumuu-
toksista. Sävypohjien värit on valittu sym-
boloimaan tunnettujen vaiheiden värejä, 
eivätkä edusta täsmällisiä sävyjä. 1900-lu-
vun alkupuolen sävyjä ei juuri tunneta ja 
vaiheissa voi olla vaaleampiakin sävyjä.  

1980-luvun lopulla keskustelussa julkisi-
vun alkuperäisestä asusta esille nostettiin 
myös mahdollisuus palauttaa keisarimono-
grammi päätykolmioon.  Taidehistorioitsija 
Rainer Knapas toi esille omia ajatuksiaan 
lyhyessä, keisarimonogrammin historiaa 
selvittävässä tekstissä. Hän toteaa: ”Palau-
tetaanko alkuperäinen valkoisenharmaa 
yleisväri ja miten suhtaudutaan Aleksante-
rin I:n monogrammin palauttamiseen pää-
tykolmioon?... Kysymys ei ole ensisijaisesti 
”entistämisestä”, restauroinnista, vaan 
Yliopiston omasta restituoinnista, aset-
tumisesta takaisin omaan, historiallisesti 
perusteltuun erityisasemaan valtakunnan 
ja pääkaupungin instituutioiden joukkoon. 
Yliopiston oman aseman korostaminen …. 
voi tapahtua myös päärakennuksen tarjo-
amaa arkkitehtonista ja kaupunkikuvallis-
ta julkisuutta hyväksi käyttäen.”50
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2.4. Torin valot

Senaatintorin valaisemisella on pitkät perinteet, sekä toritilassa vapaasti seisovien 

että rakennuksiin kiinnittyvien valaisimien muodossa. Pääportaiden välitasanteella 

on valaisinlyhdyt jo Tengströmin litografioissa 1837. 

Kaasuvalaistus otettiin käyttöön sisätiloissa, ainakin juhlasalissa ja vestibyylissä vuon-

na 1862. Jo seuraavana keväänä konsistorissa keskusteltiin kaasun käytöstä myös 

julkisivulla. Unioninkadun julkinen valaiseminen kaasulyhdyin tapahtui samoihin 

aikoihin, vuonna 1861. Torialueen valaiseminen on alkanut 1800-luvun lopulla, ja 

aluksi valaisintyyppi oli sama kuin yliopiston portaalla – suoran varren päässä ole-

va nelikulmainen kaasulyhty. Itsenäistymisen aikoihin portaan valaisimet vaihtuivat 

kaaripäätteisiin, ylöspäin oheneviin valaisinvarsiin. Torialueelle ilmestyi samoihin 

aikoihin aiempaa korkeammat suorat pylväät, joihin epäsymmetrisesti kiinnittyi 

lamppua kannatteleva kaari. Todennäköisesti nämä uudet valaisimet ovat jo olleet 

sähkövalaisimia, mutta viimeistään 1920-luvun lopulla torille tuotiin sähkövalo. To-

rin pitkille sivuille sijoitettiin kuusi kaksivartista valaisinpylvästä, näiden lisäksi lyhyi-

den sivujen keskiakseliin yhdet valaisinpylväät. Toripinnan uusi kiveys toteutettiin 

vuonna 1930. Punaisesta ja vaaleanharmaasta graniitista tehtiin ruutuun ladottu 

nupukiveys.

1838 1860-luku 1910-luku

1944 1959

1908 1920-luku 1920-luku 1960-luku 1970-luku 2016

Eri vaiheiden valaisimia päärakennuksen portailla ja torialueella. Kuvat HKM / Finna. 

1939
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Sotien jälkeen yliopiston ulkoportaan tasanteella olleet kaasulyhdyt poistettiin Siré-

nin aloitteesta - hän piti niitä rumina. Niiden sijaan suunniteltiin pylväiden varaan 

sijoitettavia kahta suurta sähkövalaisinta51, mutta uudet valaisimet päätettiin sijoittaa 

katutasoon porrastasanteen sijaan. Hoikat kaaripäätteiset valaisinpylväät kantoivat 

1930-luvun Y-valaisin-sarjan tyyppisiä, lasikupuisia ja kuparikuorisia sähkövalai-

simia. Samaa valaisintyyppiä käytettiin toria kiertävien katujen valaisemiseen. Li-

säksi ajokaistojen päällä on ollut ilmavaijereista ripustettuja Y-valaismia. 1950-luvun 

alkupuolella  torialueelle pystytettiin  edellisiäkin korkeammat, suorat pylväät, joissa 

hoikan, maljamaisen valaisimen päällä oli metallinen umpikupu. Valaisinpylväitä oli 

neljä torin pitkillä sivuilla, kaksi lyhyillä sivuilla. Nykyiset, professori Antero Markeli-

nin suunnittelemat pallovalaisinpylväät ovat vuodelta 1987. 

Varsinaisen julkisivuvalaistuksen historiasta voidaan poimia esimerkiksi kuva vuo-

delta 1953, jossa päärakennuksen keskirisaliitti on valaistu parvekkeelle sijoitetuilla 

valonlähteillä. Lisäksi katuvalaisimet antavat julkisivun alaosaan pehmeän kajon. 

Vuodenvaihteessa 1999-2000 toteutettiin julkisivuvalaistus arkkitehti Vesa Honko-

sen suunnitelmien pohjalta. Valaisimet sijoitettiin torilla seisoviin, pieniin tornimai-

siin rakennelmiin, jotka kesäkaudeksi vietiin varastoon. Näistä luovuttiin vuonna 

2014. Nyt käytössä oleva, väliaikainen julkisivuvalaistus on tehty parvekkeelle sijoi-

tetuilla irtovalaisimilla. Näistä on tarkoitus kokonaan luopua vuoden 2018 aikana, 

kun Senaatintorin julkisivuvalaistus toteutetaan Valoa Designin (Roope Siiroinen) 

suunnitelmien mukaan projektoritekniikalla, LED-valonlähteillä.  

Päärakennuksen julkisivuvalaistus vuodelta 1953. Naapurikiinteistössä, Suomen Yhdyspankin pääkontto-
rissa (1936, Ole Gripenberg), ajalle ominainen neonvalonauha. Kuva Dilen 1953, HKM / Finna.

Illustraatiokuva päärakennuksen julkisivuvalaistuksesta, luonnosvaihe. Kuvakaappaus Valoa Designin 
presentaatiosivulta 10.4.2017
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3. C. L. ENGELIN YLIOPISTORAKENNUS 

3.1. Yliopisto muuttaa Helsinkiin 

Vuonna 1832 valmistuneen yliopiston päärakennuksen syntytarina kietoutuu laa-

jempiin historiallisiin ja poliittisiin tapahtumiin, joista tärkeimmät olivat Helsingin 

julistaminen maan pääkaupungiksi vuonna 1812 ja vuoden 1827 tuhoisa Turun 

palo. Turun akatemian rakennuksista kaikki eivät tuhoutuneet, ja opetus pyrittiin 

aloittamaan Turussa mahdollisimman pian uudelleen. Vajaat kaksi kuukautta tuli-

palon jälkeen pidetty konsistorin istunto sai kuitenkin dramaattisen käänteen, kun 

keisarin manifesti yliopiston siirtämisestä pääkaupunkiin saapui kesken kokouksen. 

Siirron virallisten perusteiden taustalla olivat poliittiset kysymykset: Turun ylioppi-

laat olivat osoittaneet avoimesti sympatioita Ruotsia kohtaan ja lisäksi nujakoineet 

venäläisten sotilaiden kanssa. Helsinkiin siirron uskottiin lieventävän kiristynyttä 

tunnelmaa. Jo aiemmin virastojen siirrolla Helsinkiin oli katsottu olevan ”svedi-

sismiä” vähentävää vaikutusta. Kokonaisuudessaan Helsingin korottaminen maan 

pääkaupungiksi oli huolellisesti toteutettu poliittinen liike, jolla uutta valtioyhteyttä 

vakiinnutettiin ja manifestoitiin.52 Yliopiston siirtyminen oli loogista jatkumoa tälle 

kehitykselle.

3.2. Yliopiston suunnittelu ja rakentaminen Helsinkiin 1827–1832 

Yliopiston sijoittaminen Senaatintorin laidalle ja Senaatintalon pariksi noudattaa 

Pöykön mukaan 1700-luvun lopun käsityksiä arvorakennusten suositellusta sijain-

nista ja ympäristöstä kaupunkitilassa, minkä lisäksi Turun akatemian aikainen kirkon 

ja yliopiston yhteys oli keskeinen Helsingissäkin seremonioiden vuoksi.53 

Kun yliopiston uutta päärakennusta suunniteltiin 1820-luvun lopulla, oli pikkukau-

pungin intiimi Suurtori jo kokenut merkittävän muodonmuutoksen kohti pääkau-

pungin monumentaaliaukiota. 1700-luvun puinen Ulrika Eleonoran kirkko hautaus-

maineen, vanha raatihuone ja päävartio oli purettu ja uusi aukio oli hahmottumassa 

entisen Suurkadun, nykyisen Aleksanterinkadun, ja korkean kalliomäen väliin. Torin 

pohjoislaitaa rajaava, nykyisten monumentaaliportaiden paikalla sijainnut päävar-

tio raskaine paestumilaisine pylväineen oli valmistunut vuonna 1819, Senaatintalo 

vuonna 1822. Etelälaidan kauppiastalot edustivat vuoden 1808 palolta säästynyttä 
Luonnospiirustus, jossa Engel on esittänyt kaksi vaihtoehtoa juhlasalin muotoilulle. Piirustusarjaan kuulu-
vat myös luonnosmaiset julkisivut sekä leikkaus keskiakselista. Tiettävästi marraskuulta 1827. KA.
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ja säilytettävää, vanhempaa kaupunkirakennetta. Massiivisten uudisrakennusten 

ympärillä levittäytyi vielä kallioinen maasto mutkaisine katuineen ja vaatimattomine 

puurakennuksineen. Helsingin uuden ytimen rakentamisen vaikeutta kuvaa se, että 

vuonna 1825 oli kalliota louhittu 120 000 kuutiometriä, ja ruutia kulunut 80 000 

kiloa. Asukkaita pienessä kaupungissa oli noin 4000.54 

Piirustukset

Uuden yliopiston suunnittelu uskottiin luonnollisesti Carl Ludvig Engelille, joka laati 

ensimmäiset kaaviomaiset luonnokset vielä marraskuussa 1827. Näissä Engel tut-

ki juhlasalin muotona vaihtoehtoisesti joko puolipyöreää tai kulmikasta ratkaisua, 

joista valittiin ensiksi mainittu. Varsinaisia laveerattuja, keisarin hyväksyntää varten 

laadittuja suunnitelmia on säilynyt kaksi sarjaa. Varhaisemmat, Carpelanin mukaan 

Pietarissa laaditut suunnitelmat on päivätty tammikuussa 1828. Kustannussyistä pii-

rustuksia ei kuitenkaan täysin hyväksytty. Taloudellisuuden vaatimus oli jatkuvasti 

suunnittelussa mukana, vaikka uudesta yliopistosta pyrittiinkin saamaan Turun aka-

temian veroinen.55 Seuraavat piirustukset valmistuivat ja hyväksyttiin maaliskuussa 

1828. Hyväksytty sarja oli monessa kohdassa hiukan pidättyväisempi ja vaatimatto-

mampi, rakennusrungon syvyys hiukan vähäisempi kuin tammikuun sarjassa, mutta 

rakennuksen perushahmo ja tilalliset ratkaisut olivat yhteneväiset.

Yliopiston päärakennus sijoittuu Engelin uran kiireisiin vuosiin.56 Hän toimi Inten-

dentinkonttorin johtajana ja samanaikaisesti (noin 1828-1832), työn alla olivat mm. 

Nikolainkirkon suunnitelmien viimeistely, asemakaavasuunnittelua mm. Turkuun, 

Tampereelle, Hämeenlinnaan ja Porvooseen, Helsingin Seurahuoneen muutos-

suunnitelmat ja Hämeenlinnan lääninhallituksen talo. Jo yliopiston suunnittelupro-

sessi oli moniääninen ja -polvinen vaikka se onkin nykyään huvennut Engelin henki-

lökultin syövereihin: keisari puuttui yliopiston suunnitteluun, piirustuksia laadittiin 

useita, allegorisia veistos- ja reliefikoristeita karsittiin kustannussyistä yksi toisensa 

jälkeen. Keisarille esitelty, toteutumaton suunnitelma. Pohjat  KA.
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Tänä päivänäkin yliopiston päärakennuksen säilyneet piirustukset ovat yksi keskei-

sistä lähteistä alkuperäisen arkkitehtuurin intentioiden ymmärtämiseksi. Ne ovat 

aikakauden muotokielelle puettu tekijänsä tulkinta ylempää annetusta tehtävästä, 

ja samalla ne ovat poikkeuksellisen lahjakkaan mielen ja herkän käden synteesi 

vitruviaanisista hyveistä - firmitas, utilitas, venustas, siis kestävyys, käyttökelpoisuus 

ja kauneus. Suunnitelmiin katsomatta kiinnostavaa on se, minkälaiseksi rakennus 

lopulta rakentui, oman aikansa tuotteena. Siihen vaikuttivat mm. rakennusmiesten 

ammattitaito ja vallitseva rakentamisen tapa, rakennusaineiden näkökulmasta sil-

loisen kansainvälisen kaupankäynnin laajuus ja kotimaisen valmistuksen kirjo sekä 

päätöksenteon näyttämöt. Uudelleenrakennuskomitean hierarkiassa Engelillä oli to-

della painava ääni ja päätöksentekovalta, mutta sekin oli alisteinen keisarin tahdolle 

ja kustannusten kurissa pysymiselle.

Toteutus

Yliopistoa varten perustettiin alkuvuodesta 1828 rakennuskomitea, puheenjohtaja-

naan Engel. Rakennusurakka annettiin kauppiaille Fredrik Adrian Gadd ja Aleksan-

der Uschakoff57, ja rakennustöihin ryhdyttiin nopeasti.58 Marraskuussa 1829 Engel 

kirjoitti ystävälleen Carl Herrlichille rakennustöiden edistymisestä pelonsekaisin 

tuntein: ”Olen kanssasi samaa mieltä, kun kiroat urakat julkisissa rakennustöissä, 

varsinkin silloin kun ne annetaan sellaisille, jotka eivät tiedä rakentamisesta mitään. 

Kuten täällä nyt on käynyt. Uuden Aleksanterin yliopiston rakentamisen on ottanut 

tehtäväkseen kaksi kauppiasta, jotka tietävät rakentamisesta yhtä paljon kuin kädes-

säni oleva sulkakynä. Nämä houkat alittavat kustannusarvion, jossa ei ollut mitään 

ylimääräistä, 73, 000 ruplalla. Miten tässä nyt käy? Se onni tässä kuitenkin on, että he 

ovat ihmisiä, jotka pystyvät selviytymään tämänkaltaisesta huijauksesta joutumatta 

aivan kokonaan perikatoon. Vaikka täällä on ollut huonot ilmat ja satanut melkein 

taukoamatta kolme kuukautta, olen kuitenkin saanut tämän rakennuksen vesikat-

toon, paitsi keskiosaa, joka on katettu väliaikaisesti, kunnes ensin pylväshalli ja etu-

seinä ovat valmiina. Siitä tulee kaunis rakennus, sillä jo muurausvaiheessa se näyttää 

todella vaikuttavalta.”59 

Rakennusmateriaaleja hankittiin niin kotimaasta kuin Ruotsista ja Virostakin. Gra-

niittia kivijalkaa, vestibyylin pylväiden jalustoja ja ulkoportaita varten hankittiin 

Suomesta, mutta esimerkiksi vestibyyliin tarvittavat kalkkikivilaatat tilattiin Öölan-

Louhintapiirustus, josta käy ilmi tontin pohjoisreunan voimakas kalliomuoto. KA.
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nista ja Tallinnasta. Pienempiä huonetiloja lämmitettiin pääasiassa uuneilla, joista 

juhlavimmat, kaakelipintaiset tulivat naapurimaista, ja lisäksi vestibyylin lattian alle 

sijoitettiin kaloriferiuunit juhlasalin lämmittämiseksi. Erilaisiin rakennusosiin tarvit-

tava rauta tilattiin ulkomailta, koska lähistöllä ei ollut rautateollisuutta. Muurarit oli-

vat venäläisiä.60 ”Sateisista kesistä huolimatta yliopiston rakennustyöt sujuivat hyvin. 

Tammikuussa 1831 rakennus alkoi olla valmis ja sisustustyöt voitiin aloittaa. Sisä-

maalausten ja seinien kunnollisen kuivumisen vuoksi päätettiin rakennuksen käyt-

töönotto kuitenkin siirtää vuoden 1832 kesäkuuhun.”61 Rakennus vihittiin käyttöön 

juhlallisin menoin kesäkuun 19. vuonna 1832.

Pian yliopiston avajaisten jälkeen Engeliä odotti iloinen yllätys, kun keisari puoli-

soineen vieraili Helsingissä vuonna 1833. Keisarin tutustumisesta yliopistoon Engel 

sanaili vuolaasti sisarenpojalleen: ”Lehdistä olet varmaan lukenut, että Heidän Ma-

jesteettinsa keisari ja keisarinna kunnioittivat meitä tänä kesänä läsnäolollaan. Vie-

railu tuli aivan odottamatta. Minä sain tämän vierailun aikana nauttia suurimmasta 

mahdollisesta henkilökohtaisesta suosiosta. Kun keisari astui yliopistorakennukseen, 

hänen ensimmäinen kysymyksensä kuului: ”Missä on Engel?” Olin parhaillaan senaa-

tissa, mutta eräs oppilaistani oli kuullut keisarin kysymyksen ja tunkeutui väkijoukon 

lävitse tuodakseen tiedon minulle. Kun saavuin, keisari oli juuri poistumassa yliopis-

ton istuntosalista, missä professorit oli esitelty hänelle. Kun keisari astui salista ja näki 

minut, hän tervehti minua mitä ystävällisimmin. Hän tarttui minua käsivarsista ja veti 

minut mukanaan. Hän vuodatti kehuja kauniin rakennuksen johdosta. Olin kaikkialla 

hänen kanssaan ja vierellään, kunnes hän yksin ajoi keisarinnan kanssa kaupungin 

halki ja selosti tälle kaiken itse ja näytti kaiken tärkeän. Keisari esitteli myöhemmin 

yliopistoa keisarinnalle. Kun hän näki minun astuvan juhlasaliin, jonne hekin juuri oli-

vat tulleet, hän huusi kovalla äänellä: ”Engel, tulkaa tänne!” Hän heilautti kädellään 

keisarinnaan kohti, kun astuin heidän eteensä ja jatkoi: ”Maanmiehenne, arkkiteh-

timme, joka on rakentanut tämän kaupungin.” Vastasin muutamiin keisarinnan aset-

tamiin kysymyksiin, minkä jälkeen keisari esitteli yliopiston rehtorin keisarinnalle.”62 

Senaatintorin tunnelmaa vuodelta 1838. Ku-
vassa tiedetään olevan jonkin verran taiteilijan 
tulkintaa, sillä esimerkiksi kirjaston kupoli 
muurattiin vasta seuraavana kesänä. Vuer af 
Helsingfors - teoksesta, Doria.

Keisarin suopeus Engeliä kohtaan oli selvästi 
merkittävä tekijä arkkitehdin päätöksessä 
pysyä Suomessa, vaikka ikävä kotimaahan oli 
ilmeinen. Maaliskuussa 1828 Finlands Allmänna 
Tidning teki kaikelle kansalle tiettäväksi, että 
arkkitehti Engel oli keisarin suosiossa: ”Med 
nådig afseende å Intendentens för Allmänna 
Byggnaderne i Finland C. L. Engels hafde möda 
med Ritningars uppgörande till de nya Bygg-
naderne för Kejserl. Alexanders Universitetet, 
har hans Kejserl. Majestät täckts i Nåder hugna 
Intendenten Engel med en brillanterad ring.” 
Siis kiitoksena yliopiston piirustusten valmis-
tumisesta Keisari lahjoitti Engelille timanttisor-
muksen.
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Rakenne

Engelin syvällinen rakennustekniikan tuntemus näkyi myös yliopistorakennuksen 

suunnittelussa. Jokseenkin samanaikaisesti yliopiston rakennustyön kanssa Engel 

valmisteli erinäisiä artikkeleita julkaistavaksi saksalaisessa rakennusalan julkaisus-

sa63. Tekstit käsittelivät rakentamista laajasti, esimerkiksi paalutusjuntan rakennetta, 

paperin käyttöä vesikattorakenteissa64 ja ankkurirautojen käyttöä tiilirakenteissa65. 

Erityisen kiinnostunut Engel oli lämmityslaitteiden kehittämisestä. Venäläisen, mo-

nikanavaisen lämmitysuunin periaatteista hän oli julkaissut artikkelin jo vuonna 

182166. Tämä syvällinen asiantuntemus rakentamisen eri osa-alueilta ja ehtymä-

tön kiinnostus niin rakenteeseen kuin estetiikkaankin tekee Engelin rakennusten 

tutkimisen kiinnostavaksi – rakennukset ovat monella tavalla läpiharkittuja, ehjiä 

kokonaisuuksia. 

Rakennustavaltaan yliopisto noudattaa Engelin rakennuksille tyypillisiä materiaalisia 

ja rakenteellisia ratkaisuja. Kaltevasta tontista johtuen punaisesta graniitista tehty 

sokkelikerros on Aleksanterinkadun puolella kerroksen korkuinen, pohjoisella reu-

Ajoittamaton dokumentoiva leikkauspiirustus, oletettavasti noin 1910-luvulta. Piirustukseen on 
tallennettu myös alkuperäisten, sodassa sittemmin tuhoutuneiden kattotuolien ansasrakenteen 
periaate. HYM 35:16.

Viereisellä sivulla: Suunnittelu-, valvoja- ja esimiestehtäviensä ohella Engel laati 1830-luvun alku-
puolella ainakin 10 rakenneteknistä artikkelia, jotka julkaistiin berliiniläisessä aikakausjulkaisussa 
Journal für die Baukunst (vuosina 1829-1836 artikkelit 41, 49, 52, 58, 66, 79, 82, 89, 93, 165). 
Ohessa kuvitusta artikkelista nro 52, vuodelta 1834, joka käsitteli mm. oviaukkojen  ja pylväiden 
muuraustyötä. The Getty Research Institute, Internet Archive. 

nalla hädin tuskin yhden kiviharkon korkuinen. Rakennus on pohjoispäästä pe-

rustettu kalliolle, eteläpää maanvaraisesti hiekkakerroksen varaan.67 Alapohjat ovat 

alun perin olleet puurakenteiset. Niitä on vuosien varrella uusittu muutamassa ot-

teessa, mutta pohjoispäässä on säilynyt puurakennetta. Vuoden 1851 palovakuu-

tuskertomuksessa todetaan, että ulkoseinävahvuus kellarikerroksessa on 1 ¾ tai 1½ 

kiveä, sisäseinät 1¼ kiveä vahvat. Palo- ja ilmahormit on upotettu paksuihin seinä-

muureihin.  Massiivinen, tiilestä muurattu rakennus on julkisivuiltaan rapattu ja kal-

kattu. Julkisivujen koristeaiheista basikset toteutettiin valurautaisina, muut koristeet 

kipsistä. Sekä vestibyylin että juhlasalin kattorakenteet on aikoinaan toteutettu pui-

silla kattoansailla, mutta rakenteet on 1940-luvulla muutettu teräsbetoniholveiksi. 

Vesikatto oli alun perin tehty ”rautalevyillä”, ulkopuolelta öljymaalattuna.68 

Engel itse kiitteli työmiestensä täsmällisyyttä ja muurausjäljen ensiluokkaisuutta, 

mutta arkkitehti J. S. Sirén69 puolestaan totesi myöhemmin: ”Yleensä olen Engelin 

yliopiston kanssa työskennellessäni todennut, että sellaiset seikat kuin profiilitark-

kuus, mittain täsmällisyys jne. jäivät melko kauaksi korkeamman luokan työsuorituk-

sista eivätkä nimenomaan tässä suhteessa kestäisi vertailua esim. Schinkelin ja C. F. 

Hausenin vastaavien töitten kanssa.”  Sirén tosin pehmensi tuomiotaan toteamal-

la, että Engel oli aivan liiaksi tehtävien ylikuormittama. Tämä näennäinen ristiriita 

oletettavasti selittyy toisaalta Sirénin poikkeuksellisella pikkutarkkuudella, toisaalta 

kahden eri aikakauden laatuvaatimustasolla yleisesti. Edelleen voidaan todeta, että 

esimerkiksi Sirénin pohjakerrokseen tekemä uusi vaatenaulakko on toteutettu alu-

eelle, jossa tehtiin lukuisia suuria ja pieniä muuraustöiden muutoksia 1800-luvun 

mittaan, joten Sirén on päätynyt näkemään hyvinkin monen eri ajan muuraustöi-

den purkua. 
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3.3.  Yliopiston ensimmäinen asu

Tilat ja toiminta

Päärakennus oli valmistuessaan yliopiston ainoa rakennus ja kaikki toiminta kirjas-

toa lukuun ottamatta sijoittui siihen. Engel totesi kirjaston edellyttävän paloturvalli-

suuden takia tiiliholvatut tilat, mikä olisi tarkoittanut korkeampaa huonekorkeutta. 

Tämä taas ei ollut sovitettavissa sellaiseen yhtenäiseen julkisivuun, joka toria koh-

den tuli muotoilla. Kirjaston kokoelmat karttuivat palon jälkeen varsin nopeasti ja 

ne sijoitettiin Senaatin linnan itäsiipeen aina vuoteen 1845 asti, jolloin kirjasto pääsi 

muuttamaan omaan uudisrakennukseen. Uuden päärakennuksen moninainen toi-

minta on luettavissa Engelin pohjapiirustuksista: näennäisestä symmetriasta huoli-

matta jokaisen kerroksen tilajako muodostaa muista poikkeavan ja ainutkertaisen, 

käyttötarkoituksensa mukaisen tilasommitelman. Rakennuksen keskeissymmetrinen 

perusasetelma on osa koko torin monumentaalista ja seremoniallista keskeisakse-

lia. Rakennuksen pituussuuntainen poikkiakseli taas on käytön ja liikenteen akseli, 

rakennuksen keskeiskäytävä, joka on ollut tilarakenteen runko kaikissa kerroksissa, 

kellaria lukuun ottamatta.

Kesällä 1838 suosiota saavuttanut kirjailija ja toimittaja Faddei Bulgarin vieraili Hel-

singissä toistamiseen 30 vuoden tauon jälkeen. Sattuman oikusta, tai sitä ohjaten, 

Bulgarin vietti ikimuistoisen päivän arkkitehti Engelin seurassa, kiiveten mm. lähes 

valmiiseen kirkontorniin ja tutustuen sekä Valtioneuvoston linnaan että yliopistoon, 

vieläpä Kaivopuiston merikylpyläänkin. Helsingfors Tidningar julkaisi Bulgarinin kir-

joittaman, kesäistä hehkua ja uljaan, uuden kaupungin kukoistusta pursuavan pit-

kän kuvauksen. Ihailtuaan monisanaisesti Senaatintorin ryhdikästä muotoa ja kirkon 

ylevää ja miellyttävää olemusta, joka ”yhdistää tyylin ja suuruuden”, hän kuvailee 

Senaatin linnan juhlavia ja tarkoituksenmukaisia tiloja. Mutta vieläkin vaikuttavam-

pana hän pitää yliopiston rakennusta: ”Todellinen temppeli tieteille ja valistukselle!  

Vestibyyli ja porrashuone voisivat koristaa hienointa roomalaista palazzoa. Pietarin 

Amiraliteetin talon porrashuonetta lukuun ottamatta en muista nähneeni komeam-

paa.”70 Juhlasalin osalta Bulgarin kiittelee paitsi käyttökelpoisuutta, kuuluvuutta ja 
Ritning till en uthusbyggnad jemte en stenmur. Marraskuussa 1831 hyväksytty piirustus osoittaa 
päärakennuksen  toteutuneen hahmon sekä suunnitelman koko korttelia kiertävästä matalasta 
aitamuurista ja piharakennuksesta. Engel, 1831, HYM 5:3.
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Ote Faddei Bulgarinin artikkelista, joka käsitteli uutta Helsinkiä, Helsingfors 
Tidningar 20.10.1838. Sama teksti on julkaistu suomeksi kirjassa Faddei 
Bulgarin: Sotilaan sydän – Suomen sodasta Engelin Helsinkiin, kääntäjänä 
Marja Itkonen-Kaila.

«Yliopiston rakennus on senaatintaloakin upeampi ja ylväämpi, sillä se on 
rakennettu myöhemmin ja suuremmin kustannuksin. Se on todellinen tieteiden 
ja valistuksen temppeli! Eteishalli ja portaikko voisivat kaunistaa roomalaista 
palatsia. Lukuun ottamatta Pietarin Amiraliteetin portaikkoa (Nevski Prospektin 
puoleista) en muista missään nähneeni komeampaa. Tapa, jolla tämä portaikko 
ja galleria niin sanoakseni jakavat tilan, on vertaansa vailla. Juhlasali eli aula 
gallerioineen on rakennettu amfiteatterin tavoin puoliympyrän muotoon. 
Puoliympyrän kaaren kumpikin pää yhtyy korkeaan seinään, johon on puhkaistu 
ikkunat kahteen kerrokseen. Tämän seinän lujittaminen ilman mitään side- ja 
tukirakenteita on vaatinut syvällisiä matemaattisia laskelmia. Sen koko voima ja 
lujuus on painopisteessä. Kauneutensa lisäksi salilla on sekin hyvä puoli, että 
siinä kuuluu joka puolelle ja että kävijät eivät voi kuljeskella ja häiritä puhujaa, 
vaan jokaisen on istuttava koko ajan omalla paikallaan. Jokaisessa kerroksessa 
on rakennuksen päästä päähän kulkevat käytävät ja niiden molemmin puolin 
auditorioita (luentosaleja), museohuoneita, kabinetteja, kokoushuoneita ja 
kanslioita. Ihailin järjestystä ja epätavallista, esimerkillistä siisteyttä, joka vallitsi 
rakennuksen joka osassa kaukaisinta soppea myöten, mutta auditorioiden 
komeus sai minut hämmästymään! Tällaisilla penkeillä eivät saksalaiset 
ylioppilaat ole varmasti milloinkaan istuneet, eivätkä professorit koskaan 
luennoineet tällaisilta kateedereilta, kun vierailin Saksan yliopistoissa. Tämä 
on jo oppinutta ylellisyyttä! Kuten tunnettua, yliopisto menetti Turun palossa 
kaikki aarteensa, Rahakabinetissa on pieni joukko liekkien vahingoittamia 
rahoja ja joitakin harvinaisia esineitä, muun muassa kuningatar Kristiinan 
satula. Miksi tuo satula on täällä, sitä en käsitä. Muuten rahakabinetti on köyhä. 
Erityistä huomiota ansaitsevat mineraloginen ja eläintieteellinen kabinetti, jotka 
ovat sangen täydellisiä ja kauniisti ja systemaattisesti järjestettyjä. Kiinnostava 
on eläintieteellinen kabinetti, johon on kerätty näytteitä kaikista Suomen 
eläinlajeista. Täällä on paljon sellaista, mitä en olisi osannut kuvitellakaan; 
erityisen kauniita ovat kalat ja merilinnut. 

...

Ihastuin erityisesti yliopistorakennuksen pihalla sijaitsevaan voimistelusaliin, 
jossa on kaikenlaisia voimisteluvälineitä. Siitä, että valtiollisissa oppilaitoksissa 
on otettu käyttöön voimisteluharjoitukset, Venäjä saa kiittää nykyistä onnekasta 
Hallitsijaamme, Hänen Keisarillista Majesteettiaan. Nykyään meistä tuntuu 
melkein uskomattomalta, kun luemme roomalaisten uineen jokien poikki 
täysissä varusteissa; esi-isiemme miekkoja me tuskin jaksamme liikauttaakaan. 
Urheilu vahvisti entisajan miehiä, ja kun yleisesti harrastettiin urheilukisoja, 
silloin oli vähemmän apteekkeja. «Terve sielu terveessä ruumiissa», sanottiin 
muinoin ja aivan oikein. Mitä tulee opiskelusta, jos ei ole voimaa sielussa eikä 
ruumiissa.»

kauneutta, myös tarkkaan harkitun kattorakenteen ansiosta saavutettua avaruutta, 

jota vetoraudat tai tukirakenteet eivät häiritse. Bulgarin tiedettiin värikkäästi kir-

joittavaksi ja totuutta pyöristäväksi sanataiteilijaksi. Hän oli avoimesti keisarivallan 

ja Aleksanteri I:n ja Nikolai I:n ihailija. Tämä ylistävä kuvaus keisarien suopeasti 

kohtelemasta Helsingistä on epäilemättä ollut vallanpitäjien mieleen ja palvellut 

keisarimyönteisyyttä. 

Nikolainkirkon tornista tehty näkymä 1843. Schwertschkoff Wladimir, HKM / Finna.



2017 Arkkitehtitoimisto OkulusHelsingin yliopiston päärakennus  -  rhs 48

FYSIIKAN 
JA KEMIAN 
AUDITORIO
(suuri tiedekuntasali,
lehtisali)

LABORATORIO
(matematiikan aud.)

FYSIIKAN 
INSTRUMENTIT

PREPARAATIT JA  
KEMIKAALIT

LÄÄKETIETEEN 
LUENNOT
(myöh. auditorio)

ANATOMISET 
PREPARAATIT
(myöh. auditorio)

DISSEKTIOT  
(myöh. 
auditorio)

PORTTI-
VAHTI
(myöh. 
auditorio)

VAH-
TIMES-
TARI

KANSLIA ARKISTO

ETUHUONE

TILIKONT-
TORI TMS.

“RÄN-
TERIE”

RENKITUPA

VAHTITUPA

VANKIHUONE

RENKITUPA

RENKITUPARENKITUPA

(myöh. 
auditorio)

2071- 722073-7420776-77

2086
wc + 
käyt

2069

2077-20842085

20652087

2072 2071 2070

1110

1108

1092

1097
1098-99

1100 1092

Päärakennuksen suunni-
tellut käyttötarkoitukset 
sekä käytössä olevat 
tilanumerot. Valkoiset 
huonenumerot käytössä 
ennen peruskorjausta. 
Värit symoboloivat käyt-
töä. Pohjapiirustus Engel 
4.3.1828, HYM, muokka-
us Okulus.

1095
10961009



2017 Arkkitehtitoimisto Okulus Helsingin yliopiston päärakennus -  rhs 49

KONSISTORI

KUULUSTELUSALI
(kassa)

KUULUSTELUSALI

KUULUS-
TELUSALI
(kirjaamo)

TEOLOGIAN 
LUENTOSALI
(myöh. hist. fil.?)

MUSIIKKI-, TANSSI - 
JA MIEKKAILUSALI 
(myöh. rahakabinetti)

FILOSOFIAN
LUENTOSALI
(myöh. teologia?)

OIKEUSTIETEEN
LUENTOSALI

3040

3041 3042 3043

3039 3033 3032

3029 3030

3031
3035

3031-34

? ULLAKKOTILAA

ELÄINTIETEELLINEN KOKOELMA

LINTUKOKOELMA

MINERAALIKOKOELMA

KASVI,- HYÖNTEIS-, KALA-
KOKOELMAT RAHAKABINETTI

4079

407140724075-774078

40704067 ym4062-640814080

40564057

40554053-544052...

4060 4059.1 ja .2

4061... 4064...4063



2017 Arkkitehtitoimisto OkulusHelsingin yliopiston päärakennus  -  rhs 50

Päätilat

Engelin yliopistorakennuksen kaksi tärkeintä päätilaa olivat sisäänkäynnin kolmiker-

roksinen vestibyyli porrashuoneineen, joka on pitkälti säilyttänyt alkuperäisen asun-

sa, ja samassa keskeisakselissa sijainnut puoliympyrän muotoinen, suppilomainen 

juhlasali, joka on saanut 1940-luvulla uuden muodon. Päärakennuksesta on säily-

nyt kaksi varsin ehjää piirustussarjaa, esittelysarja tammikuulta 1828 sekä 4.3.1828 

päivitetty suunnitelma, jossa on keisarillinen hyväksyntä 12.3.1828. Päivitetyssä 

sarjassa juhlasalia oli pienennetty hiukan ja siihen liittyviä eteishuoneita karsittu. 

Puolipyöreää salia kiertävien vapaasti seisovien pylväiden sijaan pylväät oli sijoitettu 

ulkokehälle, osaksi seinämuuria.  Vestibyyliä oli pienennetty huomattavasti ja tilaan 

ajateltu kattoikkuna koristeellisine holveineen oli karsittu kokonaan. 

Vestibyyli on rakennuksen yksiselitteinen keskus ja ainoa merkityksellinen reitti yli-

opistollisiin tiloihin ja akateemiseen sivistykseen. Molemmin puolin sijaitsevat por-

rashuoneet ja kaikissa kerroksissa vestibyyliä sivuavat keskikäytävät muodostavat 

rakennuksen liikenneverkoston. Korkean vestibyylin valoisuus on torilta saapujalle 

hyvin miellyttävä. Valo lankeaa tilaan saapujan selän takaa ja yläpuolelta, koko ti-

lan korkeudelta. Tila on helppo hahmottaa ja keskeissommitelma ohjaa katseen 

herkästi kohti juhlasalin mahonkisia ovia. Tilan sisäpihamainen, tukevin doorilaisin 

pylväin ja palkistoin luotu tunnelma on juhlava, mutta ihmisen mittakaava on läsnä 

askelmissa, ovissa, kaiteissa ja niukassa koristelussa. 

Juhlasalissa muoto ja olemus ovat muuttuneet merkittävästi rakennuksen valmis-

tumisesta, vaikkakin vanhaa materiaalista kudelmaa on säilynyt jonkin verran ja 

alkuperäinen arkkitehtoninen idea on edelleen luettavissa. Engelin salin olemusta 

voi  kuitenkin tavoitella vain vanhojen valokuvien kautta, mutta niistäkin vanhim-

mat ovat peräisin vasta 1890-luvulta, joten salin varhaisimman tunnelman ymmär-

täminen on vähäisten historiallisten kuvausten, satunnaisten materiaalitietojen ja 

mielikuvituksen varassa. Amfiteatterimaisessa tilassa suoran ”näyttämöseinän” rikas 

arkkitehtoninen jäsentely jatkui salin ympäri. Salin sisäjulkisivu rakentui kahden 

kerroksen korkuisten korinttilaisten, kanneloitujen pilasterien ja ikkunarytmityksen 

varaan. Kaarevalla seinällä Engel käytti pilasterien sijaan puolipylväitä jotka parvisy-

vennysten kohdalla irtosivat lähes vapaasti seisoviksi pylväiksi. Salista tiedetään, että 

lattiat olivat yksiväriseksi maalattua puuta, seinäkenttiä koristivat ainakin peilikent-

Päärakennuksen leikkaus keskiakselia myöten, ensimmäinen esittelysarja 11.1.1828. C. L. Engel, KA. 

Toinen hyväksytty, typistetty sarja 4.3.1828. C. L. Engel, HYM.
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tien kehämaalaukset ja kapiteelien tasolla kipsireliefien kenttiä71, parvilattioiden 

tasolla joko maalattu koristekenttä tai toinen reliefikenttä. Salia kiertävät kaarevan 

seinän puolipylväät ja suoran seinän pilasterit suunniteltiin toteutettavan ”stukko-

työnä”72, oletettavasti siis jo alun perin kipsimarmorista. Juhlasalin kultakoristeiset 

mahonkiovet ja mahonkinen kateederi siirrettiin uudisrakennukseen Turun Akate-

miatalon juhlasalista. Myös Aleksanteri I:n pronssinen rintakuva siirtyi Turun juhla-

salista Helsinkiin, muistutuksena keisarin tärkeästä roolista yliopiston tukemisessa.73 

Vuonna 1834 valmistuivat amfiteatterimaisen katsomon kaarevat pitkät penkit, ne-

kin mahongista. 

Kolmas huomionarvoinen tila oli konsistorin kokoussali kolmannen kerroksen etelä-

pään torinpuoleisessa nurkassa. Tälle huonetilalle Engel antoi poikkeuksellisen huo-

nekorkeuden, minkä seurauksena yläpuolinen huonetila oli matalampi. Lattia oli 

tammiparkettia, korkealla holkkalistalla korotettu katto oli jäsennetty koristemaa-

lauksin. Pitkällä sisäseinällä seisoi kaksi vaaleaa posliinista valmistettua kaakeliuu-

nia messinkiluukuin74. Turun Akatemiatalon jäämistöstä konsistorin saliin sijoitet-

tiin kaksi paria mahonkiovia, joista toinen pari tuli toimimaan kulkuovena, toinen 

ainakin alun perin pelkästään valeovena. Myös kreivi Rumjantsovin vuonna 1815 

lahjoittamat marmoriset rintakuvat Aleksanteri I:stä ja kuningatar Kristiinasta sekä 

pietarilaista alkuperää olevat pronssikruunut sijoitettiin konsistorin saliin. 

Engelin detaljipiirustuksia ei ole säilynyt montaakaan - harvinaiset 
esimerkit ovat julkisivun ja juhlasalin valurautaisista basiksista laaditut 
luonnollisen kokoiset profiilipiirustukset. KA

Pääsisäänkäynnin ja vestibyylin mitoituspiirustus.   KA Rakh II Ida 32



2017 Arkkitehtitoimisto OkulusHelsingin yliopiston päärakennus  -  rhs 52

Empiren värit

Päärakennuksen ensimmäisestä väriasusta on vain fragmentaarisia tietoja. Tammi-

kuussa 1831 Engel on tarkastuksessaan todennut, että huoneiden maalauskäsittelyt 

(öljymaali ja liimamaali) puuttuvat vielä75. Heinäkuussa 1835 Jean Wikin laatimas-

sa kustannusarviossa mainitaan muutamia käsittelyjä: 3. ja 4. kerroksen käytävien 

puulattioita maalattiin ”vaaleankeltaisella öljymaalilla”, käytäväseinien huoltomaa-

lausta tehtiin vaaleankeltaisella vesimaalilla, kamreerin huoneen ovi valkoisella öl-

jymaalilla ja konsistorin etuhuoneen lattiaan tehtiin parkettijäljitelmä öljymaalein.76 

1840-luvulla toteutettiin ensimmäinen huoltomaalaus, jonka väritys oli uudisraken-

nustilien mukaan77 varsin värikäs: esimerkiksi konsistorin sali maalattiin kellano-

ranssiksi, kansliahuone vihreäksi (liimamaali), suomalaisen museon työhuone pu-

naiseksi, kemian auditorio sitruunankeltaiseksi ja lääketieteen auditorio violetiksi. 

Lisäksi todettiin, että kansliahuoneen kattoon maalattiin figuureja ja muutamissa 

huoneissa katto, tai sekä seinät että katto, käsiteltiin lisämääreellä ”treffererade”, 

mikä viitannee jonkinlaiseen maalatun pinnan strukturointiin. Vestibyyliä ja porras-

huoneita tiedetään laskujen perusteella huoltomaalatun liimamaalilla 1840-luvulla 

peräti kolmeen kertaan, 1842, 1844 sekä 1847. Viimeisessä näistä todettiin, että 

käytävätiloja maalattiin keltaisella liimamaalilla. Vuoden 1851 palovakuutusasiakir-

joissa on tarkka kuvaus tilojen elementeistä, materiaaleista ja jopa maalityypeistä, 

mutta väreihin ei ole kiinnitetty huomiota. Vestibyylin nykyinen pehmeä roosa ja 

erityisesti vestibyylin 3. kerroksen iso, alkuperäisen pinnan esiin otto tarjoaa jonkin-

laisen lähtökohdan aikakaudelle luonteenomaisten sävyjen intensiteetistä - mauk-

kaita mutta pehmeitä. 

Vestibyylin 3. kerroksessa on isokokoinen esiinotto, joka vuoden 1987 väritutkimusraportin mukaan edustaa 
2. vanhinta kerrosta. Tämän alla on läheistä sukua oleva vanhin kerros, joka on toiminut esikuvana vuonna 
1989 tehdylle rekonstruktiomaalaukselle. Luonnonkiven värikirjo on toki säilynyt vuosisadasta toiseen. Aulan 
laattalattiassa käytetty öölanninkivi, syvennyksen askelmien punainen graniitti sekä porrassyöksyjen monivä-
rinen revalinkivi  ovat vanhan puolen ainoita, myös visuaalilsesti alkuperäisinä säilyneitä materiaaleja. 
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Palovakuutuksen sopimusasiakirja tarjoaa varsin yksityiskohtaisen kuvan tilanteesta 
1850-luvulla, oletettavasti edelleen paljolti alkuperäisin ratkaisuin. Seuraavasssa va-
likoiden tehty kooste asiakirjan sisällöstä:

Kellarikerroksessa (nyk 1. kerros) seinät on rapattu ja maalattu valkealla liimamaa-
lilla. Käytävien lattiamateriaali on öölanninkiveä (kalkkikivi Ölannnista). Kaksi hol-
vattua porrasta seuraavaan kerrokseen, askelmat revalinkiveä (kalkkikivi Tallinnan 
alueelta). Muissa tiloissa on lautalattia, joka on maalattu asuinhuoneissa. Kahden 
huoneen katto on kipsikäsitelty (gippsade). Kaksinkertaisissa ikkunoissa on puo-
liksi valkeat lasit, puitteet on maalattu öljymaalilla. Rautapeltiset ikkunaluukut on 
maalattu valkealla öljymaalilla·. Osassa huoneista on kattokipsilista. Jalkalistat on 
maalattu öljymaalilla. 

1. kerroksessa (nyk 2. kerros) puulattia on maalattu parkettikuvioiseksi (ala par-
que) paitsi juhlasalissa. Kivilattiat laattoja (plansten), portaassa revalinkivi. Kaikis-
sa 1. kerroksen huoneissa on liimamaalilla maalattuja figuureja ja ornamentteja, 
kipsikattoja, kipsikattolistoja. Jalkalistat on maalattu öljymaalilla. Kaksinkertaisissa 
ikkunoissa on puoliksi valkeat lasit, puitteet on maalattu öljymaalilla. Vestibyylin 
kolme pariovea ovat lasiaukollisia, täysranskalaisia ja öljymaalilla maalattuja. Nel-
jä puoliranskalaista pariovea on varustettu kahdeksalla lasiruudulla (halfhvitglass) 
ja maalattu öljymaalilla. Vastaavia yksilevyisiä ovia on neljä. Yksi puoliranskalainen 
pariovi, maalattu öljymaalilla.

2. kerroksessa (nyk 3. kerros) vestibyylin ja käytävien lattia on hiottua öölanninkiveä, 
portaat revalinkiveä. Konsistorin istuntosalissa on ammiparkettilattia. Kahdeksassa 
huoneessa on parkettikuvioiseksi maalattu lautalattia. Kaikki katot on rapattu kipsil-
lä /gigsade. Kipsisiä kattolistoja. Jalkalistat on maalattu öljymaalilla. Kaksinkertaisis-
sa ikkunoissa on puoliksi valkeat lasit, puitteet on maalattu öljymaalilla. 22 suurta 
ikkunaa parvekkeelle ja juhlasalissa, sisäikkuna complette, maalattu öljymaalailla. 
Parvekkeen kohdalla ja juhlasalissa yhteensä 14 puolipyöreää ikkunaa. Eteläpäädys-
sä on 5 paria öljymaalilla maalattuja ikkunaluukkuja. 16 puoliranskalaista pariovea, 
öljymaali. Öljymaalattu paneeliovi.

3. kerroksessa (nyk 4. kerros) kuuden huoneen lautalattia on maalattu parkettiku-
vioiseksi. Vestibyylissä ja käytävissä lattia on hiottua öölanninkiveä, portaassa reva-
linkiveä. Kaksi kipsistä leijonafiguuria. Vestibyylin katto on kipsirapattu, kipsiset kar-
niisilistat ja maalaukset. Kipsirapattuja kattoja (vajaa 900 m2), kipsisiä kattolistoja 
(noin 350 jm). Lattialistat maalattu öljymaalilla. 51 kaksinkertaista ikkunaa, puoliksi 
valkeat lasit. 5 paria rautaisia ikkunaluukkuja, öljymaali. 10 valeikkunaa, yksinkertai-
set puoliksi valkeat lasit. Puolipyöreä venetsialainen ikkuna, halfvitt glas (juhlasalin 
päällä ullakkoikkuna). 10 puolipyöreää ullakkoikkunaa heloineen, öljymaalattu. 6 
puoliranskalaista pariovea heloineen, öljymaalattu. Puoliranskalainen ovi, maalattu 
öljymaalilla. 

Kaikki huoneet on maalattu liimamaalilla.

1851 Ainaispalovakuutusasiakirja kansio 34, 9 C 32/III,Valtionarkisto, koostava kään-
nös kumuloituvana työnä V. Kunnas, E. Merenmies ja KW.

Yllä Engelin pohjapiirustukseen on merkitty uudisrakennustilien maininnat vuoden 1840 huolto-
maalauksen sävyistä. Valitut sävyt ovat symbolisia, näitä säyvjä ei ole tutkittu.

Vestibyylin luonnonvalo on hyvin kaunis ja tuo esiin värit ja klassisen arkkitehtuurin yksityiskohdat 
levollisesti.
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4. HUOLTOA JA UUDISTUKSIA     
 SADAN VUODEN AJALTA 1834-193578

4.1. Huoltoa ja tilamuutoksia

Päärakennusta korjattiin 1800-luvun puolivälin jälkeen tarpeen vaatiessa: sisätilois-

sa uusittiin lattioita ja maalattiin pintoja, juhlasalin yläkattoa korjattiin ja eristettiin, ja 

esimerkiksi rakennuksen ylin kerros ”restauroitiin” rehtorin vuosikertomuksen mu-

kaan täydellisesti 1870-luvulla. Tilojen maalaaminen, seinien tapetointi sekä ajoit-

taiset lattian uusimiset ja kaakeliuunien korjaukset ja uudelleen muuraukset olivat 

tyypillisiä, huone huoneelta vuosikymmenten aikana tehtyjä, toistuvia korjauksia. 

Rakennusta ylläpidettiin vuosikorjausten kautta, minkä seurauksena huonetiloissa 

on tapahtunut vähittäisiä muutoksia ja korjauksia, näistä uunien nuohoaminen ja 

tarpeen mukaan uudelleenmuuraaminen oli yksi keskeinen rakennuksen käyttöön 

liittyvä toimenpide. Vuonna 1864 rakennuksessa oli yhteensä 6 hellauunia ja 39 

kaakeliuunia. Esimerkkinä todettakoon, että samana vuonna uudelleen tapetoitiin 

teologinen, oikeustieteellinen ja historiallis- filologinen luentosali tapettitehdas Ge-

org Rieksin mallistolla.79

Eri toimintojen muuttamista tiloista toisiin seurasi usein laajamittaisempi remontti. 

Tiloja muutettiin tarpeiden mukaan, mikä näkyi erityisesti kolmannessa kerroksessa, 

joka alun perin oli suunniteltu museokokoelmien säilyttämistä ja esillä pitoa var-

ten. Kokoelmat saivat vähitellen tiloja uudisrakennuksista, ja esimerkiksi 1900-lu-

vun alussa entomologinen ja kasvitieteellinen kokoelma muuttivat pois, jolloin va-

pautuvia huoneita voitiin varata mm. seminaarikirjastoille ja -työskentelylle. Matka 

uudelleen järjestelyiden maailmassa oli kuitenkin usein mutkainen: esimerkiksi 

musiikkisalille ja arkistolle etsittiin sopivia tiloja usealla vuosikymmenellä 1800-lu-

vun puolivälistä lähtien, ja tiloja vaihdeltiin tai vähintään suunniteltiin vaihdettavan 

tavan takaa. Monimutkainen muutosten ja muutosten suunnittelun muodostama 

palapeli liittyi yliopiston laajenevaan luonteeseen, joka on näkynyt tavassa, jolla 

yliopisto hajauttaa, keskittää ja yhdistää erilaisia toimintoja. Se, ettei yliopiston pää-

rakennus alkuaankaan tyydyttänyt kaikkia tilatarpeita, näkyi paitsi jatkuvina muut-

toina, myös pieninä väliseinä- ja ovimuutoksina.80 Vuotuisen korjaustarpeen arviointia vuodelta 1911, kopio 
HYM, mappi II Päärakennus, (orig. HYA).
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1880-luvun vaihteessa päärakennuksessa parannettiin ilmanvaihtoa ja paloturvalli-

suutta, ja lisäksi saatiin rakennukseen juokseva vesi. 1880-luvun alussa auditorioihin 

hankittuihin ”tuuletusuuneihin” (ventilationsugnar och sugskorsten) oltiin tyytyväi-

siä. 1880-luvulla uudistettiin myös kellarikerroksen (soubassamentet) kassaholvia: 

se tehtiin paloa kestäväksi (brandfritt) ja varustettiin uusilla rautaisilla kaksoisovilla.81 

Seuraavassa käydään läpi vain oleellisimpia, päärakennusta muuttaneita prosesseja. 

Talousjaoston pöytäkirjoissa on lähes vuosittain lukuisia kirjauksia suurista ja pie-

nistä päärakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä, joita ei ole tässä tuotu esille.82 

Juhlasalin ja vestibyylin merkitys tulee ilmi niissä lukuisissa pienissä parannuksissa, 

joita tiloihin tehtiin 1800-luvun lopulla. 

Vuotuisen korjaustarpeen arviointia vuodelta 
1911, kopio HYM, mappi II Päärakennus, (orig. 
HYA).

Ajoittamaton sarja, 
oletettavasti vuoden 
1924 jälkeen, HYM 
35:10.
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Vestibyyyli

Vestibyyliä vaivasi alusta asti kylmyys. Pohjapiirustusten perusteella Engel ei ollut alun 

perin suunnitellut tilaa lainkaan lämmitettäväksi, ja ulko-ovetkin olivat yksinkertai-

set. Vuonna 1848 tilanteen parantamiseksi suunniteltiin sisäovia pääsisäänkäynnin 

yhteyteen (i vestibylen anbringa 3 stora inre dörrlufter, samt 2ne sidoafskrankningar 

för att utestånga kölden). Vestibyylin lämmitystä parannettiin lukuvuoden 1880-81 

aikana tuomalla tilaan kaksi valurautakamiinaa, ”Gurneyska ugnar”, joille tehtiin 

kiviperustukset. 

Vuosina 1887–1890 keskusteltiin vestibyylin lattiaa kannattelevista lahoista vasois-

ta ja niiden korjaamisesta. Arkkitehti Nyström suositteli kokonaisvaltaista remont-

tia, jossa lahot palkit korvattiin takorautapalkkien varaan muuratuilla tiiliholveilla, 

oletettavasti eräänlaisella kappaholvilla. Korjaus toteutettiin, ja samassa yhteydessä 

myös pääsisäänkäynnin yläpuolista parveketta kannattelevat palkit korvattiin uusil-

la, ja parvekkeen lattiapinta ”asfaltoitiin”.83 Muidenkin lattioiden kantokyky mieti-

tytti myöhemmin, ja rehtorin kertomus vuosilta 1905–1908 henkii huolestuneisuut-

ta: ”Oli huomattu osaksi, että muutamien päärakennuksen huoneiden lattiat olivat 

niin vahvasti kuormitetut, osaksi että lattiavasat olivat paikoittain mädänneet, minkä 

tähden melkoisiin korjauksiin oli ryhdyttävä.”84 Korjausten laatua ei vuosikertomuk-

sessa tarkemmin määritelty.

Vanhin tunnettu valokuva vestibyylistä, vuodelta 1921. 
Sisäänkäynti on koristettu Pohjoismaisia musiikkijuhlia 
varten. Tilan maalauskoristelu todennäköisesti juontaa 
1800-luvun lopun valinnoista. Pylväät ja pilasterit on mar-
moroitu ja palkistojen alapinnoissa on koristemaalausta. 
Lepotasanteella näkyy radiaattori, joka oletettavasti liittyy 
vuoden 1914 lämmitysjärjestelmään. Höyrykiertoisilla 
radiaattoreilla lämmitettiiin  juhlasali ja vestibyyli. Rosen-
berg, HKM N34882.

Oikealla Elyn katedraalissa Englannissa säilynyt Gurney-
uuni. Vestibyylissä oletettavasti sijainneet vastaavat uunit 
on poistettu viimeistään 1910-luvulla. htt
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Käytännöllisten muutosten lisäksi Engelin suunnitteleman yliopiston rakennustai-

teellinen arvo ja sen luomat puitteet arvokkaille juhlille olivat korjausten taustalla: 

vuosien 1888–1890 välillä koko vestibyyli maalattiin ja restauroitiin perusteellisesti, 

ja jo aiemmin oli vestibyylin koristeellista rautakaidetta korjattu, vahvistettu ja maa-

lattu. Tavoitteena oli varjella olemassa olevaa värimaailmaa sekä ornamenttikoris-

teita (i närmaste öfverstämmelse med dess förra utseende hvad färger och ornering 

beträffar). Vestibyylin katto maalattiin liimamaalilla (taken högst upp decoreras i 

limfärg med bibehållande af de förutvarande figurteckningarne, jemte ornamenter). 

Alkuperäislähteissä käytetään restauroinnin yhteydessä myös ilmaisua ”takfigurer”, 

joka viitannee sisäkaton koristemaalauksiin. Porrashuoneiden holvatut katot ja sei-

nät maalattiin yksinkertaisemmin; osin liima-, osin öljymaalilla, ja Sjöstrandin friisiä 

restauroitiin. 

Väinämöisen laulu

Vestibyylin alimman palkiston friisissä oleva reliefiteos ”Väinämöisen laulu” on var-

haista suomalaista veistotaidetta. Reliefi ei ole osa Engelin alkuperäistä, paestumi-

laisen järjestelmän mukaista, maskuliinisen yksinkertaista asetelmaa. Kalevalasta 

innoittuneen reliefin tarina on kiinnostava esimerkki suomalaisuuden ja kansainvä-

listen taidevaikutteiden yhdistymisestä. Ruotsalaissyntyinen mutta Suomeen kotiu-

tunut kuvanveistäjä Carl Eneas Sjöstrand (1828-1902) koki kalevalaisen maailman 

ja suomalaisen alkukantaisen kulttuurin lumovoiman vahvasti ja luonnosteli aihees-

ta reliefiä 1850-luvun lopulta alkaen.  Kreikkalaisesta kuvanveistotaiteesta vaikut-

teita saanut luonnos oli esillä muutamissa näyttelyissä ja palaute oli kannustavaa. 

Teoksella ei ollut tilaajaa, mutta Sjöstrand uskoi, että jokin sovelias julkinen sijainti 

ilmaantuisi. Vaihtoehtoisiksi paikoiksi esitettiin Uutta Teatteria, suunnitteilla olevaa 

Ylioppilastaloa tai SKS:n joskus tulevaisuudessa rakennettavaa taloa. Teatteriraken-

nuksen tulipalon ja jälleenrakennuksen yhteydessä aktiivinen naistoimikunta pää-

tyikin tilaamaan työn Sjöstrandilta, sillä ajatuksella, että teos sijoitettaisiin teatterisa-

lin parven kaiteeseen. Idea kuitenkin torjuttiin venäläisarkkitehti Benois’n toimesta 

ja toimikunta joutui etsimään teokselle uuden paikan. Kalevalan päivänä 1866 yli-

opiston konsistori päätti lunastaa teoksen. Kun sijoituspaikaksi valikoitui yliopiston 

vestibyyli, joutui Sjöstrand muokkaamaan teostaan aiempaa pidemmäksi, jotta teos 

saatiin asettumaan friisiin luontevasti.85 Itäisen ulkoseinän friisissä oleva reliefiorna-

mentti on myös Sjöstrandin samassa yhteydessä muotoilema86. Joulukuussa 1866 

Talousjaosto kirjasi arkkitehti Mieritzille maksetun muuraustyöstä, joka liittyi friisin 

paikalleen asettamiseen.87 

Kipsit on joko alun perin tai myöhemmässä vaiheessa suojattu ylimaalaamalla. Kon-

servointiohjeistuksessa (P. Pietarila 1.2.1990, HYM) todettiin, että kipsipinnassa oli 

silloisen alkydiöljymaalipinnan alla useampia liimamaalityyppisä käsittelyitä. 

Ajoittamaton valokuvasarja veistosreliefistä, mahdollisesti liittyen 
sodan jälkeiseen korjaustyöhön. Veistoksessa erottuu selvästi 
epäsäännöllisia saumoja, jotka lienevät alkuperäisiä työsaumoja. 
Kuvasarjassa on yhteensä seitsemän valokuvaa, jotka on nimetty 
roomalaisin numeroin II- VIII.    
Kansalliskirjaston kokoelmat IVB.1.a-II.29.
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Varhaisimmat juhlasalista esiin tulleet valokuvat ovat 1800-luvun lopulta, ennen seinämaalausten toteutusta 
(Edelfelt vuonna 1905). Kuvassa näkyvät parvitason kohdalla palkistossa  olleet kipsireliefit, jotka seinämaala-
usohjelman myötä poistettiin. Kuvassa näkyvä purettava orkesteri- ja kuorokoroke aiheutti paljon harmistusta 
kauneuden ja Engelin alkuperäisarkkitehtuurin vaalijoissa. Toisaalta musiikkiesitykset olivat keskeinen osa 
akateemisia juhlia ja salia käytettiin muutoinkin kaupungin konserttisalina. Postikortti, MVka neg 185176.

Viereisellä sivulla, vasen: Juhlasali vuonna 1894 Oskar Sylvinin promootiojuhlan 
täyttäessä kaikki istuimet. Kuva Ståhlberg, SLS slsa1237_1.

Oikea: Kuva vuodelta 1907. Sivuseinien maalaukset puuttuvat vielä, mutta salin 
koristeohjelma on karsittu. Brander N105 HKM / Finna. 
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Juhlasali

Juhlasalin edustuksellisuutta vaalittiin toistuvilla huoltotoimenpiteillä, ylläpitämällä 

ja uusimalla niin kalusteita, valaisimia kuin pintojakin. Varhaisimmissa säilyneissä 

valokuvissa vuosisadan vaihteen tienoilta sali esiintynee lähinnä siinä tilassa, mihin 

se 1880-luvun alussa ”restauroitiin”.88 Tämän kattavan kunnostuksen yhteydessä 

sali maalattiin uudestaan entiseen väriin ja katto maalattiin ”yksinkertaisemman 

ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin edelleen säilyttäen laakeriseppeleet”.89 Maininnat 

viittaavat siihen, että kuvissa näkyvä koristelu on vanhempaa perua, oletettavasti 

alkuperäistä. Tässä yhteydessä myös lattiat maalattiin uudelleen ja penkkien ver-

hoilu uusittiin. 

Juhlasalin valaistusta uusittiin tekniikan kehittymisen mukaisesti. Ensimmäiset tun-

netut valaisimet olivat vuonan 1833 hankitut viisi kynttiläkruunua, jotka vuonna 

1862 myytiin Juvan seurakunnalle 20 ruplan kappalehintaan. Tällöin salia valaise-

maan ostettiin 3 kookasta kaasulyhtyä berliiniläiseltä Gropiukselta. 1880-luvulla 

valaistusta täydennettiin pylväisiin sijoitetuilla pienemmillä kaasulyhdyillä. Sähkö-

valaistusta harkittiin jo 1885, mutta siitä luovuttiin liian kalliina. Salin sähköistys 

toteutui 1900-luvun ensi vuosina ja siinä yhteydessä hankittiin noin 20 kattopintaan 

kiinnitettyä, jugendhenkistä, 5-pisteistä sähkövalaisinta. 

A. F. Granstedtin suunnitelman mukaan toteuteut kaarevat penkit arvioitiin 
lähtökohtaisesti liian kalliiksi, mutta keisarin tutustuttua valmistumassa olevaan 
rakennukseen, määräsi hän penkit toteutettaviksi. HYM 35:3.
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Juhlasalin alkuperäinen lämmitys on tietävästi tapahtunut neljän, kellarissa sijain-

neen kalorifeeriuunin avulla. Vuonna 1872 mainitaan hankitun yksi uusi kalorifee-

riuuni. Vuonna 1881 salista purettiin pois kaksi kaakeliuunia ja niiden tilalle tehtiin 

puolipyöreät nissit. Vuosisadan vaihteen kuvasta voidaan todeta, että salissa on 

olemassa mainitut nissit ja lisäksi parvirakenteiden alla on kaakeliuunit. Asiakirjan 

mukaan juhlasalin kipsimarmoroituja(?) pylväitä ja pilastereita käsiteltiin öljymaalilla 

ja ikkunoita korjattiin.90 Juhlasalin lämmitystä ja siihen liittyen ilmanvaihtoa tutkittiin 

1910-luvulla muutamankin suunnittelijan toimesta. Vuodelta 1912 on säilynyt in-

sinööri Fagerholmin ehdotus höyrylämmitysjärjestelmästä ja siihen liittyvästä ilman-

vaihdosta91, joka ilmeisesti ei toteutunut, sillä maaliskuussa 1914 Ab Vesijohtoliike 

Oy laati uudet suunnitelmat92. Saman vuoden heinäkuulta löytyy kolmen piirustuk-

sen sarja, joka ilmeisesti kuvaa toteutunutta ratkaisua.93 Salin alapuolelle muodos-

tettiin lämminilmakammio, josta lämmin ilma virtasi saliin tuolirivien alta. Samoihin 

aikoihin päärakennuksen katolle ilmestyy kookas uusi piippu keskiakseliin, mikä 

oletettavasti liittyy tähän järjestelmään.

Insinööri Huberin suunnitelma vesijohtojen ja viemärilinjojen vetämiseksi päärakennukseen vuodelta 
1879. Salin alla näkyvät myös Engelin suunnittelemien neljän kaloriferiuunin muuratut rakenteet. Pohjaker-
roksen huonetilat ja rakenteet esiintyvät Engelin piirustusten kanssa identtisenä, joten täytyy olettaa, että 
piirustus ei välttämättä ole tarkasti dokumentoiva. HYM 36:1.

Anordning af Ventilationen i Universitets Solennitetssal, 4.7.1914 päivätty Ab Vesijohtoliike Oy:n laatima 
selvitys ilmanvaihdosta. Piirustukset ovat hyvin kuluneita ja siis käytössä olleita, lisäksi näistä on tehty 
sinikopiot, jotka ovat TIla- ja kiinteistökeskuksen arkistossa. Voidaan siis olettaa, että tämä järjestelmä on 
ollut käytössä. HYM 35:18.
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Viereisen sivun piirustuksen kanssa samaan sarjaan kuuluva esitys juhlasalin lämmitetyn korvausilman 
virtaussäleiköistä ja lämminilmakammion järjestelystä salin alle. HYM 35:18.
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Juhlasalin seinämaalaukset

Vuonna 1890, yliopiston 250-vuotisjuhlan kunniaksi konsistori päätti osoittaa 

30 000 markan määrärahan taiteellisten seinämaalausten toteuttamiseen juhlasa-

liin. Kolmiosaista teosta varten julistetun kilpailun perusteella luonnokset saatiin 

kolmelta taiteilijalta: Albert Edelfelt, Axel Gallén ja Eero Järnefelt. Kilpailun aiheiksi 

annettiin kolme yliopiston historian merkittävää tapahtuma: Turun akatemian vih-

kiminen, Porthanin aika ja jokin nuorempi tapahtuma, esim. yliopiston riemujuhla 

1840. Edelfeltin luonnoksen aiheena ollut avajaisjuhlakulkue vuodelta 1640, kes-

keishenkilönä kenraalikuvernööri ja ensimmäinen kansleri Pietari Brahe, koettiin 

lähes sellaisenaan toteutuskelpoiseksi. Kaikkia kolmea taiteilijaa pyydettiin edel-

leen kehittelemään kahta muuta aihetta. Olosuhteiden seurauksena ensimmäi-

sen maalauksen toteutus venyi vuodesta toiseen. Tänä aikana Edelfelt tutki myös 

vaihtoehtoista aiheen käsittelyä, sillä hän koki, että 1600-luvun kapean turkulaisen 

katunäkymän liittäminen juhlasalin klassisistiseen interiööriin oli vaikeaa. Edelfel-

tin vaihtoehtoisessa luonnoksessa vuodelta 1897 kulkueen taustana oli laajemmat 

näkymät, joissa esiintyivät myös Turun linna ja Aura-joki. Konsistori jätti aiheen 

käsittelyn lopulta taiteilijan vastuulle, mutta professori C. G. Estlander totesi, että 

alkuperäisen luonnoksen Turku-tunnelma oli hengeltään lämpimämpi. Näiden vai-

heiden jälkeen Edelfelt palasi alkuperäiseen ehdotukseen, jonka perusteella hän 

kesällä 1901 laati lopullisen luonnoksen. Edelfelt itse kuvasi työn aihetta seuraa-

vasti: ”Arvokkaassa juhlasaatossa astuvat ne miehet, jotka ovat perustaneet Suomen 

korkeakoulun, eteenpäin arvonsa tuntevina ja vakavina, horjumattomasti uskoen oi-

keuden ja valon voittoon tässä maassa, kehoittaen jälkeläisiään myöhäisissä polvissa 

seuraamaan heitä ja olemaan luottavaisia.”94  Työ oli alun perin suunniteltu toteu-

tettavan fresko-tekniikalla, mutta työtavan haastavuuden ja pohjoismaisittain tek-

niikan vähäisen käytön takia Edelfelt päätyi sekatekniikalla kankaalle tehtyyn toteu-

tukseen. Pääsisäänkäynnin ovien päälle sijoitettu kolmen pylväsvälin kokoinen teos 

Sali vuonna 1907, kun Edelfeltin teos oli valmistunut pääovien 
yläpuolelle, mutta sivuseinien kentät ovat vielä tyhjinä. Valaisimet 
ovat 1900-luvun alun sähkövalaisimia, pylväsvarsien valaisimet on 
purettu pois. Brander HKM / Finna.

Itsenäisen Suomen ensimmäinen promootiojuhla 31.5.1919. Sund-
ström HKM, N26839.
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Juhlasali oletettavasti 1930-luvun alkupuolella. MFA 42-595.
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Turun akatemian vihkiäiskulkue paljastettiin vuoden 1905 alussa.95 Teoksen alle tuli 

latinankielinen teksti: ”IDIBUS IULIIS AD MDCXL”, mikä viittaa yliopiston perusta-

misvuoteen 1640. 

Teosta pidettiin erittäin onnistuneena ja Edelfeltiä pyydettiin toteuttamaan kaksi 

muutakin osaa, mutta taiteilija kuoli elokuussa 1905. Moninaisten vaiheiden jäl-

keen Järnefelt sai toteuttaakseen eteläseinälle tulevan osuuden, jota varten laadittu 

luonnos hyväksyttiin toteuttavaksi huhtikuussa 1913. Samaan aikaan pohjoisseinäl-

le hyväksyttiin Gallénin kansallismieliseksi tulkittava luonnos, jonka aiheena alku-

peräisestä teemasta poiketen oli Lönnrot ja runonlaulaja. Järnefeltin kahden pylväs-

välin kokoinen teos Aurora-seura paljastettiin syyskuussa 1916. Aurora oli Turussa 

1770-luvulla toiminut isänmaallinen kulttuurinen salaseura, jonka keskushenkilönä 

oli Henrik G. Porthan, suomalaisen silloisen sivistyselämän keskeisin toimija, Turun 

akatemian kirjastonhoitaja (1772) ja kaunopuheisuuden professori (1777). Seura 

julkaisi ensimmäistä suomalaista sanomalehteä, Tidningar Utgifne af et Sällskap i 

Åbo, vuosina 1771 - 1778.

Axel Gallénin teos ei tänä aikana edennyt.96 Vuonna 1917 liikemies Victor Hoving 

esitti halukkuutensa kustantaa teossarjan viimeisen osan, sillä ehdolla, että toteut-

tajaksi valitaan Järnefelt. Tähän taiteellisen ilmaisun kysymykseen liittyvät poliittiset 

vivahteet johtivat lopulta Gallénin irtisanoutumiseen koko hankkeesta. Erinäisten 

vaiheiden jälkeen vuonna 1920 pohjoisseinälle valmistunut Järnefeltin teos Flora-

juhla kuvaa Kumpulan kentällä 13.5.1848 vietettyä symboliseksi muodostunutta 

kevään juhlaa, jossa Cygnaeus puhui ylioppilaille ja Paciuksen Maamme-laulun 

sävelet kaikuivat julkisesti tiettävästi ensimmäisen kerran. Yliopiston historiasta ker-

tovien teosten valmistuminen kesti lähes 30 vuotta. Toteutusajankohtansa ilmapii-

riä heijastellen Järnefeltin teosten aiheisto painottuu paitsi sivistyksen juurtumiseen 

maahamme myös erityisesti kansallishengen kasvuun. Tätä korostavat myös ne 

latinankieliset sanat, joita teosten alle kirjattiin. Flora-juhlan alla luki ”CORDE ET 

CARMINE” (sydämellä ja laululla) sekä ”UNUS POPULUS” (yksi kansa) ja Aurora-

seuran alla ”AURORA PATRII” (isänmaan aamunkoitto) sekä ”PRAEVIA LABORIS” 

(työn edessä)97.Juhlasali 1930-luvulla. MFA
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Aurora- seura, kuvattuna 1930-luvulla. Pietinen HKM 252287.

Opettajien ruokalaan liitty-
vässä kabinetissa (2086) on 
esillä muutamia yliopiston 
hallussa olevia luonnoksia, 
sekä toteutumattomia että 
mm. Järnefeltin toteutuneen 
teoksen luonnos. 2016

Järnefeltin teos Flora-juhla juhlasalin pohjoisella sivustalla. Rosenberg, mahd. 1921, HKM N36226.
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Konsistorisali vuonna 1931, Pietinen 2019 HKM.
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Konsistorin sali

Konsistorin salissa ei tiettävästi tehty suuria muutoksia Engelin asuun vaan tila säi-

lytti ominaispiirteensä aina sotavaurioihin saakka. Jopa kaakeliuunit säilytettiin, kun 

vanhan puolen muut uunit purettiin 1938-39.  Pietisen valokuvapari vuodelta 1931 

paljastaa, että kynttiläkruunu on sähköistetty. Valkoisia, korkeakiiltoisia kaakeliuu-

neja on kaksi, samoin Turusta tuotuja kultakoristeisia mahonkipariovia on kaksi. Lat-

tian tammiparketti on hyvässä kunnossa ja katon koristemaalausten grisaille-kentät 

ovat ainakin tyylillisesti ja aiheiltaan mahdollisesti 1830-luvulta säilyneitä. 

Kalustuksessa on muutamia muutosvaiheita johtuen konsistorijäsenten lukumääräi-

sestä kasvusta. 

Kaksi luonnosta konsistorin kalustamisesta, oletettavasti noin vuodelta 1905, Gustaf Nyström, HYM 35:5.

Konsistorinsalin käyttöä vuodelta 1925, HYM 33681. 

Vanhin esiin tullut kuva konsistorinsalista. Kuvassa esiintyvien tuolien vaiheita ei tunneta. 
Kyläkirjaston kuvalehti 1.6.1900.

Konsistorinsalin tuoli kunnostettuna Kansalliskirjas-
ton Monrepos-huoneessa 2017.
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Muita tiloja

Vestibyylin ja juhlasalin lisäksi arvokas tila oli rehtorin kanslia, jossa lattia oli tam-

miparkettia, tavallisen linoleumin tai varhaisemman maalatun puulattian sijaan. 

1880-luvulla huoneen tammiparketti uusittiin. Kansliaa järjestettiin 1920-luvun tait-

teessa perusteellisesti uudestaan, ja usean virkamiehen kansoittamat rehtorin tilat, 

joista siihen asti oli puuttunut vastaanottohuone, sijoitettiin lähemmäs konsistorin-

salia, ja kanslian henkilökunta sai oman huoneensa. Huoneiden välille asennettiin 

yhteydenpitoa helpottamaan puhelin viimeistään 1930-luvun taitteessa.98 Vuonna 

1910 päärakennusta remontoitiin taloustoimikunnan pöytäkirjojen mukaan laa-

jemmin. Vestibyylin pohjoista porrashuonetta maalattiin öljymaalilla; ilmeisesti 

kyseessä oli paikkamaalaus. 2. kerroksen kamreerinhuoneessa ja 3. kerroksen ete-

läpäädyssä sijainneessa eläintieteellisessä museossa korjattiin kaakeliuuneja, kam-

reerinhuoneessa uuni ilmeisesti uudelleen muurattiin (grundlig kakelugnsremont). 

Kamreerinhuoneen katto ja seinät maalattiin ja lisäksi kassan ja kamreerinhuoneen 

välille järjestettiin ovi. Isossa tiedekuntasalissa (nykyinen lehtisali) uusittiin lattia 

linoleumista ja seinät tapetoitiin. 2. kerroksen pohjoiskäytävä maalattiin siten, että 

Ilmeisesti kamreerin ja kassan käytössä oleva huone, konsistorin naapurissa, oletettavasti tilassa 3041 
(+ osa 3042) vuonna 1914. Tilassa jugendhenkinen maalauskoristelu. MV 19631115_359 ja _360.

Rehtorin kanslia vuonna 1900, ole-
tettavasti nykyisessä tilassa 3041. 
Maalauskoristelu edustaa vielä 
1800-luvun loppua. Kyläkirjaston 
kuvalehti 1.6.1900.
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katto ja seinien yläosa maalattiin liimamaalilla ja alaosa öljymaalilla. 2. kerroksen 

eteläpäädyssä sijainnut opettajainhuone (inre lärarrummet) tapetoitiin ja katto maa-

lattiin liimamaalilla.99 1920–1930-lukujen vuosikorjausten kustannusarviot koske-

vat samanlaisia korjauksia kuin ennenkin. Tyypillistä on käytössä kuluvien tilojen 

maalaaminen sekä lattioiden korjaus. Tässä vaiheessa tavallisin lattiamateriaali näyt-

tää olleen korkkimatto. 

Ulkopuolisiin korjaustöihin kuului puolestaan ennen kaikkea peltikaton ajoittainen 

huoltokäsittely.100 Vuonna 1914 pääsisäänkäynnin yläpuolella olevalla parvekkeella 

korjattiin pylväiden basiksia ja vaurioituneita rappauspintoja uusittiin. 1930-luvun 

alussa rakennuksen katto oli ilmeisesti ainakin osittain huonokuntoinen, koska uu-

siminen galvanoidusta pellistä oli ajankohtaista.101 

Vuonna 1924, kun eläintieteellinen museo sai uudet tilat Töölöstä, vapautui päära-

kennuksesta tiloja, mikä mahdollisti suuremman uudelleenjärjestelyn. Vanhat opet-

tajainhuoneet, pieni tiedekuntasali ja niiden välissä ollut käytävä pohjakerroksessa 

yhdistettiin vaatteiden säilytystilaksi avaamalla käytävän seiniin molemmin puolin 

suuria aukkoja. Näin juhlasalin yhteyteen saatiin vihdoin kohtalaiset yleisöä palve-

levat aulatilat naulakkoineen. Opettajille varattiin eteläpäädyn kaksi huonetta, eli 

entiset suuri tiedekuntahuone sekä matemaattinen luentosali.102 

Teknisiä parannuksia

Halu parantaa rakennuksen paloturvallisuutta näkyi vestibyylin ylimmässä kerrok-

sessa (3.), jossa ullakon sisäänkäynti varustettiin rautaovilla, ja sisäänkäynnin yhte-

ydessä olevan huoneen lattia päällystettiin asfaltilla ja seinät suojattiin rautalevyillä. 

Kaikki ullakolla näkyvissä olevat puuosat käsiteltiin palonkestävällä maalilla.103

Raha- ja mitalikabinetin käytössä ollut huone, oletettavasti 3. kerroksen koillisnurkan huone 3031, 
1910-luvun jälkipuoliskolla. Nykyinen auditorio XI. MV N32885 ja N32886. 
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4.2. Korttelirakenne, voimistelulaitos ja sisäpihan puutarha

Päärakennuksen valmistuttua Engel suunnitteli sitä vastapäätä talousrakennuksen, 

johon kuuluivat halkovarasto, ruiskuhuone, leivintupa ja toiletit. Vuonna 1831 

vahvistettu suunnitelma sisältää sekä hoikan sivurakennuksen että yliopistokortte-

lia kiertävän rapatun muurin suunnitelman portteineen. Suunnitelmaan tuli pian 

muutoksia, kun rakennukseen päätettiinkin sijoittaa myös voimistelu-, miekkailu- ja 

tanssisalit, sillä vastikään (1830) perustetulle voimistelulaitokselle ei löytynyt yliopis-

ton päärakennuksesta tyydyttäviä tiloja. 

Engel sovitteli voimistelusalin jo hyväksyttyyn talousrakennukseen. Voimistelusali oli 

Suomen yliopistomaailmassa uusi suunnittelutehtävä, ja apua haettiin Tukholmasta, 

jossa tutustuttiin urheiluun tarkoitettuihin rakennuksiin. Rakennusta ei kuitenkaan 

toteutettu aivan aiotussa laajuudessa. Suuri voimistelusali sijoitettiin pihalle aukea-

van sivurakennuksen keskiosaan. Salin kupolikatolla oli käytännöllistä merkitystä 

siinä mielessä, että joihinkin kiipeilyharjoituksiin tarvittiin tavallista enemmän kor-

keutta, mutta esteettinen vaikutelma lienee ollut vähintään yhtä tärkeä. Halkova-

rasto, ruiskuhuone, leivintupa ja toiletit sekä kursorin, eli yliopiston vahtimestarin, 

asunto sijoitettiin kupolisalin molemmille puolille rakennuksen kapeampiin osiin, 

mikä Pöykön mukaan noudatteli Stieglitzin rakennustaiteellisia suosituksia. Ra-

kennuksen pääjulkisivu suuntautui pihalle. Keskellä sijainnut kupolisali muodosti 

rakennuksen leveimmän ja hierarkkisesti tärkeimmän, risaliitein korostetun osan 

korinttilaisine pilastereineen. Piha kivettiin ja rajattiin rustikoiduin pilasterein jä-

sennetyllä muurilla. Fabianinkadulta ei ollut lainkaan sisäänkäyntiä rakennukseen, 

vaan rakennusta käytettiin vain pihan puolelta. Aleksanterinkadun (Fredsgatan eli 

Rauhankatu) ja Yliopistonkadun (Slottsgatan eli Linnakatu, sittemmin Hallituskatu) 

aitamuureihin rakennettiin portit, joita koristivat frontonit sekä pyörökaaripäätteiset 

nissit. Rautaporttien yläosaan sommiteltiin lyyra. Rakennus valmistui syksyllä 1834. 

Tälle päärakennuksen taustalle jäävälle tonttialueelle suunniteltiin vuosikymmenien 

mittaan erilaisia käyttötarkoituksia. Vuodelta 1863 on olemassa esimerkiksi arkki-

tehti Albert Edelfeltin luonnos laboratorio- ja museorakennuksen sijoittamisesta voi-

mistelurakennuksen paikalle tai sen viereen. Kyseinen laitosrakennus rakennettiin 

kuitenkin Senaatintorin koillisnurkalle, Senaatinlinnan pohjoispuolelle. 1870-luvun 

lopulla piharakennusta uudistettiin ja laajennettiin ja pihaa muokattiin puutarha-

Asemapiirustus, jossa havainnollisesti näkyy, mikä osa Engelin piharakennuksesta integroitiin osaksi 
uutta voimistelulaitosta. Gripenberg & Lindberg 1895, KA, Rakh.
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Otteita uuden vomistelulaitoksen suun-
nitelmista. Gripenberg & Lindberg 1895, 
KA, Rakh.
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maisemmaksi. Kävelyreitit ladottiin hakatusta kivestä, nurmikot istutettiin uudelleen 

ja sisäpihalle istutettiin puita. Portit kunnostettiin, käymälät asfaltoitiin ja pintavesi-

en johtamiseksi tehtiin kaivot. 

Mikä oli tämän miekkailu-, tanssi- ja voimistelurakennuksen tausta ja tarkoitus? 

Koska erilaisten näyttävien, taitoa vaativien ja seurapiireihin kuuluvien harrastusten 

merkitys yliopiston historiassa on pitkä ja kiinnostava, ansaitsee se tulla tiiviisti esiin. 

Jussi Nuorteva valaisee lyhyesti traditiota kirjassa Helsingin yliopistomuseo – Tiedet-

tä, taidetta, historiaa (2003). Reformaation jälkeen 1500-luvulla yliopistot siirtyivät 

kirkon vaikutuspiiristä valtion palvelukseen, jolloin virkamiesurien mahdollistami-

nen ja aateliston kouluttamisen merkitys korostui. Aatelisnuorukaiset tarvitsivat 

harjoitusta tieteiden lisäksi myös esimerkiksi miekkailussa, tanssissa ja ratsastukses-

sa säädynmukaisen elämän ja menestyksekkään sotilas- tai virkauran luodakseen. 

Miekkailusalit vakiintuivatkin 1600-luvulla osaksi eurooppalaisen yliopiston raken-

nuskantaa, ja Turun akatemiassa alettiin miekkailla 1600-luvun loppuun mennessä. 

Erillistä rakennusta tarkoitukseen ei Turussa kuitenkaan ollut: niinpä miekkailuope-

tus oli tarkasti aikataulutettu, jotta melu ja miekkojen kalske ei olisi häirinnyt muuta 

opetusta. 

1800-luvulla ”ruumiinliikunta” eli voimistelu sai vähitellen huomiota, osin miek-

kailun kustannuksella. Voimistelulla uskottiin olevan kansakuntaa kasvattavaa ja 

kehittävää vaikutusta, ja se oli siksi erityisen suositeltavaa yliopistossa opiskelevalle 

nuorisolle. Voimistelurakennuksen laajentaminen tulikin ajankohtaiseksi vuonna 

1884, mutta hanke venyi. Yliopiston voimistelusaliin alkoi 1890-luvulla kohdistua 

lisää paineita, kun siellä ryhdyttiin kouluttamaan voimistelun opettajia. Arkkitehti 

Gustaf Nyström teki kolme toteutumatonta laajennussuunnitelmaa 1880–1890-lu-

vulla. Edellytyksenä oli, että Engelin tyyli ei laajennuksessa kärsisi. Ensimmäinen 

ehdotus oli rakennuskomitean mielestä liian kallis, joten laajennusohjelmaa muu-

tettiin. Jo tässä vaiheessa oltiin valmiita myös joustamaan arkkitehtonisten arvojen 

säilymisestä. 

Uusi, Sebastian Gripenbergin ja Hugo Lindbergin suunnittelema voimistelulaitos 

vihittiin käyttöön vuonna 1897. Toteutuksessa oli kaikuja Nyströmin huolellisen 

tutkimuksen tuloksena syntyneistä piirustuksista, ja julkisivukäsittelyssä laajennus 

resonoi Engelin arkkitehtuuria. Vuosien 1896–1899 rehtorin kertomuksen mukaan 

vanhan rakennuksen keskiosa nk. kupolisali, oli ainoa säilytetty osa, uusi raken-

Kesäkaudella 1910 yliopiston sisäpihalla oli näytteillä meteoriitti. Kuva: Hackman MV 
HK10000_67060.

Vanha voimistelulaitos, nk. Jumppala, purkutyön alla. 1934 TILA.
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nuskokonaisuus kasvoi pihalle päin, ja rakennuksen päädyt tehtiin aiempaa kor-

keampina ja kookkaampina. Rakennuksesta käytetty nimi ”gymnastikbyggnaden” 

sai rinnalleen laajemman nimen ”exercitiehuset”, joka ehkä kuvasi paremmin ra-

kennuksen käyttötarkoitusta: voimistelu- ja miekkailusalien sekä miesten ja naisten 

erillisten hieronta-, pukeutumis- ja peseytymistilojen lisäksi rakennukseen sijoitet-

tiin harjoitushuone Akateemiselle orkesterille, luentosali, huone nuottien ja soitti-

mien säilyttämistä varten, naisten ja miesten opettajanhuone ja jopa pieni kirjasto. 

Hallituskadun puoleiseen osaan sisustettiin tilava ja ajanmukainen piirustussali. 

Pohjakerroksessa oli vielä vahtimestarin tiloja, pannuhuone ja halkovarasto. Koko 

rakennukseen asennettiin sähkövalaistus.104 Yliopistokorttelissa asui vuoden 1880 

väestönlaskun aikana 42 henkeä, joista 19 miehiä, 23 naisia105. Vuonna 1920 vas-

taavasti laskettiin 33 henkeä, joista 10 miestä ja 23 naista.106 

Muutamista säilyneistä valokuvista voi päätellä, että voimistelulaitoksen ja pää-

rakennuksen väliin jäävä puutarha-alue oli vehreä ja sinne johtavat takorautaiset 

portit tarjosivat tämän arkadiamaisen näkymän myös osaksi Aleksanterinkadun tun-

nelmaa.

Hufvudstadsbladet uutisoi voimistelulaitosen purkamisesta nostalgiseen sävyyn. Lehden 
arkistossa on myös säilynyt muutama tunnelmakuva juuri ennen purun käynnistymistä. HBL.
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Valokuvaaja Aarne Pietinen kuvasi yliopistoa ja sen toimintaa run-
saasti 1930-luvulla, ennenkuin Sirénin laajennus uudisti tilat. Kuvat 
ovat Museoviraston Musketti-tietokannan sisältöä ja selattavissa 
Finna-palvelun kautta.

M012 HK19670603 6301

M012 HK19670603 5789

M012 HK19670603 4503M012 HK19670603 4500 M012 HK19670603 15668

M012 HK19670603 6248

M012 HK19670603 4499M012 HK19670603 6293
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5. J. S. SIRÉNIN YLIOPISTORAKENNUS

5.1.  Taustoja

5.1.1. KASVAVA YLIOPISTO

Helsingin yliopiston opiskelijamäärät pysyttelivät noin 300-400 opiskelijan tuntu-

massa 1860-luvulle saakka, mutta uusien laitosten seurauksena yliopiston päära-

kennuksen tilat tulivat riittämättömiksi jo 1830-luvulla. Yliopiston rakennuskanta 

laajeni vähitellen eri tiedekuntien tarpeisiin: Observatorio valmistui vuonna 1834 

(Engel), kirjasto otettiin käyttöön 1844 (Engel) ja kirjaston tontille rakennettu kemi-

an ja anatomian laitos vuonna 1846 (Jean Wik).  Kun kemian laitoksen ja museoko-

koelmien käyttöön suunniteltu kookas uudisrakennus, nykyinen Arppeanum, val-

mistui 1869, pidettiin rakennusta suureellisena. Opiskelijoiden määrät kääntyivät 

varovaiseen kasvuun 1860-luvulla (noin 600 - 700) ja vuodesta 1872 myös naiset 

lisäsivät tätä lukua. Yliopiston vuosikertomusten mukaan vuosisadan vaihteen vuo-

sikymmeninä opiskelijamäärien kasvu oli nopeaa.

1900-luvun alkupuolella yliopiston laajentamista pohdittiin useaan otteeseen, mut-

ta suunnitelmat eivät kantaneet eteenpäin. Suomen itsenäistymisen jälkeen 1919 

yliopiston laajentamista harkittiin vaihtoehtoisesti Senaatintorin tuntumaan tai koko 

yliopiston siirtämistä Meilahteen. Laajentumisvaihtoehtoja tutkineen komitean 

sihteerinä toiminut arkkitehti J. S. Sirén päätyi laatimaan kokonaisvaltaiset luon-

nosehdotukset näistä molemmista. Lopputuloksena oli, että yliopisto jäi Helsingin 

keskustaan ja vain lääketiede siirtyi lopulta Meilahteen. Päärakennuksen laajenta-

minen sisältyi Sirénin suunnitelmiin jo tässä vaiheessa. Yleistasoisessa suunnitelmas-

sa laajennettu päärakennus olisi muodostanut tasakorkean umpikorttelin. Suunni-

telmassa oli piirteitä 20-luvun klassisismista, mutta sen julkisivut jatkoivat Engelin 

suunnitteleman osan julkisivuteemoja siinä määrin kopioiden, että liitoskohtaa oli 

vaikea havaita. 

lukuvuoden 
syksyllä

ilmoittautunutta 
opiskelijaa

1880 627

1890 1098

1900 1332

1910 2610

1915 3186

1920 2437

1925 3130

1930 5530

1940 5748

1950 8801

1960 12316

1970 20595

1980 19531

1990 27492

2005 38303

2010 36609

2014 34833

M012 HK19670603 3061
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Itsenäistymistä seuraavien vuosikymmenien aikana tilanpuute kasvoi. Paitsi opis-

kelijoiden, myös tiedekuntien ja opettajien määrät olivat kasvaneet. 1920-luvun 

lopulla päärakennuksen laajennusta ryhdyttiin suunnittelemaan tosissaan. Vuonna 

1927 Armas Lindgren laati suunnitelman juhlasalin laajentamisesta ja tästä on säi-

lynyt pienoismallivalokuvia. Vuosina 1928 - 1931 yliopiston rakennustoimikunnan 

ohjeistamana yliopiston arkkitehti Gunnar Stenius laati päärakennuksen toiminnal-

lisen laajennussuunnitelman, johon oli tarkoitus saada julkisivusuunnitelmat arkki-

tehtikilpailun avulla. Nämä pohjapiirrokset yhdistivät Sirénin 1919 suunnitelman ja 

Lindgrenin juhlasaliratkaisun. SAFA:n toimikunta pyysi kuitenkin arkkitehtikilpailua 

koko rakennuksesta, mikä sitten järjestettiin vuonna 1931. SAFA:ssa kilpailuohjel-

maa pidettiin liian rajoittavana ja aikaisemman ehdotuksen vaikutus koettiin liian 

määräävänä. Arkkitehti-lehden toimituksen mielestä oli arveluttavaa, että ohjelmas-

sa oli määräys laajentaa juhlasalia tai käyttää sitä uuden salin etuhallina. Lehdessä 

kysyttiin, eikö maan ainoalla valtion yliopistolla ollut varaa säilyttää kaupungin kau-

neinta juhlasalia.107  

1.1.1 ARKKITEHTI J. S. SIRÉN

Johan Sigfrid (Jukka) Sirén (1889-1961) oli oman aikansa arvostetuimpia arkkiteh-

tipersoonia. Eduskuntatalon luojana ja pitkäaikaisena Teknillisen korkeakoulun 

arkkitehtuurin pääprofessorina (1931- 1957) hänet tunnettiin laajalti. Sirén oli tin-

kimätön oman näkemyksensä puolustaja – ja hän pyrki myös opetuksessaan ko-

rostamaan näkemyksellisyyden ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen kehittymistä. As-

sistenttina toiminut Arkkitehti Osmo Lappo muisteli professori Siréniä seuraavalla 

anekdootilla:

”Muista sitten viides käsky”, tokaisi vanha Jukka Sirén nuorelle assistentilleen tämän 

lähtiessä ensi kertaa piirustussaliin ohjaamaan oppilaiden harjoitustöitä. Muistan 

hätkähtäneeni neuvon kuultuani: miksi tiukkana ja pelottavanakin tunnettu profes-

sori varoitti kovuudesta kehottaen lähestymään oppilaita pehmeästi ja tunnustellen? 

Vähitellen minulle kävi selväksi, ettei nuoren assistentin tehtävänä ollut arvostella 

liiankerkeästi oppilaan työtä. Hänen tuli pikemminkin kuulostella oppilaan orasta-

via ajatuksia ja houkutella niitä esiin tietoisuuden tasolle. Professori selvittäisi kyllä 

kysymyksillään kestävätkö oppilaan perustelut myöhemmässä vaiheessa. Vaatimalla 

perusteluja arkkitehtonisille ratkaisuille Sirén sai oppilaan joko havaitsemaan oman 
Juhlasalin laajentaminen oli akateemiselle yhteisölle akuutti tarve pitkään. Pienoismallikuvat liittyvät 
Armas Lindgrenin vuonna 1927 laatimaan suunnitelmaan. HYM60188 ja 60288.
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lähtökohtansa kestämättömyyden tai työstämään uutta aineistoa näkemyksensä tu-

eksi. Professorin kevyesti pyöräyttämä kysymysmerkki oppilaan piirustuksessa kertoi, 

ettei Jukka ollut vielä tyytyväinen.108

Sirénin nuoruuden työt on tehty kollegoiden kanssa vuonna 1918 perustetun Ark-

kitehtitoimisto Borg-Sirén-Åbergin nimissä. Kilpailutöillä oli suuri merkitys toimiston 

työllistymiselle. Kun vuonna 1924 Sirénin johdolla, mutta toimiston nimissä laadittu 

ehdotus voitti eduskuntatalokilpailun, päätyi Sirén perustamaan oman toimiston. 

Sirénin tuotanto ei ole määrällisesti monilukuinen, mutta hänen vaikutuksensa suo-

malaiseen arkkitehtuuriajatteluun on suodattunut laajalle opetustoiminnan, luot-

tamustehtävien ja kirjoitusten kautta. Eduskuntatalon ohella Helsingin yliopiston 

päärakennuksen monivaiheinen ja pitkäkestoinen laajennus- ja korjauskokonaisuus 

tulee nähdä Sirénin uran toisena päätyönä. Sirén työskenteli päärakennuksen pa-

rissa vuoden 1931 laajennuskilpailusta aina 1950-luvun alkuun. Tälle ajanjaksolle 

osuvista Sirénin muista töistä kiinnostavimpia ovat Lassila & Tikanojan toimistora-

kennus Eteläesplanadilla (1935) ja pääkonttori Vaasassa (1941) sekä Kansallisosa-

kepankin (1941) ja Suomen pankin haarakonttorit Vaasassa (1952). Julkisivuiltaan 

nämä kaikki edustavat varsin raskasta ja rationaalista toimistotaloarkkitehtuuria. Jul-

kisivusommittelu on tiukkarytmistä ja rakennushahmo kompakti. 

Sirénin töiden sarja kattaa tyylillisesti tunnistettavasti koko kirjon 1920-lukulaisesta 

yksinkertaistavasta, vanhoja koristemotiiveja hyödyntävästä tyylistä, 1930-luvun ras-

kaampaan art deco -vaikutukseen ja 1940-luvun rationaaliseen suoraviivaisuuteen, 

mutta keveänä virtaavaa funkista hänen töistään on vaikea tavoittaa. Tunnistettavas-

ta tyylillisestä vaihtelusta huolimatta Sirénin rakennuksissa on vahvasti läsnä hänelle 

luonteenomainen tuntu: kompaktit, raskaat hahmot, viehtymys symmetriaan, tasai-

nen rytmi ja levolliset pinnat. Koko uransa ajan Sirén piti klassistiseen arkkitehtuu-

riin liittyviä suhdesääntöjä ja geometrisiä lainalaisuuksia jollain tapaa yleispätevinä 

ja hänen Muoto-oppi-nimellä julkaistut luentonsa käsittelevät aihetta laajasti. Siré-

nille muoto oli arkkitehtuurin keskeisimpiä käsitteitä ja kysymyksiä. Vuonna 1950 

pitämässään luennossa Sirén nosti esille aikansa aiheista konstruktivistisen, tai ra-

kennetta korostavan ajattelun, jossa ”arkkitehtoninen ilme pyritään aikaansaamaan 

puhtain rakenteellisin keinoin”. Kokeneena arkkitehtina Sirén pyrki hahmottamaan 

rakennustaiteen tulevia suuntia. Hän viittasi tekniikan ja luonnontieteiden kehityk-

seen ja uuteen tietoon todeten: ”Nykyajan muototaiteilijan on herkästi kuunneltava 

luonnon omaa ääntä, paljastettava luonnon ja materiaalin salaisuudet, kirvoitettava 

esiin materiaalissa kätkettynä oleva uinuva, ilmenemismuotoaan odottava kauneus, 

vedettävä se esiin positiivisena voimana ja näin ihmiskäden jatkettava luomistyötä 

siitä mihin luonto on lopettanut.” 109

J. S. Sirèn vuonna 1931.   
M012 HK19670603 1591

KOP:n konttori Vaasassa.    
M012 HK196731119 588.

Lassila & Tikanojan konttori Vaasassa.     
M012 HK196731119 585.



2017 Arkkitehtitoimisto OkulusHelsingin yliopiston päärakennus  -  rhs 78

5.2. Helsingin yliopiston päärakennuksen laajennuskilpailu 1931

Helsingin yliopiston päärakennuksen laajennuskilpailu 1931 oli yksi ajankohdan 

tärkeimmistä kilpailuista kohteen sijainnin, Engel-kytköksen ja yliopiston valtakun-

nallisen merkityksen vuoksi. Todettakoon että rakentamisen volyymi oli laskenut 

merkittävästi 1920-luvun lopun ”pulakauden” vaikutuksesta ja töiden vähyys on 

epäilemättä myös kannustanut laajaan osanottoon. Kilpailuun osallistui useita tun-

nettuja arkkitehteja, kuten J. S. Sirén, Alvar Aalto, P. E. Blomstedt, Elsi Borg sekä 

Valter ja Bertel Jung. Kilpailuehdotuksia oli 26. Suurin osa ehdotuksista oli tyyliltään 

klassisistisia, tunnetuista ehdotuksista kolme oli selkeän funktionalistisia. Funktiona-

listissa ehdotuksissa oli avoin tai lähes avoin korttelirakenne. Klassisistisissa ja muissa 

traditionalistisissa ehdotuksissa oli yleensä umpikortteliratkaisu. Kilpailuehdotuksille 

oli tavallista, että massoittelun symmetria-akseli noudatti Engelin osan symmetria-

akselia. Myös funktionalistisissa ehdotuksissa massoittelu oli lähes symmetristä, 

vaikka julkisivuissa olikin epäsymmetriaa. Joissakin klassisistisissakin ehdotuksissa 

oli fasadien epäsymmetriaa. Sisätilojen osalta yksi oleellisista, valintaan vaikutta-

neista kriteereistä oli juhlasalin vaatesäilytysratkaisu, minkä osalta Sirénin ratkaisua 

pidettiin onnistuneena.110 Kilpailulautakunta päätyi yksimielisesti esittämään kahta 

umpikortteliin perustuvaa ehdotusta tasa-arvoisiksi voittajiksi: J. S. Sirénin ”Ad Cla-

ritatem” ja Jarl Eklundin & Toivo Jäntin ”Avla”.

Sirénin ehdotuksen kaikilta sivuilta tasakorkea räystäslinja noudatti Engelin osan kor-

koa ja julkisivujen vaakajako Engelin kerroslistojen korkoja. Ehdotuksen uudet julki-

sivut edustivat yksinkertaistettua, lähes kokonaan koristeista riisuttua ja suhteiltaan 

venytettyä klassisismia, 1920-luvulle tyypillistä, yksinkertaista jäsentelyä. Sirénin 

Aleksanterinkadun julkisivut jatkoivat vanhan päärakennuksen eteläpäädyn julkisi-

vun rytmiä, mutta kaikki ylimääräinen oli riisuttu. Kilpailuehdotuksen koristeellisin 

ja pisimmälle suunniteltu osapiirustus oli uusi sisäänkäynti, jossa muotokieli ja ma-

teriaalinkäyttö muistuttivat Sirénin Eduskuntatalon ratkaisuja ja joka edusti lähinnä 

art decon ilmaisua. Sirénin ehdotus sisälsi kolme vaihtoehtoa (A, B1 ja B2), joissa oli 

esitetty erilaisia ratkaisuja lähinnä juhlasalin muodostamiselle.  A-ehdotuksessa laa-

jennettu, vanha juhlasali toimi uuden ja vanhan osan yhdistävänä keskisiipenä, sillä 

saliin oli käynti sekä uudelta että vanhalta puolelta. B1 ja B2-ehdotuksissa vanha 

juhlasali oli säilytetty koskemattomana ja sitä vasten, keskisiipeen, oli sijoitettu uusi, 

suuri juhlasali.  Engelin puolen tiloihin Sirén ei esittänyt suuria muutoksia, mutta 

käyntiyhteydet sivusiipiin kaikissa kerroksissa muuttivat asetelmaa jonkin verran.

A

B1

B2

Sirénin kilpailuehdotuksen variaatioita, lähin-
nä liittyen juhlasalien järjestelyyn. HYM 6:2.
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Julkisivut Aleksanterinkadulle ja Fabianinkadulle. J. S. Sirénin kilpailuehdotus 1931 
”AD CLARITATEM”, vaihtoehto A. TILA

”Portaali suurisuonista kiillotettua graniittia. Reliefit ja logot pronssia.” Pääsisäänkäynnin 
yksityiskohta. J. S. Sirénin kilpailuehdotus 1931 ”Ad Claritatem”, vaihtoehto A. TILA

Eklund & Jäntti käsittelivät uutta umpikorttelin rakennusmassaa vapautuneemmin. 

Juhlasali oli laajennettu täyden ympyrän muotoon. Vanhat, torin puoleiset ulkopor-

taat oli poistettu kokonaan ja näin saatu sisäänkäynti siirtymään kerrosta alemmaksi. 

Kilpailulautakunta totesi mm.: ”Edellä mainitut, verraten laajat muutosehdotukset 

vanhassa rakennuksessa, ovat osaltaan vaikuttaneet ratkaisun selväpiirteiseen lop-

putulokseen”.111 

5.3.  Sirénin suunnitelman kehittely 1933 - 34

5.3.1. LUONNOSTEN TILAUS

Päärakennuksen laajennuksen toteuttaminen viivästyi taloudellisesti vaikeiden ai-

kojen vuoksi. Auditorio-, tutkinto- ja laitostilojen puute aiheutti kuitenkin suora-

naista ahdinkoa112 ja voimakas ylioppilastulva lisäsi tilaongelmaa.113Vuoden 1933 

lopulla valtio myönsi yliopistolle varoja lopullisten piirustusten laatimiseen päära-

kennusta varten.

Marraskuun alussa 1933 konsistori asetti rehtorin esityksestä rakennustoimikunnan 

jatkamaan päärakennuksen laajentamiskysymyksen valmistelua.114 Asetettu raken-

nustoimikunta tutki arkkitehtikilpailussa palkittujen ehdotusten etuja ja varjopuolia, 

ja pohdinnan perusteella J. S. Siréniä pyydettiin laatimaan uudet luonnospiirustuk-

set.115
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Rakennustoimikunta antoi Sirénille kilpailuohjelmaan kuulumattomia uusia ohjeis-

tuksia suunnitelman kehittämiseksi, Sirénin kilpailuehdotus toimi kuitenkin työn 

lähtökohtana. Ohjeissa suhtauduttiin Engelin osan säilyttämiseen väheksyvämmin 

kuin kilpailuohjelmassa tai palkintolautakunnan laatimissa arvosteluissa. Engelin 

osaan piittaamattomasti suhtautuneiden kilpailuehdotusten ratkaisut ovat oletetta-

vasti vaikuttaneet toimikunnan asettamiin lähtökohtiin. Suurta juhlasalia tuli laajen-

taa pinta-alaltaan kaksinkertaiseksi. Vanhaa salia ei haluttu säilyttää sellaisenaan, 

vaikka uudelle salille olisikin löydetty muu hyvä ratkaisu.  Vestibyyli piti suunnitella 

lämpiötilaksi siten, että portaat ja läheiset huoneet tuli purkaa. Lisäksi esitettiin, että 

laajennuksen Aleksanterinkadun puoleinen siipi tuli jättää myöhemmin rakennet-

tavaksi. Tähän lähtökohtaan saattoivat vaikuttaa kaupunkikuvaa säilyttämään pyrki-

neet kilpailuehdotukset.116 

1.1.2 LUONNOSSUUNNITELMAN 1934 RATKAISU

Rakennustoimikunta tarkasti Sirénin luonnossuunnitelman 8.1.1934.117 Suunnitel-

ma julkaistiin päivälehdissä 10.1.1934. Piirustusten pääosa on säilynyt yliopiston 

teknisen osaston piirustusarkistossa118. Pohjapiirroksesta ilmeni, että vanhan osan 

tilarakennetta oli muutettu pääosin rakennustoimikunnan ohjeiden mukaisesti. 

Aleksanterinkadun puoleinen väliosa oli julkaistuissa fasadipiirustuksissa kaksiker-

roksinen, mutta tekstissä mainittiin mahdollisuudet jättää väliosa yksikerroksiseksi 

tai kokonaan auki Aleksanterinkadulle, jolloin umpinainen osa olisi suunniteltu Yli-

opistonkadun puolelle. Suunnitelmissa oli harkittu myös Yliopistonkadun välisiiven 

pois jättämistä tai umpikortteliratkaisua.119

Sirén itse kannatti Yliopiston- ja Aleksanterinkadun puoleisten välisiipien rakenta-

mista kaksikerroksisiksi.120 Sirén perusteli keskiosan madaltamista sillä, että Engelin 

osa erottuisi paremmin ja yliopisto sitoutuisi Valtioneuvoston linnan Aleksanterin-

kadun siipeen katuperspektiivissä. Yhden kerroksen korkuinen keskiosa olisi Sirénin 

mielestä vastannut vaikutukseltaan katutilaan Engelin alkuperäisratkaisun muuria.121 

Todennäköisesti Sirénin suunnitelmaan olivat vaikuttaneet avointa kortteliratkaisua 

ja H:n muotoista rakennusmassaa edustaneet kilpailuehdotukset sekä lehdissä käy-

ty keskustelu.

Nämä 1934 luonnosehdotuksen julkisivut olivat kilpailuehdotuksen edelleen ke-

hittelyä, ja edustivat edelleen 20-luvulle tyypillistä, vapaasti tulkittua klassisismia. 

J. S. Sirénin kilpailuehdotuksesta kehitelty suunnitelma. Tammikuu 1934, Fabianinkadun puo-
leinen julkisivu, tummasta negatiivikopiosta muokattu tiedosto. TILA

Julkisivu Fabianinkadulle, päiväämätön, osa kokonaisuutta, jossa mitoitetut työpiirustukset sarjassa HYM 4:10.  
(Julkisivu identtinen 11.10.1934 vahvistetulle rakennuslupapiirustukselle, HKRakvv.)
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Pohjakerroksen ja pääosin toisen kerroksen ikkunat olivat hyvin kapeat ja korkeat. 

Muut ikkunat olivat matalampia kuin Engelin osassa, joten julkisivuihin muodos-

tui vaihtelevaa rytmillisyyttä, jota Engelin osassa ei ollut. Listat ja rustikointi jatkui-

vat korttelin ympäri Engelin osaa noudattaen, mutta 1830-luvun koristeaiheita ei 

toistettu. Sivurisaliitit pilasterineen muistuttivat rytmillisesti Engelin osan vastaavia 

kohtia. 

Engelin osaan Sirén esitti muutoksia lähes kaikissa tärkeimmiksi luettavissa tiloissa. 

Vestibyyliin Sirén oli hahmotellut rakennustoimikunnan toivomat muutokset: vesti-

byylin portaikot oli poistettu ja ensimmäisessä kerroksessa niiden viereisiä tiloja oli 

avattu juhlasalin lämpiöiksi, käytävien seinät oli korvattu pylväsrivein. Vanhan osan 

vertikaaliliikennettä hoitamaan oli suunniteltu kaksi portaikkoa pihan puoleisen sei-

nän viereen juhlasalin molemmin puolin

Juhlasalia oli laajennettu suorakaiteen muotoisella osalla. Leikkauspiirustuksesta il-

menee, että Sirén olisi lisännyt juhlasalin sisäkaton kaareviin osiin puoliympyrän 

muotoiset syvennykset. Rakennustoimikunta oli ohjeissaan antanut mahdollisuu-

den suunnitella laajennettu juhlasali täysympyräksi. Ainakin neljässä kilpailueh-

dotuksessa oli ollut pyöreäksi täydennetty juhlasali. Borg - Sirén - Åbergin 1919 

päärakennuksen laajennussuunnitelmassa oli ollut pyöreäksi laajennettu sali, mutta 

Sirén oli jo 1931 kilpailussa hylännyt ympyräratkaisun ja noudattanut lähinnä Ar-

mas Lindgrenin suorakaiteen muotoista laajennusta.

Laajennusosan vuoden 1934 luonnoksessa ei ollut Sirénin kilpailuehdotuksen A-

vaihtoehdon komeaa keskiakselin porrasta, joka olisi avannut ilmavan näkymän 

pohjakerroksesta ensimmäiseen kerrokseen. Luonnoksen sisääntulohalli oli säilyttä-

nyt 4,5 metrin korkeutensa ja keskiakselin suuntaisten portaiden puuttumista kor-

vasi hallin syventäminen ja erottaminen reunustavista naulakkotiloista. Luonnok-

sessa portaat olivat Fabianinkadun suuntaisina Fabianinkadun siiven ja keskisiiven 

liitoskohdassa. Pohjapiirrokset I ja II:ssa kerroksessa noudattivat muuten kilpailu-

ehdotuksen vaihtoehto A:ta, III ja IV:n kerroksen pohjapiirros oli suunniteltu keski-

käytäväperiaatteella.122 Laajennusosan tärkeimmiksi tiloiksi luonnoksessa näyttivät 

tulevan suuri luentosali ja 300 hengen luentosali. Pohjapiirroksen suuret linjat olivat 

luonnoksessa jonkin verran häiriintyneet verrattuna kilpailuehdotukseen. 

Rakennustoimikunta totesi 8.1.1934 heti tarkastettuaan Sirénin luonnosehdotuk-

sen, että ehdotus oli suurin piirtein tyydyttävä, mutta joitakin lisäkysymyksiä jätettiin 

J. S. Sirénin kilpailuehdotuksesta kehitelty suunnitelma. Tammikuu 1934, Aleksanterinka-
dun puoleinen julkisivu, tummasta negatiivikopiosta muokattu tiedosto. TILA

Julkisivu Aleksanterinkadulle, päiväämätön, osa kokonaisuutta, jossa mitoitetut työpiirustukset sarjassa HYM 
4:10.  (Julkisivu identtinen 11.10.1934 vahvistetulle rakennuslupapiirustukselle, HKRakvv.)
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vielä ratkaisematta. Piirustukset annettiin konsistorin jäsenten nähtäviksi.123 Kon-

sistori antoi 16.1.1934 toimikunnalle valtuudet tehdä lopullisen sopimuksen Siré-

nin kanssa lisärakennuspiirustusten laatimisesta esitettyjen luonnosten pohjalta.124 

Työpiirustuksiin ei määrätty otettavaksi mukaan juhlasalia. Sirén sitoutui ottamaan 

huomioon rakennustoimikunnan työn kuluessa esittämät toivomukset. Rakennus-

toimikunnalla oli ratkaisuvalta, jos arkkitehti ja rakennustyön valvoja olivat jostain 

asiasta eri mieltä. Kiinteät sisustukset tulivat pääosin Sirénin suunniteltaviksi. Muus-

ta kalustuksesta hän sitoutui antamaan asiantuntija-apua.125 Erikoissuunnittelijoiksi 

Sirén esitti Eduskuntatalon suunnittelussa luotettavaksi osoittautuneita asiantuntijoi-

ta: rakennesuunnittelusta tuli vastaamaan insinööri I. J. Packalen126 ja ”lämpöjohto-

jen ja tuuletuslaitteiden ym. suunnittelussa” asiantuntijana oli insinööri Emil Keso.127 

5.3.2. KANNANOTOT LEHDISSÄ SIRÉNIN 1934 SUUNNITELMAAN

Sanomalehdissä 10.1.1934 julkaistut luonnokset ja päätös suunnittelutyön anta-

misesta Sirénille herättivät kiinnostavaa julkista keskusteltua.128 Helmikuussa 1934 

arkkitehti Gustaf Strengell hyökkäsi Hufvudstadsbladetissa Sirénin luonnosehdotus-

ta vastaan. Strengell arvosteli korttelin suunnittelemista linnamaisesti umpinaiseksi. 

Hän piti kielteisenä uuden osan julkisivun klassillista muotokieltä, joka Strengellin 

mukaan toisti Engelin ratkaisuja mekaanisesti. Toisaalta hän arvosteli laajennuksen 

Aleksanterinkadun puolen pohjakerroksen lähes katutasoon ulottuvia kapeita kor-

keita ikkunoita, jotka suhteiltaan poikkesivat Engelin renessanssiin pohjautuvasta 

suhdemaailmasta ja häiritsivät väkivaltaisesti Engelin osan julkisivua. Strengell pa-

heksui listojen ja seinäpinnan käsittelyn jatkamista mekaanisesti Aleksanterinkadun 

julkisivussa, jonka kohdalla katu laskeutuu lähes kolme metriä. Strengellin mukaan 

Sirén ei tuntenut renessanssin ja kaikkien klassillisten tyylien periaatetta aukkojen 

pystysuuntaisesta säännöllisyydestä, ja ettei Fabianinkadun fasadissa ollut minkään-

laista renessanssivaikutelmaa, vaan että se oli takapiha-arkkitehtuuria. Strengellin 

mielestä vain rehellinen, uudenaikainen, Engelin osasta riippumaton laajennuksen 

käsittely olisi ollut oikea ratkaisu.129 Myös Engelin osan muutokset saivat osakseen 

Strengellin ankaraa arvostelua. Strengellin mielestä suuri juhlasali olisi pitänyt säi-

lyttää entisellään ja rakentaa laajennusosaan uusi sali, eikä hävittää Engelin salia 

mekaanisella pidennyksellä. Hän vastusti myös vestibyylitilan hävittämistä.130 Stren-

gellin kirjoitus ei ollut pelkkä ”funkiksen” kannattajien hyökkäys ”tradista” vastaan, 

vaan taidehistoriansa tuntevan vanhemman arkkitehdin restaurointiteoriatietoinen 

Uudistuva yliopistorakennus oli varsin laajan kiinnostuk-
sen kohteena, jo suunnitteluvaiheessa. Kansan Kuvalehti 
1934 nro 3 esitteli sekä purettavaa rakennusta, voimistelu-
laitoksen tulevaa kotia että uudisrakennusta. 
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kannanotto, jossa esille nousee vanhemman arkkitehtuurin kunnioituksen vaatimus. 

Hufvudstadsbladet haastatteli Strengellin kirjoituksen vuoksi Gabriel Nikanderia, 

Alvar Aaltoa, Martti Välikangasta, P. E. Blomstedtia, Lars Ingvar Ringbomia ja Wal-

demar Wileniusta, jotka olivat kaikki pääosin samaa mieltä kuin Strengell.131 Aalto 

korosti Engelin suunnitteleman osan olevan historiallisesti loppuunviety kokonai-

suus, jonka laajennuksessa raja vanhan ja uuden välillä tulisi erottua selkeästi. Aalto 

painotti yliopistokorttelin merkitystä Senaatintorin miljöölle.

Blomstedtin mielestä Sirénin formalistisen tyylihistoriallinen ratkaisutapa heikensi 

jäljittelyllä alkuperäisen rakennuksen autenttisuuden arvoa eikä osoittanut oikeaa 

ymmärrystä sille, että nykyaika on osa historian jatkuvuutta. Hänestä olisi ollut tär-

keää säilyttää yliopistokorttelin kaupunkikuvallinen rytmi Senaatintorin kokonais-

sommitelmassa. Hän suositteli silloisen olemassa olevan kortteliratkaisun vaikutel-

man säilyttämistä siten, että Fabianinkadun puolella olisi Engelin osaa matalampi 

siipiosa ja Aleksanterinkadun puolella puistopihan reunassa olisi säilytetty Engelin 

suunnittelema portti. 

Välikangas piti Sirénin laajennusehdotusta ja Engelin osan muutosta rakennushisto-

riallisena väärennöksenä. Hän paheksui myös ehdotuksessa esiintyvää Eklundin ja 

Jäntin kilpailuehdotuksen mukaista vestibyylin raivaamissuunnitelmaa.132

Syntynyt keskustelu oli hyvinkin kriittistä Siréniä kohtaan ja suurin osa kommenteis-

ta suorastaan moittivia. Arkkitehti-lehdessä todettiin: ”Melkein kaikki haastatellut 

ovat olleet sitä mieltä, että ehdotetut perusteelliset muutokset (lämpiöt ja juhlasali) 

vaikuttavat liian syvästi Engelin työhön ja että lisärakennukset on mahdollisimman 

paljon – myöskin tyylin suhteen – erotettava vanhasta rakennuksesta.” 133

5.3.3. SIRÉNIN LOPULLISTEN SUUNNITELMIEN MUOTOUTUMINEN

Sirénin lopullisissa päärakennuksen laajennussuunnitelmissa oli useita muutoksia 

vuoden 1934 luonnoksiin nähden. Vain pieni osa lehtikirjoituksissa esitetyistä mie-

lipiteistä näytti vaikuttaneen suunnitelmien muotoutumiseen.134 Elokuussa 1934 

laaditut suunnitelmat (pääpiirustukset) lähetettiin 27.9.1934 Opetusministeriölle 

ja niiden mukaiset rakennuslupapiirustukset vahvistettiin maistraatissa 11.10.1934. 

Päärakennuksen laajennuksen rakentaminen käynnistyi elokuussa 1934 vanhan 

voimistelulaitoksen rakennuksen purkamisella ja uudisrakennuksen vihkimisjuhlaa 

vietettiin 11.2.1937.135  

Rakennuslupaa haettiin kerralla sekä laajennukselle että vanhan osan muutostöille. 

Vanhan puolen osalta muutokset olivat selvästi maltillisempia kuin luonnossuunni-

telmassa.136 Restaurointia ei kuitenkaan suoritettu laajennustyön yhteydessä 1935-

1937, vaan uusien, huhtikuussa 1939 vahvistettujen suunnitelmien mukaan vasta 

vuosien 1939-1940 aikana. Tällöin tehty toteutus oli edelleen säilyttävämpi kuin 

lokakuun 1934 suunnitelma.137  Voidaan todeta, että Sirénin 1939 suunnitelmaan 

oli palannut hänen 1931 kilpailuehdotuksensa Engelin osaa säilyttävä ote. Tämä 

arvostava asenne tuli ilmi vielä vuoden 1944 pommituksen jälkeisten korjaustöiden 

yhteydessä, kun Sirén olisi halunnut säilyttää vanhan konsistorin kokoushuoneen 

koskemattomana, mutta työtä ohjannut silloinen toimikunta edellytti sen typistä-

mistä loogisen keskikäytävän aikaansaamiseksi. 

Promootiojuhlallisuudet vanhassa salissa 1936. Traditiot ja työskentely 
yliopistossa jatkuivat katkeamatta rakennusvaiheiden yli. Pietinen MV/ 
Finna M012 HK19670603 26318, 26322 sekä 26326
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5.4. Päärakennuksen laajennuksen toteutus 1935 - 37

5.4.1. LAAJENNUKSEN RAKENTAMINEN

Sirénin suunnittelema päärakennuksen laajennus toteutettiin vuosina 1935-1937. 

Piharakennukset purettiin laajennuksen tieltä ennen syyslukukauden alkamista 

1934, A. Salon ja A. Hernesmaan rakennusliikkeen toimesta. Elokuussa 1934, voi-

mistelusalirakennuksen purkamisen jo alettua, Hufvudstadsbladet kirjoitti kaiholla 

kaupunkikuvan häviämisestä138. Erityisesti mainittiin Engelin piirtämä voimistelura-

kennuksen keskiosa ja kaunis Aleksanterinkadun portaali, jotka kuuluivat samaan 

vaiheeseen kuin päärakennus. Myös lehtevän yliopistopuiston menettämistä surtiin. 

Itse laajennusta käsiteltiin artikkelissa asiallisesti, ilman negatiivista vivahdetta.139 

Rakennustöiden pääurakasta vastasi rakennusliike Otto Wuorio Oy. LVI-urakoitsija 

oli OY Veljekset Lampila AB, sähköurakan teki A. Aulangon sähköliike.140 Päivä-

lehdet uutisoivat rakennustyön etenemisestä ja kustannusten jakaantumisesta. 

Syyskuussa 1935 Sirénin mukaan työ sujui ”hyvin säännöllisessä tahdissa”141. Ku-

vaavaa hankkeen määrätietoiselle läpiviennille oli esimerkiksi paalutustyön suoritus 

kahdessa vuorossa. Työ käynnistyi aamu 7 ja päättyi illalla klo 23.142 Rakennuksen 

valmistumista kiirehdittiin yliopiston taholta, sillä toiminta vanhassa rakennuksessa 

muuttui jatkuvasti ahtaammaksi. Opetustiloista oli pulaa.143 Lisärakennus valmis-

tuikin kolme kuukautta etuajassa ja sen käyttöön vihkiminen tapahtui 11.2.1937. 

Juhlallisuuksia vietettiin vanhassa juhlasalissa, sillä uusi osa koettiin nimenomaan 

vanhan laajennuksena ja Engelin vanha sali edelleen yliopiston keskipisteeksi.

1.1.3 ASEMAKAAVALLINEN RATKAISU JA JULKISIVUJEN TYYLILLISET KYSYMYKSET

Päärakennus laajennettiin umpikortteliksi paljolti Sirénin kilpailuehdotuksen mu-

kaan. Aleksanterinkadun- ja Yliopistonkadun välisiivet toteutettiin kuitenkin ma-

talina, kuten tammikuun 1934 luonnoksissa oli esitetty. Sirén olisi mielellään to-

teuttanut Aleksanterinkadun siiven vieläkin matalampana Engelin korttelirakenteen 

idean vaalimiseksi, mutta tilaohjelma ei sallinut pienentää rakennusvolyymia tältä 

osin. Sirén korosti laajennetun yliopiston päärakennuksen Aleksanterinkadun fasa-

din sitoutumista katuperspektiivissä Valtioneuvoston linnan vastaavaan julkisivuun. 

Laajennuksen matala väliosa muodosti alistetun, vailla erikoisluonnetta olevan lii-

tososan, jossa Engelin eteläpäädyn vaakalinjat jatkuivat katkeamatta. Samat linjat 

jatkuivat myös Fabianinkadun siiven päädyssä, vaikka Aleksanterinkatu laski tällä 

Ilmakuva 6.9. 1934 osoittaa purkutyön olevan pitkällä. Samanaikaisesti SYP:n pääkonttorin rakennustyö 
Aleksanterinkadun toisella puolella muuttaa osaltaan kaupunkikuvaa. HKM / Finna. 

Ortogonaalikuva vuodelta 1943 paljastaa uudisosan massiivisuuden. Engelin osan kokoinen massa on peilattu 
Fabianinkadun reunalle, siipirakennukset liittävät osat yhteen. Juhlasalin ja uusien suurien luentosalien välissä 
on vielä kunnioittava rako. Kuva: kartta.hel.fi
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Rakennustyömaa on hyvässä vauhdissa, oletettavsti kesä 1935. Keskiosan seinämuurit ovat jo nousemassa, 
tontin pohjoisreuna on rakennusainevarastona lautakasoineen ja tiilipinoineen. MFA.
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matkalla useita metrejä ja sokkelimainen alaosa kasvoi päädyssä suhteettoman kor-

keaksi; noin kolmannes koko julkisivusta. Vertailuna voidaan todeta, että Valtio-

neuvoston linnassa Engel on Aleksanterinkadun julkisivulla madaltanut keskiosan 

sokkelin ja näin mahdollistanut keskiosan julkisivun suhteiden vapaan sovittamisen 

ja inhimillisen mittakaavan.144 Sirénin ratkaisussa eteläinen siipi esiintyy Aleksante-

rinkadulla kulkevalle sileänä muurinpintana, sillä ikkunat jäävät katsehorisontin ylä-

puolelle. Laajennuksen kaksikerroksiset siivet perustettiin kestämään mahdollinen 

korottaminen nelikerroksisiksi Engelin osan kattolistakorkeuteen.145

Näkyvin ja ehkäpä julkiseen kritiikkiin nähden hämmentävin muutos toteutuksen 

ja luonnosten välillä oli julkisivujen koristaminen Engelin aiheilla. 146 Sirénin kä-

sityksen mukaan umpikortteliratkaisu ja Engelin julkisivudetaljien kopiointi olivat 

arkkitehtonisesti paras ratkaisu. Kun päärakennuksen laajennus ja restaurointi esi-

teltiin vuoden 1941 Arkkitehti-lehdessä, kirjoitti Sirén seuraavasti: ”Uusien siipi-

en arkkitehtoonisessa muotoilussa on täydellisesti alistuttu vanhan päärakennuksen 

muotokieleen, koska allekirjoittanut oli tullut siihen vakaumukseen, että tätä tietä 

parhaat takeet saataisiin häiriintymättömän yleistunnun saavuttamiseksi”.147 Ilmei-

sesti sekä rakennustoimikunta että konsistori tukivat tai jopa kannustivat Siréniä 

tähän ratkaisuun.148

Lopullisia suunnitelmia laadittaessa 1934-35 funktionalismi oli syrjäyttänyt poh-

joismaisen klassisismin Suomessa. Suunnittelutyön aikana Sirén päätyi vaihtamaan 

laajennusosan julkisivujen ilmaisun vuoden 1934 luonnosehdotuksen kritisoidusta 

”kevytklassismista” tarkemmin Engelin muotokieltä noudattavaksi sommitelmak-

si, Borg-Sirén-Åbergin vuoden 1919 suunnitelmien tapaisesti.149 Sirén ei pitänyt 

oleellisena kysymystä, olisiko funktionalismilla tulevaisuutta. Hän halusi pitää ark-

kitehtuurin laaja-alaisena; moninaisuus oli hänestä silloisen arkkitehtuurin perus-

piirre. Hän kuitenkin vihjaisi, että muut arkkitehtuurisuuntaukset kuin funktionalis-

mi olivat elinkelpoisempia.150  Sirénin valmius käyttää erilaisia arkkitehtuurityylejä 

ympäröivien rakennusten mukaan on erilaista kuin 1800-luvun lopun historismin 

moninaisuus (kertaustyylit). Sirén ei niinkään puhunut eri tyylien käyttämisestä il-

maisemaan rakennuksen funktiota, vaan tärkeintä oli arkkitehtuurin yhtenäinen, 

kaunis, kiinteä muoto, johon liittyi täydellisesti toimiva pohjaratkaisu. Koristeaihei-

ta ja pylväsjärjestelmiä hän käytti painottamaan tärkeiden tilojen merkitystä. Myös 

kaupunkikuvallisen kokonaisuuden ja eheyden näkökulma oli Sirénin työskente-

lyssä keskeisiä tekijöitä. Suunnitteluvaiheessa, kevättalvella 1934, arkkitehtikolle-

Engelin sivurisaliitit toistuvat uudisosassa orjallisesti. Aleksanterinkadun katukuilu vuonna 2017. 
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gat esittivät vahvaa kritiikkiä Sirénin klassisimitulkinnalle, erityisesti teräväsanaisen 

Gustaf Strengellin johdolla.151 Tämä paheksui Sirénin julkisivusuunnittelun valintoja 

analyyttisesti ja totesi yleisesti, että uudenaikainen, Engelin osasta riippumaton tyyli 

olisi ollut oikea ratkaisu. Useat arkkitehdit pitivät Sirénin suunnitelmaa ”antiikkise-

na”, mutta rakennuksen valmistuttua he eivät enää juuri esittäneet kritiikkiä lehtikir-

joituksissa. Lehdistö suhtautui yleensä myönteisesti Sirénin laajennusratkaisuun.152         

5.4.2. LAAJENNUKSEN RAKENTEET

Laajennusosa edustaa oman aikansa korkeatasoista, mutta maltillisen konservatii-

vista rakentamista myös rakennesuunnittelun osalta. Rakennustyötä varten laadi-

tut työselitykset painatettiin. Sirénin toimistossa laadittu 50-sivuinen työselitys on 

seikkaperäinen selvitys aikakauden rakentamisen periaatteista ja työtavoista sala-

ojituksen tarkastuttamisesta pihalle jäävän puun suojaamiseen ja tiilien laatuvaa-

timuksista rakennetyyppien kuvauksiin. Insinööri Emil Keso vastasi 20-sivuisesta 

LVI-töiden työselityksestä ja Niilo Jernvall 10-sivuisesta sähkötöiden työselityksestä. 

Ohjeistuksen nimi antaa hyvän kuvan sähkölaitteiden kirjosta: Työselitys sähköva-

laistus-, varavalaistus-, voima-, puhelin-, aikakello-, valomerkinanto-, soittokello- ja 

radiojohtojen rakentamista varten.

Laajennuksen kantavat rakenteet perustuvat perinteiseen massiiviseen tiilimuurauk-

seen ja paikalla valettuun teräsbetoniin, aikalaistermein rautabetoniin. Vesijohtolii-

ke Huberin lokakuussa 1934 tekemästä maaperäkartoituksesta käy ilmi maaperän 

ja kallioperän korot ennen rakennustöiden käynnistymistä. Aleksanterinkadun si-

vulla kallioperä oli paikoin vasta syvyydessä -6,5, kun tontin keskivaiheilla, nykyisen 

aulan (1001) alla kalliokorko oli lähellä merenpintaa ja Yliopistonkadun reunalla 

jo tasolla + 6 tai +7. Maaperän korko vaihteli vastaavasti eteläreunan noin + 5 

pohjoisreunan noin +8. Perustus on tehty betonianturoiden varaan, pääsääntöisesti 

suoraan kallion varaan. Lounaisen nurkan alueella, missä kallio oli syvimmällä, käy-

tettiin rautabetonipaaluja153. Perustusmuurit valettiin betonista. Kadun puoleisten 

siipien sokkelialueelle tehtiin luonnonkivinen ulkopuolen muuraus niin sanotusta 

Helsingin kivestä, esikuvana vanhan osan sokkeli154. Matalampien pohjois- ja etelä-

siipien perustukset laskettiin kestämään mahdollinen myöhempi korotus 4-kerrok-

sisiksi.155 Sirén ei kannattanut ajatusta sivusiipien korottamisesta – hän totesi, että 

korotukset aiheuttaisivat ”Engelin tyylipuhtaiden linjojen murtumisen.”156

Pohjapiirustus maan- ja kalliopinnan vaaki-
tuskorkeuksista Yliopiston tontilla... Mp = 
maanpinta, Kp = kalliopinta. TILA

Konstruktiopiirustus, ”Pohjan pylväs G”,  R. 
Huovilainen 1935, TILA.

Mp +8,23

Kp +7,43

Mp +7,96

Kp +7,26

Mp +7,06

Kp +1,66

Mp +4,83

Kp -7,37

Mp +3,96

Kp -6,79

Mp +7,01

Kp +0,06
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Rakennusrungon tiilisten ulkomuurien vahvuus on ensimmäisessä kerroksessa 75 

-100 cm, viidennessä kerroksessa 60 cm – siis alempana ”kahden ja puolen tai 

kolmen kiven seiniä”, ylhäällä vain ”kahden kiven seiniä”. Muutamin paikoin kan-

tavia pystyrakenteita on toteutettu tiilimuurien sijaan teräsbetonipylväillä. Lisäksi 

osa pylväistä on betonivuorattuja teräspylväitä, joissa ytimen muodostaa I tai T-

palkki, muotorautoja, kuten työselityksessä todetaan. Tällaisia kohtia olivat mm. sy-

dänmuuria kannattavat pylväät ja palkit Fabianinkadun puoleisessa eteis- ja vaate-

hallissa, sydänmuurikannatukset 1. kerroksessa sekä pihasiiven välikattokannattajat. 

Aikakaudelle tyypilliseen tapaan muurauslaastiin lisättiin sementtiä niiden kerrosten 

osalta, joissa käytettiin teräsbetonisia pystyrakenteita, sillä puhtaasta kalkkilaastista 

tehtynä muuraus laskeutuu. Muuraustyössä käytettävästä laastista työselityksessä to-

detaan: ”Muurilasti tulee olla valmistettu hyvästä, puhtaasta huolellisesti sammute-

tusta kalkista sekä puhtaasta teräväsärmäisestä hiekasta tilavuussuhteessa 1:3 – 1:4 

ja lisätään siihen sementtilaastia suhteessa 1:3 muurijännityksen vaatimassa suhtees-

sa. Ylin kerros matalissa osissa ja Fabianinkadun siivessä III kerros pääasiassa ja ul-

lakkokerros kokonaisuudessaan muurataan kalkkilaastilla.” Engelin osaan liittyvässä 

kohdassa oli liikuntasauma. Ovien ja ikkunoiden karmien kiinnittämiseksi aukkoi-

hin muurattiin mukaan ”puutiiliä”, joihin karmit kiinnitettiin kookkain nauloin.157

Vuoden 1935 työselityksen mukaan laajennusosan ala-, väli- ja yläpohjissa käytettiin 

laajaa kirjoa erilaisia rakenteita, kuitenkin suurelta osin ala-ylälaattapalkistoa, mikä 

piirustuksiin on merkitty kaksilevyholveiksi. Ylälaatan päälle on työselityksessä mää-

rätty ääneneristyksenä 2 cm, vastaten noin 150 lehteä, makulatuuripaperia sekä 

tervattu vuoraushuopa, minkä päälle on laskettu 4 cm raudoitettu suojabetoni. Työ-

selityksen mukaan välipohjat on pääsääntöisesti kirjattu tehtäväksi ilman täytteitä, 

mutta uudella puolella tehtyjen rakenneavausten158 perusteella Pontek Oy toteaa, 

että pääosassa välipohjia on täytteitä ja ylälaatan muotit.  Matti J. Lahti on kuvannut 

rakennetyypin työtapaa ja haasteita seuraavasti: ”Tätä välipohjatyyppiä käytettäes-

sä jouduttiin siis tekemään aluslaudoituksen lisäksi kannelliset laatikot, joiden alle, 

väliin ja päälle valettiin betoni. Laudoituksen purkaminen holvin sisältä oli vaikeata. 

Ylälaattaan oli sitä varten holvia valettaessa jätettävä aukkoja, joiden kautta voitiin 

laudoitus purkaa holvin sisästä. Tämä oli kuitenkin kovin kiusallista ja ikävää puu-

haa, eikä lautoja juuri koskaan saatu ehjinä pois. Tämän vuoksi koko purkamisesta 

enimmäkseen luovuttiin. Laudoitus sai jäädä holvin sisään. Riitti kun puhkaistiin reikä 

kumpaankin laattaan holvin kuivumisen jouduttamiseksi. Tämmöinen laatikkoholvi 

Ulkoseinärakenne ohenee ylemmissä 
kerroksissa. Rakenteen oheneminen 
näkyy julkisivussa alimpien kerrosten 
ulkonemisena, rakenteen lihaksikkaana 
ilmentymänä. Sirénin mitoitettu työpii-
rustussarja on hyvin yksityiskohtainen ja 
sisältää tiedot myös rakenteista ja il-
manvaihdon periaatteista. Päiväämätön, 
ilmeisesti toteutusta vastaavaksi päivitet-
ty työpiirustussarja, Sirén, HYM 4:10.

nykyinen 5. kerros

nykyinen 1. kerros

nykyinen 2. kerros

nykyinen 3. kerros

nykyinen 4. kerros
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oli luja mutta sillä oli muuan paha vika: se kaikui herkästi. Tämän vuoksi holvin on-

tot laatikot joskus täytettiin koksikuonalla, millä toimenpiteellä saatiin ääneneristys 

paremmaksi.”159 Tiloissa, joissa on tarvittu parempaa lämmön- tai ääneneristystä on 

työselityksessä määrätty turvepehkua ja muutamin paikoin koksikuonaa, Pontekin 

mukaan täytteenä on käytetty myös kutterilastua. Suurien aulatilojen katot 2., 3. ja 

4. kerroksessa ja konsistorin salissa on tehty alta näkyvin palkein yksinkertaisella ylä-

laatalla. Ylälaatan päälle on paikasta riippuen tehty hiekka-, insuliitti- tai paperieris-

tys ja raudoitettu pintalaatta, joka on teräshiottu, mikäli päälle on tullut linoleum 

tai kumimatto.160 Pienen juhlasalin (eli 300 hengen luentosalin) kattorakenteet ja 

kattoikkuna ovat rautarakenteisia, muutoin yläpohjat ovat pääsääntöisesti alalaat-

tapalkistoa.161 

Aulis Junttilan kirja Betontyön opas vuodelta 1938 
esittelee aikakauden tyypilliset välipohjarakenteet: 
ylälaatta-, alalaatta- sekä kaksilevyholvit, sekä näiden 
rakenteiden toteuttamiseksi toimivat valumuottirat-
kaisut.

Vasemmalla Sirénin työpiirustusarjan nykyisen 2. ker-
roksen pohja, johon esitetty yläpuolisen välipohjan 
palkiston jako. HYM 4:10.
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Teräsbetonista toteutetut välipohjat ovat mahdollistaneet varsin pitkät jännevälit ja 

kerroksittain vaihtelevat huonejaot.  Fabianinkadun suuntainen, rungoltaan noin 

16,5 metriä syvä pääsiipi on jaettu yhdellä kantavalla rakennelinjalla kahteen, suh-

teessa noin 10:6,5. Leveät aulakäytävät (6,5 m) ovat 1. -4. kerroksessa lähes koko-

naan vapaata tilaa ja kadunpuoleiset vyöhykkeet on jaettu käyttötarpeen mukaan 

huonetiloihin kevein väliseinärakentein. Työselityksen mukaan keveät väliseinät 

tehtiin paikallavaluna Luginomassasta. Kipsiin, hiekkaan, koksikuonaan ja liimaan 

perustuvan, harmahtavan rakennusmassan oli kehittänyt ja patentoinut berliiniläi-

nen tehtailija Albert Lugino162, ja rakenne oli 1930-luvun loppuun saakka yleisimmin 

käytetty kevyiden väliseinien rakennetyyppi.163  Seinävaluun voitiin kätevästi upot-

taa sähköputket ja asentaa ovikarmit paikalleen ennen valua. Sirénin työselitykses-

sä todettiin: ”Halkeamien varalle käytetään kaikkialla ovien päällä ja nurkkauksissa 

sementtilaastilla siveltyjä 3/8” pyörörautoja.” Valun jälkeen rapattavaa rakennetta 

on käytetty hyvinkin ohuena, jopa vain 5 cm paksuna, mutta päärakennuksessa 

Sirén määritteli vahvuudet 8 -10 cm, seinän pituudesta riippuen. Muutamin pai-

koin 1935 työpiirustuksiin väliseinät on kirjattu kaksinkertaisiksi, ilmaraollisiksi ra-

kenteiksi: ”…kaksinkertaisiksi merkityistä väliseinistä tulee toisen yleensä olla 7 cm 

luginomassasta, toisen tehty reunatiilistä muuraamalla käyttäen punaisia poltettuja 

sahajauhotiiliä muurattuna sementinsekaisella kalkkilaastilla. Seinien väliin jätetään 

kaksi ilmarakoa, toinen 2, toinen 5 cm ja ½” insuliittilevy ¾” insuliitti-välilistoineen 

niitten välissä.”164 

Rakennuksen lähes yksinomainen pinta sekä seinissä että katoissa on maalattu rap-

paus. Pääsääntöisesti käytössä ollut kalkkilaasti tuli työselityksen mukaan valmistaa 

hyvin sammutetusta, seulotusta ja vähintään 2 viikkoa seisoneesta kalkista ja terävä-

särmäisestä, hienosta hiekasta. Ulkopuolella pohjarappaus tehtiin sementtipitoisek-

si ja sisäpuolellakin sementtiä käytettiin harkitusti alueilla, joissa tarvittiin parempaa 

tartuntaa: ”Pohjarappaus katoissa samaten kuin kaikkien ulkonevien kulmien rappaus 

tehdään karkealla sementtilaastilla 1:3, johon sekoitetaan puolet rappauslaastia.”165

Rakenteiden kuivattamisen osalta Sirén antoi varsin tarkkoja ohjeita: ”Ennen rap-

paustöihin ryhtymistä, niiden aikana ja niiden valmistuttua kuivataan rakennus jär-

jestelmällisesti, aluksi siirrettävien peltiuunien, sitten lämpöjohtojen valmistuttua 

keskuslämmityksen avulla. … Huoneet on kuivattava niin, että kosteusmittari niissä 

osoittaa 40-50 astetta.”166

Lugino-rakennetta mainostettiin alan 
lehdissä ja mm. arkkitehdeille suunna-
tussa katalogissa vuodelta 1937. SARK 
1937.

Neljännen kerroksen pohjassa esiintyy 
valikoima erilaisia keveitä väliseinäratkai-
suja- sekä yksinkertaisia että kaksinkerty-
aisia lugino-seiniä. Tiiliseinärakenteessa 
on valtava määrä ilmanvaihtohormeja 
ja erilaisia säleikönupotuksia. Pohjan 
mukaan voidaan olettaa, että myös 
luginorakenteesta on toteutettu ilman-
vaihdon hormeja.
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1930-luvun vesikattorakenteet ovat puisia kattotuoleja, lukuun ottamatta matalien 

siipirakennusten kattoja. Matalaa rakennetta edellyttävät siivet katettiin työselityk-

sen mukaan 2-kertaisena, koksikuonatäytteisenä laatikkoholvina, joka lämpöeristet-

tiin ekspandoidulla korkkilevyllä ja vesieristettiin 3-kertaisella bitumikattohuovalla. 

Tämän päälle tehtiin 1,5 cm vahvuinen valuasfaltti ja 4 cm vahva raudoitettu suo-

jabetoni 2 x 2 metrin ruuduissa asfalttisaumoin. Suojabetonilaatat hierrettiin ta-

saiseksi. Ulkoreunoihin tehtiin tiiviit liittymät vesiränneihin lyijykaistaleiden avulla. 

Tämä varhainen tasakattorakenne näkyy vanhoissa ilmakuvissa. Keskisiipi ja Fabia-

ninkadun siipi määrättiin katettavaksi ”5 kg Sampo-levyllä, kauttaaltaan 2-kertaista 

saumausta käyttäen”167 Fabianinkadun siiven ullakkohuoneita, neljännen kerrok-

sen aulaa ja pientä juhlasalia valaisevat runsaslukuiset, limitetystä rautalankalasista 

toteutetut kattoikkunat määrättiin työselityksessä tehtävän ”tarpeeksi vahvojen T-

rautojen varaan sinkkilevystä tehdyin peitelevyin, jotka kiinnitetään sinkkimuttereilla 

ja galvanoiduilla ruuveilla.”168 Pienen juhlasalin ja siihen liittyvän aulan lasikaton 

yhteyteen Sirén suunnitteli erityisen lämmitysjärjestelmän, jolla oletettavasti poistet-

tiin viileäpintaisen lasikaton potentiaalinen kondensoitumisongelma. Työselitykses-

sä todettiin näin: ”…lasikaton yhteyteen kannattajien alapuolelle lämpöjohtoputket, 

jotka ympäröidään 1 mm suoristetusta levystä tehdyllä, sivuseiniltään lävistetyillä 

erikoispiirustusten mukaisilla palkiston muotoisilla laatikoilla, jotka maalataan ym-

päristön mukaan”.169 

Pienen juhlasalin lasikatteeseen liittyvä alkuperäinen lämmitysputkisto sijaitsi sälepintojen ta-
kana. Kuva noin 1980, Hakli, HYM 341/93.

Detaljipiirustus matalien siipien tasakaton rakenteen sisäisen syöksytor-
ven rakenteista. 15.12.1935 Sirén. HYM Sirén 201720a33.
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5.4.3. TALOTEKNIIKKA

Yliopiston päärakennus edustaa myös talotekniikan osalta 1930-luvun rationaali-

suutta. Vanhan osan tekniset tarpeet huomioitiin jo uudisosaa tehtäessä, vieläpä 

varauduttiin myös kirjastotontin tuleviin tarpeisiin. Lämmitystä ja ilmanvaihtoa oh-

jattiin kootusti keskellä kellaria sijainneesta hoitokeskuksesta. Sen ympärille olivat 

asettuneet pannuhuone ja polttoainevarasto, muuntaja, pääkojetaulu, ilmanvaihto-

keskus sekä hissikonehuone. 

Vuodelta1935 oleva, insinööri Emil Keson laatima teknisten töiden työselitys antaa 

hyvän kuvan silloisesta ajattelusta. Lämmitysjärjestelmäksi valittiin ”pumppulämmi-

tys”, siis vesikiertoinen radiaattorijärjestelmä, jossa kiertoa ylläpidettiin pumpulla. 

Korkein sallittu veden lämpötila määriteltiin 90 asteeseen. Perusradiaattoreiksi oli 

määritelty Högforsin Teho-malli, tai mitoitukseltaan vaikeammissa paikoissa Stre-

bel-radiaattori malli B. Ikkunoiden alla oleviin patterisyvennyksiin Keso kehoitti 

urakoitsijaa varustamaan ulkoseinät tehokkaalla lämpöeristyskerroksella. Kaikki 

lämpöjohdot määrättiin upotettaviksi seinärakenteisiin, paitsi lämpökeskuksessa.  

Kattiloiksi valittiin Lokomon D-kattilat, joissa voitiin polttaa kivihiiltä tai puuta. Läm-

pöjohtoja varten laskettiin tarvittavan kolme kattilaa, lisäksi lämmintä käyttövettä 

varten kaksi pienempää.  Työpiirustussarjassa on varattu paikka peräti 12 kattilalle. 

Kun vuonna 1957 siirryttiin öljylämmitykseen, mainittiin vanhoja kattiloita olleen 4 

ja silloin lisättiin kattiloiden luku 7. Suuri keskuslämmitysyksikkö kulutti paljon polt-

toainetta ja tuotti runsaasti tuhkaa. Pohjoisella sisäpihalla oli ajoreitti, jota myöten 

kivihiili voitiin toimittaa suoraan kellariluukuille. Tuhkan poistoa varten työselityk-

sessä määrättiin tilattavaksi 12  kpl 50 l vetoista kestävää mutta kevyttä astiaa tai 

vaihtoehtoisesti varaamaan kustannusarvioon varat tuhkannostolaitetta varten.169B 

Vanha järjestelmä palveli rakennusta vuoteen 1963 saakka, jolloin rakennus liitet-

tiin kaukolämpöverkkoon.

Ilmanvaihto perustui osittain konevoimaan, pienempien tilojen osalta painovoimai-

seen ilman vaihtumiseen.  Suuriin luentosaleihin ja juhlasaliin johdettiin esilämmi-

tettyä ilmaa ventilaattorien avustuksella. Keittiö- ja ravintolatilojen sekä konsistorin 

salin ilmanvaihtoa taas tehostettiin poistoilmaventilaattoreilla. Yleisesti korvausil-

ma otettiin sisään ikkunoihin liittyvin ilmanvaihtoventtiilein (nk. Auraventtiili) sekä 

muutamin paikoin ”tavallisia raitisilmaventtilleitä”, malia Högfors 4B. Poistoilma-

venttileiksi määriteltiin Högforsin B-malli, katon rajaan sijoitettuina. Ilma poistui 

sydänmuurin rakennusaineisia kanavia myöten.169B 

Lokomon keskuslämmityskattiloiden mainos,       

1980-luvun valokuva huoltokeskuksesta, jossa 
marmoritaustainen kojetaulu. HYM41085. 

Ote Sirénin päivitetystä kellarin pohjapiirus-
tuksesta, noin 1935/1936. HYM 4:10.



2017 Arkkitehtitoimisto Okulus Helsingin yliopiston päärakennus -  rhs 93

Tuotemainokset Högforsin vuoden 1938 mainoskatalogista, Vesi- ja lämpö-
johtotarvikkeita luettelo No 3, KK (Pienpainatteet, digi).

Kuva SARK 1937.
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5.4.4. LAAJENNUKSEN POHJARATKAISUT JA TILASARJAT             

Laajennuksen pohjaratkaisu on jokseenkin symmetrinen, kahteen sisäpihaan ja si-

vukäytäviin perustuva. Engelin osa ja laajennuksen Fabianinkadun puoleinen siipi 

ovat massallisesti lähes identtiset. Näiden väliin asettuu kolme siipeä, joista keskim-

mäinen on leveä ja korkea ja pitää sisällään kaikki suurimmat salit. Sivusiivet ovat 

matalampia ja niihin Sirén sijoitti kirjavan kokoelman välttämättömiä toimintoja: 

yhdyskäytävät, vahtimestarien asuntoja, opiskelijaruokala, taidehistorian laitos ja 

tiedekuntahuoneita. Uusi Fabianinkadun suuntainen pääsiipi piti sisällään rehtorin, 

kanslian ja konsistorin tilat sekä suuren määrän erikokoisia opetustiloja. Maasto-

muotojen seurauksena uuden ja vanhan puolen sisäänkäynnit ovat eri kerroksis-

sa: uuden puolen eteisaula Fabianinkadulla on pohjakerroksessa (1. krs) ja vanhan 

puolen vestibyyli Senaatintorilta 2. kerroksessa. Yhteydet vanhan ja uuden puolen 

välillä järjestyivät eteläsiivessä 1. ja 2 kerrokseen, pohjoissiivessä vain 2. kerrokseen 

pihayhteyden takia. 

Hämähäkkimäisesti leviävän, monisiipisen uudisosan keskipiste ja ehdoton liiken-

teellinen painopiste oli keskisiiven ja Fabianinkadun pääsiiven leikkauksessa sijait-

seva kaksoisportaikko hissikuiluineen170 sekä tähän liikenteelliseen solmuun liittyvät 

suuret aulat kaikissa pääkerroksissa (1. - 4.). Näiden kokoavien aulatilojen sijoittu-

minen siten, että näkymät suuntautuvat ainoastaan sisäpihoille, onkin uudisosalle 

luonteenomaisen sisäänpäin kääntyneisyyden suurimpia syitä, tai ilmentymiä. Laa-

jennuksen myötä yliopistokortteli muuttui linnoitusmaiseksi ja itseensä sulkeutu-

vaksi, kun aiemmin Hallituskadun ja Aleksanterinkadun portit olivat kutsuneet yli-

opistopuiston lehvästön alle, muurien suojaamaan arkadiaan. Kuten todettu, tämä 

piirre oli selvästi tiedostettu jo kilpailuvaiheessa, mutta suunnittelutyön lähtökohdat 

ohjasivat massiiviseen umpikortteliratkaisuun. Fabianinkadun puolelle, matalan li-

pan alle puristettu leveä, moniovinen pääsisäänkäynti ja siihen liittyvä suuri ikkuna-

ton eteisaula mykkine pylväineen on korostetun vastakohtainen verrattuna vanhan 

päärakennuksen ylevään ja ilmavaan vestibyyliin. Tämä Sirénin arkkitehtoninen 

teko täytyy nähdä taitavan ja historian edessä nöyrän arkkitehdin tietoisena valinta-

na – Engelin pääsisäänkäynti oli vastakin korttelin todellinen pääovi. 

Viereinen sivu: Fabianinkadun sisäänkäynti oli uuden korttelikokonaisuuden liikenteel-
linen pääsisäänkäynti, torin puoleinen pääsisäänkäynti oli erityisesti juhlakäyttöön. 
Aulasta nousevat kaksoisportaat ovat liikenteellinen keskipiste. Aula 1001 pian valmis-
tumisen jälkeen. HYM29680.

Opiskelijoiden ravintolasalin kautta oli läpikulku vanhalle puolelle 1. kerroksessa. Kuva marraskuulta 
1936, ennen kalustusta. HBL.

Alla kuva 1940-luvulta. HYM / Finna.
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Pohjakerroksen (1. krs) väljät aula- ja vaatetilat sekä eteläsiiven opiskelijaravinto-

la on suunniteltu vastaanottamaan kasvaneet opiskelijamäärät. Arkkitehti-lehdessä 

1941, Sirén mainitsikin, että eteis- ja käytävätilat oli järjestettävä suuria henkilö-

määriä silmälläpitäen, koska Helsingin yliopisto kuului maailman suurimpien yli-

opistojen joukkoon. Aulan ikkunattomuus, sisäänkäynnin päällä oleva leveä lippa 

ja syvät tuulikaapit ovat aikaansaaneet olemukseltaan hämärän tilan, jota Sirén on 

pyrkinyt ylevöittämään rakennetarvetta tiheämmällä, juhlavalla pylväistöllä. Tilan 

alkuperäinen valaistus on perustunut lieriömäisiin seinävalaisimiin, joiden runsaus 

kertoo Sirénin pyrkimyksestä valoisuuteen. Tämän hämärän tilan kautta opiskelijat 

nousivat ylempien kerrosten valoisiin opetustiloihin. Pääkerrosten ilmavat, keskei-

saulatilat ja 2. kerroksen sivukäytävien tarjoama sisäpihoja kiertävä kävelyreitti uu-

den ja vanhan puolen välillä ovat korttelissa suunnistamisen avain. 

Pääsiiven toiseen kerrokseen sijoittuivat hierarkkisesti arvokkaimmat tilat: yliopiston 

hallintotilat, eli kanslerin huoneisto sekä rehtorin, konsistorin ja kanslian tilat. Toisen 

kerroksen keskiaulasta oli käynti keskisiiven pääluentosaliin 500 hengelle. Kolmatta 

kerrosta hallitsivat pienemmät luentosalit, yhteensä kuusi salia aputiloineen, noin 

80 – 50 hengelle171.

Neljännen kerroksen keskisiivessä sijaitseva pieni juhlasali lämpiöineen on uuden 

puolen tiloista juhlallisin. Lämpiö asettuu pääkerrosten keskiaulojen kanssa samaan 

linjaan, mutta on luonteeltaan hyvin erilainen. Lämpiöön saavutaan alhaalta pää-

portaita myöten, kulman ympäri kääntyen, siten että kattoikkunoiden valaiseman 

aulatilan juhlavuus tulee yllätyksenä. Aulan päissä olevat Gunnar Finnen veistoksin 

koristetut art deco-henkiset kalusteet peileineen, vahvasti tyylitellyt mustat joo-

nialaiset pylväät valkoisine kapiteeleineen sekä tilan kaikkien kiinteiden pintojen 

harkittu muodonanto todistavat Sirénin kyvystä tiivistää valo, tila ja muoto elimelli-

seksi kokonaisuudeksi. Pieni juhlasali jatkaa vähäeleisesti aulan klassismin piirteitä 

tulkitsevaa tyyliä. Neljännen kerroksen pääsiipeen sijoitettiin noin 15 erikokoista 

seminaarityöskentelytilaa ja seminaarikirjastoa kielten, filologian, filosofian ja kan-

santalouden opiskelijoille.

Katonlappeen alle suunniteltuun matalaan kattokerrokseen sijoitettiin seminaari-

kirjastoja, psykologinen laitos ja piirustussali, joihin saatiin luonnonvaloa kattoik-

kunoista.

Toisen kerroksen eteläinen yhdyskäytävä, alla 4. kerroksen pieneen juhlasaliin liittyvä  
aula. Kuvat Sirénin arkisto / Eija Merenmiehen tallenne.



2017 Arkkitehtitoimisto Okulus Helsingin yliopiston päärakennus -  rhs 97

Illustraatio Sirénin periaateratkaisusta 2. kerroksen osalta. 

2. kerros on keskeinen liikenteellisesti, ja erityisesti uuden ja 
vanhan puolen liittämisessä. Koska juhlasalia ei vielä tässä 
vaiheessa laajennettu, ei keskisiivestä syntynyt lainkaan kulku-
yhteyttä uuden ja vanhan puolen välille. Yliopistonkadun siiven 
1. kerros oli varattu asunnoille ja pihalle vievä ajoportti katkaisi 
yhteyden joka tapauksessa. Aleksanterinkadun puolella taas 
kulku oli ainoastaan opiskelijaravintolan lävitse. 

Toisen kerroksen luostarimaisesti sisäpihojen ympärille 
kiertyvät käytävät ja niihin keskeisesti liittyvät, pääsiipien 
yläkerroksiin johtavat, suuret porrashuoneet niin uudella kuin 
vanhallakin puolella tekevät suuresta rakennuksesta helposti 
hahmotettavan. Kaikki suurimmat salit sijaitsevat leveässä kes-
kisiivessä; uudella puolella 2. kerroksen suuri luentosali 500:lle 
hengelle ja 4. kerroksen pieni luentosali 300:lle hengelle.

KÄYTÄVÄT JA PORTAAT

HALLINTO

TIEDEKUNNAT

OPETTAJAKUNTA

OPETUS

2. kerroksen eteläinen yhdyskäytävä 2088 ja aula 2001. 

KONSISTORI

REHTORIKANSLERI AKTUAARI

REISTRAATTORI KVESTORI KAMREERI

KASSA

TAIDEHIS-
TORIAN 
LAITOS

OPETTAJIEN 
RUOKALA

OPETTAJIEN 
LEHTISALI

TEOLOGI-
NEN TDK

LÄÄKETIET. 
TDK

LAINOPILLI-
NEN TDK

SUURI LUENTOSALI 500:LLE

LUEN-
TOSALI

LUENTOSALI

2017

2017
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5.4.5. SISÄTILOJEN MATERIAALIT JA ARKKITEHTONISET TYYLIKEINOT

Materiaalit

Materiaalisesti Sirénin laajennus edustaa varsin tyypillisesti oman aikansa raken-

tamista. Tiilirunkoon, kiviaineksisiin väliseiniin ja betonisiin välipohjiin perustuva 

rakennus on pääsääntöisesti seiniltään ja katoiltaan rappauspintaista. Lattioissa ma-

teriaalivariaatio rajoittui suunnitelmien mukaan kumiparkettiin, laattalattiaan (ko-

timainen, Mettlacher-tyyppinen keraaminen laatta172) ja tammiparkettiin. 173 Pai-

netussa työselityksessä eteisaulan lattia, joka lopulta toteutettiin kalkkikivestä, on 

esitetty tehtävän 6 mm:n kumiparketilla. Sirén ehdotti aulaan ensin nk. Kuusamon 

kiveä174, jota käytettiin mm. Eduskuntatalon ala-aulassa, mutta Eduskunnassa kivi 

osoittautui käytössä ”täplikkääksi” ja rakennustoimikunta hylkäsi sen. 

Asiakirjoissa esiintyy aikakaudelle tyypillisiä, suhteellisen uusia rakennemateriaale-

ja. Väliseiniä tehtiin nk. luginomassasta, joka valmistettiin kipsistä, koksikuonasta, 

hiekasta ja liimasta. Seiniä ja kattoja verhoiltiin ”herakliitilla”175, millä tarkoitetaan 

myöhemmin Toja-nimikkeellä tunnettua, puulastusta ja sementistä puristettua levy-

tuotetta. Suuri luentosali rapattiin kalliimmalla korkkirappauksella perinteisen kalk-

kirappauksen sijaan, tavoitteena oletettavasti akustinen vaikutus. Lämmöneristeenä 

sitä tuskin on ajateltu, sillä kylmiä, rapattuja seinäpintoja tilassa on hyvin vähän.

Suomen Gummitehdas käytti omassa mainonnassaan kuvaa yliopiston 4. kerroksen lattian 
kumiparketista. Mainos kirjasta SARK 1937, vanha valokuva HYM7386. 
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Tilat, seinät ja pylväät – huoneita ja käytäviä

Pääsääntöisesti uudisosan tilat muodostavat ehjiä, sulkeutuvia nelikulmaisia huo-

netiloja ja siten rakennus edustaa ”perinteistä” tilasuunnittelua. Tilasuunnittelua 

hallitsee käytävien ja keskeisaulojen varteen sijoittuvat huoneet. Tästä kaavasta 

on muutama hienovireinen poikkeama, joiden erityislaatua korostamaan Sirén on 

käyttänyt vapaasti seisovia pylväitä tai pilareita. Aiemmin mainittu pylväiden täyt-

tämä eteisaula naulakkotiloineen ja siihen koko rakennuksen korkeudelta liittyvät 

porrashuoneet ovat sommitelman juuret ja runko, ja siten ainutlaatuinen. Vapaasti 

tilassa seisovia pyöreitä pylväitä ei esiinny muualla. Rakenteellisen seinälinjan koh-

dalla neliöpilareita on kahdessa paikassa: opiskelijoiden ruokalassa ja Suuressa kon-

sistorissa; molemmissa tilanteissa pylväsrivi erottaa korkeamman ja matalamman 

huonetilan toisistaan. 

Klassisten pylväsjärjestelmien tulkinnat Sirén on varannut opetukseen liittyviin ar-

vokkaimpiin tiloihin. Kutakin kolmea, vahvimmin kanonisoitunutta pylväsjärjestel-

mää on käytetty sisätiloissa täsmälleen kerran. Suuressa luentosalissa (2044) esiintyy 

doorilaisen järjestelmän tulkinta, hyvin hoikka ja ohut paripilasteristo, joka kiertää 

koko salin. Joonialainen järjestelmä esiintyy äärimmilleen jalostettuna pienen juh-

lasalin aulassa (4001). Yhteensä kuusi pylvästä kehystää tilan kolmea sisäänkäyntiä.  

Päädyissä pylväiden varret maalattiin perinnettä haastaen mustiksi176, juhlasalin si-

säänkäyntiä kehystävät kaksi pylvästä valkoisiksi. Joonialaisen kapiteelin sulokkuus 

on Sirénin käsissä saanut Engelinkin aistikasta tulkintaa kepeämmän ilmaisun, pal-

mettinauhaa hoikentamalla ja voluuttoja venyttämällä. Johdonmukaisesti ylimmäksi 

järjestelmäksi usein mainitun korinttilaisen järjestelmän tulkinta löytyy Sirénin juh-

lavimmasta tilasta, pienestä juhlasalista. Täällä tilan muotokieli sekoittaa art decolle 

tyypillisesti klassismin tuttuja, mutta äärimmilleen yksinkertaistettuja ja venytettyjä 

aiheita ja kalustuksessa uuden funktionaalisen muodonannon jouhevasti pyöristyviä 

nurkkia ja sileitä pintoja. Korinttilaisten pylväiden tulkinnat ovat niin etäälle alku-

perästään kuljetettuja että tuttuuden sijaan niistä välittyy outous ja ainutkertaisuus. 

Kaikissa näissä kolmessa tilassa klassiset pylväsjärjestelmät ovat läsnä paitsi pilasteri-

en tai pylväiden muodonannossa myös muun koristeaiheiston käsittelyssä. 
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Alakattopinnat

Yleisesti tilojen kattopinnat käsiteltiin sileiksi rappaamalla ja liittymä seinäpintaan 

oli listaton, Sirénin sanoin tehty ”suoralla kulmalla”. Kattojen käsittelyssä voidaan 

havaita hierarkkista tilojen arvottamista: työselityksen 1935 mukaan ”noin 10 cm 

leveä profileerattu kattolista”177 tuli mm. tiedekuntahuoneisiin, 3. kerroksen luen-

tosaleihin ja korkeimpien virkamiesten huoneisiin, mutta ei esimerkiksi seminaari-

huoneisiin tai sihteerien huoneisiin. Oman luokkansa kattopintojen käsittelyn osalta 

muodostivat erikoispiirustusten perusteella toteutetut tilat, joihin lukeutuivat keski-

aulat (1001, 2001, 3001, 4001) kaikissa pääkerroksissa, konsistori, suuri luentosali, 

pieni juhlasali sekä opiskelijaruokala. Keskiauloissa ja konsistorin salissa Sirén käytti 

Eduskuntatalossa esiteltyä keinoa: näkyviin jätetty betonipalkisto koristeltiin kevein, 

art deco-henkisin maalauksin.  Yhtenä esikuvana työtavalle voi osoittaa Tukholman 

kaupungintalossa (arkkitehti Ragnar Östberg 1923) käytetyn samanlaisen ratkai-

sun. Rådskorridorenissa ja Prinsens Gallerissa jopa palkkien ornamentit muistutta-

vat läheisesti yliopiston palkkikoristetta. Myös Louhisaaren kartanon salin tiheästi 

sijaitsevat puiset kattopalkit voi nähdä mahdollisena esikuvana. Päärakennuksen 

uudisosassa maalauskoristelusta vastasi taiteilija A. Salmenlinna ja plastisesta sisäor-

namentiikasta kuvanveistäjä Gunnar Finne.178 

Listoitukset: Sirén käytti kattolistoja ainoastaan keskeisimmissä tiloissa. Niiden 

variaatio oli  kurinalainen ja lista oli käytössä esimerkiksi suurissa luentosaleissa 

(esim. 3003 ja ) sekä  kanslerin ja rehtorin huoneissa. 

Nykyisten, osittain alkuperäisenä säilyneiden lattialistojen perusteella vaikuttaa siltä, 

että käytössä on ollut pääsääntöisesti yksi listamalli: 1930-luvulle tyypillinen hoikka, 

päätteellinen lista, jonka eteen on kiinnitetty loivasti pyöreä mattolista. 1980-luvulla 

LPR:n toimesta lista litteroitiin tyypiksi A. Muiden silloin tunnistettujen listojen ikää 

ei ole tässä yhteydessä arvioitu.

Nykyisissä lattialistoissa profiilissa on jonkin-
lainen variaatio, mutta listaperiaate on varsin 
yhdenmukainen.

Vanhat jalkalistamallit Arkkitehtiroimisto LPR:n 
mukaan. Tiloissa säilyneiden profiilien perus-
teella Sirénin alkuperäinen jalkalistaprofiili on 
ollut yläreunan ulokkeen osalta tiukempi ja 
sirompi. ARK 56-15, 31.10.1988 LPR. TILA.

3. kerroksen aulan palkkikatto.

Matematiikan suuren luentosalin ja rehtorin huoneen kattolista .
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Maalaustyöt

Maalatut rappauspinnat ovat rakennuksen ehdottomasti yleisin pinta, niin seinissä 

kuin katoissakin. Työselityksen vuodelta 1935 ohjeistuksessa esiintyy laajahko vali-

koima maalaustapoja, sekä kalkkimaalilla, patenttimaalilla (eräänlainen tempera, 

oletettavasti siis vesiliukoinen öljypitoinen emulsio) että öljymaalilla. Maaliskuussa 

1935 rakennustoimikunnan pöytäkirjaan kirjattiin: ”Professori Sirén ilmoitti, että uu-

tisrakennuksessa käytettyä maalaustapaa ei nyt ole suunniteltu lopullisia tarkoituk-

senmukaisia periaatteita seuraten, vaan käytettäisiin aluksi yksinkertaisempaa maala-

usmenettelyä, kunnes uutisrakennuksessa mahdollisesti laskemisesta tai kosteudesta 

y.m:stä aiheutuvat halkeamat ja vauriot olisi korjattu ja vaara uusien ilmestymisestä 

olisi vältetty.” Vuositarkastuksessa tuli korjattavaksi rakenteiden kuivumisesta aiheu-

tuneita ja muita myöhemmin esiin tulleita vikoja.179 

Seinien pintakäsittelyohjeissa on laaja valikoima erikiiltoisia ja –laatuisia öljymaa-

likäsittelyitä, rehtorin huoneiston himmeistä töpätyistä öljymaalipinnoista tuuli-

kaappien lakkapitoiseen, kiiltävään öljymaaliin. Vähäeleisissä tiloissa maalipinto-

jen kiiltoasteet ovat olleet oleellinen osa tilan viimeistelyä. Esimerkiksi eteisaulan 

(1001) pylväät tuli toteuttaa 1. luokkaisella öljymaalauksella ja pinnalle tuli tehdä 

vesihionta, minkä tarkoituksena oli tehdä pinnasta virheettömän tasainen. Hiotut 

pylväät maalattiin lakkavärillä (kiiltävä) ja sen jälkeen pinnat vielä kerran hiottiin 

puolihimmeiksi. 

Työselityksen mukaan rapattuja pintoja myös kalkattiin, erityisesti kattoja mutta mo-

nissa suurissa, arvokkaissa tiloissa myös seiniä. Työselityksen ohjeen mukaan 2., 3. 

ja 4. kerroksen aulatilat, konsistorin sali, luentosalit, tiedekuntahuoneet, käytävät ja 

myös pieni juhlasali määrättiin kalkattaviksi: ”kalkkiväri 2 kertaa töppäys eri väril-

lä”180. Kalkilla ja töppäyksellä toteutettujen pintojen eloisuus ja materiaalisuus on 

ollut muutoin yksinkertaisten tilojen tärkeä ominaisuus. Lähes kaikki katot määrät-

tiin kalkattaviksi, vain eteis-, keittiö ja ruokalatiloissa kattoon määrättiin öljymaali. 

Koristemaalatuista palkkikatoista työselitys totesi erikseen: ”kalkkiväri 2, eri väreissä, 

säästeliäs maalauskoristelu”181. Alkuperäisiä kalkkimaalattuja pintoja ei tiettävästi 

ole säilynyt missään koskemattomana, eikä näistä pinnoista ole toistaiseksi tehty 

väritutkimusta.                

Sirén vaati toteutuksessa hyvin korkealaatuista työtä. Hän ennakoi esimerkiksi 

kuivumisen ja laskeutumisen aiheuttavan halkeamia, joten maalaustöitä ei tehty 
Ote maalaustöiden ohjeistuksesta Sirénin vuoden 1935 
painetusta työselityksestä, sivut 34-35. TILA.
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heti lopullisella tavalla, vaan yksinkertaisempaa maalausmenettelyä noudattaen. 

Koska päärakennuksen uudesta puolesta ei toistaiseksi ole käytettävissä pinta- ja 

väritutkimusta182, on alkuperäinen pintakäsittelyn tapa tuntematon. Mikäli maalaus 

toteutettiin tämän ohjeen mukaan, on tilojen tunnelma muuttunut alkuperäisestä 

huomattavasti nykyisten yksiväristen, peittävien ja tasaisten maalilaatujen myötä. 

Laajennusosan valmistuessa lehdistössä heräteltiin kysymystä interiöörien taiteelli-

sen koristelun viimeistelystä veistoksin tai maalatuin teoksin. Näihin ajatuksiin Sirén 

esitti mielipiteenään, että ainoastaan vanha, juhlavaksi tilaksi suunniteltu sali sovel-

tui luontevasti maalauskoristelulle.183

5.4.6. LAAJENNUSOSAN KALUSTUS

Sirén suunnitteli päärakennuksen laajennuksen kalustuksesta itse vain auditorion 

ja pienen juhlasalin sisutuksen. Muiden tilojen osalta hän valitsi suunnittelijat ja 

antoi näille suuntaviivat. Sirénin näkemyksen mukaan arkkitehdin rakennukseen 

luoman kantavan ajatuksen tai tyylin piti leimata myös sisustusta yksityiskohtiin asti. 

Jokaisen detaljin piti olla itsenäinen luomus, joka sopeutui virheettömästi kokonai-

suuteen. Arttu Brummer vastasi lähes kaikkien edustuksellisten tilojen kalustuksesta, 

Elli Ruuthin ja Runar Engblomin suunnittelemien kalustetyyppien määrä oli selvästi 

vähäisempi.184 Elli Ruuthia lukuun ottamatta Sirén tunsi valitsemansa sisustussuun-

nittelijat. Ruuth oli ilmaissut suunnittelevansa kalusteita Sirénin toivomusten ja neu-

vojen mukaan ja tämän työt pian osoittautuivatkin Siréniä miellyttäviksi.

Arttu Brummer suunnitteli kalusteet suureen ja pieneen konsistoriin, käytävähal-

leihin, tiedekuntahuoneisiin (filologinen, teologinen, lainopillinen, lääketieteellinen 

sekä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), joihinkin vastaanottohuonei-

siin sekä opettajien kahvilaan. Brummeria kuvailtiin Svenska Pressenin artikkelissa 

mielikuvitukselliseksi romantikoksi, joka loi kauniita ja omintakeisia interiöörejä. 

Hänen tapaansa käyttää eri materiaaleja ihailtiin. Runar Engblom suunnitteli reh-

torin huoneiden, kansliaosaston, kanslerin huoneiston ja opiskelijaravintolan sisus-

tuksen, Sirénin ilmaisun mukaan taidolla ja mielikuvituksella. Artikkelissa hänen 

töitään luonnehdittiin lisäksi käytännöllisyyteen painottuneina ja tiukasti hallittuina. 

Elli Ruuth sisusti seminaarihuoneet lukusaleineen, tutkintohuoneet ja harjoitussalit. 

Neiti Ruuth mainitaan myös opettajahuoneiden kalusteiden suunnittelijaksi, tällä 

olettavasti tarkoitetaan laitoksiin liittyviä opettajahuoneita.185 Myös hänen töitään 

kuvailtiin käytännöllisiksi, mutta samalla kevyen, valoisan ja viihtyisän vaikutelman 

Arttu Brummerin suunnittelemat konsistorin salin kalusteet ovat olleet tilassa rakennuksen valmistumises-
ta asti. Asetelmaa on muokatttu, paikkalukua kasvatettu ja pöytälevyjä kavennettu.

Konsistorin sali 31.10.1942, Pietinen MV 46788.
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luoviksi. 186 Osassa Elli Ruuthin kalusteista käytettiin koivun valkolakkausta, jolla koivu 

saatiin pysymään vaaleana, kellastumatta. Myös suuren luentosalin kalusteet olivat 

”valkaistua” koivua.

Sirén kertoi antaneensa sisustustaitelijoiden omalle mielikuvitukselle tilaa. Hän itse 

päätti aksenttien sijainnista. Svenska Pressenissä kuvattiin laajennuksen tiloja kauniik-

si ja sisustusta saman voimakkaan kokonaisvaikutelman ja rytmin leimaamiksi. Pääti-

lojen sisustuksissa oli empirevaikutteita, mutta empiren ajanmukaistaminen ei lehden 

mukaan aina ollut onnistunut. Jossain oli tullut ylityöskenneltyjä ja epäterveitä ratkai-

suja, mutta se ymmärrettiin niiden vaikeuksien aiheuttamaksi, että ulko- ja sisäpuoli, 

sekä uusi ja vanha osa piti saada liittymään yhteen. Sirénin suunnittelemia auditori-

oiden ja pienen juhlasalin sisustuksia lehti piti hyvin viimeisteltyinä ja arvokkaina.187

Laajennusosassa oli myös Liisa Johansson-Papen suunnittelemaa esineistöä. Erityisesti 

maininnan arvoinen on rehtorin huoneen matto, joka oli saanut III. palkinnon Pariisin 

maailmannäyttelyssä vuonna 1938 sekä toimistohuoneiden ja tiedekuntahuoneiden 

verhot. Haastattelussa vuodelta 1987 Johansson-Pape muistelee, kuinka Sirén valitsi 

sävyt hänen kutomiensa malliliuskojen perusteella. Värit olivat mietoja, neutraaleja ja 

kangas laskeutuvaa, luonnonkuituja. Keinosilkkiä ei käytetty.  Hänen valaisimiaan on 

lisäksi ollut mm. pohjakerroksen taiteilijalämpiössä ja myöhemmin 1960-luvulla uu-

den puolen aulassa. Valtaosa Sirénin vaiheen valaisimista on kuitenkin Paavo Tynellin 

suunnittelemia.  

Kalusteiden toteutus jakaantui useille eri tekijöille. Elli Ruuthin suunnittelemat valko-

lakatut kalusteet ylempiin kerroksiin tilattiin vankilan verstastyönä.188 Tiedekuntahuo-

neiden kalusteita ja juhlasalin penkit tilattiin E. A. Liljamaan puusepäntehtaalta Viipu-

rista. Opettajien kahvilan kalusteet ja suuren määrän luentosalien kalustusta valmisti 

Huonekalutehdas A. Salmi, erinäisiä toimistohuoneiden kalusteita Oy Nikolai Boman 

ja rehtorinhuoneen kalusteet taas puusepänliike Oy Paul Boman Ab189. Filologisen 

tiedekunnan erityisen hienon kaluston valmisti Höyrypuuseppätehdas Oy. Kalustoon 

kuului mm. Emil Filénin kohokuvin koristettu jalopuupintainen kaappi. 

Vuonna 1996 Kati Heinämies Yliopistomuseosta totesi, että ainoastaan teologisen 

tiedekunnan kalusto on säilynyt kokonaisuutena. Osa sisustuksista tuhoutui jo helmi-

kuun pommituksissa 1944, mutta kuluneina vuosina kalusteita on sijoitettu tarpeen 

mukaan eri tiloihin ja jopa eri kiinteistöihin. 

Teologisen tiedekunnan kokoushuoneen kalusto 2015. Kokonaisuuteen kuuluvassa sihteerin pöydässä on eri-
tyisen hieno sisäpuolinen rakenne tummine, jalopuisine kynätelineineen. 2015.

Elli Ruuthin suunnittelema, valkolakattua koivua oleva tuoli on kuulunut 5. kerroksen seminaarikirjastojen 
kalustoon, Runar Engblomin nahkaverhoiltu nojatuoli taas rehtorin huoneen kalustoon. 2015
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5.4.7. MÄÄRÄRAHAT JA SOPIMUKSET

Joulukuussa 1933 eduskunta osoitti 400 000 mk määrärahan päärakennuksen laa-

jennuksen ja muutostöiden lopullisten piirustusten laatimiseen. Yliopiston hallitus 

edellytti, että laajennus tehtäisiin ilman juhlasalin laajennusta. Kuitenkin annettiin 

ymmärtää, että juhlasalia voitaisiin laajentaa joskus tulevaisuudessa.190

Helmikuussa 1934 Sirén arvioi lisärakennuksen kokonaiskustannuksiksi 17,35 mil-

joonaa markkaa.191 Laajennus tuli maksamaan 17,15 miljoonaa markkaa, ja 200 000 

mk:n määräraha käytettiin vanhan osan julkisivumaalaukseen. Laajennus ja vanhan 

osan restaurointi rahoitettiin kokonaan valtion budjettimäärärahoilla. Vanhan osan 

restaurointiin saatiin vuosina 1938-39 ensin siirtomääräraha 5,5 miljoonaa markkaa 

ja myöhemmin 7,4 miljoonaa markkaa. Sähkötyöläisten lakon ja talvisodan vuoksi 

vanhan osan korjauksen valmistuminen viivästyi. Sodan vuoksi hinnat nousivat ja 

Engelin osan korjaus tuli alun perin oletettua kalliimmaksi.192 

Laajennustyö saatiin tehdyksi määrärahojen puitteissa; yli jäänyt 200 000 mk saa-

tiin käyttää vanhan osan pihajulkisivujen maalaamiseen, koska julkisivujen kun-

nostustarve aiheutui laajennuksen rakennustöistä.193 Vuonna 1938 laajennusosan 

kalustusmäärärahoista oli vielä käyttämättä 0,5 miljoonaa markkaa. Ne käytettiin 

kalustusten täydentämiseen. Esimerkiksi uusi konsistorinsali sisustettiin vasta tässä 

vaiheessa.194 

5.4.8. LAAJENNUSOSAN KORJAUKSET 1940 - 1943

Pian rakennuksen käyttöönoton jälkeen jouduttiin tekemään joitain korjaustoimen-

piteitä. Vuonna 1940 uuden konsistorinsalin katto ja seinät maalattiin ja tammi-

parketti höylättiin. Katossa ja seinien yläosassa oli pingotettu kangas, jonka alla oli 

pahvia. Seinien alaosassa oli kevyt harkkojaottelu, joka oli tehty korkkirappausta 

käyttäen. Samana vuonna korjattiin Fabianinkadun sisäänkäynnin katos. 1941 ter-

vattiin uuden puolen vesikatto ja kattoikkunoita korjattiin. Vuosina 1942-43 tehtiin 

lisää vesikattotöitä.195 Yliopiston rakennusten korjausmäärärahoja oli tarve korottaa, 

muun muassa koska tiloja oli tullut lisää ja hinnat sekä palkat olivat nousseet.196 

Valtiovalta painotti säästäväisyyttä.197

LUETTELO URAKOITSIJOISTA 1935-1937

Vesi- ja lämpötyöt  Veljekset Lampila Oy (, (sis.putkikalusteet)
Sähkötyöt   Aulangon sähköliike
Eristystyöt   Johan H. Lehtinen
Graniittityöt  Constructor Ab
Punatiili   Kolsan tiilitehdas, Ois Tegelbruk sekä Olkkala Oy
Luginoseinät  H. A. Haahti
Laasti ja sementti  Pargas Kalkbergs Ab
Helat ja linoleummatot Rake Oy
Portaat ja mosaiikkibetoni Asfaltti-Oy Lemminkäinen
Peltityöt   Hagelberg Oy
Kaiteet ja rautatyöt  Helsingin Takomo Oy
Hissit   Kone Oy
Ikkunat ja ovet, kalusteita Keravan Puuteollisuus Oy
Teräsikkunat ja –ovet  Jakobstads Mek. Verkstads Ab
Lasi   Lasittajain Keskus Oy
Kumimatot  Finska Gummifabriks Oy
Parketit   Kuopion puuseppätehdas Oy
Kaakelit   Åbo Kakelfabriks Ab
Aulan (etuhallin) kivilattia Silur Oy, Reval
Kivilattian asennus  Elovuori nuorempi
Ruostumaton teräs  Sorsakoski Oy
Julkisivujen kipsityö  A. Kortman
Sisäpuolinen kipsityö  E. Spiegel 
Maalaustyöt  Antti Kaipiainen
Värisuunnittelu  Antti Salmenlinna

Fabianinkadun sisäänkäynti 10.11. 1936. Uusi Suomi D2004_17_r1_r36-137_3/ JOKA, MV.
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5.4.9. AIKALAISNÄKEMYKSIÄ

Kevätkaudella 1937 Hufvudstadsbladet ylisti uudisosan mo-

dernia ilmettä aikakaudelle tyypillisin sanankääntein: ”Uusi 

aika edellyttää ilmaa ja valoa ja tehokkuutta myös sellaiselta 

inhimilliseltä toiminnalta, joka mielellään liitetään kirjapölyyn 

ja keskittyneeseen ajatustyöhön. Ja sekin, joka saattaa pitää 

modernia arkkitehtuuria liian viileänä ja asiallisuudessaan kyl-

mänä, ei varmastikaan voi olla ihailematta puhtaiden linjojen 

kauneutta ja eleganssia niissä lukusaleissa ja huoneissa, joista 

maamme opiskelijat nyt hankkivat tietämystä ja viisautta. Ko-

konaisvaltainen ja tyylipuhdas, mutta vailla ylenpalttista ylelli-

syyttä, se on kokonaisvaikutelma yliopiston loisteliaan uudis-

osan interiööreistä.”

Helsingfors-journalenin teksti helmikuulta 1937 poikkesi täs-

tä sävystä. Vanhojen, akateemisten interiöörien häviämiseen 

suhtauduttiin nostalgisesti ja uusi osa koettiin kovin vaaleaksi 

ja moderniksi..198 Konsistorinsalin historiallinen ja puhutteleva 

interiööri rinnastettiin uuden puolen rationaalisiin käytäviin, 

joissa mieli ei havaitse kosketuspintaa ja harhailee poissaole-

vana: ”Kokouspöydän viinipunaiset liinat, antiikkiset mahon-

kituolit selkämyksiin kirjattuine professorinimineen, korkeat, 

valoisat ikkunat Engelin torille ja kauniit taideteokset antavat 

kauneuden ja kulttuurin leiman tälle tieteenharjoittajille vihi-

tylle salille. Pitkät käytävät yhdistävät vanhan ja uuden osan 

toisiinsa. Vaellamme hiukan poissaolevina näiden vaaleiden 

valoisien tilojen läpi ja olemme hiukan hämmentyneitä uuden 

ajan epäsentimentaalisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Se 

on omalla tavallaan kiehtovaa. Mutta sielumme on täyttynyt 

menneiden aikojen kultaisesta koristeellisuudesta ja meidän on 

vaikea löytää sijaamme niissä tomuttomissa käytävissä. Perin-

teet antavat rakennukselle penaattinsa ja toistaiseksi yliopiston 

kotijumalat asuttavat Engelin iäkkäitä saleja.”199 

Taidehistorian laitoksen yhteydessä ollut kipsiveistoskokelman sali (nyk. 2053-2055). HBL.

Yliopiston veistoskuvakokoelma  on ehtinyt sijaita monessa paikassa, mikä on jokseenkin hämmästyttävää, kun ottaa huomi-
oon veistosten herkän luonteen. Kokoelma sijaitsi nykyisen Arppeanumin 2. kerroksen näyttelytilassa 1800-luvun lopussa. 
(kuva: SLS / Sandberg 1847-557). Sirénin laajennuksen myötä kokoelma sai hyvät tilat Hallituskadun siiven 2. kerroksesta, 
osana Taidehistorian laitoksen tiloja. (kuva: Uusi Suomi D2004_17_r1_r36-137_11/ JOKA, MV.)
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5.5. Päärakennuksen Engelin osan restaurointi 1938 - 1940

5.5.1. SUUNNITELMAT

Laajennusta edeltävinä vuosina päärakennuksen vuosikunnostukset oli jätetty mi-

nimiin tiukan taloudellisen tilanteen sekä odotettavissa olevan laajennuksen ja 

restauroinnin vuoksi. Vain välttämättömyydet hoidettiin. 1930-luvun alussa audi-

torioita maalattiin ja niiden korkkimattoja uusittiin. Kolmannen kerroksen käytä-

vään vaihdettiin uudet lattialankut, ja maalaustöitä suoritettiin. Vesikaton peltejä 

korjattiin ja uusittiin, päärakennuksen katujulkisivut maalattiin 1933. Maistraatti oli 

jo 1930 määrännyt yliopiston maalauttamaan päärakennuksen Yliopistonkadun jul-

kisivun.200 Päärakennuksen pihajulkisivuja ei tässä yhteydessä maalattu.201

Sirén totesi Engelin osan olleen ”täydellisessä rappiotilassa vuosien kuluessa ilman 

pieteettiä suoritettujen muutosten ja puutteellisen hoidon takia.”202 Tilaratkaisu oli 

edelleen suurelta osin Engelin suunnitelmien mukainen. Vanhan osan katselmuksis-

sa vuosina 1934 ja 1935 oli havaittu useiden sokkelikivien liikkuneen saumoissaan 

ja pullistuneen ulos. Ikkunoiden yläpuolella olevissa julkisivurakenteissa oli halkea-

mia, varsinkin juhlasalin päädyn ikkunoiden päällyskaaret olivat rikki. Seinärappa-

uksessa ja kattolistassa oli rikkoutumia. Sisäseinissä oli parikymmentä halkeamaa, 

varsinkin aukotusten kohdalla. Muutama väliseinä oli irronnut katosta. Ikkunoita 

oli rikki.203

Vaikka vuoden 1934 rakennuslupapiirustuksissa oli esitetty myös vanhan puolen 

muutossuunnitelmat, käynnistyivät muutostyöt vasta uuden puolen valmistumisen 

jälkeen. Aiemmissa Sirénin laatimissa suunnitelmissa oli otettu huomioon mahdol-

lisuus, että suuri juhlasali laajennettaisiin tulevaisuudessa. Konsistori ei kuitenkaan 

halunnut tehdä esitystä juhlasalin laajentamisesta ja päätti anoa määrärahaa kah-

dessa osassa, vuoden 1938 osalta 3,2 mmk Hallituskadun puoleisen osan korja-

ustöihin.205 Valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntakaan ei 7.6.1937 kannattanut 

juhlasalin laajentamista, vaan halusi tarkempia kustannusarvioita yliopistolta ja pai-

notti säästäväisyyden huomioonottamista muutostöiden suunnitelmissa.206 Konsis-

tori asetti 10.9.1937 rakennuskomitean valmistamaan vanhan puolen restaurointia 

koskevan rakennusohjelman kustannusarvioineen. Komitea valtuutettiin käyttä-

mään työssään arkkitehtiapua. Arkkitehtia ei pöytäkirjassa yksilöity, mutta oletetta-

vasti Sirénin jatkaminen työssä oli itsestään selvää.207 

Vanhan puolen pinnat koettiin nuh-
jaantuneiksi ja likaisiksi. Vestibyylissä 
vallitsi edelleen 1800-luvun jälki-
puoliskon koristeellinen, tosin varsin 
hillitty polykromia. Pylväät olivat 
marmoroidut ja palkkien alapinnoissa 
meander-koristeen variaatio.  MFA.
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4.4.1939 vahvistettu lupasarja Engelin puolen ”restaurointia” varten. HKRV

Yliopiston arkkitehdin, Gunnar Steniuksen laatimassa vanhan puolen kun-
tokatselmuksen tarkastuspöytäkirjassa todettiin: ”Tarkastettiin tontilla ole-
va Helsingin Yliopiston päärakennus ennen uudisrakennuksen perustuksien 
kaivamista ja kallion louhintaa, sekä havaittiin seuraavaa: 

SOKKELI: Aleksanterinkadun puoleisessa päädyssä toisessa rivissä toinen 
kivi, pihalta lukien, liikkunut saumoissaan ja pullistunut ulos. Pihanpuolel-
la, vanhan puusuojan kohdalla, sokkeli saumaamatta. Juhlasalin eteläsi-
vussa pullistuma, pohjois-sivussa ensimmäisen rivin kulmakivi lohennut. 
Hallituskadun puoleisella pihasivulla kaikki kivet liikkuneet saumoissaan 
sekä pari pullistumaa. Vanhan aitamuurin kohdalla on sokkelikivi koholla 
ilman alustukea. 

ULKOPUOLI: Aleksanterinkadun puoleisella pihasivulla, toisessa kerrok-
sessa 1:nen akkunan päällinen rikki, toisen ja kolmannen kerroksen kaikki 
akkunan päälliset halkeilleet. Juhlasalin eteläsivun kolmannen kerroksen 
akkunapielet rikki, seinässä kolmessa kohdassa rappaus rikki, ensimmäisen 
rivin akkunoista 5 rikki, pyöreät akkunan päälliset kaikki rikki. Juhlasalin 
pohjois-sivun pyöreät akkunan päälliset rikki ja alapuolella seinärappaus 
useasta kohdasta rikki. Hallituskadun puoleinen pihasivu: kaariakkunoista 
vaan 1:nen ja 5:s ehjät juhlasalista lukien, alapuolinen seinärappaus useis-
sa kohdin rikki sekä aitamuurin kohdalta puuttuu kokonaan. 

KATTOLISTA: Aleksanterinkadun puoleisessa pihassa 3 katkeamaa. Juhlasa-
lin päädyssä ullakon akkunan kohdalla rappaus pahemmin särkynyt sekä 
lista usseimmissa kohdissa katkennut. Juhlasalin pohjois-sivulla on vesi 
turmellut listan kahdessa kohdassa pahemmin ja muuallakin on useampia 
poikki halkeamia. Hallituskadun puoleisella pihasivulla samoin kun edellä. 

SISÄPUOLI: 1:nen kerros: Opettajahuoneen porras-seinä halki. Vaatesäili-
össä katossa halkeama. Taiteilijhuoneen ovenpäällä halkeama. Solistihuo-
neen akkunassa 1 ruutu rikki, samoin käymälässä. Aud. 5 ja 6 oven päällä 
halkeama, yhdessä akkunaruudussa kulma pois. Aud. 6-8 ovenpäällä hal-
keama, jatkuu aud. 6 katossa. Aud. 6 yhden akkunan yläpuolella halkeama. 
2:nen kerros: Kanslian hallissa molemmissa sivuseinissä halkeama. Talo-
udenhoitajan huoneen sivuseinässä halkeama. Kanslian eteisessä, aulaan 
johtavan oven päällä halkeama joka jatkuu katossa. Aulan ja pohjoisen 
korridoorin oven päällä on halkeama. Teol.aud. 3 ruutua rikki. Suurempi 
matemaattinen aud. 2 ruutua rikki. 3:s kerros: Pohjoisen korridoorin uunin 
päällinen rikki. Suuremmassa tiedekunta huoneessa molemmat akkuna 
päälliset rikki aleksanterinkadulle päin, pihasivulla 3 ruutua rikki. Tiede-
kuntahuoneiden eteisen katossa halkeama.”204
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Yleisesti voidaan todeta, että Engelin osa restauroitiin selvästi säilyttävämmällä ot-

teella kuin oli esitetty 1931 kilpailuohjelmassa, Sirénin 1934 luonnoksissa tai 1935 

laajennusta varten tehdyissä piirustuksissa.208 Sirénin suunnitelmien välillä oli havait-

tavissa selvää asennemuutosta.209 Svenska Pressenissä olleesta Sirénin haastattelusta 

päätellen aloite vanhan osan säilyttämiseen oli todennäköisesti tullut Siréniltä. Tätä 

vaikutelmaa tukee lisäksi se, että rakennustoimikunnan ohjeet 1933 olivat kuvasta-

neet erittäin vähäistä pieteettiä Engelin osaa kohtaan.210 Sirénin kilpailuehdotuskin 

oli ollut rakennustoimikunnan ohjeisiin verrattuna säilyttävämmällä kannalla.211

Sirén sai ensimmäiset varsinaiset restaurointisuunnitelmat ja alustavan työselityk-

sen valmiiksi joulukuussa 1937.212 Restaurointityöt haluttiin pian käyntiin, koska 

niiden toivottiin valmistuvan ennen vuonna 1940 vietettävää yliopiston 300-vuo-

tisjuhlaa.213 Työ käynnistyi juhlasalin pohjoispuolisessa osassa. Kesän 1938 aikana 

kunnostettiin pohjoissiiven huonetiloja ja merkittävin muutostyö tässä vaiheessa oli 

juhlasalin pohjoispuolelle muodostettu lämpiötila. Rakennusvalvonnan maaliskuus-

sa 1939 vahvistamat piirustukset ovat sisällöltään pitkälti joulukuun 1937 suunni-

telmien kaltaiset. Toisen vaiheen työt käynnistyivät keväällä 1939 ja ne venyivät 

sotatoimien takia aina syksyyn 1940.214

5.5.2. ETELÄPÄÄDYN UUSI SISÄÄNKÄYNTI

Keskeisiä muutoksia vanhalla puolella olivat Aleksanterinkadun uusi, ensimmäisen 

kerroksen tasolla oleva sisäänkäynti, ”jossa koko eteläpuoli avattiin tilavaksi vaatehal-

liksi kassaosastoineen”215 ja juhlasalin molemmille puolille järjestetyt tilavat lämpiöt. 

Pohjakerroksen kivilattioiden hionta, ”rumien puuovien” vaihtaminen teräslasisiin 

ja se, että ”kapiteelilaatat ja erinäiset profiilit tarkistettiin” kertonee pyrkimyksestä 

saattaa ennen kaikkea julkisimmat tilat, eli lämpiöt, vestibyyli ja Aleksanterinkadun 

puoleinen sisäänkäynti edustavaan kuntoon. Toisaalta se kertoo myös aikakauden 

restauroinnin tarkoittaneen pikemminkin uudelleen tekemistä kuin alkuperäisen, 

autenttisen materiaalin säilyttämistä.  Sirénin mukaan ”ylemmissä kerroksissa suo-

ritettiin pienempiä väliseinäsiirtoja ja detaljijärjestelyjä entisen rungon puitteissa”.216  

Rakennuksen vanhimmat pintakäsittelyt, empiren sävyt ja maalausjäsentelyt olivat 

eri vuosikymmenien muutostöiden yhteydessä vähitellen peittyneet uudempien 

kerrosten alle. Kokonaisuus oli muuttunut sekalaiseksi, kukin tila toteutusajankoh-

tansa esteettisten ihanteiden mukaiseksi. Restauroinnin yhteydessä pinnat huol-

Uuden vaateaulan järjestely tarkoitti vanhojen väliseinien purkua. HYM/Sirén 201720a173.

Siréniläinen puhtaus, vaaleus ja terävyys uuden vaateaulan tunnelmana. Uusi Suomi D2004_17_r1_
r36-137_5/ JOKA, MV.
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tomaalattiin ilmeisen vaaleiksi, mutta Sirénin käyttämästä väriskaalasta vanhan 

puolen käytävillä ja luentosaleissa ei ole tarkempaa tietoa. Vaikka ”restaurointityö” 

oli kattava ja monin paikoin modernisoiva, säilytti Sirén 1800-luvun listoitukset ja 

peiliovet, mutta niiden uusi värimaailma noudatti uuden puolen vaaleita sävyjä.217

Vaikka Sirén suunnitteli laajennusosansa Engelin osalle alisteiseksi ja sitä noudatta-

vaksi, päätyi hän tekemään varsin merkittävän muutostyön Engelin eteläiseen pää-

tyjulkisivuun. Engelin ratkaisussa eteläjulkisivu oli luonteeltaan selvästi vertikaali. 

Pohjakerroksen ja 1. kerroksen päällekkäiset ikkunat oli sijoitettu yhtenäisiin sy-

vennyksiin, joiden väleihin jäi vahvat pilasterimaiset muurinosat, jotka puolestaan 

muodostivat perustan yläosan pilastereille. Vuoden 1937 valokuvassa alkuperäinen 

engeliläinen asetelma on vielä koskemattomana. Kuvassa näkyy kuinka vanha pää-

rakennus irtoaa siréniläisestä osasta ryhdikkäänä. Luonnonkivisen pohjakerroksen 

ikkuna-aukkojen ikkunapenkit piirtyvät tärkeänä elementtinä. Sirénin julkisivumuu-

tos on loogista seurausta uuden sisäänkäynnin ja vaateaulan järjestelyistä, mutta 

epäilemättä myös tietoinen teko, jolla laajennusosa on kudottu elimelliseksi osak-

si engeliläistä yliopistorakennusta.  Sirén yhtenäisti syvennysalueet seinän perus-

tasoon yhtenäiseksi, rustikoiduksi vaakasuuntaiseksi seinäksi, jonka yläreunassa on 

yhtenäinen lista. Aukotus tuli nyt vain kivijalkaosaan, matalammaksi kuin ennen. 

Vanhan osan ja laajennuksen katutason julkisivu tuli ilmeeltään jokseenkin yhtenäi-

seksi, Aleksanterinkadun julkisivusta oli vaikea erottaa vanhan ja uuden osan rajaa. 

Katukerroksen ilmeeksi muodostui umpinainen ja tasarytminen muurimaisuus.218 

5.5.3. JUHLASALIN MUUTOSTYÖT

Helsingin yliopiston juhlasali oli uudispuolen valmistumisen jälkeenkin edelleen 

Helsingin tärkeimpiä juhlasaleja, jota käytettiin akateemisten juhlien ohella myös 

yleisenä konserttisalina. Sirén pyrki eri suunnitteluvaiheissa edistämään juhlasalin 

laajentamista, mutta konsistori päätti säilyttää juhlasalin alkuperäisessä koossaan. 

Juhlasalin toiminnallisuudessa ja tilallisessa estetiikassa Siréniä oli erityisesti vaivan-

nut puhujakorokkeen pohjoispuolella käytössä ollut konserttipodiumi, joka Sirénin 

mukaan oli ollut ”hävettävä absurditeetti”. Salin laajentaminen olisi Sirénin mukaan 

tarjonnut arkkitehtonisen ratkaisun promootiotilaisuuksissa välttämättömälle kuo-

ron ja orkesterin läsnäololle, amfiteatterimaisuutta rikkomatta. Sirénin vuonna 1941 

Arkkitehti-lehteen laatimassa esittelytekstissä kuultaa edelleen harmistus ja turhau-

Myös juhlasalin pinnat olivat likaiset ja kuluneet. Kunnostustyöt salissa käynnis-
tyivät vasta kesällä 1939. 14.3.1936 HKM / Finna.

Puhtaaksi maalatussa salissa 1941. Tiirikkala HKM / Finna.
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tuminen huonosta ratkaisusta: ”Kun siis salin laajentamisajatuksista ja sen mukanaan 

tuomista paremmista järjesteltymahdollisuuksista oli luovuttu (motiiveja päätökseen 

en ole kuullut), oli esiintyviä epäkohtia mahdollisimman paljon pehmitettävä.”  

Juhlasalissa tehtiin varsin mittava kunnostustyö. Salin vanha lattia purettiin raken-

teita myöten ja uusittiin betonirakenteiseksi tammiparketiksi. Seinät ja katto maa-

lattiin, puolipylväiden kapiteelit säilyivät edelleen pronssattuina. Siréniä vaivannut 

orkesterikoroke toteutettiin porrastuvaksi. Rehtorin vuosikertomuksessa todetaan, 

että uusi porrastettu soittolava ”ei siinä määrin kuin entinen lava loukkaa salin tyy-

liä”.219 Auditorion penkkirivejä vanhoine penkkeineen harvennettiin jalkatilan pa-

rantamiseksi, penkkejä kunnostettiin, verhoiluna käytettiin jouhikangasta220. Muu-

tama uusi, vanhan mallin mukainen penkki teetettiin 1941 täydentämään juhlasalin 

kalustusta. Osa penkeistä oli ollut huonokuntoisia.221 Salin katosta riippuvat katto-

valaisimet poistettiin, ja valaistus järjestettiin ramppiin kattolistan päälle koko salin 

ympäri, 110 kpl à 75 W. Sähkösuunnitelmissa on maininta myös kuudesta kattopin-

taan upotetusta valaisimesta à 750W, mutta Sirén ei mainitse niitä selostuksessaan 

Arkkitehti-lehdessä. Vuonna 1939 suunniteltiin radiotarkkaamon rakentamista juh-

lasalin eteläisen parven viereiseen huoneeseen, toteutus ilmeisesti viivästyi vuoteen 

1946.222

Suuren juhlasalin kateederin taakse sijoitettiin Wäinö Aaltosen veistämä marmori-

reliefi, Vapauden jumalatar seppelöi voiton seppeleellä nuoruuden. Reliefi paljas-

tettiin yliopiston 300-vuotisjuhlien yhteydessä 5.9.1940, jotka jouduttiin pitämään 

supistetussa muodossa. Carl Christoffer Gjörwellin (1766-1837) Turkuun piirtämän 

vanhan alkuperäisen kateederin taustaosan kaareva yläosa poistettiin reliefin vuok-

si. Sirénin mielestä kulttuurihistoriallisesti parempi ratkaisu olisi ollut siirtää koko 

taustaosa tai koko kateederi museoon. Reliefistä oli pidetty kutsukilpailu helmi-

kuussa 1939.223 Wäinö Aaltonen valittiin toteuttamaan kilpailuehdotuksensa, jonka 

nimimerkki oli Seppele velvoittaa.224

Juhlasalin molemmille puolille järjestettiin lämpiöt avaamalla suuret suorakaiteen 

muotoiset oviaukot etelä- ja pohjoiskäytävän seinään. Lämpiöt toimivat myös liitos-

kohtina laajennusosien sivukäytäviin. Eteläisen lämpiön paikalla olleelle vaatesäily-

tykselle saatiin tarvittava suuri tila pohjakerroksesta, josta taas poistettiin pienihuo-

neisia asunto- ja aputiloja. 

Juhlasali saatiin jälleen käyttöön 
syksyllä 1940. Kateederin takasei-
nän kaareva selkämys poistettiin, 
jotta Wäino Aaltosen veistos asettui 
kauniisti. Juhlasalin tästä vaiheesta 
on huomattavan vähän valokuvia 
sotavuosien takia. Kiinnostava 
dokumentointi löytyy Sotamuseon 
kuva-arkistosta: Lotta-Svärd-yhdis-
tys kutsui Natsi-Saksan korkeimmal-
le arvostetun naisjohtajan, Gertrud 
Scholtz-Klinkin, vierailulle, ja tämä 
piti esitelmän uudistetussa salissa.

Suurimpia uudistuksia olivat tam-
milattia ja tuolirivien väljennys. 
Vanhat penkit oli kunnostettu ja 
niitä täydensivät saman henkiset 
”klismos”-tyyppiset tuolit (osin 
samaa  muodonantoa kuin opet-
tajien kahvilan Brummerin tuolit). 
Korinttilaisten pylväiden maalipinta 
kiiltaa salamavalossa.
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Kaksi kuvaa juhlasalista 1930-luvun asussa, enne Sirénin restaurointia. Granstedtin suunnittele-
mat penkit 1830-luvulta tiheinä riveinä. Valaistus on hoidettu varsin pienikokoisin kattovalaisimin, 
jotka on voitu laskea alas huoltoa varten. Iffland / MFA.

Suomen Kuvalehti julkaisi Wäinö 
Aaltosen veistosreliefin Vapau-
den jumalatar seppelöi nuoruu-
den kansikuvanaan syyskuun 
julkistamisen jälkeen.

9.12.1940. J. Sibeliuksen 75-vuo-
tispäivän juhlakonsertti. Sirén 
päätyi ratkaisemaan vaikeaksi 
kokemansa orkesterikorokkeen 
sektorimaisena ja jonkin verran 
aiempaa pienempänä. Uusi 
Suomi D2004_17_r1_r40-12_1/ 
JOKA, MV.
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5.5.4. VESTIBYYLIN RESTAUROINTI

Myös vestibyyliin tehtiin kattava huoltomaalaus. Vestibyylistä poistettiin kattomaa-

laukset, jotka A. W. Ranckenin ja T. H. Carpelanin mukaan eivät olleet alkuperäisiä 

Engelin ajalta, vaan 1870-1880-luvuilta peräisin, eivätkä taiteelliselta arvoltaan kor-

vaamattomia. Toisaalta vestibyyli oli kunnostusmaalattu vuonna 1889 herra Åker-

blomin toimesta, aiempia maalauskoristeluja restauroiden, joten aihemaailma on 

hyvin voinut olla vanhempikin.225 1920-luvun valokuvassa vestibyylissä näkyykin 

klassisoivia koristeaiheita kattopalkeissa, seinissä on kenttiä rajaavat kehysmaala-

ukset ja raskaat pylväät ovat marmoroituja. Muistitiedon mukaan vestibyylin katon 

maalauksissa oli pilviä ennen vuosien 1938-1939 ylimaalausta. Kattokoristelu por-

taiden yläpuolisissa kentissä oli 1880-luvulla diagonaalikasetointi, keskeisen katon 

kasetointi noudatti Engelin suunnitelmissa katon koordinaatistoa. Rakennustoimi-

kunta valtuutti Sirénin poistamaan kattomaalaukset mielensä mukaan. Muutama 

paperille öljyvärillä maalattu koristemaalaus oli tarkoitus ottaa talteen, jos ne saatai-

siin ehjinä irti katosta. Vestibyylin pinnat maalattiin ilmeisesti kattavasti yksivärisiksi 

tai ainakin vaaleiksi. Yliopistomuseon asiakirjamateriaalista löytyvässä aikalaiskom-

mentissa todetaan: ”Entiset seinä- ja kattomaalaukset on nyt poistettu siinä mielessä, 

että kaunis arkkitehtuuri ei koristeita kaipaa. Väri on nyt marmorinvaalea ja tässä 

pistää silmiin erittäin taitavasti suoritettu pintakäsittely. Nyt vasta huomaa, miten 

kaunis Engelin eteishalli todellisuudessa on.”226 

Vestibyylin tilallinen ilme tuli valoisammaksi myös pääovien uusimisen ansiosta. 

Sirénin mielestä rumien puuovien tilalle vaihdettiin metallirakenteiset lasilliset ulko-

ovet, jotta vestibyylistä saatiin näköyhteys Senaatintorille.227 Vestibyylistä lähtevien 

käytävien puulattiat korvattiin kalkkikivellä, jota oli jo vestibyylin lattiassa. 

1.1.4 KONSISTORINSALI

Vanha konsistorinsali (3040) säilytettiin jokseenkin muuttumattomana. Suuria kei-

sarimuotokuvia varten peitetyt eteläseinän ikkunat saivat jäädä umpeen ja vanhat 

kaakeliuunitkin säästettiin osana interiööriä. Vuonna 1941 huoneesta tehtiin muse-

osali ja kalustusta muutettiin 1800-luvun asua tavoittelevaksi.228 Neljännessä ker-

roksessa säilytettiin kokonaisena konsistorinsalin päällä ollut ylioppilastutkintolauta-

kunnan sali (osa nykyistä 4078, taidehistoria) ja viereisestä salista (nykyiset 4075-77) 

lohkaistiin pätkä keskikäytävää. 

Sirénin restauroinnin, ja 1800-luvun jälkipuoliskon koristemaalausten ylimaalauksen jälkeen,  vestibyylin 
klassisen arkkitehtuurin muotojen koettiin tulevan kauniimmin esiin. 
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1.1.5 KESKUSLÄMMITYS JA MODERNI VALAISTUS

Vanhan päärakennuksen tunnelma muuttui merkittävästi, kun keskuslämmitys 

korvasi uunilämmityksen ja luentosaleihin ja käytäville tuli moderni ja yhtenäinen 

valaistus. Luentosalien puulaatikot, kaakeliuunit, kirjavat kalusteet ja eri-ikäiset va-

laisimet vaihtuivat radiaattoreihin, Sirénin suunnittelemiin pitkiin rivipenkkeihin 

ja pendelipallovalaisimiin. Ikkunoiden alla sijaitseviin radiaattoreihin liittyi korva-

usilman lämmitystä varten nk. auraventtiilit. Sen lisäksi isoimmissa luentosaleissa 

kateederin puolelle oli yhteen ikkunaan liitetty nk. ”Aerovent-standardikoje”, joka 

oli puhaltimen, ilmansuodattimen ja patterin yhdistelmä.229 Poistoilmareittinä käy-

tettiin sydänmuurien vanhoja tiilihormeja. 

Interiöörien muutoksesta kertoo elokuussa 1940 Uudessa Suomessa ilmestynyt 

nostalginen kirjoitus ajasta ennen vanhan puolen kunnostusta ja keskuslämmitystä: 

”Nykyistä edellisten ylioppilaspolvien mieleen on akateemisen taivalluksensa varrelta 

vanhasta Alma materista piirtynyt aivan omalaatuinen muistikuva: hämärät, hiukan 

pölyntuoksuiset käytävät, niiden seinämillä ikimuistoiset kodikkaat puulaatikot, joilla 

istuttiin luentojen väliajoilla ja joihin vahtimestarit iltapäivisin romahduttelivat halko-

sylyksiä saaden koko auditorion hätkähtämään, Aleksanterinkadun puoleiset pimeät, 

sokkeloiset portaat, joilla istuttiin jonottamassa konserttilippuja, ahtaat vaatesäili-

öt ja siivetärten jonot kahden ainoan peilin edessä. Aleksanterinkadun puoleisessa 

käytävässä oli sekin salakavala porras, johon maalta tulleen fuksin täytyi viikkokau-

si totutella päästäkseen kompastumatta kadulle. Joskus saatettiin käytävissä kantaa 

pyykkikorejakin, ja silloin tällöin sekaantui korkeasti esteettiseen ilmapiiriin jokin 

sangen arkinen maallinen tuoksu, jolloin todettiin, että nyt jollakin vahtimestarilla 

on lammaskaalia.... Mutta ajat muuttuvat, ja yliopiston ’vanhan puolenkin’ kasvot 

ovat 300-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi saaneet olla uudistavan ja nuorentavan 

käsittelyn alaisina. Ainiaaksi muistojen kätköön ovat siirtyneet kodikkaat halkolaati-

kot. Niiden paikan ovat ottaneet asialliset lämpöpatterit... Nykyaikaiset, tasapintaiset 

kattolamput luovat valoaan säännöllisten välimatkojen päässä toisistaan. Seinät ovat 

valkaistut ja koko sisävalaistus saanut sen mukaisen leiman.”230

Yllä kuva 29.5.1943, majuri Liikasen 
väitöstilaisuudesta, tila 3032, nykyinen 
auditorio XII. Ikkunan alla uudenaikainen 
Aerovent - standardikone. SA-kuva.

Mainoskuva, SARK 1937.

3. krs (nykyinen 4. krs), Vesi-, viemäri ja lämpöjohdot, muutospii-
rustus 21.3.1939, Veljekset Lampila Oy. Suurissa luentosaleissa 
yksi Aerovent, muutoin ikkunoiden kohdalle merkitty ”Aura”. TILA.
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5.5.5. AIKALAISNÄKEMYKSIÄ

Vanhan osan restauroinnin valmistuttua päärakennus oli yhtenäisen juhlava ja vii-

meistelty, kokonaisuudessaan Sirénin klassistisen tulkinnan mukainen.231 Kuvaukset 

peruskorjatusta vanhasta osasta ovat varsin harvalukuisia sotatoimien takia, mutta 

julkaistuissa pääsääntöisesti ihailtiin vanhan osan restaurointia. Ennen niin nuhjaan-

tuneet ja halkeilleet pinnat olivat saaneet hohtavan vaalean käsittelyn, vanhat aulat 

”hohtavat nyt puhtautta ja valoa”232. Sirénin ote Engelin arvokkaisiin tiloihin nähtiin 

pieteettiä osoittavaksi. Kiinnostava aikalaistunnelma välittyy arkistossa säilyneestä 

muistiinpanosta, jossa oletettavasti arkkitehti Stenius on laatinut itselleen vastauksia, 

ehkäpä radiohaastattelua varten: 

”Niin kuin muistamme, oli vaatesäiliö ennen sijoitettu samaan kerrokseen 
kuin juhlasali ja siihen oli kuljettava pitkin kapeata käytävää, jossa ahtaus ylei-
sön poistuessa oli suuri, varsinkin kun osa yleisöä saatuaan päällysvaatteensa 
pyrki takaisin samaa tietä, vaikka parempi porras johti vaatehallista suoraan 
alakertaan. Käytävään täten syntynyt vastavirta teki tilanteen usein arvelut-
tavaksi ja oli yhtenä syynä siihen, että lisä- ja muutos-rakennussuunnitelma 
vihdoinkin toteutettiin.    

Piirustuskilpailussa arkkitehdeille oli vaikein pulma ratkaista juhlasalin päällys-
vaatehallin sijoittaminen. Prof. Sirénin ratkaisu pääsi voitolle. Suurtorin pää-
sisäänkäynti joutui siitä syystä toisarvoiseksi. Sen kautta tulevan yleisön tai 
opiskelijoiden täytyy mennä kerros alemmaksi jättämään päällysvaatteensa. 
Mutta oli nyt kuitenkin saatu riittävän suuri vaatesäiliö ja juhlasalin yleisökin 
oppii kai pian käyttämään Aleksanterin puolista sisäänkäytävää. Tässä uudessa 
päällysvaatehallissa näemme nyt molemmin puolin sisäänkäytäväovia lipun-
myyntiluukut, ja päällysvaatesäiliöt ulottuvat sivuseiniä myöten takaseinälle 
asti. Vasemmalta puolen päästään myös ylioppilaskahvilaan, pilareissa on pei-
lit ja takaseinällä olevat ovet johtavat mukavuuslaitoksiin. Tuolla vastapäätä 
sitä ovea, josta tulimme, johtavat portaat yläkertaan.

2) Se on myös ylioppilaita varten, jotka käyvät luennoilla vanhalla puolella 
olevissa luentosaleissa.

3) Täällä on tilaa noin 1.400 hengen päällysvaatteille.

4) Kellarikerroksessa ennen sijainneet vahtimestarinasunnot ovat poistetut ja 
heille on järjestetty uudet asunnot pääasiallisesti lisärakennuksen Hallituska-
dun puoleisessa siivessä. Myös tässä kellarikerroksessa ennen sijainnut arkisto 
on siirretty uudelle puolelle.

5) Pääasiallisesti täällä on tapahtunut maalaus- ja puhdistustöitä. Entiset sei-

”Det ljusa och rymliga kapprummet i bottenvåningen stödes av vita pelare.” Vaateaula viimeistelyn 
aikoihin 1936 HBL. 

Alla kuva vuodelta 1987. Muutokset aulassa ovat olleet hyvin vähäisiä. Repro HYM / mapit. (Kuva 
kuuluu laajaan sarjaan vuodelta 1987, kuvaaja Juho Nurmi, MV, RHO, originaalit eivät tulleet esille.)
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nä- ja kattomaalaukset on nyt poistettu siinä mielessä, että kaunis arkkiteh-
tuuri ei koristeita kaipaa. Väri on nyt marmorinvaalea ja tässä pistää silmiin 
erittäin taitavasti tehty pintakäsittely. Nyt vasta huomaa, miten kaunis En-
gelin eteishalli todellisuudessa on. [Steniuksen käsialalla:] Maalaukset ovat 
suorittaneet toiminimi S. Wuorio.

6) Sitä, että uudet ovet ovat paitsi raudasta ja suurimmaksi osaksi lasista, on 
puolustettu sillä, että näistä on kaunis näköala torille päin. Täytyy kai samalla 
tunnustaa, että kadulta myös profaanit silmät voivat seurata kaikkea, mitä 
aulassa tapahtuu.

7) Lattia on uusittu, penkkirivit on harvennettu joten istuttaessa saavat pol-
vetkin tilaa. Lattia on päällystetty parketilla ja poistettavissa olevan orkes-
terilavan muoto on hiukan muutettu ja sekin päällystetty parketilla. Sali on 
puhdistettu ja maalattu lattiasta kattoon, vanhat rumentavat valaisimet ovat 
nyt poistetut ja uudet valaisimet ovat suuren kattolistan peitossa. 

8) Molemmin puolin juhlasalia on nyt juhlasalin yleisölle varattu suuret läm-
piöt sohvineen. Tästä entisestä vaatehallista on nyt saatu paitsi tämä etelä-
puolinen lämpiö torin puolella presidentin oleskeluhuone, kun hän kutsu-
vieraana saapuu juhlaan ja suuret eteiset mukavuuslaitoksineen opettajille.

9) Pohjois-kävelyhallille [=pohjoinen lämpiö] mukavuuslaitoksineen on saa-
tu tilaa siirtämällä orkesterihuoneen solistihuone käytävän toiselle puolelle. 
Siihen on uhrattu pari pientä luentosalia.

10) Ei, talo lämmitetään nyt kokonaan keskuslämmityslaitteilla.

11) On kyllä. Entinen rehtorin huone on otettu matemaattis-luonnontie-
teellisen osaston tiedekuntahuoneeksi [oletettavasti nykyinen 3039]. Vanha 
konsistorisali on nyt museo, jonka seinillä riippuvat vielä vanhat kanslerin-
kuvat (keisarinkuvat), [Steniuksen käsialalla: Venäjän Keisari oli yliopiston 
kansleri] viime vuosisadalta.

12) Auditorium maximum’ia on pienennetty, koska suuria luentosaleja on 
uudella puolella riittävästi.

13) Suurin piirtein kyllä.

14) Ne ovat kestäneet kolme kesää ja yhden talven, nimittäin sotatalven, 

jolloin tietysti työt edistyivät hitaasti.”233

Yllä majuri Liikasen väitöstilaisuus 1943. 
Korjaustyön jälljiltä tilat olivat vaaleasä-
vyiset ja selkeät, ovet edelleen profiloituja 
peiliovia. Penkit eivät selvästikään ole 
vastavalmistuneita, vaan Sirénin vaiheessa 
kunnostettuja. Turun akatemiatalosta siirret-
ty luentokateederi on edelleen samassa 
salissa 3032, auditorio XII. SA-kuva.

Aikalaislehtien kommentit olivat varsin 
lyhyitä ja vähälukuisia. HS 21.1.1939 
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Yliopiston rehtori Erik Lönnroth kuvaili pelastustöitä seuraavasti: ”EL osallistui Raken salissa 
pidettyyn Kymenlaakson ylioppilaskunnan vuosijuhlaan kun pommitukset alkoivat. Soitti päära-
kennukseen ja kuuli, että Engelin puoli oli saanut palopommiosuman ja puisine kattorakennel-
mineen syttynyt palamaan. Palokunta oli jo saapunut paloa sammuttamaan. EL ryntäsi kotiinsa 
Bulevardille vaihtamaan kamppeita, haki Raken pommisuojasta kymmenkunta frakkeihin, pie-
noiskunniamerkkeihin ja silkkisilintereihin pukeutunutta osakuntalaista avuksi. 

Päärakennuksen aulassa näkyi, että juhlasalin ja konsistorin istuntosalin istuinsohvat, tuolit 
ja suuret keisarinkuvat oli kannettu Suurtorille turvaan. Myös juhlasalin ovet olivat siellä. Pa-
lokunta oli joutunut lähtemään muihin sammutustehtäviin, vaikka palo jatkui täälläkin. Iso 
juhlasali oli liekeissä, mutta lattia oli vielä paikoillaan. Ryhmä siirtyi takakautta juhlasalin alla 
olevaan tilaan pelastamaan kirjaston arvokkaita kirjoja ja arkistokokoelmia. Ne raahattiin kivi-
siin käytäviin ja portaikkoihin.”236

SA-kuva
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6. JÄLLEENRAKENNUS 1944-48 

6.1. Sota-aika

Vuosien 1941 ja 1942 pommiräjähdyksissä särkyi päärakennuksen torinpuoleisia 

ikkunoita, mutta rakennus ei kärsinyt laajempia vaurioita. Sotatilan jatkuessa, vuon-

na 1943 kiinnitettiin huomiota päärakennuksen tilojen vaarallisuuteen pommitusti-

lanteessa. Toimenpiteeksi asian suhteen päädyttiin suunnittelemaan yhteyttä päära-

kennuksen kellarista kaupungin kalliosuojaan. Päärakennusta katsottiin olevan liian 

kallista suojata muuten kuin hiekkasäkeillä, puurakennelmilla ja sammutuskaluston 

parantamisella.234  

Lopulta Engelin päärakennus ehti olla Sirénin restauroimassa asussa vain muutamia 

vuosia, sillä helmikuun 26. päivänä 1944 rakennus vaurioitui pahoin. Räjähdysten, 

tulipalon, sammutusveden ja talvipakkasten yhteisvaikutus oli lähes raunioittava. 

Engelin osasta tuhoutui noin 50%. Täysosuma palopommi, räjähdyspommi, seu-

rannut tulipalo, sammutusvesi sekä myöhemmin sadevesi ja kosteuden jäätyminen 

rakenteisiin aiheuttivat laajamittaisia vaurioita. Engelin suuri juhlasali paloi raunioksi 

ja vestibyylin katto romahti alas rikkoen tilan yläosat.235 

Yliopiston saamiin vaurioihin suhtauduttiin lehdistössä hyvin tunnepitoisesti ja eri-

tyisesti juhlasalin tuhoutumista pidettiin sodan tragedian symbolina, aivan yhteis-

kunnan ytimessä. Suomen Kuvalehden toimittaja puki surun sanoiksi näin: ”Mur-

heellisin kuva sodan jalkoihin joutuneessa Helsingissä on tällä hetkellä Suurtorin 

läntinen seinä, yli satavuotias yliopisto, jonka harjatonta päätyä, murskaantuneita 

ikkunoita ja savun tahraamia seiniä katsellessa mieltä ankeasti kiertää. Siinä on rau-

nio joka kuitenkin on ollut kansan ylväin henkinen rakennus, siinä linna, josta ovat 

lähteneet maan parhaat maan valioiden kasvattamina, siinä varustus, johon kansa 

on nojannut sekä ilon että tuskan päivinä.”238 

Lokakuussa 1944 yliopiston arkkitehti Gunnar Stenius kuvaili pommitusvaurioita seuraavasti (ote pom-
mitusvaurioiden korjausten kustannusarviosta):

”Päärakennuksen vanha osa on ilmapommituksissa helmikuussa 1944 kärsinyt pahoja vaurioita ei aino-
astaan tulen, vaan myös sammutusveden ja myöhemmin sadeveden aiheuttamana, jolloin muun mu-
assa koko vesikatto kattotuoleineen sekä ylimmäinen välikatto siihen myös luettuna juhlasalin vesi- ja 
välikatto joutuivat tulen uhriksi. Salin raskaat rakenteet osaksi paloivat, osaksi romahtivat alas, jolloin 
salin sisäkattoa kannattavat vapaasti seisovat pylväät sortuivat näitten kattotuolien painosta. Myös 
keskiaulan (vestibyylin) pylväät ja rautaiset kaiteet, lepotasot ja porrasaskeleet kärsivät pahoja vau-
rioita ja kaikki nämä on kunnostettava. Vieläpä välipohjat, jotka eivät ole tulen hävittämiä ovat taas 
sammutus- ja sadeveden vaikutuksesta läpimärkiä, josta seuraa että olisi vasat paljastettava ja täyte 
kuivattava ja kattorappaus korjattava ennenkuin pilaantuneet lattialankut ja korkkimatot korvataan 
uusilla. Kun tämä välipohjien korjaus on niin perusteellinen, on taloudellisesti edullisempaa, että puu-
vasat poistetaan ja tilalle valetaan uusi holvi rautabetonista, niin silloin saadaan kaikki kerrokset tu-
lenkestävästi eristetyksi toisistaan. Ensimmäisen kerroksen lattia on jo holvien varassa, joten kysymys 
on 1:sen, 2:sen ja 3:nen kerroksen välikatoista, mitkä nyt tehtäisiin rautabetonista. Jos juhlasalin katto 
vanhastaan olisi ollut rautabetonirakenteinen, olisi sali tällä kertaa säilynyt eheänä, koska palopommit 
aiheuttivat vaan ullakkotulipalon, mistä tuli levisi puuvälikattoja sytyttämällä muihin kerroksiin. (...)”237

SA-kuva
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Kirjailija Martti Haavio kirjoitti runollisen kolumnin käynnistään tuho-
tun salin raunioissa maaliskuussa 1944239:

Olen vaeltanut autioissa kylissä, käynyt raiskatuissa Karjalan

kirkoissa, nähnyt taistelukenttien kauhut ja tajunnut,

miten kolkko on kuolema. Nuo kaikki muistot ikäänkuin

kokoontuivat tähän paikkaan ja tähän hetkeen piirittäen minut.

Kipuvuori!

Näin mustien· hirsien yli edessäni savun kellastaman Aaltosen

suuren veistoksen ’Vapauden jumalatar seppelöi voiton

seppeleellä nuoruuden’. Keskellä Kipuvuorta!

Ja minä näin, miten Vapauden jumalatar oli torsonakin

sanomattoman ihana, ja hänen käsivartensa lepäsi hellänä,

raskaana ja velvoittavana Nuoruuden olalla. Ja vielä näin

hänen oikeassa kädessään yhäti laakerin lehvän, ja minä

näin nuorukaishahmon uljaan, heltymättömän, teräskovan,

uhmamielisen, mutta myös ujon ryhdin. ja hänen takanaan

lukemattomien muiden nuorukaisten rivin, tuhansien nuorukaisten,

kokonaisten sukupolvien nuorukaisten, jo poistuneiden,

jo työnsä tehneiden, jo taistelleiden, jo kaatuneiden.

ja tulevien aikojen nuorukaisten rivin - yhtä uljaitten,

yhtä heltymättömien, yhtä nöyrien ja uhriin valmiitten nuorukaisten

rivin. Kaikkien heidän olalleen oli Vapauden jumalatar.

laskenut hellän ja raskaan kätensä; kaikkien heidän kutreilleen

kuului tuo pyhä seppel. Ja heidän vihkimyksensä

voittoon oli jo tapahtunut: uhrivalmiuteen, aseveljeyteen,

teräksenkovuuteen, heltymättömyyteen - kuolemaankin.

Keskellä raunioita ja klassillisia pylväitä, keskellä barbarian

voittokulkua kulttuurin temppelissä tajusin heidän näkymättömän

-kulkunsa ja tunsin myös Vapauden jumalattaren

raskaan ja hellän käden.

Ymmärsin elävästi vapauden käsitteen merkityksen. Ja

tiesin, että sen eräänä edellytyksenä on kulttuuri, eräänä rakkaus,

eräänä kuolema.

HYM.
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Sotavalokuvaajan kuvasarja 29.2.1944 yliopiston tuhotuista sisätiloista. SA-kuva.
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6.2. Jälleenrakentamisen eteneminen ja periaatteet

Pommitusten jälkeen päärakennukseen kiirehdittiin ensiksi saamaan väliaikainen 

vesikatto.240 Yliopiston Taloustoimikunta korosti pommituksissa tuhoutuneen juh-

lasalin uudelleen rakennuttamisen olevan sekä yliopiston että Suomen kulttuuri-

elämän kannalta ensiarvoisen tärkeää. Syyskuussa 1944 konsistori asetti jälleen-

rakennuskomitean tutkimaan kaikkien yliopiston pommituksissa vaurioituneiden 

rakennusten korjaamismahdollisuuksia.241 Eduskunta myönsi vuosien 1944 ja 1945 

lisämenoarvioihin 25 mmk yliopiston rakennusten jälleenrakentamiseen ja 1945 

vielä 40,4 mmk.242 Lopulliset kustannukset nousivat noin 100 mmk.243

Joulukuussa 1944, noin 10 kuukautta pommituksen jälkeen, jälleenrakennuskomi-

tea antoi Sirénille tehtäväksi laatia piirustusehdotus päärakennuksen korjaamises-

ta ja siihen liittyvistä muutostöistä. Vihdoin Sirén pääsi suunnittelemaan juhlasalin 

laajentamista, ja nyt lähes vapaana alkuperäisestä materiaalista. Lokakuussa1945 

opetusministeriö ilmoitti hyväksyneensä suuren juhlasalin jälleenrakennus- ja muu-

tospiirustukset.244 Jälleenrakennuksen keskeiset muutokset olivat suuren juhlasalin 

laajentaminen ja vanhan konsistorin salin paloittelu rationaalisemman pohjakaavan 

saamiseksi. Konsistorin yläpuolinen, ylioppilaslautakunnan käytössä ollut huoneti-

la sai näin ollen lisää korkeutta, kun konsistorin sali madallettiin kerroskorkeuden 

mukaiseksi. Samalla molemmissa kerroksissa muodostettiin säännönmukaiset keski-

käytävät, jotka nyt siis tulivat ulottumaan rakennuksen koko mitalla, pohjoisjulkisi-

vun ikkunasta eteläiseen ikkunaan. Opettajien lehtisalin (nyk. 2085) toskanalaisten 

pylväiden linja kannattelee siis myös ylempien kerrosten uusia käytäväseiniä. 

Kun Sirén helmikuussa 1948 esitteli lähes valmista jälleenrakennustyötä, joutui hän 

toteamaan, että rakennus edelleen huokaili sammutusvesien kosteutta. Vasta maa-

latuissa pinnoissa kosteus paikoitellen löi uusien maalien läpi.245 Tämä kuvastaa 

sitä kuinka täydellisesti rakennus oli sammutustöiden yhteydessä kastunut, lähes 

neljä vuotta aikaisemmin. Tähän rakenteiden kastumiseen liittyy myös päätös 

muuttaa Engelin päärakennuksen kaikki puiset välipohjat betonisiksi. Päätöstä 

perusteltiin paitsi sillä, että lattiat tulisi joka tapauksessa avata kauttaaltaan niiden 

kuivattamiseksi, myös paloturvallisuudella. Arvioitiin, että jos rakennuksessa olisi 

ollut betoniset välipohjat pommituksen sattuessa, olisi vaurio rajautunut vain ylim-

pään kerrokseen. Tätä muutosta voikin pitää rakenteellisesti suurimpana, mutta se 

aikaansai myös merkittävän muutoksen rakennuksen yksityiskohdissa. Kaikki tulipa-

Torin puoleisen julkisivun ikkunat ja ovilasit tuhoutuivat laajalti. 
Ikkunapuitteita säilyi. 

Tuli levisi myös eteläisen siipirakennuksen toiseen kerrokseen, jossa 
tiedekuntahuoneiden kalusteet tuhoutuivat. SA-kuva.
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losta säilyneetkin alkuperäiset jalka- ja kattolistat poistettiin ja ovet muutettiin pro-

filoiduista peiliovista sileäpintaisiksi, kiiltäväksi maalatuiksi laakaoviksi. Profiloitu-

jen, kattorappaukseen elimellisesti liittyvien kattolistojen tilalle tuli funktionaalinen 

paljas nurkka. Uudet jalkalistat vastasivat uudella puolella käytettyä listatyyppiä. 

Vanhan puolen värimaailmaa oli kevennetty yhtenäisen modernin vaaleaksi 1938-

40 toteutetun restauroinnin yhteydessä. Myös kaikki peiliovet oli maalattu valkeik-

si ajan ihanteiden mukaisesti. Jo aiemmin tehtyjen muutosten, pommitustuhojen 

sekä erityisesti jälleenrakennuksen ratkaisujen seurauksena engeliläinen detaljointi 

katosi vanhalta puolelta kokonaan, rekonstruoitua vestibyyliä ja uudistettua juhlasa-

lia lukuun ottamatta. Aikalaisarvioissa tätä muutosta ei juurikaan tuotu esille. Ulla-

kolta löytynyt, Yliopistomuseon hallussa oleva pohjapiirustusten kopiosarja sisältää 

kiinnostavan piirteen jälleenrakennusvaiheen maalauskäsittelyistä. Käsin kirjoitetut 

huomiot viittaavat siihen, että liimamaalia on käytetty laajalti, mutta vestibyylissä ja 

siihen liittyvissä käytävätiloissa on käytetty myös ”mineraalimaalia”. 

Arkkitehti-lehdessä julkaistu kuva vestibyylin korjaamisesta. Arkkitehti 1950 /5-6. 

Insinööri Varjon (Constructor) rakennesuunnitelma 14.12.1944, puuvälipohjia kor-
vaava ylä-alalaattarakenne. ”Permannon alusbetoni erotetaan tarkoin ympäröivistä 
seinistä.” Detaljin mukaan väliin asetettiin insuliittikaistale. Säilyneet rakennepiirus-
tukset ovat suurelta osalta hyvin himmeitä paperikopioita. TILA.
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Vestibyylin ja juhlasalin osalta Sirén keräsi engeliläisen arkkitehtuurin profiilit ja 

jälleenrakensi interiöörit niiden mukaisesti. Vestibyylissä sijainnut Sjöstrandin re-

liefiveistos oli pahoin vaurioitunut: ”vestibyylin friisin kaikki hajallaan olevat kappa-

leet koottiin yhteen… (ja niistä) muodostui varsin jännittävä asettelupeli, joka ”meni 

lukkoon” niin täydellisesti, että vain pienoista katkelmaa jouduttiin täydentämään 

uudestaan muovailemalla.”246

Päärakennuksen jälleenrakennus tehtiin vaiheittain vuosien 1944-48 aikana. Jo lo-

kakuussa 1944 otettiin pohjoispään ensimmäisen ja toisen kerroksen luentosaleja 

käyttöön. Lokakuussa 1945 telineet oli purettu julkisivujen edestä ja rakennus oli 

ulospäin ehjä. Rakennusta ei ilmeisesti tässä yhteydessä kalkattu kauttaaltaan247. 

Juhlasalin laajennustyöt tehtiin viimeisenä ja sali vihittiin käyttöön vasta 1.4.1948.248 

Sodanjälkeinen rakennusalaa vaivannut materiaalipula vaikeutti hanketta. Yliopis-

ton silloisen rehtorin, professori Rolf Nevanlinnan aktiivisuuden ansiosta Ruotsista 

saatiin merkittävä määrä materiaaliavustuksia, erityisesti kattopellin, tammiparketin 

ja maalin raaka-aineiden tarpeeseen. HS:ssa todettiin, että ”suurta haittaa tuottaa 

maaliaineiden puute.”249 Viimeistelevät työt venyivät ja huoltomaalauksia, verho-

hankintoja ja kalustetäydennyksiä tehtiin edelleen vuonna 1951. Seuraavina vuo-

sina käytön mukanaan tuomat vähittäiset muutostarpeet ylläpitivät taloustoimikun-

nassa päättymätöntä keskustelua korjauksista, muutoksista ja hankinnoista.

Sirénin ohella hankkeen keskeisimmät suunnittelijat olivat rakenteiden osalta DI 

Uuno Varjo ja ins. R. Huovilainen, lämpö- ja vesitekniikan osalta insinööri Emil 

Keso, sähköasiantuntijana teknikko N. Jernvall.250 Korjaustöitä tekemään valittiin 

rakennusliike Oy Constructor, joka oli mukana raunioiden raivausvaiheesta alkaen. 

Urakka toteutettiin laskutyönä.251 

Juhlasali ja konsistorinsali uudessa muodossa. Pohjoisen siiven toisen kerrok-
sen taidehistorian laitoksen veistossali on jaettu pienemmiksi tiloiksi, joihin 
on sijoitettu aktuaarin toimisto sekä muutamia luentosaleja. Rakennusvalvon-
nasta löytyy huonolaatuinen tiedostoksi skannattu lupasarja vuodelta 1945, 
mutta origiinaaleja ei ole säilynyt. Nämä dokumentoivat pohjapiirustukset on 
julkaistu Arkkitehti-lehdessä vuonna 1950.

2. krs.

3. krs.

Yliopistomuseon arkistoon tallentunut pohjapiirustussarja, joka joiltain osin 
kertoo rakennuksen käytön ja huonejaon noin 5 vuotta jälleenrakennuksen jäl-
keen. Toisaalta juhlasali on piirretty kuvaan toisin kuin se on toteutettu. Sarjan 
dokumentaarinen arvo on siis hiukan epäluotettava. ”Uniphoto 1955” HYM.
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2. kerros

3. kerros

4. kerros

5. kerros
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6.3. Juhlasalin laajennus 

Juhlasalin laajennus ei noudata mitään edellistä Sirénin suunnitelmaa, vaikka pe-

rusratkaisu - suorakaiteen muotoinen salin jatko - esiintyikin jo 1931 kilpailueh-

dotuksessa. Salin venyttäminen suorakaiteena esiintyi jo Armas Lindgrenin salin 

laajennusehdotuksessa vuodelta 1927. Salia pidennettiin noin 10 metrillä, kiinni 

uuden puolen keskisiipeen. Salin pinta-ala kasvoi noin 270 m2. Lindgrenin ehdo-

tuksessa etuosan pylväiden taakse muodostui syvä näyttämö, mutta uuden puolen 

myötä mahdollinen laajennustila oli käynyt vähiin. Sirénillä pylväiden taakse jäi vain 

vajaan metrin levyinen tila, eikä varsinaista näyttämösyvennystä ole. Kateederin, 

porrastetun orkesterikorokkeen ja katsomopaikkojen järjestelyistä Sirén laati useita 

luonnoksia. Toteutukseen valittiin järjestely, joka voitiin muuntaa kolmenlaiseksi. 

Yliopiston omiin tilaisuuksiin tasaiselle keskipermannolle tuli istuimet. Solistikon-

sertteja varten osa keskipermannosta jätettiin ilman istuimia ja orkesterikonsertteja 

varten keskipermannolle tuli porrastuva korokejärjestely orkesteria varten.252 Eri jär-

jestelyjä varten tarvittavat irralliset korokekappaleet sijaitsivat salin alla ja myös van-

ha kateederi siirrettiin tarvittaessa lattialuukun kautta näkymättömiin. HS:n mukaan 

muutos akateemisesta juhlasalista konserttisaliksi vei arviolta 6 tuntia.253

Juhlasalin seinämuurit olivat säilyneet, joten teoriassa Engelin salin olisi voinut re-

konstruoida. Kuitenkin suurten yliopiston juhlien ja konserttikäytön vuoksi laajen-

nus koettiin tarpeelliseksi. Esimerkiksi Fazerin konserttitoimistossa oltiin tyytyväisiä, 

koska laajennettuun saliin saataisiin ulkomaalaisia tähtivierailuja. Suuren konsert-

tisalin puute oli estänyt ulkomaisten orkesterien ja solistitähtien vierailut.254 Saliin 

saatiin nyt kaikkiaan 934 istumapaikkaa. 

Engelin aikaisen rakenteen säilymisen rajapinnasta ei ole varmuutta. Kun uusi ja 

vanha osa rakennettiin yhteen, jäi pihojen välinen yhteys vanhan rakennusosan 

alapuolelle. Engelin aikainen ulkoseinä saattaa siis osittain olla tallessa kellariker-

roksessa, yhteyskäytävän läntisenä seinänä. Uuden salin ulkoseinissä, kaarevan 

huonetilan alueella, voi olla säilynyt vanhempaa tiilirakennetta, mutta pylväiden 

ja puolipylväiden rakenne on ilmeisesti kattavasti toteutettu teräsbetonista.255 Uu-

den rakenteen piirteenä voi salissa nykytilassa havaita teräsbetonipylväiden varassa 

lepäävän teräsbetonipalkiston pystyliikuntasaumat, 2 kpl suoralla seinällä, nurkissa 

sekä 4 kpl kaarevan palkiston mitalla.

Pohjalla juhlasalin laajennukseen liittyvä kellarin pohjapiirustus toukokuulta 1945. Oranssilla osoi-
tettu Engelin alkuperäisen 1. kerroksen pohjapiirustuksen hahmo muurattuine rakenteineen. Uusi, 
pihojen väliin jäävä käytävä kulkee siis vanhan salimuodon alta, ei uuden ja vanhan osan välistä. 
Käytävän läntinen seinälinja on lähellä vanhan salin takaseinää, mutta rakenteen osittaisestakaan 
säilymisestä ei ole viitteitä - esimerkiksi sokkelikiviä ei näy. HYM 4:11 ja HYM 

ARKISTO

ORKESTERI JA KUORO

Armas Lindgreniin suunnitelma juhlasalin laajentamiseksi 1927. HYM 35:4:4

SOLISTI

SOLISTI

SOLISTI

SOLISTI
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Sirénin suunnitelma salin järjestelystä, 
kopio, leikkaus, ote lokakuu 1944. TILA

Leikkaus 1945, HYM.

Vielä hiukan keskeneräisen salin esittely-
kuva Arkkitehti-lehdessä. MFA.
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Uudistetun salin laaja kattoholvi tehtiin paikalla valettuna, kattotuoleista ripustettu-

na, teräsbetonisena kupolirakenteena. Holvin valaminen edellytti ison muottityön, 

jota US lokakuussa 1946 kuvaili näin: ”…(Juhlasali) on yhtenä tukirakennelmien 

metsikkönä. Noin 14 000 juoksumetriä tukkeja kannattaa katon holvaustöitä…”.256 

Katkaistun kalotin tapainen vanha sisäkaton muoto tehtiin jälleenrakennuksessa 

rei’itetyllä vanerilla, jonka yläpuolella olevan kantavan betonirakenteen yhteydessä 

olivat heijastavat ja absorboivat pinnat. Alakattopinnan vanerin ja sen yläpuolella 

olevan akustisen pinnan väliin jäi noin 1,5 m korkea kammio, jota myös käytettiin 

lämmitetyn tuloilman johtamiseen saliin.257 US tiesi kertoa että ”Sen (=akustisen 

pinnan) aaltomainen muoto ei nimittäin soveltuisi juhlasaliin…” ja AL ”(Katon) Kan-

natinlaitteet ja akustiset laatikot lienevät ainoat maailmassa.”258 Akustiikka ei kui-

tenkaan toiminut aivan toivotulla tavalla, ja sitä kritisoitiin paljon. Akustiikan asi-

antuntijoina olivat toimineet insinööri Paavo Arni ja yliopiston puolelta professori 

T. Haapanen. Konsistori asetti juhlasalin valmistuttua vuonna 1948 juhlasalin akus-

tiikan parantamistoimikunnan, johon kuuluivat Sirénin lisäksi vararehtori Lönnroth 

puheenjohtajana, professori T. E. Haapanen, insinööri Paavo Arni, musiikkiarvoste-

lija Yrjö Suomalainen, Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Nils-Eric Ringbom 

ja FM Martti Turunen. Toimikunnan piti tutkia juhlasalin akustiikkaa ja etsiä keinoja 

sen parantamiseksi. 

Insinööri Varjon rakenne-
suunnitelmia juhlasalin kattoa 
varten. TILA

Alla akustisen kattopinnan 
muoto. Kateederin tai keskialu-
een päällä olevien poimujen 
oli määrä parantaa äänen 
suuntautumista. Alakattopinta 
näkyy kuvassa vain viitteeli-
senä vaakaviivana. Akustista 
välitilaa käytettiin myös ilman-
vaihtokammiona. TILA

Suomen Kuvalehti julkaisi artik-
kelin päärakennuksen uuden 
juhlasalin suunnittelusta syk-
syllä 1945, lehdessä nr 35. 
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Sirénin sodanjälkeiset kattora-
kenteet ovat jokseenkin paljaana 
juhlasalin ullakolla. 

Betoniset kattotuolit kannattelevat 
ohutta, akustoivaksi pinnaksi suun-
niteltua, keskialueelta taitteista 
kattovalua. Tämän pinnan alla on 
nykyään uudempi, sileä akustoiva 
alapinta Siréniin rei’itetyn vanerin 
sijaan. 

Paljaiden betonirakenteiden va-
lumuottityön tarkkuus on ollut 
”riittävä”.

Betonisten pylväiden, palkkien ja 
kattorakenteiden tekoa varten salin 
on täyttänyt puurakenteinen teline-
viidakko. HYM29480.
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Sirénin salin arkkitehtuuri

Uuden juhlasalin arkkitehtoninen ratkaisu on monisäikeinen yhdistelmä engeliläi-

sen klassismin rekonstruktiota, täysin uutta tilallista arkkitehtuuria ja Sirénin vahvan 

klassistisen ajattelun synnyttämää uutta tulkintaa. Paitsi että sali laajeni, muuttui-

vat sen tilallisuus ja valaistusolosuhteet merkittävästi. Vanhoissa valokuvissa Enge-

lin puolipyöreään saliin lankeava luonnonvalo on isoa ja tasaista koko salissa, pois 

lukien keskipisteen kateederi, joka siis esiintyi vastavalossa. Ikkunoiden ansiosta 

tila jatkui sisäpihan vehreyteen ja luonnonvalo elävöitti suoran seinän. Sirén joutui 

luomaan vastaavalle seinälle katseen arvoisen sommitelman ilman luonnonvaloa 

ja ikkunoiden tarjoamaa näkymää. Voidaan ajatella, että tässä Sirén otti käyttöön 

klassistisen hierarkian vahvimman elementin, vapaasti seisovat pylväät, juuri tätä 

menetettyä tilallisuutta korvaamaan. Vaurioituneiden pylväiden ja listojen profiilit 

olivat mitattavissa palaneista osista yhdistellen, joten Engelin muotokieli on siirty-

nyt laajennettuun saliin. Sirénin suhde Engelin arkkitehtuuriin oli klassistin suhde 

klassismiin: päärakennuksen jälleenrakennusta esittelevässä Arkkitehti-lehden ar-

tikkelissa 1951 Sirén ihmetteli Engelin korinttilaisten pylväiden raskasta suhdetta, 

tukevuutta. Silti Sirénin mittauspiirustusten kommenttiteksteistä voi päätellä, että 

juhlasalin pylväiden varret tehtiin restauroinnissa alkuperäisiä 16cm matalammiksi, 

mikä ei tosin 4,5 metrisissä pylväänvarsissa liene paljon muuttanut vaikutelmaa. 

Pylväsjärjestelmien suhdemaailma oli yksi arkkitehtuuriteoreetikkojen vuosisataista 

oppikaanonia, mutta lienee selvää, että kuten Sirén samoin Engelkin sovelsi oppia 

omalla silmällään.

Sirénin sali on olemukseltaan laakeampi, vähemmän suppilomainen, vaikka lattia-

pinnan porrastuksessa ei tehty suuria muutoksia. Etuosan pidentäminen siirsi puhu-

jakorokkeen paikan ja katseen kohdistumisen pisteen pois ympyrän keskipisteestä 

ja siten vähensi tilan intensiteettiä. Tähän vaikutti myös entisen puolipyöreän salin 

kahden laitimmaisen pylväsvälin umpiseinien avaaminen ikkunoiksi. Kun Järnefel-

tin teokset olivat pikemminkin katsoneet kohti akateemista yhteisöä ja vahvistaneet 

keskipisteeseen kohdentuvaa, sylimäistä ja yhteisöä korostavaa asetelmaa, muokka-

si Sirén tilaa juhlallisemmaksi ja seremoniallisemmaksi. 

Salin materiaalien osalta Sirén oli pula-ajan armoilla. Ruotsista saadut materiaali-

lahjoitukset laajensivat palettia ja paikalla sävytettyihin maaleihin perustuva pin-

Salin hahmo on valmis, puinen lattiarakenne odottaa Ruotsista lahjoituksena saatua 
pyökkistä sauvaparkettia. HYM4493.
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Juhlasalin merkitys musiikkisalina tulee esille 1950-luvulla otettujen valokuvien sisällössä. Musiikkiesityksiä 
varten suunniteltu lava on usein käytössä. HYM30280.
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takäsittely salli suunnittelijan hienosäätää kokonaisuus. Juhlasalin lattiaan saatiin 

Ruotsista lahjoituksena pyökkinen sauvaparketti. Vanhojen mahonkisohvien tilalle 

tulivat Runar Engblomin Sirénin toimistossa suunnittelemat koivuvaneriselkäiset 

teatteri-istuimet. Materiaalipulan takia istuinten puulajiksi suunniteltu mahonki ei 

ollut mahdollinen, joten materiaaliksi valikoitui suhteellisen vaaleaksi jätetty koivu. 

Dora Jung suunnitteli verhoiluun kankaan, joka oli tummanpunainen ja lyyraku-

vioin koristettu. Lisa Johansson-Pape muisteli kuinka Jung teki kolme mallitilkkua 

Sirénille valittavaksi: keltaisen, vihreän ja punaisen. Materiaalipulasta johtuen vil-

laa ei ollut tarjolla, joten kangas oli tehtävä verhoiluun huonommin soveltuvasta 

pellavasta. Kangas uusittiinkin jo 1960-luvun lopulla, jolloin Lars Pettersson toimi 

makuasiantuntijana.259

Juhlasalin Akatemiatalosta periytyvä mahonkinen kateederi oli saatu pelastetuksi 

pommitustuhoilta. Kateederi palautettiin uuden salin kiintopisteeksi ja kateederin 

takaosan kaareva yläosa palautettiin paikalleen. Tulen, veden ja pakkasen rikkoman 

Aaltosen marmorireliefin kappaleet konservoitiin ja koottiin ja rujon kaunis teos 

siirrettiin juhlasalista eteläiseen lämpiöön muistuttamaan sodan tuhoista. 

1940- 1950-luvun kuvissa salin yleissävy on varsin vaalea, suorastaan paljas. Katon 

kautta järjestelty epäsuora valaistus pesee kattopinnan hyvinkin vaaleaksi, seinä-

pinnat ovat vain hiukan sävykkäämmät kuin luonnonvalkoiset, scagliolapintaiset 

pylväät ja pilasterit. Pylväiden toteuttaminen uudestaan alkuperäisestä materiaalis-

ta, kipsimarmorista, kertoo Sirénin halusta seurata Engelin valintoja. Toisaalta Sirén 

oli käyttänyt samaa työtapaa suhteellisen laajasti Eduskuntatalossa ja siten tunsi 

materiaalin ja työtavan taitavat tekijät. Kipsityöstä vastasivat A. Malmström ja A. 

Kortman.260 Vaikka Sirén on epäilemättä pyrkinyt luomaan tilan, joka noudattaa 

Engelin arkkitehtuurin palettia, on alkuperäistä ornamentiikkaa karsittu vapautu-

neesti. Esimerkiksi pommituspalon paljastamat, pylväsväleissä sijainneet klassistiset 

kipsireliefit on jätetty kokonaisuudesta pois. Vahvin materiaalisuus on ollut pyökki-

lattian elävässä pinnassa ja koivuistuimien punaisessa villakankaassa. Herkkä ja inhi-

millinen lisä muutoin lähes askeettiseen saliin ovat olleet Suomen Käsityön ystävien 

kutomat ohuehkot verhot, joiden ruudullinen kudonta on tullut esiin vastavalossa. 

Luonnonvalossa etuseinän pylväät seisovat vaaleina syvennyksen varjoa vasten, ilta-

kuvissa pylväiden taustaseinän pehmeä valaistus tekee pylväiköstä juhlavan. Myös 

aikalaiskirjaus kertoo tästä vaaleudesta: ”Niin päivällä auringon silatessa valkeuttaan 

salin suurten korkeain ikkunain kautta kuin illallakin tuhansien kynttiläin syttyessä 

Vaaleiden pylväiden materiaalisuus käy ilmi kuvan 
oikean laidan kiillosta. Kipsimarmorista tehtyjen 
pylväiden pinta on säilynyt jalosti kiiltävänä tähän 
päivään. MFA.

1950-luvun ylioppilaita, kuva Sundström HKM / 
Finna. 
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siellä täällä näkymättömissä kehyksissään ylhäällä katossa. Oli päivä tai ilta, katsojaa 

vastaan henkii salin joka puolelta vaalea, rauhallinen autereisuus, jonka sävy niin 

päivällä kuin sähkövalossakin on hämmästyttävästi samanlainen.” 261 

Edelfeltin ja Järnefeltin rakastetut maalaukset tuhoutuivat liekeissä kokonaan. Leh-

distössä esitettiin arveluja, että teokset olisi voitu pelastaa, mutta pelastustilanteessa 

niiden uskottiin olleen kiinteitä freskoja, joten pelastusväki ei katsonut irrottamisen 

olevan mahdollista. Syyskuussa 1944, sodan vielä roihutessa, mutta vain muutama 

päivä ennen Moskovan rauhaa, Uusi Suomi julkaisi taidehistorioitsija Onni Okko-

sen kuvauksen Edelfeltin menetetyn teoksen taustoista ja merkityksistä. Okkonen 

pukee sanoiksi levottomien aikojen tragedian ja valaa uskoa tulevaisuuteen, ve-

doten Edelfeltin ylevään teokseen: ”Kokonaisuudessaan yliopistomaalaus oli, kuten 

alussa sanoimme, ajankohdan, meidän sivistyselämässämme niin tärkeän vuosisa-

dankäänteen mitä arvokkain muistomerkki. Enemmän kuin menneisyyttä illustroiva 

historiamaalaus se oli kultakauden oman sivistyssuuntauksen ja eetoksen havainnol-

linen ilmaus, ajan dokumentti korkeinta laatua. Siksi yhä uudestaan tulee mielessään 

valittaneeksi sen tuhoutumista sodan surettavissa kohtaloissa. Mutta perusajatus, 

Edelfeltin usko oikeuden ja valon voittoon tässä maassa, se ei, niin on toivomme, 

ole kuvien mukana tuhoutunut ja horjunut. Suomen jälkipolville kaikuu jatkuvasti 

idealisti Edelfeltin kehoitus seurata menneitä suuria ja olla luottavaisia, kaikuu loh-

duttavana tulevaisuuden sanomana.”262 

Kattopinnan rei’itetty vaneri pehmensi salin 
kattopinnan akustiikkaa ja samalla päästi rait-
tiin korvausilman valumaan saliin. HYM Sirén 
201720a266.

Kattopinnan rei’itys tuli vuosien saatossa esiin, 
pinnan vähitellen likaantuessa. HYM50588.

Mahonkiovien kiinteät karmit yläpaneleineen 
ilmeisesti tuhoutuivat, sillä ovet toteutettiin 
aiempaa matalampina. 1932 Pietinen, MV / 
Finna.

2016

2016

2016 2016
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6.4. Konsistorinsalin jakaminen

Konsistorinsalin puinen katto oli tuhoutunut pommituksen yhteydessä, mutta seinät 

olivat säilyneet, samoin tieto listoitusten profiloinneista. Sirénin mielestä konsisto-

rinsali olisi pitänyt säilyttää, koska se liittyi kiinteästi yliopiston historiaan. Jälleenra-

kennuskomitean enemmistö halusi toiseen kerrokseen rationaalisen ja tehokkaan 

keskikäytävän, vaikka ratkaisu tarkoitti konsistorinsalin hajottamista ja muutti En-

gelin osan tilarakennetta. Vanhan konsistorinsalin katon nouseminen kolmannen 

kerroksen lattiatasoa korkeammalle oli komitean mielestä toiminnallisesti hankala, 

joten tilan kattoa päädyttiin madaltamaan kerroskorkeuden mukaiseksi. Engelin 

konsistorin salin muoto ja detaljit katosivat siis kokonaan. Vanhat, Turun Akatemia-

talosta säilyneet kultakoristeiset mahonkiovet siirrettiin juhlasalin sisäpuolisiksi si-

vuoviksi. 

Engelin alkuperäissuunnitelmassa kaksoissydänmuuri oli muodostanut toiminnalli-

sen, ikkunaan päättyvän keskikäytävän vain pohjoissiiven 3. ja 4. kerroksessa. Jul-

kisivuiltaan tiukan symmetrinen rakennus oli sisätiloiltaan monipuolisen vaihteleva, 

tarjoten tilat yliopiston kaikille alkuperäisille toiminnoille pienistä toimistohuoneista 

ja kassaholveista suuriin, koko siiven pituisiin näyttelysaleihin. Jälleenrakentamisen 

yhteydessä tehdyt eteläpäädyn muutostyöt jatkoivat rakennuksen vähittäistä tilallis-

ta yhdenmukaistamista. Rakennuksen alkuperäinen, monipuolinen käyttö oli laa-

jennuksen myötä kaventunut entisestään ja vanhan puolen tilat muokattiin nyt pää-

sääntöisesti opetustiloiksi. Eteläpäädyn 3. ja 4. kerroksen keskikäytävät selkeyttivät 

rakennusta, mutta samalla katosi rakennuksen ominaislaatuun kuulunut tilallinen 

monipuolisuus.

Valtionarkeologi C. A. Nordman vastusti voimakkaasti konsistorinsalin paloittele-

mista. Nya Pressen uutisoi Nordmanin näkemyksistä huhtikuussa 1945, kun ratkai-

sut konsistorin salin osalta oli tehty ja tila jo pirstottu. Nordman totesi salin kylläkin 

liittyneen epäorgaanisesti rakennukseen, mutta olleen jäsentelynsä ja koristelunsa 

puolesta erittäin edustava Engelin tyylille. Nordmanin mukaan sali oli yksi Suomen 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmista tiloista ”eikä sen tuhoamista voi pitää yhtenä 

yliopiston kunniakkaista teoista”. Nordmanin saarna Helsinki-seuran kokouksessa 

Vanhan konsistorin pienentämisen jälkeen huonetilaa on käytetty kokoushuoneena, ensin nk. 
pienenä konsistorina. HYM/MV/Juho Nurmi 1987.

Vanhan konsistorin yläpuolella sijainneen huonetilan lattia oli korotettu; suunnitelmassa näkyy 
tilaan johtaneiden portaiden purku, kun konsistorin sali pilkottiin. Taidehistorian laitos sijoittui 
jälleenrakennuksen yhteydessä vanhan puolen neljännen kerroksen eteläpäätyyn ja samalla veis-
tokuvakokoelma muutettiin jälleen kerran. Kaakkoisnurkan huoneessa on edelleen taidehistorian 
laitoksen seminaarihuone valikoituine kipsiveistoksineen. 4. kerroksen pohja, Sirén 1945. HYM
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pyrki ravistelemaan sodan murjomia asenteita ja vaikuttamaan jälleenrakennuksen 

arvoihin laajemminkin. ”Voisi kuvitella että tällaiset (=sodan aiheuttamat) tuhot kir-

kastaisivat katsettamme näkemään muistomerkkiemme arvon, ja että kahta suurem-

malla innolla pyrkisimme vaalimaan sitä mikä on säästynyt. Mutta herra armahda 

– ei! … Moni meistä on valmis jatkamaan siitä, mihin pommit ja tuli pysähtyivät ja 

purkamaan senkin vähän mitä vielä on olemassa.”  Hän totesi, että mikäli vallitsevat 

käytännöt jatkuvat, ”ei Helsinki milloinkaan tavoita sellaista vanhan kulttuurikau-

pungin tuntua, jossa vanhan ja uuden välinen vuoropuhelu tarjoaa kaupunkinäky-

miin kauneutta ja charmia.”263 

Taidehistorian laitoksen seminaarihuoneessa on pitkään ollut Elli 
Ruuthin suunnittelemat kalusteet. Pöytä ja tuolit on alunperin suunni-
teltu uuden puolen seminaarikirjastoja varten. Taidehistorian laitoksen 
tilat ovat olleet runsaasti kuvattuja eri aikoina. Alla 1986 (TILA), oikealla 
1979 (HKMN88734) ja alla 1972 (Ruotsalainen / HYM).
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6.5. Pieniä muutoksia ja vähittäisiä korjauksia

Komitean mielestä vanhassa osassa voitiin muuttaa väliseiniä samalla, kun välipohjat 

uusittaisiin, mutta alkuperäisiä paksuja väliseinämuureja purettiin ilmeisen vähän. 

Muutokset tapahtuivat lähinnä uudempien tai kevyempien rakenteiden puitteis-

sa. Toisessa kerroksessa eteläpäädyn pihanpuoleista huonejakoa opettajien lehti-

huoneen yhteydessä tihennettiin ja pohjoispäädyssä yksi kevyt väliseinä poistettiin. 

Juhlasalin puoleinen luentosali pieneni, siitä lohkaistiin pienempi huone. Uuteen 

osaan, Sirénin suunnittelemiin Aleksanterinkadun ja Yliopistonkadun välisiipiin ra-

kennettiin huomattavasti entistä tiheämpi väliseinäjako.264 Taidehistorian laitos siir-

tyi matalasta pohjoissiivestä vanhan puolen ylimmän kerroksen eteläpäätyyn ja sen 

paikalle tuli kanslian tiloja. 

Juhlasalin laajennuksen alle louhittiin kellarikerros, samaan tasoon uuden puolen 

ala-aulan kanssa. Pohjakerrokseen tehtiin taitelijahuoneita ja taitelijalämpiö, joihin 

Johansson-Pape suunnitteli valaisimet ja Elli Ruuth kalusteet. Jälleenrakennuksen 

yhteydessä tehtiin jonkin verran myös vuosikorjausten kaltaisia korjauksia. Seinien 

ja kattojen pintakäsittelyjä kunnostettiin.265

Pommitukset aiheuttivat vaurioita myös uudella puolella. Eteläsiiven yläkerrassa 

sijainneet lainopillisen ja lääketieteellisen tiedekunnan istuntosalit kalusteineen tu-

houtuivat ja Fabianinkadun siiven eteläpäässä sijainnut seminaarikirjasto kärsi vauri-

oita. Tuhoutuneista Arttu Brummerin kalustoista pyydettiin uudet tarjoukset vuonna 

1949266, mutta tiettävästi niitä ei tilattu. Lääketieteellisen tiedekunnan uuden ka-

luston suunnitteli Ilmari Tapiovaara vuonna 1951. Pommitusvaurioiden korjaukset 

sisälsivät rappauskorjauksia ja maalauksia varsin laajasti, alimpiin kerroksiin asti. Ra-

kennustoimisto H. B. Törnqvist vastasi vanhojen pintojen rappauskorjauksista sekä 

vesihiertämistöistä kalkkimaalauksen pohjustustyönä. Palkkikattojen restauroinnista 

taas vastasi Helsingin maalaus ja lasitus Oy.267 Töitä tehtiin resurssien ja kiireys-

asteen mukaan. Vielä vuonna 1950 todettiin, että ylioppilaskahvila oli edelleen 

erittäin huonossa kunnossa ja maalaustyö oli tilattu tehtäväksi Veljekset Lehtinen 

Oy:ltä.268 Peltikattoja ja kattoikkunoita jouduttiin korjaamaan. Lattioiden korkki- ja 

kumimattoja korjattiin ja uusittiin. Uutta linoleumia tilattiin Englannista 1900 m2.269 

Designmuseon arkistossa on säilynyt 
valikoima Arttu Brummerin herkkiä 
suunnitelmia tiedekuntahuoneiden 
kalusteista. Ohessa esimerkiksi laki-
tieteellisen tiedekunnan kaappi, joka 
ilmeisesti tuhoutui tulipalossa. DM / 
Brummer.

Ilmari Tapiovaara laati muutamia 
korvaavia kalustesuunnitelmia tuhoutu-
neiden tilalle, alla esimerkiksi lääketie-
teellisen tiedekunnan sihteerin pöytä. 
Samaan sarjaan kuulunut suuri lääke-
tieteellisen tiedekunnan kokouspöytä 
on nykyään suomen kielen laitoksen 
muoto-opin huoneessa kokouspöytänä. 
DM / Tapiovaara.
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6.6. Yleinen mielipide ja muita näkemyksiä

Lehdistössä ilmaistiin pääosin hyväksyviä kommentteja päärakennuksen jälleenra-

kentamisesta. Professori Nordmanin vahvasti kriittiset ja kulttuuriperintöä puolus-

tavat, akateemisen sivistyneet näkemykset270 eivät siis ilmeisesti saaneet laajempaa 

kannatusta, vaan uudistaminen koettiin positiivisena. On ymmärrettävää, että so-

dan vaurioittama kansallinen itsetunto ei ilmennyt niinkään vanhemman venäläisai-

kaisen rakennuskannan suojelemisena, vaan pikemminkin tulevaisuuteen suuntaa-

van, akateemisen kehityksen ja modernin raikkaan opiskeluympäristön luomisena. 

Useissa artikkeleissa painotettiin Ruotsista saatujen materiaaliavustusten merkitystä 

restauroinnin mahdollistajana. Suuressa juhlasalissa käytettyjä vanhoja, häviämässä 

olleita työtekniikkoja kuvattiin. Töiden vielä ollessa käynnissä Hufvudstadsbladetis-

sa arvioitiin uudistetun juhlasalin tulevan alkuperäistä vaikuttavammaksi.271

Akustiikan suunnittelu kiinnostavana uuden, teknistyvän maailman ilmiönä sai 

myös paljon huomiota osakseen.272 Lehdissä tuotiin esille salin jälkikaiunnan säätä-

miseen liittyviä vaiheita ja todettiin, että vain yhden koekonsertin perusteella tehdyt 

työmaa-aikaiset päätökset olivat olleet hätiköityjä. Akustikko Arni totesi, että suun-

nitteluvaiheessa oli varattu 250 m2 taustaseinää, joka voitiin tarpeen mukaan käsi-

tellä vaientavaksi tai kovaksi ja käytössä osoittautui, että vaimennusta tarvittiin.273 

Jälleenrakennusvaiheen ajan, vuosina 1945 – 1950, rehtorina toiminut humanis-

ti ja keskiaikatutkija professori Arthur Långfors suhtautui päärakennuksen uuteen 

loistoon osittain kriittisesti. Haastattelussa keväällä 1953 hän totesi: ”[...] yliopistolla 

on nykyisin niin hienoa. Sanomalehtihuonettakaan ei vaivannut mikään, mutta sinne 

piti hankkia niin paljon kallista tavaraa, että saamme hävetä ulkomaalaisten silmissä, 

kun samaan aikaan puhutaan pienestä köyhästä maasta, joka maksaa velkojaan.[...] 

Upsalassa on vastaava huone pieni komero, jossa on 1800-luvun huonekalut. Täällä 

taas pitää olla koko sviitti juhlahuoneita. Ei sellainen sovi.”274 Tämä kommentti tulee 

kuitenkin asettaa asiayhteyteen. Långfors oli ansioitunut tutkija ja myös rehtorin 

ominaisuudessa hän kantoi huolta juuri tutkimuksen resursseista ja olosuhteista. On 

ymmärrettävää, että pula-ajan niukkuudessa kaikkinainen ”turha” ylellisyys koettiin 

väärään paikkaan sijoitetuksi resurssiksi.

Sirénin oma näkemys vanhan puolen restauroinnista ja jälleenrakennuksesta jul-

kaistiin Arkkitehti-lehdessä loppuvuodesta 1950 varsin laajana, monisivuisena ja 

runsaasti kuvitettuna artikkelina.275 Artikkeli oli harvinainen, koska useat arkkitehdit 

suhtautuivat funktionalismin hengessä kielteisesti Sirénin pastissiratkaisuihin.276 

Opettajien lehtisali 1931, Pietinen MV / Finna. Opettajien lehtisali 1950-51,  Lintunen HYM.
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7. VÄLIVAIHEET 1950-LUVULTA 1980-LUVULLE

7.1. Juhlasalin taideteokset: Wäinö Aaltosen reliefit 

Sirénin lähes kaksi vuosikymmentä kestäneen, valistuneen itsevaltiaan tavoin toteu-

tetun rakennusmetamorfoosin valmistuttua ehjäksi ja harkituksi kokonaisuudeksi, 

kesti vain muutamia vuosia, kun tiloihin ryhdyttiin kaipaamaan pieniä muutoksia. 

Poikkeuksellinen episodi liittyy juhlasalin maalauskoristeluun, josta käytiin keskus-

telua jo heti salin käyttöön oton jälkeen 1948. Tarve tai ajatus salin taiteellisesta ”ko-

ristelusta” liittyi vanhojen seinämaalausten tuhoutumisen aiheuttamaan vahvaan 

menetyksen tunteeseen, kuten Onni Okkonen kirjoitti Uudessa Suomessa vuonna 

1944277. Uusitun salin keveys ja vaalean klassismin puhtaus koettiin kuitenkin mer-

kittävinä itseisarvoina. Sekä asiantuntijoiden että asianharrastajien parissa oltiin sitä 

mieltä, että saliin sopisi korkeintaan reliefinä toteutettu teos, missä tarkoituksessa 

rakennustoimikunta pyysi Wäinö Aaltosta tutkiman vaihtoehtoja. Myös Sirén oli täl-

lä kannalla Iltasanomien haastattelussa vuonna 1948: ”…ainoa, mikä käsittääkseni 

tulee kysymykseen, on salin vapaa plastiikkakoristelu, joka yleensä sopii klassilliseen 

ympäristöön.” 278  Näiden pohdintojen seurauksena Aaltonen päätyi veistämään al-

kuperäisestä työstään uuden version vuonna 1959. Muutamaa vuotta myöhemmin 

1961, valmistui toinen marmoriin veistetty reliefi, Nuoriso antaa uhrinsa vapaudelle. 

Nämä kaksi työtä sijoitettiin symmetrisesti salin etuosan sivustoille. 

Taiteilija Wäinö Aaltonen veisti tuhoutuneen marmorireliefin tilalle uuden reliefin, joka valmistui 1959. Tässä 
marmorireliefiä varten tehty kipsinen luonnos. Jälleenrakennuksen yhteydessä kipsiluonnos sijoitettiin pienen 
juhlasalin aulaan (4001). Reliefin sovittamiseksi aulan keskimmäistä oviaukkoa levennettiin. Yllä kuva 1952 
Bonin von Volker HKM / Finna, alla HYM50688.
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Pahoin kärsinyt veistos koottiin uudestaan, kon-
servoitiin ja sijoitettiin juhlasalin viereiseen, eteläi-
seen lämpiötilaan vuonna 1945. Kuva 2016.

Kipsivalos reliefistä sijaitsee pienen juhalsalin aulas-
sa, tilassa 4001. Kuva 2016.

Toisinto vaurioituneesta alkuperäisteoksesta asetet-
tiin laajennettuun juhlasaliin vuonna 1959, puhuja-
korokkeen eteläpuolelle. Kuva 2016.

Pariksi toisinnolle Aaltonen veisti toisen reliefin Nuo-
riso antaa uhrinsa vapaudelle, joka sijoitettiin paikal-
leen vuonna 1961. Kuva 2016.

Hakli 1980-luku, 
HYM68592.
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7.2. Albert Edelfeltin maalauksen jäljennös

Salin tuhoutuneista seinämaalauksista Edelfeltin teoksen tuhoutuminen koettiin 

suurimpana menetyksenä. Vuoden 1948 haastattelussa Sirén oli todennut, että 

Edelfeltin teos oli ollut salin töistä paras ja ympäristöönsä täydellisesti sopiva ja ” 

kun siitä on tallella hyvät skitsit, niin jäljennöksen taitava ammattimies saisi siitä var-

maan syntymään. Mutta se olisi jäljennös, väärennys ja väärin edesmennyttä mestaria 

kohtaan. … mikä on tuhoutunut, sitä ei enää ole, joten filosofointi siitä on turhaa279.” 

Myös akateemikko Okkonen oli pitkälti samoilla linjoilla: ”Eivätkä jäljennökset olisi 

muuta kuin jäljennöksiä.” Erinäisten vaiheiden jälkeen Edelfeltin maalaus kuitenkin 

päätettiin toteuttaa uudestaan olemassa olevien luonnosten ja valokuvien perus-

teella. Yliopistomuseon sivuilla todetaan: ”Asiasta pyydettiin asiantuntijalausuntoja. 

Taidemaalariliitto asettui vastustamaan tuhoutuneen maalauksen jäljentämistä, mut-

ta professori Lars Petterssonin, tohtori Aune Lindströmin ja tohtori Bertel Hintzen 

sekä professori Nils-Erik Wickbergin myönteinen kanta sai konsistorin päättämään 

maalauksen palauttamisesta.”

Taiteilija Johannes Gebhardin toteuttama jäljennös teoksesta Turun akatemian vih-

kiäiskulkue valmistui vuonna 1961 samalle paikalle, jossa alkuperäinen teos ehti 

olla vuodesta 1905 Helsingin helmikuun pommituksiin 1944. Gebhard työskenteli 

taidekonservoinnin parissa ja epäilemättä tunsi Edelfeltin työtavat ja materiaalit. To-

teutettu maalaus on nimenomaan kopio, tai kuva kuvasta, eikä pyrikään olemaan 

ilmaisultaan itsenäinen teos. 

Juhlasali ennen replikan toteuttamista, noin 1950. HYM30380.
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7.3. Tilanahtautta ja väliaikaisratkaisuja 1950- ja 1960-luvulla

Päärakennuksen uudisosan uskottiin 1930-luvulla riittävän pitkälle tulevaisuuteen. 

Opiskelijamäärien nopea kasvu sotien jälkeen osoitti kuitenkin arvion vääräksi. Yli-

opiston uudisrakennushankkeita suunniteltiin, mutta niiden toteutuminen oli hi-

dasta. Aikalaissilmin uuden instituuttirakennuksen (nykyinen Porthania, valmistui 

1957) rakentamiseen ”ryhdyttiin viime hetkessä.”280 Idealla oli pitkä historia, sillä 

jo 1920-luvulla Hallituskadulle oli suunniteltu uudisrakennusta, joka olisi käsittänyt 

useita historiallis-kielitieteellisen osaston ja muiden tiedekuntien laitoksia.281 Insti-

tuuttirakennuksen viivästyminen oli yksi syy siihen, että päärakennus natisi liitoksis-

saan. Vuonna 1955 päärakennuksen vanhan puolen 3. kerroksesta tiloja saaneen 

kasvatustieteen laitoksen anomus lisätiloista tiivistäköön vuosikymmenen ”sietämät-

tömät huoneistovaikeudet”: 

”Nykyiset hankaluudet johtuvat toisaalta siitä, että laitoksen dosentit sekä ylim. vi-

rastotyöntekijät joutuvat – koska oppisali on tavan takaa käytössä luentoihin ja har-

joituksiin – usein työskentelemään ja antamaan ohjausta samanaikaisesti samassa 

huoneessa, jota myös käytetään lukusalina; lisäksi pitäisi tässä huoneessa toimeen-

panna suullisia kuulusteluja. Hankaluutta aiheuttaa toisaalta se, että huoneistotilojen 

vähyyden takia on lähes 50 hyllymetriin nouseva kirjasto täytynyt sijoittaa kolmeen 

eri huoneeseen, mikä on sekä hankalaa että ennen kaikkea häiritsevää. Erittäin epä-

tarkoituksenmukaista on lisäksi, että luentosalina käytetyn huoneen hyllyillä on avo-

naisena ylioppilastutkintolautakunnalta saatua aineistoa.”282

Kasvatustieteilijät pääsivät ahdingostaan, sillä kymmenisen vuotta myöhemmin lai-

tokselta vapautuvia tiloja kaavailtiin konsistorin tilintarkastuksen ja rehtorinviraston 

käyttöön.283 Tämä yksittäinen tilojen käytön muutos konkretisoi yleistä kehitystä: 

kasvaneet opiskelijamäärät saivat yliopiston tekemään jatkuvasti päätöksiä uusien 

tilojen vuokraamisesta, uudelleen organisoimisesta ja siirtelystä. Porthania ja esi-

merkiksi Unioninkadulta 1950-luvulla vapautuneet vanhat klinikkarakennukset 

helpottivat tilanahtautta, mutta perusongelmaa – opiskelijamäärien kasvun tuotta-

maa kasvavaa tilatarvetta – ne eivät tietenkään ratkaisseet. Vanha ajatus yliopiston 

siirtämisestä kokonaan pois keskusta-alueelta yhtenäiselle, laajalle kampukselle oli 

mukana keskusteluissa vielä 1960-luvulla.284 Konkreettisin seuraus näistä suunnitel-

mista oli ollut maatalousopetuksen siirtyminen Viikin alueelle vuodesta 1946 alka-

en ja myös Meilahteen syntynyt lääketieteellinen keskittymä. Näiden etäkampusten 

Opiskelijoita ala-aulassa 
1940-luvun lopulla. Kyyti-
nen, MV / Finna.

Opiskelijakahvila 1940-lu-
vun lopulla. Kyytinen, MV 
/ Finna.

Luento suuressa luentosa-
lissa 1950-luvulla. Kannis-
to, HKM / Finna.
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vahvistuminen ja keskustan uudisrakennusten myötä suurisuuntaiset muuttohank-

keet kuitenkin hautautuivat. Päätöksiä ei tehty kokonaisuutena, vaan tarpeen vaa-

tiessa ja yksitellen. Yliopistolla oli myös pitkä traditio tilojen haalimisesta vuokral-

le keskustasta ja kauempaakin. Tämä jatkuvasti muuttuva tilanne heijastui myös 

päärakennuksen käyttöön. Kasvava ja monipuolistuva yliopisto tarkoitti kasvavaa 

hallintokoneistoa, joka tarvitsi lisätiloja. Se pyrki valtaamaan niitä keskuksesta, eli 

päärakennuksesta, jossa yliopiston hallinto perinteisesti sijaitsi. Kokonaisvaltaiseen 

muutossuunnitteluun ryhdyttiin vasta 1970-luvulla, mutta uusille väliseinille oli 

1950-luvulta lähtien jatkuvaa tarvetta. 

1960-luvun myötä uudet tuulet puhalsivat myös yhteiskunnallisessa elämässä. Suo-

malainen yhteiskunta koki valtavan henkisen murroksen, joka oli vahvasti läsnä ja 

osin jopa käynnistyi Helsingin yliopiston piirissä. Jälleenrakennuskauden kurinalai-

suuden ja henkisen toipilaskauden jälkeen suomalainen yhteiskunta, ja etenkin 

nuori akateeminen älymystö, heräsi murtamaan sovinnaisuuksia. Seksuaalimoraali 

ja uskonto, vasemmistolaisuus ja radikalismi olivat eläväisen keskustelun kohtee-

na. Vanhojen tapamuurien ja auktoriteettien murtaminen kiihotti ja kuohutti myös 

yliopistolla. Vanhan Ylioppilastalon valtaus vuonna 1968 oli radikaalin aineksen il-

maus, mutta Matti Klingen mukaan myös ”eräänlainen tiedotusvälineiden tilaama 

tapaus”.285 Näinä vuosina rakennussuojelu ei ymmärrettävästi ollut ensimmäisten 

arvojen joukossa, vaikkakin perinteisten arvojen haastaminen vahvisti myös kon-

servatiivisia voimia. 

Murrearkisto vuodelta 1979, tilassa 4038. Suuri kokouspöytä on Tapiovaaran lääke-
tieteellistä tiedekuntaa varten suunnittelema, mutta uusien laitosrakennusten myötä 
pöytä vapautui muuhun käyttöön. Tuoleina Elli Ruthin seminaarikirjastojen tuoleja. 
Karjanoja, HKM N110580.

Korkeakouludemokratiaa vaatinut mielenosoitus 1970. Simo Rista, HKM / Finna.
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7.4. 1970–1980-luku:        
Toimikuntia ja Arkkitehtitoimisto Ström & Tuomisto

Kuohuvienkin vuosien aikana yliopiston hallinto toimi perinteikkäästi ja tulevai-

suuteen katsastaen. Vuonna 1970 yliopiston rakennussuunnittelutoimikunta esitti 

konsistorille, että keskushallinnolle järjestettäisiin lisää tiloja päärakennuksen toi-

sesta kerroksesta, Hallituskadun puoleisesta uuden ja vanhan rakennuksen välisestä 

osasta.286 Tämän ja muiden rinnakkaisten tarpeiden seurauksena käynnistyi pää-

rakennuksen kokonaisvaltaisempi peruskorjaussuunnittelu, joka osoittautui vuosi-

kymmeniä kestäväksi prosessiksi. Vuonna 1972 perustettiin yliopiston teknillinen 

osasto, jonka arkkitehdit toimivat yhteistyössä yliopiston eri laitosten, rakennushal-

lituksen, kaupungin ja usein myös museoviraston kanssa. Arkistoista löytyy 1970-lu-

vulta eteenpäin varsin runsaasti yliopiston omaa, dokumentoivaa piirustusmateriaa-

lia, piirtäjänä erityisesti Anja Bovellan, suunnittelijana Anja-Kirsti Kuokkanen. Ajan 

toimintatapoja kuvaa se, että vuonna 1973 perustettiin uusi toimikunta: Helsingin 

yliopiston rakentamisen neuvottelukunta (HYRN), joka keskittyi yliopiston laajem-

paan kehittämiseen ja erinäisten tiedekuntien siirtämisen suunnitteluun. Knapaksen 

mukaan peruskorjausaalto liittyi myös yliopiston hankkimiin keskustan kouluraken-

nuksiin, jotka kaipasivat kunnostusta. Helsingin Sanomien uutinen vuodelta 1975 

auttaa hahmottamaan kontekstia: ”Jo usean vuoden jatkuneissa yliopiston peruskor-

jauksissa oli tänä vuonna vuorossa myös vanhan osan Aleksanterinkadun puoleisten 

pihaseinien maalaus. Yliopiston peruskorjauslistalla on seuraavana entisen Norssin 

eli normaalilyseon talo Ratakatu 4:ssä. Sen naapuria, entistä Opettajakorkeakoulua 

korjataan parhaillaan.”287 Koulurakennusten siirtyminen valtiolle liittyi 1970-luvulla 

toteutettuun peruskoulu-uudistukseen.

Yliopiston arkkitehti Eea Pekkala-Koskelan mukaan hallinnon kasvu ja opetustilojen 

epätoivoinen järjestely johtivat 1970-luvun epäselvään tilanteeseen: ”Aula-, läm-

piö, ja käytävätiloja sekä luentosali-, seminaari- ja kokoustiloja on muutettu toimis-

totiloiksi. Rakennus on eräiltä osin ’konttorisoitunut’. Alkuperäisiä, avaria huonetiloja 

on ’kopitettu’ toimistohuoneiksi ja rakennukselle luonteenomaisia laajoja ja orientoi-

tumista helpottavia auloja ja käytäviä on typistetty ja kavennettu.”288 Leimallista ke-

hitykselle oli ollut kokonaissuunnittelun puute. Peruskorjauksen suunnittelua varten 

talvikaudella 1972-1973 laadittiin käyttösuunnitelma, jossa pohdittiin mm. raken-

nuksen historiallista arvoa ja pitkän tähtäimen käyttöä. Pyrkimyksenä oli ennakoi-

da todennäköisiä muutoksia mahdollisimman laajasti ja suunnitella korjaus mm. 

Pohjapiirustussarja 1. - 3. krs 1970-luvun 
alkupuolelta, josta käy ilmi kuinka tiloja 
on jouduttu uudelleenjärjestelemään 
ja pilkkomaan, erityisest toimistohuo-
netyyppiseen käyttöön. Sinisellä on 
poimittu esiin pilkotut tilat. Pohjat HYM, 
muokkaus KW/Okulus.
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laitosten tekemien tilantarvekartoitusten perusteella. Päärakennuksessa toimi täl-

löin keskushallinnon ohella teologinen tiedekunta, taidehistorian, psykologian sekä 

suomen kielen ja suomensukuisten kielten laitokset erillistoimintoineen (mm. sa-

nakirjasäätiö, nimiarkisto sekä tutkimuslaitos Suomen suku). Lisäksi rakennuksessa 

toimivat muutaman osaston kansliat, ylioppilastutkintolautakunta sekä kahvilat.289

Yliopistohallinnon tilapula helpotti merkittävästi, kun uusi hallintorakennus valmis-

tui vuonna 1977 päärakennuksen viereen, nykyinen Yliopistonkatu 4. ”Hallinto” 

terminä oli uusi ja korvasi entiset, nimeltä tunnetut henkilöt ja toimialat: aktuaari, 

kvestori, kassa – jotka olivat näkyneet päärakennuksen pohjakaavoissa vuosikym-

meniä. Yliopiston opetustilojen puute jatkui kuitenkin hallintorakennuksesta huoli-

matta edelleen, koko 1980-luvun ajan.290

Noin kymmenen vuoden ajan, alkaen vuodesta 1970, päärakennuksen muutos-

suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Ström & Tuomisto (arkkitehdit Keijo Ström 

1920 - 1985 ja Olavi Tuomisto 1921 - 1982).  Toimiston ehkäpä tunnetuin kohde 

on Alppilan kirkko vuodelta 1957, tämän jälkeen toimisto profiloitui lähinnä teolli-

suusrakennusten suunnittelijaksi. Yhteys yliopistoon syntyi Tvärminnen eläintieteel-

lisen ja Lammin biologisen aseman suunnittelusta. Molemmat valmistuivat vuon-

na 1970. Päärakennukseen liittyvien toimeksiantojen taustoja ei ole tarkemmin 

selvitetty, mutta voidaan olettaa, että toimiston ammattitaito oli näissä kohteissa 

todennettu. Arkkitehti Pertti Sollan muistio 1970-luvun alusta viitannee juuri tä-

hän suunnittelijavalintaan: ”...suunnittelijalta vaaditaan yhteiskunnallisten ja etenkin 

korkeakouluilla edessään olevien muutosten ymmärtämis-halukkuus. Helsingin yli-

opiston päärakennuksen peruskorjauksen suunnittelussa tulee yhtyä kulttuurihisto-

riallisten arvojen hienovaraiseen kunnioitukseen ja vaalimiseen pyrkimys ennakoida 

kehitystä fyysiseen ympäristöön heijastuneena niin, että myös nykyhetki ja mahd. 

välivaihe saavat parhaat mahdolliset tilalliset toimintaedellytykset.”291 Todettakoon, 

että 1980-luvun alussa teknillistä osastoa vahvistettiin yliopiston omalla rakennus-

suunnittelutoimistolla.292 

Kokonaisvaltaisesta käyttösuunnitelmasta huolimatta varsinaista arkkitehtisuun-

nittelua toteutettiin edelleen pieninä osa-alueina ja tarpeen mukaan. Toimiston 

laatimista arkistoiduista suunnitelmista iso osa käsittelee erilaisia ikkunamuutosko-

konaisuuksia, sekä kattoikkunoiden että julkisivuikkunoiden osalta. Kaikista luen-

tosaleista ja auditorioista laadittiin myös peruskorjausehdotukset.293 1970-luvulla 

Alppilan kirkko, valmistui vuonna 1957. MV / RKY.

Lammin biologinen asema. 
Tiainen, HYM.

Tvärminnen eläintieteellinen 
asema. Mapio /www.
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toteutetut muutokset keskittyivät ennen kaikkea huonokuntoisimpien tilojen ja 

osien korjaamiseen. Peruskorjaus käsitti erään suunnitelman mukaan 7000 m², 

kun päärakennuksen pinta-ala kokonaisuudessaan on n. 20 000 m². Koneellinen 

ilmanvaihto järjestettiin uuden puolen luentosaleihin, laitos- ja kirjastotiloihin sekä 

käytäviin ”joitakin toisen kerroksen tiloja lukuun ottamatta”.294 Koneellisen ilmas-

toinnin toteuttaminen vaati kotelointeja ja sisäkattojen alaslaskua. Tiloja järjestettiin 

uudelleen mm. väliseinämuutoksin: ”Osa Fabianinkadun ala-aulan vaatenaulakko-

tiloista on muutettu opintoasiaintoimiston neuvonta ja toimistotiloiksi. 3. kerroksen 

kolme luentosalia on yhdistetty ja muutettu kirjastotilaksi. Suurin osa Hallituskadun 

siiven asunnoista on muutettu toimistokäyttöön.”295 Lisäksi luentosalien akustiikkaa 

parannettiin akustisten levyjen avulla ja valaistusta tehostettiin loisteputkivalaisimil-

la. Tiloja maalattiin ja lattiamateriaaleja uusittiin, mutta vain tarpeen mukaan.296 

Ström & Tuomiston suhde rakennukseen on ollut varsin kunnioittava ja suunni-

telmia laadittiin suurella huolella. Opintoasiaintoimiston tilat eteisaulan pohjois-

puolella (nyk. tila 1008) lienee Ström & Tuomiston varhaisia tehtäviä. Eteisaulan ja 

toimiston välissä olevat ovet ovat erehdyttävästi Sirénin ulko-ovien kaltaiset, mutta 

tarkempi tarkastelu paljastaa pienen, oleellisen eron: ikkunoita kehystävät teräspro-

fiilit on Sirénin ovissa suunniteltu avosaumallisiksi ja asetettu puskuun, kun uudem-

missa ovissa profiilit on asetettu jiiriin.  

Tilojen valaistuksessa päädyttiin 1970-luvun mittaan tuomaan loisteputkivalaisimia 

vanhojen hehkulamppuvalaisimien tueksi tai korvaamaan niitä. Esimerkiksi suu-

ressa luentosalissa (2044) laakeilla peltivarjostimilla kehystetyt lasikupuvalaisimet 

korvattiin loisteputkilaatikoilla ja eteisaulaan pääovien päälle ripustettiin loisteput-

kirivistö. Opettajien ruokalassa Lisa Johansson-Papen pöytävalaisimien tueksi katto-

pintaan upotettiin lisävaloa.

Pohjoisen siiven, eli nykyisen Yliopistonkadun siiven uudelleenjärjestely 1970. Alakerran asunnot 
muutettiin toimistoiksi, 2. kerroksen sivukäytävä ja luentosalit pilkottiin keskikäytävälliseksi toimisto-
huoneriviksi.

Suuren luentosalin valaisimet uusittiin loisteputkivalaisimiksi - valoa haluttiin lisää. Hakli, HYM15907.
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Vestibyylin restaurointi

Kesäkuussa 1975 aloiteltiin vestibyylin huoltomaalausta ja maalarit ryhtyivät poista-

maan alustassaan heikosti kiinni olevia alueita. Kun 3. kerroksen seinästä tuli esille 

vaaleanpunaista maalia ja klassista ornamenttia, käynnistyi innostunut alkuperäi-

sen asun tutkiminen, jossa mukana oli sekä taidehistorian laitoksen henkilökuntaa 

(Pöykkö, Pettersson, Ervamaa, Nikula), yliopiston teknillisen osaston väkeä että Mu-

seoviraston konservaattori Thorvald Lindqvist apulaisineen. Aika oli kypsä engeliläi-

sen väriasun palauttamiselle. Tapahtumista laaditussa muistiossa selostetaan tilan-

teen eteneminen päivä päivältä. Tutkimusten perusteella voitiin todeta seuraavaa: 

”…tuulikaapista selvimpänä paljastunut väri, samoin kuin portaiden seinistä ja hol-

vista paljastunut väri, ovat liimaväriä, juhlasalin seinä vestibyylissä sen sijaan on öljy-

maalia. Koko vestibyyli portaiden holvipintoja myöten päätettiin maalata vestibyylin 

seinästä paljastunutta öljyväriä mahdollisimman tarkoin muistuttavalla värillä.” Tässä 

yhteydessä otettiin esille 3. kerroksen yhden pilasterivälin kokoinen esiinotto, joka 

edelleen on esillä. 4. kerroksen pintoja ei juurikaan avattu tässä yhteydessä. Seinien 

uudelleen maalaus toteutettiin ajalle tyypillisesti lateksimaalein. Ilmeisesti Sirénin 

ajalta oleva vaalea beige, tai professori Petterssonin mukaan ”sinipunerva”297 yli-

maalattiin siis alkuperäiseksi tulkitulla, pehmeän punaisella roosalla.298 Pilasterien 

rajaamat kentät koristeltiin esiinoton mukaisin ornamenttikehyksin; anthemion –

Vestibyylin maalaaminen ”vanhoihin sävyihin” vuonna 1975 oli poikkeuksellinen hanke ja kertoi he-
räävästä historiakiinnostuksesta. Tehtyjen tutkimusten perusteella päädyttiin maalaamaan lämpimän 
punertaviksi ja varhaisimmaksi koristeaiheeksi tulkittiin kehys, jossa sisempää, vaaleampaa palmet-
tiaihetta kiertää tummempi munasauvalistan mukaelma. Myöhemmät tutkimusvaiheet 1980-luvulla 
tulkitsivat tämän 2. koristevaiheeksi, ei alkuperäiseksi. 

Kuva yllä dia vuodelta 1986 TILA.

Kuvat alla 1975, Jarva, HYM.
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nauha koostui ulommasta, tumman ruskealla toteutetusta, lehtiaiheisesta kymatio-

nista sekä sisemmästä palmettinauhasta, joka oli maalattu keveästi, vaalein sävyin. 

Vapaasti seisovat pylväät maalattiin korkeakiiltoisella valkoisella maalilla. 

Eea Pekkala-Koskela arvioi rekonstruointia muutaman vuoden jälkeen seuraavasti: 

”Se on pyritty suorittamaan rakennuksen arvon mukaisella pieteetillä. Valitettavaa on 

ollut, että maalaustöiden aikana esille tulleita alkuperäisiä seinien koristemaalauksia 

ei voitu rahan puutteen takia konservoida, vaan ne on ainoastaan sabloonan avulla 

jäljentäen maalattu uudelle pinnalle.”299 

Vestibyylin rekonstruoiva maalauskunnostus liittyy sotien ja 1960-luvun yhteiskun-

nallisen murroksen jälkeen tapahtuneeseen hitaaseen historiatietoisuuden herää-

miseen. Tämä toimenpide oli ensimmäinen merkittävä muutos Sirénin vahvalla 

näkemyksellä toteuttamien uudistavien toimenpiteiden jälkeen. Alkuperäisyyden 

tavoittelu ja ornamenttien uudelleen maalaus voitaneen nähdä myös vastareaktiona 

rakennustaiteen parissa vallinneen estetiikan ja perinteiden vähättelyn ilmapiirille.

1980-luvun dia antaa luonnoksenomaisen käsityksen vuoden 1975 värivalinnasta, jota 
myöhemmin kuvailtiin viileäksi. Vasemmalla lateksilla toteutettu rekonstruktio, oikealla 
esiinotto. Pilasterin korkeakiiltoinen maali on jo lohkeillut. 1986, diat, TILA.

Kaksinkertainen kehysnauha ja voimakaskiil-
toiset pylväät sekä tummemmat friisikentät 
olivat keskeiset osat tilan uutta luonnetta. Ko-
risteelliset rekonstruktiomaalaukset rajautui-
vat  varsinaisen hallitilan käytävänpuoleisen 
seinän kenttiin. 1978, Salmela, HKM N88743.
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Opiskelijaruokalan perusparannus

Merkittävin ja viimeinen Arkkitehtitoimisto Ström & Tuomiston suunnitelmien mu-

kaan tehty muutos oli opiskelijaruokalan laajentaminen kahvilalla ja laitoskeittiön 

siirtäminen kellaritiloihin aputiloineen (valmistui 1984). Pekkala-Koskela kuvaili 

korjausta edeltävää tunnelmaa näin: ”Viime vuosikymmeninä perinteinen ja lähes 

legendaarinen opiskelijoiden kohtaamispaikka, missä käytiin kulttuurikeskusteluja ja 

poliittisia väittelyitä, oli vähitellen muuttunut tunkkaiseksi ja ruoankäryiseksi massa-

ruokalaksi, josta 1930-luvun klassismin henki oli kaukana.”300 Näiden tilojen talotek-

niikka ja keittiöiden laitteisto uusittiin kokonaan. Aktuaarin toimistona ollut, Alek-

santerinkadun ja Fabianinkadun nurkan huoneisto muutettiin opiskelijakahvilaksi. 

Tilojen kalustussuunnittelusta vastasi Sisustusarkkitehtitoimisto Antti Paatero Oy. 

Tavoitteena oli palauttaa tiloihin siréniläistä henkeä, valoa ja ilmavuutta. Näillä pa-

rannuksilla ruokapalvelun tehokkuutta onnistuttiin lisäämään niin, että ulko-oville 

saakka ulottuneet jonot saatiin väliaikaisesti lyhenemään. Vaikka näissäkin tiloissa 

on 1990-luvulla tehty vähäisiä muutostöitä, on opiskelijakahvila jokseenkin ainoita 

Ström & Tuomiston vaiheesta säilyneitä tilaratkaisuja.301

Ruokala ennen peruskorjausta 1969. Lattiassa on kaksivärinen, raidallinen 
mattoon leikattu kuvio, alkupeärinen oli suuriin ruutuihin jaettu. Hannelius, 
HYM40089.

Alla Antti Paateron kalustussuunnitelma, joka on ensimmäisen kerran 
päivätty 1983, viimeisen kerran päivitetty 1986. TILA.
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Ruokala pian peruskorjauksen jälkeen, noin 1986. Dia TILA.

Opiskelijaravintola vuonna 2012 vastaa myös ravintolan nykytilaa. Linden, TILA.

Opiskelijakahvilan tiloja varten pääsiiven eteläpäästä purettiin toimistotiloja pois. Kuva 1980-luvun jälkipuo-
lisko Hakli, HYM20893.

Kahvilan asu vuonna 1988 (diat, TILA) sekä 2012 (Linden, TILA). Viimeisimmän peruskorjauksen aikana 
kahvilassa tehtiin vain teknisiä parannuksia ja pintojen huoltojen myötä värien tarkistusta.
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Muita vähäisempiä muutoksia

1970-luvulla toteutettujen muutostöiden jäljet on pääsääntöisesti siivottu pois seu-

raavien vuosikymmenien aikana, joten Ström & Tuomiston toteuttamien muutosten 

jäljittäminen on paikoin hankalaa. Toimisto on laatinut suunnitelmia mm. seuraa-

vista kokonaisuuksista: uuden puolen sisäänkäyntikatoksen kunnostaminen, uusia 

ovia, ”LI-konehuoneen” muutostöitä (5. krs), muutoksia vaatetiloissa (uusi puoli), 

tilamuutoksia 1. kerroksessa (osat G, F ja H), 3. kerroksen ylähallista erotettu toimis-

totiloja, Konsistorin akustiikan parantaminen, tilamuutoksia Hallituskadun siivessä, 

muutoksia Opintoasiaintoimistossa sekä lukuisia pieniä parannusehdotuksia ope-

tustiloissa. Vuodelta 1970 löytyvät myös Insinööritoimisto Leo Maaskolan ilman-

vaihtosuunnitelmat, jotka kohdistuivat lähinnä uuden puolen luentosaleihin sekä 

toisen kerroksen pääsiiven työhuoneisiin.302 Vuonna 1975 ullakolle, pienen juhla-

salin ja aulan 4001 väliin rakennettiin ilmanvaihtokonehuone. 1970-luvun suunni-

telmiin kuului myös laajaksi tarkoitettu ikkunaremontti, josta vuonna 1976 toteu-

tettiin 5. kerroksen kattoikkunoiden uusiminen aiempaa pienemmiksi.303 Vuonna 

1974 vanhan puolen ikkunoita tutkittiin tarkemmin ja todettiin: ”Ilmeistä on, että 

ikkunoiden puurakenteet ovat siinä määrin hyväkuntoiset, että selvitään ainoastaan 

eräitä osia uusimalla.”304 Ikkunoiden korjauksia tehtiin vaiheittain, mutta ikkunoita 

ei uusittu kokonaisuudessaan. Suuressa osassa ikkunoita sisäpokan yksinkertainen 

lasi on korvattu hoikalla lämpölasielementillä, pääsääntöisesti 1980-luvun jälkipuo-

liskolla käynnistyneen vaiheittaisen korjausprosessin aikana.

1980-luvun alkupuoliskolla Keijo Ström on laatinut vielä lukuisia pieniä suunnitel-

mia, mm. alakattomuutoksia, uusia ovia, ilmanvaihdon muutoksia ym. Piirustukset 

näistä sijaitsevat hyvin luetteloituna Yliopistomuseon arkistossa. 

1970-luvun suunnitelmissa puhuttiin ”peruskorjauksesta”, jonka laajuutta tarken-

nettiin vuosien kuluessa, ja joka ulottui 1970-luvun alun käyttösuunnitelmista 1984 

toteutuneeseen opiskelijaruokalan laajennukseen. Seuraavaa, LPR:n vaihetta suun-

niteltaessa oli vuonna 1985 siirrytty käyttämään sanaa ”perusparannus”, kun tar-

koitettiin tätä 1970-luvun vaiheittaisia korjauksia. Ilmeisesti idea oli korostaa sen 

osittaisuutta ja keskittymistä huonokuntoisimpiin tiloihin ja tärkeimpiin uudistuksiin 

(opiskelijaruokalan laajennus).

Laajaksi suunnitellun ikkunaremontin piirustuksia: ikkunoiden vertailukaavio (piir nro 
1601) sekä pystyleikkaus (piir. nro 1602). Suunnitelmissa ikkunamuutos oli tarkoitus 
toteuttaa kaikkiin uuden puolen ikkunoihin. 1972, Ström & Tuomisto, TILA.

Ikkunankorjausta tehtiin vaiheittain, tässä noin 
1980 vanhan puolen pohjoispäädyn ikkunoiden 
korjausta. HYM 79/93 ja 76/93.
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Arkkitehtioimisto Ström & Tuomisto vastasi suunnittelusta, mutta yliopiston oman Teknisen toimiston suunnitte-
lijat ja piirtäjät ylläpitivät ajantasaisia piirustuksia. TILA:n hallussa onkin varsin runsaasti dokumentointiluonteisia 
osapiirustuksia, joista tehdyt muutokset eivät käy ilmi. TILA.

Vuoden 1973 Päärakennuksen käyttösuunnitelmassa oleva tilankäyttöä doku-
mentoiva pohjapiirustussarja. TILA.

3. kerroksen suuren keskeisaulan itälaidasta lohkaistut toimistohuoneet oli toteutettu huone huoneessa 
periaatteella. Kuva 1979, Karjanoja, HKM N110565.
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8. PERUSKORJAUS 1988-2000

8.1.  Kattavan peruskorjauksen käynnistäminen

Kuten todettua, vuosina 1973 ja 1978 laaditut kokonaisvaltaiset peruskorjaus- 

ja käyttösuunnitelmat eivät johtaneet suoraan kattavan peruskorjaushankkeen 

käynnistämiseen, vaan käytön tarpeisiin vastattiin rajatuin muutos- ja parannus-

toimenpitein, toki kokonaisideaa noudattaen. Näiden pohjalle rakentuva kolmas 

laajamittainen esisuunnitelma valmistui 5.6.1985 yliopiston oman rakennussuun-

nittelutoimiston laatimana, nimellä Peruskorjaus – yhdistetty perustamis- ja esi-

suunnitelma. Suunnitelmasta vastasivat yliopiston teknillisen osaston arkkitehti 

Anja-Kirsti Kuokkanen ja rakennussuunnittelupäällikkö Eea Pekkala-Koskela.  Asia-

kirjassa kuvailtiin rakennuksen nykytilaa mm. seuraavasti: ”Vesikatot ja syöksytorvet 

vuotavat... Julkisivupellitykset ovat rikkonaiset, ikkunapuitteet osin lahot ja tiivistys 

kulunut. Julkisivujen rappaus lohkeilee, julkisivukoristeet ovat rikkonaisia ja osia niis-

tä on putoamisvaaran vuoksi poistettu. Vanhan osan ulkomaalaus on tehty kalk-

kimaalilla, uuden osan öljymaalilla ja se on kirjavoitunut, kauhtunut ja hilseillyt.... 

Sisätilat ovat... likaiset ja nuhruiset. Ylimmässä kerroksessa on vesivaurioita. Tilojen 

lattiapäällysteet ovat osittain kuluneet puhki... Vesi- ja viemärijohdot ovat osittain 

30-luvulta... Samoin talon sähköjohdoista tulisi uusia 30-luvulta peräisin olevat nou-

sujohdot, nousukeskukset.... Valaistus on rakennuksessa sekalaista eikä täytä nykyisiä 

normeja... Eräät yksittäiset tilat, lehtisali, siihen liittyvät tilat... ovat erittäin huonossa 

kunnossa maalaus- ja lattiapintojen osalta ja tilojen kalusteet ovat kuluneet ja rik-

koutuneet...”305

Peruskorjausta edistävän toimikunnan 1. kokouksessa helmikuussa hankkeen ta-

voitteita määriteltiin seuraavasti: ”…päärakennus tulee olemaan alkuperäisen luon-

teensa mukaisesti yliopiston ”päärakennus”, ei enää välivuosien konttorisoitunut 

hallintorakennus eikä museo. Se tulee olemaan yliopiston yhteisten ja sitä kokoavien 

tilaisuuksien näyttämö, päättävien elinten kokouspaikka ja keskustan yliopistokortte-

leiden kulttuurirakennus.” Hitaasti edenneelle raskaalle prosessille kuvaavaa on se, 

että tulevan peruskorjauksen tavoitteita oli kirjattu aivan samoin sanoin jo vuoden 

1978 käyttötoimikunnan ehdotuksessa.306 Peruskorjauksen keskeiset osa-alueet tu-

livat olemaan: vesikattojen uusiminen ja julkisivujen kunnostus, talotekniikan kat-
1986, diat TILA.
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tava uusiminen, sisäpintojen kunnostus yleisesti ja muutamien tilojen kattavampi 

uusiminen, WC-tilojen uusiminen ja kellarissa tehtävät tilajärjestelyt. 

Rakennushallitus vastasi hankkeen valmistelusta ja suunnittelun organisoimisesta 

yliarkkitehti Marjatta Erwen johdolla.307 Turkulainen arkkitehtitoimisto LPR arkki-

tehti Ola Laihon johdolla valittiin hankkeen arkkitehdiksi. Ensimmäiset luonnokset 

esiteltiin rakennustoimikunnan kokouksessa syyskuussa 1987.308

Peruskorjausta suunniteltiin laajana ja tehokkaana, mutta vaiheistettuna siten, että 

rakennus oli koko ajan käytössä. Suunnitteluvaiheessa tilojen käyttötarkoituksissa ei 

todettu merkittäviä muutostarpeita. Vesikattojen ja julkisivujen kunnostus ja sisäti-

lojen uudelleenjärjestely oli suunniteltu suoritettavan noin vuosien 1988 ja 1989 

aikana. Hankkeen toteutus käynnistyi vuoden 1987 jälkipuoliskolla vaiheittain. Vai-

he A1 käsitti Aleksanterinkadun julkisivujen kunnostamisen ja ikkunoiden osittain 

uusivan korjaustyön. Jokseenkin alkuperäisen aikataulutuksen mukaisesti peruskor-

jauksen viimeinen vaihe 4A, sisäpihojen maalaustyöt ja peruspinnat, toteutettiin 

vuonna 1990.309 Tähän mennessä rakennuksen kaikki julkisivut oli kunnostettu, 

Engelin puolen tilojen peruskorjaus, juhlasali mukaan lukien, oli valmistunut ja uu-

della puolella työt olivat käynnistyneet aulatilojen osalta. Rahoituksen puutteessa 

alkuperäisestä tavoitteesta jäi siis uupumaan suuri osa uuden puolen peruskorjaus-

ta. Vuonna 1991, rahoituksen taas ratkettua, käynnistyi Peruskorjausvaihe II, mikä 

jatkui vaiheistettuna aina vuosituhannen vaihteeseen saakka, edelleen Arkkitehti-

toimisto LPR:n ja arkkitehti Laihon johdolla. Päätöksenteko hankkeen keskeisissä 

kysymyksissä eteni siten, että arkkitehdin ratkaisuesityksestä kuultiin yliopiston ja 

asianomaisten työryhmien lausunnot, minkä jälkeen rakennushallitus teki lopulliset 

päätökset.310

Vaiheen I kokonaiskustannukset olivat 72,5 miljoonaa, I vaiheen päättyessä II vai-

heen (uusi puoli + Kluuvin huoltotunneli) kustannuksiksi arvioitiin 49,5 miljoonaa. 

Seuraavassa tätä yli kymmenen vuotta kestänyttä prosessia ei käsitellä kronologises-

ti, vaan tilallisesti ja kokonaisuutena.

TYÖRYHMÄT
Peruskorjausta edistävään työryhmään kuuluivat: 

Rehtori Olli Lehto, pääjohtaja Matti K. Mäkinen, toimistopäälliköt Arvo Jäppinen ja Aimo Murto-
mäki, osastopäällikkö Toivo Vainiontalo sekä rakennussuunnittelupäällikkö Eea Pekkala-Koskela.

Peruskorjauksen suunnittelua valvova työryhmä 16.1.1985: rehtori Olli Lehto, prof. Matti Klinge, 
Prof. Pentti Leino, prof. Henrik Lilius, osastopäällikkö Matti Malmberg ja rakennusuunnittelu-
päällikkö Eea Pekkala-Koskela. 

Restauroinnin kysymyksiä ja ratkaisuja pohtiva ”nimetön” työryhmä perustettiin loppuvuodesta 
1987: 

Yliarkkitehti Marjatta Erwe, FL Rainer Knapas, Museoviraston osastonjohtaja Pekka Kärki, yli-
opiston Taidehistorian professori Henrik Lilius sekä arkkitehti Ola Laiho (LPR), kokouksissa oli 
toisinaan paikalla myös Museoviraston arkkitehti Marja Ivars ja konservaattori Pentti Pietarila 
sekä rakennushistorian tutkija Veikko Kunnas ja arkkitehdit Anja Karlsson (LPR) ja Juha Lem-
ström (YO Tekninen osasto).

RAKENNUSLUVAT (1984 - 2004)
2-26969-C-88 Alkuperäinen peruskorjauslupa (kellari – 5. krs) 

2-2467-B-90 Liittymä huoltotunneliin

2-2993-B-91 Muutos: kellarin sos. tilat; D-osa 4. krs; huoltotunnelin sijoitus

2-0III-C-93 Muutos: kellarin arkistotilat; uusi hissi + hissikonehuone vesikatolle

2-969-B-96 Jatko-, lisä ja muutoslupa: uuden puolen IV-konehuoneen laajennus vesikatolle; ul-
lakkotilan muutos- ja korjaustyöt; 3. kerroksen opetustilojen korjaus ja muutos; hissin jatkolupa

2-123-C-97 5. krs D-osan muutos- ja korjaustyöt; 1. krs Fab. kadun oven moottorointi ym.; 
kellarissa IV-laitemuutoksista johtuvia töitä

2-3469-Z-98 Unioninkadun luolan liittyminen

2-0132-B-99 Hissi- ja porrasyhteys huoltotunneliin

2-0672-A-99 Yhdystunneli Fabianinkatu 20 ja 33 väliin

2-1757-D-03 Peruskorjaus, koskien lähinnä Yliopistonkadun siipeä

2-3644-B-03 Huoltotunnelin rakentamista

2-1179-D-04 Yliopistokadun siiven muutostyöt

KESKEISET TOIMIJAT
Rakennuttaja: Rakennushallitus ja yliopiston Tekninen osasto yhteistyössä

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto LPR, arkkitehti Ola Laiho

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pontek, Kruus & Myllymäki Ky

LVI: Insinööritoimisto Leo Maaskola Ky

Sähkö: Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Pääurakoitsijat: Rakennusliike Aaltola & Haapasaari Oy (mm. vanhan puolen peruskorjaus), 
Maalaus ja rakennus P. Apell Oy (julkisivut) sekä Remonttipiste Oy (uuden puolen aulatyöt).
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Peruskorjausvaihe I: 1987 - 1990

1A 1987–1988 Ikkunoiden korjausta ja uusintaa. Vesikatteen lappeiden uusiminen Aleksanterinkadun 

puolella, peltitöitä ulkoseinillä, ulkoseinien rappausta. Aleksanterink. julkisivujen rap-

pauskunnostus 

1B 1987 Kanslerinviraston kunnostus.

1C 1987 2.krs: Opettajien kahvilan, kabinetin, lehtihuoneen ja kahvilan tarjoilukeittiön kunnostus

2A 1988 Katujulkisivujen kunnostus, vesikaton lappeiden kunnostus. (matalissa osissa ei vesikatto) 

2B 1988 Uuden puolen 4. krs laitostilojen kunnostus, maalauskorjauksia aulassa, 2 uutta sähkö-

nousua 0.-5.krs.

2C 1988 Vanhan puolen sisätilojen korjaus, juhlasali mukaan lukien. Ikkunoiden kunnostus, sisä-

pihan puoleisten peltikatteiden kunnostus, poistoilmapiiput (ilmanvaihto). Huoltopihana 

palvellut alue (eteläinen sisäpiha) kahvilan terassiksi. Päällystettiin graniittilaatoilla, käynti 

Fabianinkadun puoleisesta aulasta ja opiskelijaravintolasta.

3A 1989 Sisäpihajulkisivujen kunnostus; lasikatteen kattoikkunat ; eteläisen sisäpihan katteen uu-

siminen + istutukset; E- ja F-osien tasakattojen korjaus.

3B 1989 Katujulkisivujen maalaus kesällä 1989; julkisivupellitysten maalaus, ikkunoiden maalaus 

sisätilojen korjauksen yhteydessä.

3C 1989 D ja F-osien kunnostus ja maalaus 1-2.krs; Fabianinkadun puoleisten tuulikaappien uusi-

minen, puhelin- ja vahtimestaritilat, sisääntuloaula ja vaatesäilytys, opiskelijoiden wc-tilat, 

pääportaat 3.kerroksen aulaa edeltävälle lepotasolle asti, hissikuilut 1-3.krs sekä hissikorit; 

kanslerinviraston sisäänkäynti, 2.krs aula (2001) ja eteläsiiven käytävä (2088), käytävä 

1039.

4A 1990 Sisäpihojen ulkomaalaustyöt, yhdyskäytävän ja porttikäytävän kiviainespinnat; A-osan 

peltikaton ja muiden vesikattorakenteiden maalaus; ikkunoiden (myöhemmin korjatta-

vien) ulkopintojen maalaus.

1991 Suuri konsistorinsali, seinien vaimennusverhous, kalustomuutoksia

1992–1993 Uuden puolen kellaritilojen korjaus- ja muutostyöt, porrasyhteys pohjoiselle sisäpihalle ja 

wc-tilan (naisopiskelijat) peruskorjaus.

1993 Kellarin muutostyöt; kellarikerrokseen arkistotiloja; hissi; henkilökunnan sos. tiloja; kau-

kolämpökeskuksen uusiminen; lapsiparkki D-osan luoteisnurkkaan, entisen asunnon pai-

kalle

1994 Uuden puolen keskisiiven tilojen 1053-1055 toimistohuoneiden muutos- ja peruskor-

jaustyöt.
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Peruskorjausvaihe II, Uusi puoli 1995 – 1999 (2004)

II /1 1995 Neuvontatoimiston peruskorjaus, uuden puolen 1. krs neuvontatoimisto, 2. krs. wc-tilo-

jen korjaus.

II /2 1995-96 Pohjatutkimus. Pienen juhlasalin korjaus (korjaukseen sisältyy lattiarakenteen uusiminen 

kokonaan teräsrakenteiseksi).  Luentosali 4051, hissi 3 + hissikonehuone, työhuoneet 

5048-5051, 2.-5.krs wc:t (uusi puoli). 

II /3 1996 Uuden puolen 3.krs aula, opetustilat, 4.krs aula 4001. Fabianink. rakennusaineisten hor-

mien kunnostus. Vanhojen hissien (1 ja 2) kunnostus. IV-konehuoneen laajennus, ullakon 

tasolle uusi konehuone, uusi rakenne vesikatolla, hissi olemassa olevaan kuiluun; Fabia-

ninkadun puoleisen siiven katolle MV:n hyväksymiä iv-piippumuutoksia.

II /4 1996–1997 5.krs opetustilat, kirjasto ja työhuoneet pääportaikon pohjoispuolella. Pääportaikon poh-

joispuolen porrastilojen kunnostus 1.-5.krs + erinäisiä teknisiä toimia. Uuden puolen 

1.krs aula, vahtimestaritilat, vaatesäilytys, miesten wc:t.

II /5 1997–1999 1.krs keskiosa (mm. orkesterilämpiö) (C), Suuri luentosali (Sali 1),2.krs etelä ja länsisivu 

(Runeberg ja Topelius-salit), pääportaikon eteläpuolen porrastilat, muutoksia keittiössä, 

kellarissa.

II/6 1999 Hissi- ja porrasyhteys huoltotunneli (liittyvät kirjavarastoluolaan); jäteasema ja tavaranvas-

taanotto huoltotunnelin tasolle; ravintolakeittiön kunnostus

II/7 2004 Yliopistonkadun siipi 1. – 2.krs, uusi portti ja siiven ulko-ovi; Porthanian ja päätalon vä-

linen putkitunneli levennettiin huoltokäytäväksi, vesikaton korjausta, kanslerinviraston 

kunnostus Diasarja vuodelta 1986, TILA.
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8.2. Peruskorjauksen tavoitteet 

Monen eri toimijan käytössä olevan rakennuksen peruskorjaus edellytti hyvin tar-

kan aikataulutuksen ja vaiheistuksen. Kuvaavaa onkin se, että suunnittelu oli ratio-

naalista ja painottui tilojen käytön järjestelyyn, töiden aikatauluttamiseen, pintojen 

huoltamiseen ja talotekniikan suunnitteluun. Hufvudstadsbladetin mukaan yliopis-

ton teknisen osaston arkkitehti Anja-Kirsti Kuokkanen oli haastattelussa todennut, 

että kattavaan restaurointiin ei voida ryhtyä tiukan budjetin vuoksi. Aikakauden 

ajattelun mukaan restauroinnilla tarkoitettiin lähinnä rekonstruoivia toimenpitei-

tä ja ainoastaan juhlasalin osalta Kuokkanen totesi, että siellä pyritään palaamaan 

Sirénin väriskaalaan. Toisaalta helmikuussa 1988 todettiin, että saliin etsitään uusi 

väriskaala ja valaistus uusitaan.311 Toisaalta yliopiston lähtökohta oli hyvinkin ra-

kennussuojelumyönteinen: osastopäällikkö Toivo Vainiontalon mukaan tarkkaa tila-

ohjelmaa ei ollut mielekästä tehdä ennen varsinaisen suunnittelun käynnistymistä, 

sillä rakennus korjataan sen omilla ehdoilla ja tilajärjestelyjä muutetaan vain jos ne 

ovat perusteltuja.312 Yliopiston näkemys töiden tärkeysjärjestyksestä painotti ensi-

sijaisesti ulkoasun sekä tärkeimpien interiöörien kunnostamista sekä kellaritilojen 

ja huoltoyhteyksien läpikäyntiä. Näiden lisäksi tuotiin esiin opintoasiaintoimiston 

tilojen uudistaminen sekä vähäiset, lähinnä suomen kielen laitoksen tiloja koskevat 

tilajärjestelyt.313

Museovirasto määritteli peruskorjauksen suojelu- ja restaurointitavoitteet, perus-

tuen vuoden 1985 perustamis- ja esisuunnitelmassa esitettyihin muutostarpeisiin. 

Syyskuussa 1987 päivätyssä, Pekka Kärjen muotoilemassa muistiossa todettiin: ”Pe-

ruskorjauksen yhteydessä toteutettavan restauroinnin tulee tähdätä rakennushisto-

riallisesti arvokkaan asun painottamiseen ja selkiinnyttämiseen, jolloin myös tietyt 

entistävät ratkaisut ovat aiheellisia.”314 Museoviraston silloisen näkemyksen mukaan 

toiminnat tuli sovittaa rakennuksen puitteisiin ja siihen sopimattomille tuli löytää 

toinen paikka. Vanhat kalusteet tuli ensisijaisesti kunnostaa ja mahdolliset uudis-

tukset tuli mukauttaa Sirénin ajan henkeen. Ajoittain uusittavien teknisten varus-

teiden tai kalusteiden asennuksen tuli olla helposti poistettavia. Sirénin tekemät 

muutokset vanhaan osaan todettiin vakiintuneiksi ja siten vaalittaviksi, ainoastaan 

eteläisen osan huonejaon selkiyttämistä suositettiin. Vestibyylin ja porrashuoneiden 

pintakäsittelyjen osalta toivottiin tutkittavan entistämismahdollisuutta. Käytännössä 

Museoviraston rooli kohdistui erityisesti julkisivujen väriin ja juhlasalin restauroin-

tiin liittyviin kysymyksiin. 

Lupasarja vuodelta 1988, 1. kerros pihasuunnitelmineen, LPR. HRAKVV.

Tarkentava suunnitelma 1989, juhlasalin alapuolinen tila, urakkavaihe 2C.  5.6.1989 piir. 03-23 B, LPR, TILA.
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Restaurointia ohjaavan ”nimettömän työryhmän” pöytäkirjoihin kirjattiin sekä ylei-

siä että erityisiä, huonekohtaisia tavoitteita. Yleisesti keskusteltiin Engelin ja Sirénin 

osien välisestä ”rajanvedosta”. Engelin kreikkalaisvaikutteisen klassismin tärkeiksi 

piirteiksi todettiin mm. vestibyylin peristyylipihateema ja juhlasalin teatterimaisuus. 

Vestibyylin osalta keskusteltiin palauttavasta korjauksesta.315 Kesällä 1988 tehtiin vä-

ritutkimusta vanhan puolen päätiloissa uusien värien lähtötiedoksi.

L2-luonnokset syyskuu 1987

Syyskuussa 1987 arkkitehti Ola Laiho esitteli hankkeen keskeiset työkokonaisuudet 

työryhmän kokouksessa. Liitteessä Laiho on kuvaillut kerroskohtaiset toimenpiteet. 

Kellarikerros muodosti huoltoyhteyksien perustason. Kellarista tuli tehtäväksi hen-

kilöhissi viidenteen kerrokseen ja kolmannen kerroksen kirjastoon tehtiin kirjakul-

jetin. Kellariin sijoitettiin mm. sosiaalitiloja sekä yliopiston arkisto. Ensimmäisessä 

kerroksessa suurimmat työ kohdistuivat opintoneuvontatoimiston alueelle D-osassa 

sekä Yliopistokadun siivessä. Toisessa kerroksessa Yliopistonkadun siivessä palautet-

tiin alkuperäistä tilajakoa, Fabianinkadun siivessä toimistotiloja järjesteltiin. Luento-

saleja palautettiin alkuperäiseen kokoon sekä uudella että vanhalla puolella. Pienen 

juhlasalin akustisten ominaisuuksien parantaminen uusien penkkien vaimentavilla 

pinnoilla ja uuden hissin tuominen viidenteen kerrokseen olivat ylempien kerrosten 

erikseen todettuja kokonaisuuksia.316

Suunnitelmien muotoutuminen

Ensimmäinen vaihe, vanhan puolen peruskorjaus, vuosina 1988-1990 eteni suh-

teellisen tiukalla aikataululla, joten lupapiirustukset vuodelta 1988 antavat varsin 

hyvän kuvan tehdyn työn kokonaisuuksista. Toinen vaihe, uuden puolen peruskor-

jaus, eteni yli kymmenen vuoden aikana 1990-2004 vaihe vaiheelta ja piirustus-

materiaalia ja asiakirjoja syntyi eri vaiheissa runsaasti. Uuden puolen piirustuksia 

laadittiin ensin perinteisesti piirtämällä, mutta 1990-luvun lopulla LPR siirtyi tieto-

koneavusteiseen suunnitteluun (CAD) ja piirustusaineisto siirtyi vähitellen kokonaan 

sähköiseksi. Noin vuodesta 2003 eteenpäin suunnitteluaineisto tallennettiin myös 

Tilan digitaaliseen arkistoon vaiheittain. Toisen vaiheen työt pilkottiin alueellisiksi 

kokonaisuuksiksi ja ajallisesti osa hankkeista oli päällekkäisiä.

Lupasarja vuodelta 1988, 2. kerros, LPR. HRAKVV.

Tarkentava suunnitelma 1989, vanha puoli, 2. kerros, urakkavaihe 2C.  5.5.1989 piir. 03-28, LPR, TILA.
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8.3. Yleistä toteutuksesta

Opetustiloja hallinnon sijaan

15 vuoden aikana toteutuneessa peruskorjauksessa ehti olla monta vaihetta ja ylei-

set toimintatavatkin kehittyivät pitkän suunnitteluyhteistyön aikana. Joitain yleisiä 

piirteitä voidaan kuitenkin todeta. Vanhan rakennuksen kunnioittaminen merkitsi 

pääsääntöisesti alkuperäisten huonejakojen noudattamista mahdollisuuksien mu-

kaan. Toisaalta päärakennuskorttelista pyrittiin tekemään nimenomaan akateemista 

opetusta tukeva kokonaisuus, mikä olikin luonteva lähtökohta, koska sekä uudel-

la että vanhalla puolella alkuperäinen huonejako on paljolti muodostunut suuris-

ta opetustiloista. Tiloja suunnattiin nimenomaan opetuksen käyttöön, mikä olikin 

mahdollista naapuriin vuonna 1977 käyttöön otetun Hallintorakennuksen tarjotes-

sa tiloja hallinnon tarpeisiin.

Peruskorjauksen muodot, materiaalit ja värit 

Sisätilojen osalta vallitseva ”alkuperäinen” materiaali oli sekä uudella että vanhalla 

puolella lähinnä siréniläistä, niin listoitusten, ovien kuin kalusteidenkin osalta, joten 

myös uudet ratkaisut rakentuivat nimenomaan 1930- ja 1940-luvun arkkitehtuurin 

tunnelmiin. Vanhempaa, uusklassistista tunnelmaa haettiin ainoastaan vestibyylissä. 

Pääsääntöisesti siréniläinen asu ja henki ohjasivat ratkaisujen tekemistä.

Päärakennus on tällä hetkellä (2017) pääsääntöisesti edelleen 1990-luvun pinnoilla, 

eli nykyinen väriasu on suurelta osin Ola Laihon ja LPR:n rakennukseen suunnitte-

lema. Huhtikuussa 1989 Ola Laihon laatima näkemys päärakennuskorttelin uusista 

väriperiaatteista:

”Yliopiston vanha ja uusi puoli ovat saaneet uudisrakentamisen ja korjausten mukana 

1930- ja 1940-luvuilla arkkitehti J.S. Sirenin suunnitteleman yhtenäisen, vihertävän 

harmaan sisävärityksen. Myöhempien maalaustöiden yhteydessä lähes kaikki tilat 

molemmilla puolilla on maalattu vaaleammilla, lievästi kellertävillä ja lähes valkoi-

silla sävyillä.

Meneillään olevan peruskorjauksen eri vaiheiden kuluessa lähes koko rakennus maa-

lataan uudelleen. Värityksessä on suunniteltu vanhan ja uuden puolen erottamista 

Noin 1999, Ola Laiho.
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lievästi toisistaan poikkeavilla sävyillä. Vanhan puolen vestibyyliin palautetaan res-

taurointi- ja rekonstruktiomaalauksessa alkuperäiset ruskehtavan eri sävyt. Jotta raja 

käytävään ja saleihin siirryttäessä ei muodostuisi jyrkäksi, näihin tiloihin on nykyisen, 

lähes valkoisen tilalle suunniteltu huoneen käyttötarkoituksen mukaan vaihteleva, 

ruskeanharmaa väritys. Suurelta osaltaan pohjoiseen avautuvissa huoneissa lämmin 

sävy saattaa myös lisätä viihtyvyyttä. Keinovalaistuksen tehostuessa värejä on myös 

nykyisestään jonkin verran tummennettu lähelle J.S. Sirenin käyttämää astetta. Ka-

lustukseen liittyen on poikkeuksena edelliseen eteläpäädyssä taidehistorian laitoksen 

seminaarihuoneeseen ja neuvotteluhuoneeseen valittu harmahtavan sinivihreät sävyt 

sekä pienen konsistorin huoneeseen harmaan punertava sävy.

Juhlasalissa maalattavien pintojen värivalintaan vaikuttavat muuttumattomina pysy-

vät lämpimän harmaat stukkopylväät ja -pilasterit, entinen tuolien verhoilukangas 

sekä nykyiset uudet mahonkiosat ja uusi tammiparketti. Näistä saataviin materiaali-

malleihin sovittaen suunnitellaan väritys lievästi nykyistä tummemmaksi ja ruskeam-

maksi taittaen.

Uudella puolella jatketaan jo peruskorjatuissa tiloissa aloitettua periaatetta palauttaa 

tiloihin alkuperäisen luonteinen väritys.”

Peruskorjaukseen liittyen on tullut esiin vain muutama hyvin rajattu väritutkimus, 

lähinnä kohdentuen vanhan puolen vestibyyliin ja porrashuoneisiin317. 1987 teh-

dyssä dokumentoinnissa on lisäksi selvitetty seinäväriä yhdestä seminaarihuoneesta 

(2069), lehtisalista (2085) sekä kanslerin sisäänkäynnin eteistiloista (2037, 2042). 

Uudelta puolelta tehtyjä väritutkimuksia ei ole tullut esille. Arkkitehti Ola laiho 

muisteli, että varsinaista väritutkimusta ei tosiaan tehty, mutta sävyjä kuitenkin ha-

ettiin työmaan avatuista pinnoista.

Peruskorjauksen vaiheittain laadittu värikokonaisuus on hyvin pehmeä ja varsin 

vaalea. 2C osaurakan maalaustyöselityksessä vanhan puolen ikkunat, ikkunasy-

vennykset ja puuovet määrättiin maalattavaksi viileällä valkoisella Monicolor 6066 

(vastaavuus Monicolor Nova F157, arvioituna noin NCS 0601-G). Samaa sävyä 

käytettiin alakatoissa. Lisäksi todettiin: ”Seinäpintojen sävyjen osalta tulee käytet-

tävien värisävyjen määrä olemaan noin 10, mistä tehosävyjä 3; tämän lisäksi käyte-

tään juhlasalin seinäpinnoissa koristeaiheineen noin 10 eri sävyä tai perussävyjen eri 

tummuusasteita.”318 Vanhalla puolella vestibyylin lämmin punaruskea on vanhan 

puolen muihin sävyihin verrattuna huomattavan voimakas. Jo viereisten lämpiöiden 

Noin 1999, Ola Laiho.
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sävyissä valööriä on selvästi vähennetty eikä tiloissa ole varsinaista värillisyyden tun-

tua, kuten vestibyylissä. Ikkunoiden ulkopuolinen sävy määrättiin jo tässä vaiheessa, 

ennen lopullisen julkisivusävyn päättämistä, keskiharmaaksi Monicolor 6367319 (ei 

suoraa vastaavuutta Monicolor Novassa, arvioituna noin NCS S 4002-B). Pintavah-

vistuskangasta käytettiin varsin laajalti, mm. kaikissa rapatuissa ikkuna- ja ovisyven-

nyksissä sekä rappauskorjatuilla katto- ja seinäpinnoilla. 

II vaihe

Uudella puolella seinäsävyjä valittiin hyvin pehmeästä vihertävästä ja beigestä skaa-

lasta, lattioihin valittiin saman skaalan linoleummattoja, muut rakennusosat olivat 

pääsääntöisesti viileää valkoista. Esimerkiksi 3. kerroksen käytävien seinäsävy oli 

pehmeä beige MC Nova H104 (noin NCS 1807-Y25R), käytävän varrella olevat 

salit saivat seinilleen saman skaalan vaaleamman version MC Nova G104 (noin 

NCS 1505-Y25R). 1. kerroksen eteisaulan seinät ja katto maalattiin samalla taitetulla 

vaalealla sävyllä MCN V098 (noin NCS S 0804-Y), porrashuoneen seinät vaalealla, 

viileällä beigellä  MCN S 098 (noin NCS S 1505-Y10R).

Poikkeavan vahva sävykokonaisuus toteutui pienen juhlasalin aulaan 4001, jossa 

päätyseinien selvästi siniseen kääntyvä keskiharmaa, kiiltävät, mustavartiset pylväät 

ja valkoiset joonialaiset kapiteelit yhdessä mahonkipintaisen peilipöydän ja kultai-

sen veistoshahmon kanssa muodostavat määrätietoisen väriin, muotoon ja kontras-

tiin perustuvan sommitelman. Peruskorjauksen lähtökohtana oli olemassa olevan 

asun säästäminen. Vaikka tilan edelleen olemassa oleva vihreäsävyinen, valkoisella 

ruudukolla jäsennelty kumimatto ei ole alkuperäinen, määrittelee se tilan olemusta 

voimakkaasti. Kävelyaulan päätyseinien harmahtava sininen maalattiin olemassa ol-

leen sävyn mukaan. Alkuperäisestä sävystä ei ole tietoa, mutta vanhimmissa valoku-

vissakin pinta esiintyy selvästi tummana. Seiniin valittiin vaalea lämmin beigen sävy 

MCN V099 (noin NCS 1205-Y20R), palkisto tutulla viileän valkoisella MCN F157. 

Pienessä juhlasalissa kiinteät sävyt ovat myös hyvin pehmeitä ja tilan eloisa vihreä 

luonne syntyy vihreällä verhoilluista istuimista. 

Nämä pehmeät sävyt antavat hyvän kuvan siitä lähes kontrastittomasta värikokonai-

suudesta, joka uudelle puolelle toteutettiin 1990-luvun aikana. Epäilemättä Sirénin 

saleissa valo ja puhtaus oli alunperinkin yksi keskeisistä teemoista, mutta 1930-lu-

Arkkitehtitoimisto LPR:n värit peruskorjauksen eri vaiheissa ovat luonteeltaan pehmeitä, 
vaaleita ja murrettuja, kokonaisuutta yhtenäistäviä. TILA.

Ala-aula oli yksi tiloista, joissa päädyttiin selvästi aiemmasta ja Sirénin alkuperäisestä poik-
keavaan valoratkaisuun. Lieriömäiset seinävalaisimet poistettiin kokonaan ja tilan kaikille 
seinille sijoitettiin valaisinrampit, joilla pyrittiin tarjoamaan riittävän vahva ja epäsuora valo 
hämäräksi koettuun ala-aulaan. Kuva noin 1999. Ola Laiho.
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kulainen väriskaala on tyypillisesti ollut jonkin verran vahvempi kuin 1990-luvulla 

toteutettu tulkinta. Modernit puolikiiltävät tai puolihimmeät kalvomaiset maalikäsit-

telyt ovat lisäksi omiaan syömään pois värin vaikutusta täysin mattaan ja eläväiseen 

kalkkimaaliin verrattuna.  

Vanhoja linoleum- ja kumimattoja jouduttiin uusimaan laajalti. Korvaavina materi-

aaleina käytettiin tiloista riippuen muovimattoja (mm. Noraplan ja Estrad), linole-

um-mattoja (Sommer Veneto) sekä kumimattoja (Mondoplan). 1930-luvun kumi-

mattojen ja 1940-luvun linoleumien kuvioinnit ovat usein varsin suuria ja näyttäviä, 

toisin kuin 1980- ja 1990-luvulla saatavana olleet tuotteet. Tämä näkyy mm. aula-

tilojen uusituissa lattioissa.

Kalusteet ja valaisimet

Arvokkaimmissa tiloissa 1930- ja 1940-lukujen kalusteet olivat säilyneet ja näissä 

vanhojen kalusteiden kunnostus oli itsestään selvä lähtökohta. Luentosalien ja au-

ditorioiden 1930- ja 1940-lukujen kiinteitä rivipenkkejä kunnostettiin ja uusittiin 

tarpeen mukaan. Kiinteiden penkkien ja pöytien alapintoihin lisättiin vaimentavia 

mineraalivillalevyjä ja taustaseinin lisättiin vaimentavia pintoja huoneakustiikan 

parantamiseksi. Luentosalien kalustusta täydennettiin uusilla opettajanpöydillä. 

Suuren luentosalin kiinteät penkit irrotettiin, lattiarakenne uusittiin, kiinteät pöytä-

rungot kunnostettiin ja sijoitettiin vanhoille sijoilleen, mutta istuimiin tehtiin mer-

kittäviä muutoksia akustiikan parantamiseksi. Vanhojen, Sirénin vaiheen ovien ja 

listojen, paikoin myös kalusteiden uudelleen tekemistä replikoina pidettiin muu-

tamin paikoin oikeana ratkaisuna. Esimerkiksi opettajien kahvilassa Arttu Brumme-

rin suunnitelmia mukaillen koko kalustus tehtiin uudestaan, aiempaa vahvemmin 

liitoksin. Täysin uudet luentokalusteet suunniteltiin pieneen juhlasaliin. Istuimien 

muoto ja asettelu on läheistä sukua 1930-luvun ratkaisulle, mutta rungon teräksiset 

levyrakenteet henkivät 1990-luvun muodonantoa.

Aiempina vuosikymmeninä tiloihin tuodut loisteputkivalaisimet purettiin pois 

jokseenkin kattavasti. Uusina valaisimina käytettiin pallovalaisimia laajalti, mutta 

1930-lukuun nähden kasvaneesta valon tarpeesta johtuen pallovalaisimien mää-

rä saattoi olla kolminkertainen verrattuna Sirénin sähköpiirustuksen valopisteisiin. 

Valonlähteeksi vaihdetut pienloisteputket nostivat valotehoa aiempiin hehkulamp-

Valon lisääminen tiloihin oli yksi peruskorjauksen kattavista tarpeista. Luentosaleihin lisät-
tiin epäsuoraa valaistusta ja ullakkokerroksessa palautettiin kookkaat kattoikkunat, perus-
valaistuksena loisteputket. Noin 1999, Ola Laiho /LPR.

Pääsääntöisesti valosuunnittelussa pitäydyttiin vanhoissa kunnostetuissa valaisimissa, nii-
den uusissa variaatioissa sekä uusissa tyyppivalaisimissa. Opettajien kabinettiin Ola Laiho 
suunnitteli erikoisvalaisimen. Kuva noin 1999, Ola Laiho / LPR.
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puihin verrattuna. Lisäksi luentosaleihin lisättiin suhteellisen suuritehoisia epäsuo-

raa valoa antavia seinävalaisimia. 1930-luvun säilyneet valaisimet pääsääntöisesti 

kunnostettiin. Esimerkiksi opiskelijaruokalassa alkuperäinen 1930-luvun valaisimet 

olivat säilyneet. Valaisimet kunnostettiin, niiden lukumäärä on ilmaisesti edelleen 

sama kuin 1930-luvun lopulla, mutta yksittäisten valaisimien valotehoa on selvästi 

lisätty.

Talotekniikka

Ilmanvaihto uusittiin vaiheittaisen peruskorjauksen yhteydessä kokonaisuudessaan. 

Vanha puoli oli osittain ollut edelleen painovoimaisen ilmanvaihdon varassa. Van-

hoja, seinän sisäisiä hormeja hyödynnettiin laajalti sekä tulo- että poistoilman rei-

teiksi. Vanhalla puolella huonetilat säilyivät pääsääntöisesti ehjinä ja alaslaskettuja 

kattoja tehtiin vain wc-tiloihin. Ilmanvaihtokonehuoneita hajautettiin useampaan 

paikkaan, suurimmat sijaitsevat juhlasalin pohjoiskyljellä, vesikattorakenteen ala-

puolella ja uudella puolella, pienen juhlasalin ja 4. krs. aulan välissä, osittain vesika-

ton päälle nousevana rakenteena.

Lämmityksen ja putkien osalta vuoden 1985 suunnitelmassa todettiin yleisesti: 

”Lämmityksen osalta patteriventtiileistä suurin osa on juuttunut kiinni, kahvat ovat 

rikki ja sulkuventtiilit ovat huonokuntoisia ja huonosti toimivia. WC- ja sosiaalitilo-

jen putket ja kalusteet ovat vanhoja loppuun kuluneita.” Lämpöjohdoista todettiin 

uusittaviksi pohjajohdot sulkuineen, mutta 1930-luvun radiaattorit ovat edelleen 

käytössä suuressa osassa tiloja. Vanhat Aerovent-laitteet on poistettu viimeistään 

tässä vaiheessa, ja osaan tiloista lisättiin uusia radiaattoreita. 

Porrashuoneen kuiluissa on jo alun perin ollut varaukset neljälle hissille, joista vain 

yksi toteutettiin alun perin, toinen vuonna 1964. Peruskorjauksen yhteydessä toteu-

tettu kolmas, rivin pohjoisin hissi toteutettiin kellaritasolta 5. kerrokseen asti. Kella-

ritasolta alaspäin tehtiin uusi hissi, joka laskeutuu Kluuvin huoltotunneliin saakka. 

Myös vanhalla puolella tutkittiin hissin sijoittamista, mutta hankkeesta luovuttiin, 

sillä ”mikään ratkaisu ei olisi onnistunut liiallisesti tärvelemättä rakennusta”.320 

Teologisen tiedekunnan kokous-
huone oli 1930-luvulla valaistu 
yhdellä lasimaljavalaisimella. Kun 
tila peruskorjauksessa tehtiin uu-
destaan aiempaa noin kolmannes 
pienempänä, lisättiin valaisimien 
lukumäärä kolmeen. Uusi valaisin 
on vanhan valaisimen uudelleen-
tulkinta. Kuvat 2012, Linden, TILA 
ja noin 1937, Sirénin arkisto / EM.
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Ikkunat ja ovet

Ikkunoita kunnostettiin puuosakorjauksena jo ennen varsinaista peruskorjausvai-

hetta, sekä uudella että vanhalla puolella. 1990-luvulla uudella puolella tehtiin 

varsin kattavasti sisäpokien lämmönpitävyyden parantamista vaihtamalla sisälasi 

lämpölasielementiksi. Ikkunoissa on monin paikoin uudemmat tappisaranat, vii-

meistään 1990-luvulta. 

Sisäovet kunnostettiin, heloituksia ja lukituksia uusittiin tarpeen mukaan, tiivisteet 

uusittiin. Uusien ja muutettujen oviaukkojen detaljointi toteutettiin pääsääntöisesti 

Sirénin detaljoinnin mukaisesti, niin ovilevyjen kuin listoitustenkin osalta. Ovipai-

nikkeina käytettiin LPR:n toimiston Eduskuntatalon lisärakennusta varten suunnit-

telemaa Parlamentti-painiketta, sekä kromattuna että messingin värisenä. Sirénin 

1930-luvun painiketta on myös säästynyt runsaasti, sekä teräksen että messingin 

värisenä.
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8.4. Keskeisten tilojen ratkaisut

Juhlasalin uusi asu

Juhlasali oli vuosikymmenien saatossa muuttunut hiukan nukkavieruksi ja sen edus-

tuskelpoiseksi saattaminen yliopiston 350-vuotisjuhlia varten koettiin tärkeäksi. 

Aikalaislehdissä tuotiin mielellään esille salin palauttamista engeliläiseen asuun, 

mikä oli luonnollisesti hyvin ristiriitainen yksinkertaistus. Restauroinnin työryhmä 

oli todennut, että juhlasali tulee olemaan kolmen aikakauden yhdistelmä, Sirénin 

ja Engelin tuottamaa hybridiä muokattiin uuteen suuntaan, arkkitehti Ola Laihon 

tulkintana. Juhlasalin värityksestä, penkeistä ja katon IV-ratkaisuista käytiin myös 

keskustelua. Engeliläisen salin keskipisteessä olleen podiumin kaltaisen korokkeen 

palauttamisesta pohdittiin, mutta työryhmässä todettiin, että uuden kokonaisuuden 

lähtökohtana pidetään nykytilaa, rekonstruktiota ei ryhdytä tekemään.321 

Lattian pyökkilautaparketti vaihdettiin tammisauvaparkettiin ja pula-ajan valinnaksi 

tulkittu koivuvaneri istuinten selkänojissa vaihdettiin himmeäksi lakattuun mahon-

kiin. Näiden ajateltiin edustavan Engelin valitsemia arvokkaita materiaaleja, tosin 

palovakuutuskirja vuodelta 1851 toteaa, että juhlasalissa oli yksiväriseksi maalattu 

lattia. Sirénin toimesta lattia olikin muutettu tammiparketiksi jo sotaa edeltävän res-

taurointityön yhteydessä. ”Nimettömän” työryhmän mukaan penkkien ja lattian tuli 

muodostaa aiempaa yhtenäisempi ja tummempi kokonaisuus. Juhlasalin värien tuli 

vaalentua alhaalta ylös siirryttäessä ja kalusteiden värien tuli olla sitä vaaleampia 

mitä nuorempia ne olivat.322 Podiumin asetelmasta ja sen taustalla olevasta pyl-

väiden jalustan etuseinästä keskusteltiin työryhmässä myös. Sirénin puupintainen 

ratkaisu oli ymmärrettävissä erilaisten porrastuvien korokkeiden takia, sillä tällöin 

pylväikön lattia yhdistyi puisen etupinnan kautta keskialueen porrastuksiin. Kun 

keskialue nyt muokattiin staattisemmaksi, lähinnä yhtä asetelmaa varten, koettiin 

”parkettipintainen” jalusta vieraaksi. Seinämä haluttiin kiviaineisen oloiseksi.323 To-

teutunut matalahko puuseinämä täytyy nähdä jonkinlaisena kompromissina siréni-

läisen materiaaliajattelun ja Ola Laihon modernimman tulkinnan välillä. Keskialu-

een lisäistuinten siirtämiseksi keskialueelle tehtiin hissi kellarivarastoon.

Leikkaus kohti kateederiseinää, alakaton päällä oleva ilmakammio näkyy hyvin. 1989, LPR, TILA.

Juhlasali ennen peruskorjausta, noin 1988, diat TILA.

ILMAKAMMIO
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Oli tiedossa, että yliopiston vuonna 1833 hankkimat viisi pronssista kattokruunua 

oli myyty Juvan seurakunnalle vuonna 1862, kun yliopisto päätti hankkia kolme 

kaasupolttimoin varustettua kattokruunua herra Gropiukselta Berliinistä. Vuosikym-

menien saatossa salissa ehti olla useita erilaisia valaisinratkaisuja, Sirénin 1940-luvun 

ratkaisussa sali valaistiin kokonaan katon ja seinien kautta epäsuorasti. Kun saliin nyt 

ryhdyttiin suunnittelemaan uutta valaistusta, pidettiin kruunumaista ratkaisua hy-

vänä. Yhtenä vaihtoehtona pidettiin alkuperäisen kaltaista pronssikruunua, toisena 

vaihtoehtona arkkitehti Ola Laiho suunnitteli kookkaan, modernin kruunuvalaisi-

men. Kokousmuistion mukaan luonnosta pidettiin ”ehkä liian särmikkäänä”. Rat-

kaisun tekemiseksi järjestettiin koekatselmus, jossa vertailtiin Juvan seurakunnalta 

lainattua vanhaa yksilöä sekä Laihon suunnitteleman valaisimen prototyyppiä. Sekä 

valvovan että edistävän työryhmän jäsenet osallistuivat katselmukseen ja valinta 

osui vanhaan valaisintyyppiin. Juvan seurakunnalle ehdotettiin alkuperäisten valai-

simien takaisin ostoa, mutta seurakunta ei ollut halukas luopumaan valaisimista, 

joten valaisimista teetettiin kopiot. Huutokaupassa tiedetään aikoinaan myydyn 

5 kruunua, nyt uuteen, siréniläiseen saliin teetettiin 6 kruunukopiota. Professori 

Lilius toi jo suunnitteluvaiheessa esille omana kantanaan, että replikan tuominen 

Yllä Juvan kirkossa nykyään olevat vanhat kynttiläkruunut, jotka on jossain vaiheessa sähköistetty (www/Juvan 
seuakunta). Oikealla prototyyppi Ola Laihon suunnittelemasta uudesta valaisimesta (Ola Laiho). Alla saliin to-
teutetut, nykyiset valaismet, jotka valmistettiin replikoina, Juvan valaisimen mukaan. (nykytila / Okulus)

Alas-valojen huolto tapahtuu matalassa välitilassa, entisessä ilmakammiossa.
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saliin olisi restaurointiteoreettisesti kyseenalaista. Pöytäkirjan mukaan työryhmien 

jäsenet kuitenkin pitivät kruunuvalaisimia kauniina ja sopivina.324 Salin kuusi kruu-

nua voidaan laskea huoltoa varten alas käsikäyttöisin nostopyörin. Lisäksi kattopin-

taan asennettiin alasvalo-tyyppisiä upotettuja valaisimia, joilla keskialueelle saadaan 

vahvempi valaistus. Näiden valaisimien huolto tapahtuu kattopinnan ja betonira-

kenteen välisessä noin 1,5 m korkeassa kammiossa.

Salin ilmanvaihdon parantamiseksi päädyttiin kääntämään järjestelmä alhaalta 

puhaltavaksi ja ylhäältä poistavaksi, minkä ansiosta kattopintaa voitiin uudelleen 

käsitellä ja siten parantaa salin akustisia ominaisuuksia.325 Sirénin ratkaisuna ollut 

rei’itetyn alakattopinnan läpi virtaava tuloilma siirrettiin lattian porrastasojen etu-

pintaan, tuolien taakse. Vanha likaantunut alakattolevy poistettiin ja tilalle tehtiin 

sileä pinta. Poistoilmasäleiköt tehtiin katon rajaan, leveän kattolistan päältä. Akus-

tiikan parantamiseksi vaimentavia pintoja tehtiin taustaseiniin, sekä etuseinän pyl-

väsrivin taustan kattoon ja päätyseiniin. Myös leveän kattolistan päälle tehtiin mine-

raalivillakaista ja istuimien alapinta tehtiin ääntä vaimentavaksi. Lattian uusimisen 

yhteydessä kaikki talotekniset asennukset tehtiin lattian alle.

Salin pohja istuimineen, 31.10.1988, LPR ARK 60-03. TILA.

Nykytila. Ilmanvaihdon poistoilmasäleiköt näkyvät korkean palkiston päällä, katon kaarteessa. 

Lattiarakenne ja pinta uusittiin kokonaan. Kuvassa näkyy uuden porrastuksen etupintaan jätetyt 
tuloilman reitit. Kuva 1989, HYM61492.
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Istuimet päädyttiin uusimaan kokonaan, ainoastaan 1960-luvun hyvälaatuiseksi 

osoittautunut, alkuperäisen 1940-luvun mallin mukaan kudottu verhoilukangas 

voitiin säilyttää. Runar Engblomin taittuvan penkin muodonanto säilytettiin siis tar-

kasti, jotta vanhat verhoilukankaat voitiin uusiokäyttää. Tuolimekanismit pyrittiin 

ratkaisemaan aiempaa rationaalisemmin. Jalkarakenteet ja selkänojat toteutettiin 

mahonkiviilutettuna ja puolihimmeäksi lakattuna. Tuolirivistöjen yleisilme muuttui 

huomattavasti tummemmaksi.

Vanhassa salissa sijainneen, kuvanveistäjä Ivan Martosin tekemän pronssisen Alek-

santeri I:n rintapatsaan sijoittamista saliin pohdittiin pitkällisesti, mutta lopulta kon-

sistori päätti luopua ajatuksesta. Kateederin taakse sijoitettiin sen sijaan kahden 

hallitsijan pienemmät, marmoriset rintakuvat. Yleisöä katselevat vierekkäin Turun 

Akatemian vuonna 1640 perustanut Kuningatar Kristiina sekä Aleksanteri I, jonka 

suosiollisella tuella yliopisto kasvoi ja vahvistui. 

Vertailukuva vuodelta 1989. Oikealla Sirénin vaiheen koivurun-
koinen istuin, vasemmalla prototyyppi uutta, mahonkipintaista 
istuinrunkoa varten. 

Sirénin pintoja ja rakenteita käsiteltiin harkin-
nalla. Teräsbetonista toteutetun palkiston ja 
pylväiden pinnat huoltomaalattiin, betonipalkin 
liikuntasaumat jätettin vapaasti auki. Pylväiden 
ja pilasterienkipsimarmoripinnasta todettiin 
seuraavaa: ”Juhlasalin pylväiden ja pilasterien 
uurretut varret ovat hamahtavan valkoista kip-
simassasta valettua stukkoa, pinta on kevyesti 
marmoroitu massaan sekoitetulla tuhkanhar-
maalla pigmentillä. Pylväskanneluurit on valettu 
erikseen muotissa ja juotettu sitten paikalleen, 
liitoskohdat ovat pinnan kohokohdissa.” (LPR:n 
ohjeistus pylväiden kunnostamiseksi 3.5.1989)

Pinnat todettiin varsin hyväkuntoisiksi, jonkinver-
ran kopoa, vähäisiä halkeamia, karkealla laastilla 
tehtyjä paikkauksia sekä alkydimaaliretusointeja. 
Puhdistus tehtiin ohjeen mukaan Marseille-saip-
pualiuoksella kostutelulla säämiskällä, aiemmat 
huonot paikkaukset poistettiin ja korvattiin kipsi-
massalla, pinnat käsiteltiin vahalla (mehiläisvaha 
+ karnaubavaha) ja kiillotettiin.

Juhlasalin uuden tuolin rakenne 1989, LPR, TILA.
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Kuvat yllä: kateederi vuosina 1930, 1932 ja 1936 (Pieti-
nen, MV /Finna). Aleksanteri I:n suuri rintakuva siirret-
tiin pois vuonna 1932. Kateederiin liittyvät kandelaabe-
rit sähköistettiin valokuvien perusteella vuosien 1932 ja 
1936 välillä, ja ne katosivat sotavuosina. 

Peruskorjauksen yhteydessä hankittiin korvaavat, mut-
ta niitäkään ei ole viime aikoina pidetty salissa. kuva 
vasemmalla noin 1990, Ola Laiho. Oikealla nykytila 
Okulus.
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Vestibyylin restaurointi

Vuonna 1975 toteutettu vestibyylin edellinen restaurointi koettiin vanhentuneeksi 

tai epätodeksi, sillä peruskorjauksen aikana lehdistössä tuotiin esiin kuinka vesti-

byyli tässä yhteydessä palautetaan alkuperäiseen, punaruskeaan väriskaalaan ko-

ristemaalauksineen. Vestibyylin muista pinnoista tehtiin tässä vaiheessa tarkentavaa 

tutkimusta. Veikko Kunnaksen raportti vuodelta 1987 on yleisluontoinen ja samana 

vuonna Irmeli Vaartio laati tarkemman tutkimuksen pelkästään vestibyylistä. Do-

kumentointiin tallennettiin sekä vanhin värikerros että 1800-luvun lopun polykro-

maattisempi asu.326 Sanallisessa väritutkimuksessa todetaan mm. että vestibyylin 

pylväistä ja kapiteeleista on löydettävissä 1900-luvun alkupuolen marmorointia 

(vaalea violetinharmaa vaalealla pohjalla) sekä vähäistä kultausta.327 Pietarila totesi 

myöhemmin, että vestibyylin alkuperäisestä värityksestä on tiedossa noin 2/3, mutta 

kattopintojen värit, porrashuoneiden holveja lukuun ottamatta, on sotakorjausten 

yhteydessä tuhottu. Tämän perusteella työryhmä päätyi suosittelemaan 1830-luvun 

värityksen palauttamista päälle maalaten ja osittain esiin ottoja konservoiden.328

Valokuvien perusteella vuoden 1975 sävy oli selvästi vähemmän värikylläinen ja 

jonkin verran viileämpi ja harmaampi kuin 1989 toteutettu vestibyylin uusi res-

taurointi. Pylväiden ja palkistojen sävynä käytettiin varsin neutraalia, hiukan taitet-

tua valkoista, ja aiempaan maalityyppiin nähden kiiltoasteeltaan lähes himmeää. 

Nykyisistä sävyistä silmään pistää 2. ja 3. kerroksen palkistojen friisikenttien varsin 

voimakas oranssinen sävy. Sirénin vaaleassa ratkaisussa friisit olivat vaaleat, muiden 

historiallisten vaiheiden osalta friisisävystä ei ole tullut vastaan dokumentteja. Seini-

Vestibyyli ennen peruskorjausta: valaisimet ovat Sirénin muodonantoa, seinissä vuoden 1975 koristemaa-
laustulkinta ja pylväissä korkeakiiltoinen maalaus. HYM79093.

Kuvia 1989, työn ollessa käynnissä. Vuoden 1975 laajaa esiinottoa retusoitiin, porrashuoneiden holvikattoi-
hin toteutettiin alkuperäiseksi tulkitun mallin mukainen kehysmaalaus. HYM61692, 45693 ja45893.
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en kenttämaalauksen kehysornamentit toteutettiin uudestaan, mutta esiinotettuun 

kenttään ja vuoden 1975 rekonstruktioon nähden yksinkertaistettuna ja riisuttuna 

versiona. Tarkentavassa väritutkimuksessa 1987 oli käynyt ilmi, että vuoden 1975 

esikuvana ollut koristekerrostuma ei ollut alkuperäinen, vaan sen alta löytyi yksin-

kertaisempi malli, joka nyt toteutettiin. Klassistisen pylväs-palkkirakenteen osana 

hallitilan kahden alemman kerroksen kattopinnoissa esiintyy primääripalkisto sekä 

pienipiirteisempi sekundääripalkisto. 1950-luvun valokuvan perusteella vaikuttaa 

siltä, että Sirén maalautti kattopinnat ja palkit johdonmukaisesti vaaleiksi, mutta 

tässä vuoden 1989 jälleenmaalauksessa sekundääripalkeille annettiin vaalea, katto-

pinnasta esiin nouseva harmaan sävy. 

Valaistuksen osalta jatkettiin Sirénin tekemää ratkaisua, jossa katon kussakin palkki-

välissä on laakealasinen, kromivartinen pendelivalaisin. Valaisimet uusittiin vanhaa 

valaisinta muistuttaviksi. Porrastasanteille LPR suunnitteli uuden valaisintyypin.

Vuonna 2004 vestibyylin eteläisen porras-
huoneen 4. kerroksen ulkoseinään kohdistui 
ulkopuolelta vesivaurio, jonka seurauksena va-
leikkunapinnasta kuoriutui esiin vanhempaa va-
leikkunamaalausta. Valeikkunan konservoinnista 
vastasi Ancelo Oy:n Usko Juvonen. Dokumen-
toinnissa todettiin, että kuorinta tehtiin mekaa-
nisesti, mutta vanhoja maalikerroksia pehmitet-
tiin maalinpoistoaineella. Korjauksessa käytettiin 
moderneja tasoitteita, maalaustyössä kehyksen 
osalta Empire-alkydiöljymaali ja Beckersin taitei-
lijaöljyvärejä. Pinta tasattiin ”mattaöljyllä.” Alku-
peräistä pintaa arvioitiin olevan noin 50-60%.329

Kuva: Ancelo Oy, Usko Juvonen 2004, TILA
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Konsistori

Konsistorin salia muokattiin hienovaraisesti vuoden 1992 uuden hallintomallin ai-

heuttamien muuttuneiden tarpeiden takia. Salista haluttiin arvokas, yleiskäyttöinen 

kokoustila, kuitenkin ensisijaisesti edelleen konsistorin käyttöön. Konsistorin koko-

uksissa tuli olemaan paikalla vähintään 23 henkeä, tiedekuntaneuvoston tapaami-

sissa korkeintaan 82 henkeä.

Arkkitehti-lehdessä vuonna 1941 julkaistuissa kaaviopohjissa konsistorin kalusterat-

kaisuna on esitetty iso U-mallinen pöytä, mutta Arttu Brummerin suunnittelema, 

toteutettu kalustus perustui neljässä rivissä oleviin laajeneviin kulmapöytiin.330 Al-

kuperäisessä asetelmassa puheenjohtaja oli sijoittunut sisääntulon puolelle, mutta 

jo vuonna 1952 asetelma oli käännetty toisin päin. Kasvaneen henkilöluvun takia 

pöytiä oli kavennettu 1970-luvulla. Peruskorjauksessa 1991 pöydät päätettiin säi-

lyttää kavennetussa muodossa, parkettilattia tuli kunnostaa ja akustiikkaa parantaa. 

Seinän alkuperäiset, osittaiset kangasverhoilut oli taustaseinän osalta poistettu ja 

korvattu metallirunkoon kiinnitetyin kipsilevyin, oletettavasti Ström & Tuomiston 

suunnitelmien mukaan noin 1972. Ikkunoiden välissä oli edelleen alkuperäinen 

maalattu kangas. 331 

Konsistori pian valmistumisen jälkeen. Sirénin ylevä ja jäykkä, yläosasta valaistu korkea sali on läheistä sukua 
Eduskuntatalon arkkitehtuurille. Salin alkuperäinen, hierarkkiseen, mutta valistuneeseen valtaan perustuva jär-
jestely osoittautui vuosikymmenien saatossa huonosti toimivaksi. Brummer-Korvenkontio, HYM8086.

Käännetty (1952) ja tiivistetty  (1970-l) asetelma. Radiaattoreiden alapuolista listaa oli levennetty, oletettavasti 
taloteknisiä vetoja varten. Tyhjiin kenttiin sijoitetut raskaat muotokuvat painavat tilan tunnelman alas. 1980-
luku, Hakli, HYM34793.
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Konsistorin pohjapiirustus, 8.10.1991, LPR,TILA.

Suunnitteluasiakirjoissa säilyneitä värivalokuvia ennen pe-
ruskorjauksen käynnistymistä. LPR, TILA.

2015
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Pieni juhlasali ja 4. krs aula

Pienen juhlasalin kunnostus toteutettiin talvikaudella 1995-1996. Tilan juhlavuus 

ja alkuperäisen idean tunnelma oli suuresti kärsinyt kattoikkunoiden peittämisestä 

1976. Lasikatteen luonnollisen ylävalon palauttaminen oli yksi keskeisiä kunnostuk-

sen lähtökohtia. Sali oli maalattuja pintoja lukuun ottamatta pitkälti alkuperäisessä 

asussaan – ja siis myös varsin kulunut. Eläväkuvioinen kumimatto oli uusittava, kaik-

ki pinnat huoltomaalattava, valaisimet kunnostettava. Istuimien yhteyteen toivottiin 

suurempaa pöytäpintaa, mistä seurasi penkkirivien harventaminen. Alkuperäises-

tä 11 rivistä päädyttiin lopulta kahdeksaan penkkiriviin. Uuden puolen uuden il-

manvaihtokonehuoneen työt sekä pienen juhlasalin ja 4. krs aulan peruskorjaukset 

muodostavat yhden suuren kokonaisuuden, jossa yläpohjan rakenteita ja vesikatto-

pintoja uusittiin laajalti. Pienen juhlasalin yläpuolelle kattoikkunat palautettiin lähes 

alkuperäisen kokoisena. 

Pienessä juhlasalissa vanhojen pintojen uudet tulkinnat jäivät hiukan verettömiksi. 

Uuden kumimaton kuviot ovat hyvin vähäeleisiä ja seinien vihreä varsin varovai-

nen. Kunnostetun lasikaton kautta lankeava ylevä valo ja siréniläisen klassismitulkin-

nan levollinen kokonaisuus tekee tilasta kuitenkin yhden Helsingin kauneimmista 

luentosaleista. Kokonaan uusia ovat kiinteät penkit pöytätasoineen sekä kateederin 

taustakaluste, johon sijoitettiin AV-laitteita ja mm. nouseva valkokangas. Näin voi-

tiin kateederin vanha musta taustataulu jättää koskemattomaksi. Uusittu ilmanvaih-

to toteutettiin vanhojen säleikköjen puitteissa. Taustaseinään levitettiin akustoiva 

massa, jonka värisävy on maalattua seinäpintaa punertavampi. Laiho totesi, että 

Ote leikkauksesta 1935, Sirén, HYM 4:10.
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Pieni juhlasali ennen peruskorjausta, 1980-luvulla. Pinnat olivat likaiset ja kattoikkuna mus-
tana, eikä tilan AV-tekniikka vastannut tarvetta. Hakli, HYM34193. Kateederin uudistettu tek-
niikka olikin yksi keskeisistä parannuksista ja Ola Laihon mukaan yksi haastavista suunnittelu-
tehtävistä. 2016 Okulus.

Lattiamatto uusittiin varsin yksiväriseksi. Akustoiva pinta takaseinällä esiintyy hiukan punertavana. Penkkien 
uusiminen koettiin tarpeelliseksi paremman pöytätilan takia. Uusien penkkirivien muodonannossa pitäydyttiin 
pitkälti vanhaan, mutta rungon levymäinen pystyrakenne kertoo selvästi alkuperäistä terävämmästä muoto-
kielestä. Pöytätasoon kohdistuva käyttökuorma edellytti myös aiempaa tukevamman rungon. Okulus 2016.
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massan väriskaala oli hyvin rajattu eikä valmistaja suositellut maalausta akustoivan 

ominaisuuden heikentyessä pintakäsittelyistä. 

Aulan värikokonaisuudessa tiettävästi 1970-luvulta periytyvä, peruskorjauksessa säi-

lytetty murretun vihreä kumi- tai muovimatto valkoisine ruutuineen on tilaa domi-

noiva pinta. Vanhemmissa kuvissa näkyvä marmorikuvioinen kumiparketti on ollut 

lattiapintana elävämpi, suorastaan luonnonkiveä jäljittelevä. Muutoin tilan luonne 

tuntuu säilyneen alkuperäisen kaltaisena tähän päivään. Seinien vaaleus, alkuperäi-

set kalusteet ja valaisimet sekä joonialaisten pylväiden venytetyt hahmot ja päätyjen 

peilisommitelmat toistuvat eri vuosikymmenien kuvissa. 

Poikkeuksena tähän on se noin 20 vuoden jakso (1976-1995), jolloin kattoikkunat 

olivat ummessa ja lasikatteen yli kulki ilmanvaihtokanavia. Varjoisa lasikate teki tilan 

tunnelmasta varsin synkän. Peruskorjauksessa lasikatteen valo pyrittiin saamaan taas 

osaksi interiöörin tunnelmaa. Aulatilan yläpuolista kattoikkuna-aluetta laajennettiin 

vuoden 1976 ratkaisusta, mutta selvästi pienemmäksi kuin alkuperäinen 1930-lu-

vun ikkuna. Kattoikkunan pinta-ala optimoitiin siten että valo olisi aulassa mahdol-

lisimman tasainen, siitä huolimatta, että valokatteen yli oli kuljetettava muutamia 

ilmanvaihtokanavia, joille ei löytynyt vaihtoehtoisia reittejä. Näiden uusittujen kat-

toikkunakenttien väliin asettui uusi kookas ilmanvaihtokonehuone.

Aulan varsin muuttumattomana pysynyt interiööri. Oleellinen ero alkuperäiseen on lattian 
ruutuvärin tasaisuus. Valokatteen valossa on edelleen epätasaisuutta, mutta pahimmat varjot 
voitiin poistaa peruskorjauksen uusissa järjestelyissä. 2012, Linden, TILA.
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Helsingin karttapalvelun ilmaku-
vista saa hyvän käsityksen kattoik-
kunoiden vaiheista ja ilmanvaih-
tokonehuoneiden sijoittumisista. 
Vuoden 1969 kuvassa näkyvät 
alkuperäiset kattoikkunat, vuoden 
1976 kuvassa pienennetyt. Vuo-
den 2010 kuva kertoo 5. kerroksen 
työhuoneiden ja pienen juhlasalin 
uusittujen kattoikkunoiden (1995-
96) suurin piirtein vastaavan kool-
taan alkuperäisiä, mutta aulan 
4001 kattoikkunoita ei palautet-
tu  alkuperäiseen kokoon.  Kuvat 
1969, 1976 sekä 2010.

Tilan alkuperäiset kalusteet  ja va-
laisimet ovat tilassa edelleen: kak-
si divaania ja kaksi penkkiä sekä 
maljalasiset seinävalaisimet. 2016 
Okulus.

Esteettömyyden ratkaiseminen Sirénin täsmällisissä interiööreissä on vaikea tehtävä. Samoin 
muut käytännölliset tarpeet kuten roska-astiat ja siirrettävät tarjoilupöydät taipuvat juhlavaan 
tilaan vaikeasti. 2016 Okulus. 

1969 20101976
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Runeberg 2095  ja Topelius 2094

Urakkavaiheen II - 5 yhteydessä 1997-1998 Aleksanterinkadun siiven 2. kerrokses-

sa sijainneen palkkatoimiston pienehköjä toimistohuoneita purettiin ja uusia väli-

seiniä rakennettiin siten, että siipeen saatiin yksi iso kokoushuone ”Runeberg” ja 

yksi pieni kokoushuone ”Topelius”. Huonemuodot ovat uusia, vaikkakin vuoden 

1935 työpiirustuksissa tällä alueella oli kolme kookkaampaa huonetta tiedekuntien 

käytössä.

Runeberg sisustettiin pääsääntöisesti uusilla kokouskalusteilla, mutta lisäksi sinne 

sijoitettiin yksi tiettävästi Elli Ruuthin suunnittelema, orkesterilämpiön taiteilijahuo-

neen verhoiltu leposohva vuodelta 1947. Seinille ripustettiin Yliopistomuseon hal-

lussa olevia, 6.5.1878 vietettyyn Runeberg –juhlaan liittyviä teoksia. Juhlalla kun-

nioitettiin vuotta aikaisemmin kuolleen kansallisrunoilijamme elämää ja yliopiston 

juhlasali oli koristettu poikkeuksellisella vaivannäöllä, mm. kahdeksalla jotain Rune-

bergin teosta kuvaavalla taideteoksella. Runeberg-salin seinillä olevat työt ovat tuos-

ta tilaisuudesta säilyneet Fredrik Ahlstedtin Salamiin kuninkaat ja Johan Knutsonin 

Hirvenhiihtäjät. Teokset olivat säilyneet erään kesähuvilan vintillä ja yliopisto sai ne 

haltuunsa vuonna 1995.  Runeberg-saliin suunniteltiin myös uudet AV-kalusteet. 

Kalustesuunnittelun esikuvana on selvästi ollut tiedekuntahuoneisiin aikoinaan 

suunnitellut massiiviset kaapit. 

Runeberg-salia käytetään sekä seminaari- että kokoustilana. 

Kalustus on uutta, lukuun ottamatta divaanimaista, verhoiltua sohvaa, joka on mahdollisesti ollut juhlasa-
liin laajennuksen yhteydessä toteutetun taiteilijalämpiön kalustusta. 

AV-kaappi suunniteltiin peruskorjauksen yhteydessä 1997-98. Kuvat 2015 Okulus.

TIla oli alunperin lääketieteellisen tiedekunnan kokoushuone, mutta kalustus tuhoutui pommituk-
sessa 1944 ja tila pilkottiin vähitellen toimistokäyttöön. Kuva noin 1937, Sirénin arkisto (EM).
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Topelius-huone on selvästi pienempi, vain yhden ikkunan levyinen huonetila, ja si-

jaitsee historiallisesti jokseenkin samassa kohdassa kuin 1935 Teologinen tiedekun-

tahuone, jonka alkuperäinen kalustus tilaan nyt palautettiin. Tila on kuitenkin alku-

peräistä huonemuotoa lyhyempi ja kalusteet ovat hiukan ahtaalla. Seinällä olevat 

kaksi pyöreää reliefiä ovat kuvanveistäjä Erkki Kannoston muotoilemat Topeliuksen 

juhlavuoden 1998 mitalin luonnokset.

Luentosalit

Vanhan puolen luentosalit (auditoriot) kunnostettiin 1988-89 välisenä aikana (urak-

kavaihe 2C), uuden puolen luentosalit 1990-luvun aikana. Luentosalien osalta pää-

tettiin lähtökohtaisesti säilyttää 1930-luvun asu, kuitenkin huomioiden moderni 

opetustekniikka.332 Osassa tiloista päädyttiin koko kalustuksen uusimiseen. 
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Suuri luentosali 2044

Suuri luentosali (2044) kunnostettiin kattavasti vuonna 1998. Puinen lattiarakenne 

ja alkuperäiset puiset raitisilmakanavat purettiin betonirakenteeseen saakka. Kiinte-

ät pöydät ja penkit kunnostettiin ja ilmanvaihdon kanavisto uusittiin alkuperäisten 

säleikköjen puitteissa. Uusi lattiarakenne toteutettiin alkuperäistä muodonantoa 

noudattavaksi. 1970-luvun loisteputkivalaisimet poistettiin ja korvattiin alkuperäistä 

muistuttavilla, pyöreillä ja laakeilla valaisimilla. Valopisteiden lukumäärää kasvatet-

tiin. 

Noin 1938, HKM N15080.

Yllä ennen peruskorjausta 1986, alla 1998, diat, TILA.

2016 Okulus.
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Kanslerinvirasto

Kanslerinviraston huoneistossa tehtiin kattava peruskunnostus vuonna 1987. Huo-

neisto oli säilynyt alkuperäisessä käytössä, pääsääntöisesti alkuperäisine kalustei-

neen. Parkettilattia uusittiin, työselityksen mukaisesti vanhan, kalanruotolimityksellä 

tehdyn tammiparketin mukaisesti, mutta savutammella. Muutamia ovia tehtiin uu-

destaan, joko palo-oviksi tai palauttaen alkuperäisten kaltaisiksi. Kaikille pinnoille 

tehtiin huolellinen kunnostusmaalaus. Vanha kalustus säilytettiin jokseenkin kun-

nostettuna.333 Sihteerin huoneeseen ja odotushuoneeseen uusittiin linoleum-matto. 

Seinien vanhat vauriot korjattiin ja ikkunoihin liittyneet vanhat ilmanvaihdon vent-

tiilit rapattiin umpeen. Eteistilojen katot tehtiin ilmanvaihdon tarpeisiin alaslasket-

tuina.

Vuonna 2004-2005 huoneistossa tehtiin uusi peruskunnostus. Huoneen alkupe-

räinen, sinisävyinen karvalankamatto konservoitiin. Lattiapinta sai varsin vahvan 

punaruskean sävyn. Huoneen kellakka sävymaailma muutettiin vaaleammaksi ja 

neutraalimmaksi. Kokouspöydän kellakat plyysiverhoillut vanhat tuolit verhoiltiin 

sinivihreällä nappanahalla. Ilmeisesti myös sohvaryhmä verhoiltiin tässä vaiheessa. 

Sittemmin istuinryhmän 1930-luvun sohva ja nojatuolit vaihdettiin uusiin sinisävyi-

siin kalusteisiin ja vanha sohvaryhmä siirrettiin huoneeseen 2077.

1979, HYM7279. 1988, diat, TILA. 2012, Linden, TILA.

2012, Linden, TILA.
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9. UUSIMMAT VAIHEET
Vuodesta 2000 eteenpäin päärakennuskorttelissa on tehty edelleen tarpeen sane-

lemia pieniä muutostöitä ja erillisiä työkokonaisuuksia. Peruskorjausvaiheen viimei-

simmät, LPR:n suunnittelemat toimenpiteet vuonna 2004 liittyivät Yliopistonkadun 

siiven toimistotilojen uudistamiseen sekä maanalaisen huoltoliikenteen järjestelyi-

hin. Tämän jälkeen suunnittelutyötä ovat tehneet yliopiston puitekumppanit, mm. 

ISS suunnittelupalvelut Oy, Sisustussuunnittelu Gullstén-Inkinen sekä Arkkitehtitoi-

misto Mikko Hormia Oy. Seuraavassa on lueteltu viimeisen vuosikymmenen aikana 

tapahtuneet muutoskokonaisuudet huonetiloittain.

Tila 3040 ja rehtoraatti: Yliopistouudistuksen myötä 3. kerroksen Auditorio VII 

(3040), siis vanhan konsistorin salin paikalla sijaitseva pienennetty huonetila, muo-

kattiin uusimuotoisen hallituksen kokoushuoneeksi vuonna 2009. Tilassa ollut, 

Arttu Brummerin suunnittelema matemaattis-luonnontieteellisen osaston tiedekun-

tahuoneen kalustus säilyi, mutta U-muotoista kokouspöytää hiukan lyhennettiin 

hallituksen käyttöön paremmin soveltuvaksi ja tuoleja sijoitettiin mm. viereiseen 

auditorio VIII:aan ja sittemmin mm. orkesterilämpiöön. Vuonna 2015 rehtori Jukka 

Kolan toivomuksesta rehtoraatin työtilat siirrettiin Hallintorakennuksesta vanhalle 

puolelle, eteläpäädyn 3 kerrokseen. Uudistus toteutettiin käytännön tarpeita pai-

nottaen ja tilojen henki on toimistomaisen moderni. Uusimuotoisen hallituksen ko-

koushuoneeksi 2009 muokattu huonetila säilytettiin edellisen ratkaisun mukaisena. 

Uuden puolen 2. kerroksessa sijaitseva, juhlava, mutta jäykähkö rehtorin huoneisto 

on harvakseltaan edustuskäytössä. Vuoden 2016 aikana huoneistoa siréniläisine 

kalusteineen käytettiin kotimaisen Presidentti-draamasarjan tapahtumapaikkana, 

missä rehtorin huone toimi presidentin virallisena työhuoneena. 

Juhlasali: Vuosina 2009-2010 juhlasalissa tehtiin varsin kattava  kunnostustyö. Pin-

nat pääsääntöisesti huoltomaalattiin, parkettilattia ja istuimet kunnostettiin ja AV-

tekniikka uusittiin. Mahonkiovien ja kateederin puuosien konservoinnista vastasi 

konservaattori Kimmo Oksanen334, kultauksista kultaajamestari Harri Virtanen. Por-

taiden matot uusittiin. Parville ja niiden alapuolisille seinäpinnoille uusittiin kangas-

verhoillut, akustoivat seinäpaneelit.

Opetus- ja opintopalvelut: Vuonna 2011 opetus- ja opintopalveluiden tilat uuden 

puolen sisääntuloaulan pohjoispuolella olevassa huoneistossa ja Yliopistonkadun 

siivessä uudistettiin kattavasti. Kuluneen vuoden aikana tiloissa on jälleen tehty 

Vanhan konsistorin kohdalla sijaitseva kokoushuone 3040 on nykyään osa rehtoraatin tiloja.

Kateederi konservoitiin juhlasalin kunnostuksen yhteydessä 2009-2010.
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muutoksia, kun asiakaspalvelupisteitä on hajautettu ja palvelu on siirtynyt enem-

män ja enemmän sähköiseksi etäneuvonnaksi.

Yliopistonkadun siiven 1. kerroksen vanhojen asuinhuoneistojen väliseiniä oli muo-

kattu selkeän keskikäytävän saamiseksi vuonna 2004. Tässä yhteydessä näitä toi-

mistotiloja kunnostettiin, muutamia pieniä toimistohuoneita yhdistettiin ja käytävän 

suuntaan rakennettiin vanhojen umpiseinien sijaan lasiseiniä. Vuonna 2015 Hormi-

an suunnitelmien mukaan 2. kerroksen tiloja uudistettiin jälleen kerran avoimem-

maksi, monitilatoimiston ideoita hyödyntäen. 

Myös vanhalla puolella 1. kerroksen pohjoispään tiloja (1090 -1097) uudistettiin. 

Täällä tehtiin lähinnä pintojen huoltomaalausta ja talotekniikan uusimista. Vuonna 

2015 kokoushuoneeseen 1097 sijoitettiin vanha, mahdollisesti Elli Ruuthin suun-

nittelema neuvottelupöytä, joka oli sijainnut tilassa 3041. Pöydän jalkarakenne on 

läheistä sukua seminaarikirjastojen pöydille. 

Yliopistomuseo: Kun Kaisa-kirjasto valmistui vuonna 2012, muuttivat erillisten 

laitosten kirjastot päärakennuskorttelista uusiin tiloihin. Samaan aikaan Yliopisto-

museon tilankäyttöä järjesteltiin uudestaan. Tähtitorninmäen Observatorio kunnos-

tettiin museokäyttöön ja se liitettiin osaksi yliopistomuseota. Samassa yhteydessä 

museo luopui kokonaan Arppeanumin kiinteistöstä ja uudet, pienemmät toimitilat 

järjestettiin vanhan puolen eteläsiiven neljänteen kerrokseen (Hormia), näyttelytila 

taas päärakennuksen keskisiiven kolmanteen kerrokseen (ISS). Lisäksi museon arkis-

to sijoitettiin uuden puolen 5. kerroksen eteläpäätyyn. Näin museotoiminta palasi 

takaisin päärakennukseen, keskelle akateemisen elämän arkipäivää.  

Muita vähäisiä toimenpiteitä:

2010  Eteläisen sisäpihan puu kaadettiin ja pihalle tehtiin uusi 

 istutussuunnitelma

2015 Henkilöstöravintola Fredrikan tarjoilulinjaston uudistaminen

2015 4. kerrokseen uudelle puolelle tehtiin henkilökunnan taukotila

2015 Arkiston ja kirjaamon uudelleenjärjestely keskisiiven 1. kerroksessa 

 ja orkesterilämpiössä

Opetus- ja opintopalveluiden tiloja (1008) kesäkuussa 2016 ja maaliskuussa 2017.
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10. MITÄ ENGELIN AIKA ONKAAN MEILLE LAHJOITTANUT?

Pidämme Senaatintoria ja sen varrella olevia historiallisia rakennuksia elimellisenä 

ja itsestään selvänä osana kaupunkikuvaamme, vanhan Helsingin sydämenä. Torin 

levollisen klassismin taakse kätkeytyy monia kerrostumia historiallisia arvoja ja ta-

rinoita, inhimillistä lihaa ja verta. Arkkitehti Engel saapui maahamme työn perässä, 

eurooppalaisen kulttuurin sanansaattajana ja paneutui työssään keisarillisen vallan 

ja hyväntahtoisuuden ilmentämiseen. Helsingin asemakaavasta vastanneen kos-

mopoliitti Ehrenströmin moninaisen elämänkokemuksen ja nokkelan mielen muo-

dostama kaupunkivisio on edelleen Helsingin ytimessä läsnä. Engel ja Ehrenström 

olivat myös oman aikansa lapsia, heidät valittiin aikalaisten joukosta toteuttamaan 

keisarin haluja. Rakennettuna ympäristönä nämä valistuksen ja antiikkia ihannoivan 

ajattelun tuottamat muodot ja tilat ovat sittemmin hitsautuneet osaksi demokraattis-

ta historiaamme. Seuraavassa muutamia näkökulmia tästä teemasta. 

Engelin klassismi on pitkän, monipolvisen ja moneen kertaan tulkitun kulttuurisen pe-
rinteen ainutkertainen ilmentymä. Samalla se on yksi suomalaisen klassismitulkinnan 
tärkeimmistä innoittajista.

Antiikin kreikkalaisen Kentauri ja kupido-veistoksen tulkinnat, niin verbaaliset, kuvalliset 
kuin veistoksellisetkin, ovat lukemattomia. Päärakennuksen vestibyylissä nykyisin oleva 
kipsivalos, Kentauri Eros selässään, on peräisin yliopiston veistokuvakokoelmasta, jota 
kartutettiin 1800-luvun lopulla. Kyseinen valos on hankittu vuonna 1874. FT Hanne Sel-
kokari on todennut alkuperäisestä veistoksesta seuraavaa: ”Veistos on löydetty Roomas-
ta 1600-luvulla ja hankittu Louvren kokoelmiin v. 1808 Camille Borgheselta. Se on roo-
malaisaikainen kopio 2. vuosisadalla eKr. valmistuneesta originaalista. Kentaurin vasen 
käsivarsi on täydennetty, samoin molempien jalat ja Eroksen kädet. Louvren veistos on 
myöhemmin kiinnitetty alustalle, joka on mustaa marmoria.” 
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10.1. Valta, sivistys ja turismi

1800-luvun alussa vaatimattomasta Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan 

pääkaupunki, ja sen symboliksi rakennettiin Senaatintori. Silloisten helsinkiläisten 

ja vierailijoidenkin silmissä toria kehystävät uudet rakennukset olivat loistokkaita ja 

edustivat paitsi Venäjän valtaa ja suopeutta, myös kansainvälisyyttä ja uutta aikaa. 

Mitään niin komeaa ei Helsingissä, eikä Suomessa, ollut vielä nähty.                                                                 

Helsinki luotiin uuden valtioyhteyden näyttämöksi. Matti Klingen käsityksen mukaan 

pääkaupunkihankkeen metaforinen idea oli sidoksissa moraalifilosofiaan ja valtiol-

liselle torille annettu muoto heijasteli teatterin keinoja. Empirekeskustan jumalan-

hallitsijan-yliopiston kolmiyhteys manifestoitui näyttämömäisenä arkkitehtuurina 

ja tilasommitelmana ja oli samalla kiveen kirjoitettu ”opetustarina”, jolla kansan 

itseymmärrystä ja arvostuksia ohjattiin.335 Niihin arvostuksiin yliopisto elimellises-

ti kuului. Yliopiston sijainti Senaatintorilla ei toki ollut sattuma, vaikkakin sattuma 

puuttui peliin Turun tulipalon muodossa. Kalevi Pöykön mukaan keskeinen, saksak-

si julkaistu arkkitehtuurin käsikirja suositteli yliopiston sijoituspaikaksi aukion laitaa 

keskeisellä paikalla kaupungissa.336 Myös aikakaudelle tyypillinen eurooppalainen 

ajattelu suosi yliopistojen siirtoa pikkukaupungeista pääkaupunkeihin.337

Vuosikymmenien saatossa Senaatintorin suunniteltu symbolimerkitys sekä kaupun-

gin että valtion ytimenä toteutui ja vahvistui. Nikolainkirkon, yliopiston ja senaatin-

talon muodostamalla keisarillisella näyttämöllä järjestettiin mahtavia, valtaa lujittavia 

sotilasparaateja, ja myöhemminkin torin poikki on marssittu monissa tunnelmissa: 

keisarin vastaanottoseremoniat, Aleksanteri II:n patsaan kukitus, asevelvollisuus-

lakkolaiset, suojeluskunnan marssit, ylioppilaiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueet 

ja työväen vappuparaatit muodostavat torin vivahteikkaan historian.338 Keskeisin 

ja historiallisesti pisin yliopiston, Senaatintorin ja Nikolainkirkon yhdistävä traditio 

ovat promootiokulkueet; yliopisto vihittiin käyttöön juhlallisen promootiokulkueen 

siivittämänä vuonna 1832. Laura Kolben sanoin yliopiston 200-vuotisjuhla vuonna 

1840 ”ja siihen kuuluvat promootiot sinetöivät Senaatintorin Itämeren alueen mer-

kittävimmäksi akateemiseksi toriksi.”339

1950-luvulla empirekeskusta sai vanhan kaupunginosan statuksen ja sitä seurannut 

suojeluaalto johti virastojen valtakauteen. Vanha kaupunginosa sulkeutui kaupunki-

laisilta ja aiemmin vilkas kauppakatu autioitui virastoajan jälkeen. Torikortteleiden 

elävöittämisyritykset ovat sittemmin saaneet ravintolat, puodit ja museot kotiutu-

maan Senaatintorin tuntumaan. Nykyisin sellaiset koko kansan tapahtumat kuin 

Lux Helsinki ja Taiteiden yö valtaavat säännöllisesti Senaatintorin. Tuomaan markki-

nat, kansanjuhlat ja mielenosoitukset saavat komeista puitteista helppoa lisäarvoa. 

Mutta kaupunkilainen saattaa hyvinkin kokea Senaatintorilla vierauden tai jopa 

mustasukkaisuuden tunnetta: massaturismin myötä torin täyttävät iloisesti pulisevat 

ulkomaalaisryhmät, jotka selfie stickien avulla pyrkivät omistamaan palan klassisten 

symbolien ja historian kyllästämää toriamme. Senaatintorin muuttuminen valtioval-

lan näyttämöstä turismin ja viihteen näyttämöksi on täsmällinen kuva yhteiskunnan 

laajemmista prosesseista.

Yleislakko vuonna 1956. Senaatintori täyttyi ääriään myöten. Kannisto HKM / Finna.
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10.2. Yliopisto symbolina – yliopiston symboleita

Keisarillisen suojelijan näkökulmasta Aleksanterin yliopiston tehtävänä oli kasvat-

taa sivistynyttä, nuhteetonta ja hallitsijauskollista virkamieskuntaa, jonka toimintaan 

yhteisen hyvän puolesta voitaisiin luottaa. Taidehistoriallisen analyysin kautta Kalevi 

Pöykkö on päätynyt toteamaan, että keisari Aleksanteri I:n Turun Akatemiatalon 

juhlasaliin lahjoittama, rakastetun hallitsijan pronssinen rintakuva olisi toiminut 

eräänlaisena avaimena Engelin tekemiin ratkaisuihin. Veistos on alun perin sijain-

nut Akatemiatalon perinnettä jatkaen, juhlasalin polttopisteessä, Senaatinlinnan ja 

yliopiston keskiakselin päätteenä. Pöykön näkemyksen mukaan yliopiston muutoin 

kreikkalaisvaikutteinen arkkitehtuuri on juhlasalin osalta saanut selvästi roomalais-

vaikutteisen tunnelman, koska mainitun rintakuvan Aleksanteri I on esitetty rooma-

laisena imperaattorina. Kolben mukaan ”Patsas tuotti sisään astuville vahvan alamai-

suuden tunteen. Lisämausteen tunteelle antoi jalustateksti Pater Patrie – Isänmaan 

Isä.” 340 

Vuonna 1932 Aleksanteri I:n oli väistyttävä paikaltaan341.  Wäinö Aaltosen veistos, 

Vapaus seppelöi nuoruuden, otti Aleksanteri I:n paikan, ja muovasi sivistysyliopistos-

ta vapaan kansakunnan kasvattajaa. Julkisivun päätykolmiosta vuonna 1925 pois-

tettu keisarin monogrammi suorastaan loistaa poissaolollaan. Tunteiden kuumene-

minen ja viileneminen on ollut riippuvaista kulloisistakin poliittisista tapahtumista 

ja halusta politisoida historiaa. Yliopiston symboliarvo sai tunteikkaan kuvauksensa 

Martti Haavion (P. Mustapää) kynästä pommituksessa tuhoutuneen juhlasalin rau-

nioissa vuonna 1944: ”Tässä yliopistossa on palveltu sitä korkeaa jumalatarta, jonka 

nimi on Vapauden jumalatar. Tässä yliopistossa on professori J. V. Snellman osoittanut 

nuorukaisille, että kansakunnan tulee luottaa ainoastaan itseensä: näissä auditoriois-

sa on Elias Lönnrot todistellut, miten ’ihmeteltävä on kaiketi se side, joka kiinnittää 

ihmisen isänmaahansa’; ja täällä on J. L. Runebergin kysymys kaikunut: ’Maan eestä 

kuolisitko tään?’”342 Sodan myötä koko 1800-luvun kestänyt vankka keisariin tur-

vautuminen oli unohdettu, ja autonomian aikaisten mahtimiesten äänistä oli saatu 

poimittua itsenäisyyden julistus. 

1930 Pietinen MV / Finna.
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”Suomen koko moraalinen elämä on keskittynyt yliopistoon; se on maan pää ja sy-

dän!”343, kirjoitti Helsingfors Tidningar yliopiston perustamisen juhlavuonna 1840. 

Siitä ytimestä kasvoi myöhemmin itsenäisen Suomen eliitti ja älymystö. Vaikka 

1800-luvun myötä yliopisto laajeni keskusta-alueella useaan, varta vasten rakennu-

tettuun laitosrakennukseen, pysyi vanha päärakennus henkisenä ja hallinnollisena 

keskuksena. Vuonna 1937 laajennusosan vihkiäisjuhlassa rehtori Brotherus muis-

tutti yliopiston merkityksestä maamme kulttuurin kehittymisessä. Brotherus totesi, 

että ”yli sadan vuoden ajan ovat maamme etevimmät oppineet harjoittaneet toimin-

taansa näiden vanhojen muurien sisällä, toimintaa, joka on ollut jaloa pyrkimystä 

korkeimpien henkisten arvojen palvelemiseksi ja että se kulttuuri, joka maassamme 

on kasvanut on oleellisesti ollut tämän toiminnan tulosta.” 344

Miksi yliopiston pääjulkisivu on niin ikoninen? Vastaus löytynee niistä tuhansista 

painotuotteista ja televisio- ja sittemmin digiajan tallenteista, joiden kautta se on 

iskostettu kansalaisten mieliin. Engelin rakennukset ovat 1800-luvulta lähtien olleet 

vinjettikuvia, printtejä, kortteja, mainoksia – ne ovat palvelleet niin isänmaallisia ja 

kansansivistyksellisiä pyrkimyksiä kuin turismiakin. Kervanto Nevanlinnan mukaan 

Euroopan keskenään kilpailevat hallitsijat pyrkivät luomaan arkkitehtuurin keinoin 

monumentteja, jotka jättäisivät varjoon edeltäjänsä. Monumenteista tehdyt kuvat, 

kuvaukset ja jäljennökset levisivät nopeasti ja toimivat esikuvina. Jo 1810-luvulla 

kivipiirrosten suosio kasvoi Euroopassa, ja niitä oli tapana laatia pääkaupunkien 

keskeisistä nähtävyyksistä.345 Myöhemmin Senaatintori arvorakennuksineen on mo-

nistunut niin entisajan opetustauluihin kuin oppikirjoihinkin. 1920-luvulta alkaen 

siitä muotoutui myös osa kansainvälistä Suomi-brändiä, jota on vakiinnutettu turis-

tien mieleen niin valokuvan kuin elokuvankin keinoin.346 Anja Kervanto Nevanlin-

na kysyy: ”Rakennettiinko Senaatintorin ympäristö aikoinaan poliittisen tapahtuman 

muistomerkiksi vai tekivätkö siitä kansallisen monumentin vasta ne kuvat ja kuvauk-

set, jotka myöhemmin on tehty esittämään paikkaa?”347 
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10.3. ”Grekomania”

Yliopiston avajaisissa puhunut professori Gabriel Linsén liitti uuden rakennuksen 

kreikkalaiseen kulttuuriperintöön todetessaan: ”Katsojan, joka tarkastelee taiteilijan 

mestarikäden luomaa, tieteelle pyhitettyä temppeliä täytyy ajatuksissaan hetkiseksi 

siirtyä Perikleen aikoihin, uskoa ettei hän enää olekaan Suomen maassa, vaan liikkuu 

Ilissuksen rantamilla.”348 Kreikka, Euroopan sivistyksen kehto, retoriikan, filosofian 

ja korkeiden ihanteiden tyyssija edusti 1800-luvulla sivistyksen tavoiteltavia hyveitä 

ja toimi ajassa ja paikassa etäisenä, ylevänä esikuvana, johon myös rakennukseen 

liittyviä mielikuvia oli hyvä kiinnittää. 1700-luvun jälkipuoliskolla vaikuttanut hu-

manisti ja arkkitehtuuriteoreetikko J. J. Winckelmann korosti kreikkalaisen arkki-

tehtuurin ”jaloa yksinkertaisuutta ja hiljaista suuruutta” ajattomina arvoina, vasta-

painona eurooppalaisen kulttuurielämän alati muodostuville uusille pinta-aalloille. 

Nämä näkemykset ovat läsnä myös Engelin ja hänen aikalaistensa arkkitehtuurissa. 

Nykykatsojaa saattaa huvittaa pylväsjärjestelmillä pelaaminen, mutta 1800-luvun 

arkkitehtuurikeskustelussa pylväsjärjestelmiin liitettiin merkityksiä ja inhimillisiä 

ominaisuuksia.349 Ornamenttien ja historiallisten tyylien tuomitseminen arkkiteh-

tuurissa alkoi jo 1800-luvun aikana ja huipentui funktionalismin säälimättömissä 

puheenvuoroissa. Oman aikamme uudessa arkkitehtuurissa vapaasti seisovat, kan-

tavat pylväsrakenteet ovat edelleen vahvasti mukana arkkitehtuuri-ilmaisun pa-

letissa, mutta kuten Riitta Nikula toteaa Joseph Rykwertiä lainaten, ”modernismi 

kielsi arkkitehtuurilta paitsi ornamentiikan myös retoriikan, jotka molemmat olivat 

aikaisemmin itsestäänselvyyksiä.”350 Ja nykykatsoja on väistämättä modernismin kyl-

lästämä. 
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Yliopistoa katsellessamme kannattaa muistaa, että 1800-luvulla arkkitehtuuri ha-

lusi kertoa tarkoituksestaan ja luonteestaan. Tämä selittää Engelin huolekkuutta 

pylväsjärjestelmien, koristeiden ja julkisivun jäsentelyn suhteen. ”Roomalainen” ja 

”kreikkalainen” julkisivu avautuvat retorisina keinoina. Pöykkö myös muistuttaa, 

että puistoistutuksineen yliopiston ”kreikkalaisuus” näyttäytyi hieman erilaisena 

kuin nykyään. Vehreään kasvustoon peittyneet rauniot ja antiikin arkkitehtuurista 

ammennettu kuvamaailma olivat ajankohtaisia, esimerkiksi Engelin ihaileman Karl 

Friedrich Schinkelin (1781–1841) suosimia aiheita, ja Engel suunnitteli myös taka-

julkisivun puistoineen yleisön nähtäväksi.351 Puiston siimeksessä kävely ja rakennuk-

sen kiertäminen on piirre, joka on muuttunut miljöössä: Sirénin lisärakennuksen 

myötä yliopistokortteli sulkeutui ja alkoi umpinaisuudessaan muistuttaa Senaatin-

linnan umpikortteliratkaisua.

Toteutumaton julkisivusuunnitelma 1828, Engel, KA.
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10.4. Eurooppalaisia esikuvia Pietarista

Kysymystä Senaatintorin pietarilaisuudesta on käsitelty useissa yhteyksissä ja mo-

nenlaisin äänenpainoin. Seuraavassa tuodaan esiin muutamia keskeisiä näkökul-

mia. Historioitsija Yrjö Blomstedt (1962) totesi edeltäjiensä katsantoja seuraavasti: 

”Elämäkertateoksessaan Carl Ludvig Engelistä (1937) saksalainen tutkija Carl Meiss-

ner pyrki osoittamaan, miten Engelin taiteen juuret kokonaan olivat hänen saksalai-

sessa kotimaassaan... Tyylihistoriallisessa vertailussaan on Nils-Erik Wickberg tullut 

jotakuinkin päinvastaisiin tuloksiin: Engelin taidetta ei voi ymmärtää näkemättä sen 

taustalla venäläistä klassismia, Pietarin ja Baltian empireä.” Myöhemmässä histo-

riantutkimuksessa on korostettu Senaatintoria vallan näyttämönä ja nimenomaan 

Pietarin sivunäyttämönä. Helsinki uutena suuriruhtinaskunnan pääkaupunkina ha-

luttiin liittää Venäjän keisarikuntaan, samalla Turku perinteisesti tiiviine Tukholma-

yhteyksineen jäisi taustalle. Eli kuten Blomstedt muotoili: ”Helsingistä piti tuleman 

nimenomaan keisari Aleksanteri I:n ja hänen hallituskautensa monumentti.”351B 

Kun uutta pääkaupunkia alettiin suunnitella, oli kreivi Armfeltilla mielessään sille 

toteuttaja: Venäjän nimekkäimpiin arkkitehteihin kuuluva, Pietarissa toimiva italia-

lainen Giacomo Quarenghi (1744–1817). Palladion arvovaltaisesta perinnöstä am-

mentava uusklassismin kärkinimi ei kuitenkaan enää ollut voimiensa tunnossa352, ja 

Quarenghin paikalle valikoitui Engel. Pietarissa viettämänään aikana 1815-16 Engel 

perehtyi pietarilaiseen rakentamiseen. Quarenghi ja hänen työnsä on epäilemättä 

ollut yksi keskeisistä kiinnostuksen kohteista. Klinge päätyy jopa toteamaan: ”Kei-

sarin nimenomaisena arkkitehtinä ja nerokkaana taiteilijana hän (Quarenghi) oli En-

gelin selvä virallinen ja taiteellinen esikuva.”353 Engelin kirjeistä välittyy intensiivinen 

kiinnostus Pietarin rakennustapaan ja siellä ollessaan Engel valmisteli aiheesta pien-

tä julkaisua.354  Engelin käsitys tavanomaisesta pietarilaisesta rakentamisen laadusta 

ei tosin ollut erityisen mairitteleva, mutta kaupungin palatsit ja aukiot, kaupunkitilaa 

muokkaavat portaat ja kanaalit herättivät Engelissä ihailua.355 Venäläistä rakennus-

tekniikkaa Engel kuitenkin piti uudenaikaisena ja korkeatasoisena.  Arkkitehtuurista 

kiinnostuneet keisarit puuttuivat hekin suunnitteluun, Senaatintorilla keisareiden 

näkemykset vaikuttivat niin päävartioon, yliopiston päärakennukseen kuin Niko-

lainkirkkoonkin.356 

Engelin myötä Helsingin rakentaminen siirtyi uuteen tyylilliseen vaiheeseen. Lili-

uksen mukaan siirtyminen kustavilaisesta klassismista pietarilaiseen palladianismiin 

Pietarilaisia esikuvia: Giacomo Quarenghin Smolnan instituutti, alun perin aatelisneitojen koulutusta varten, 
oli Quarenghin uran myöhäisiä töitä ja valmistui 1808. Engelin vieraillessa Pietarissa 1813 rakennus on epäile-
mättä kuulunut ekskursio-ohjelmaan. Wikimedia.

Pietarilaisia esikuvia: Giacomo Quarenghin Eremitaasin teatterin amfiteatterin muotoa tulkitseva 
katsomo. Rakennus valmistui jo vuonna 1787. Katsomon asetelmassa on vahva samankaltaisuus 
Engelin juhlasalin kanssa, mutta tyylilaji on toinen. Wikimedia, kuparikaiverrus.
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liittyi eurooppalaisen arkkitehtuurin keskeisiin isoihin virtauksiin.357  Usein toistettu 

ajatus Senaatintorista symboloimassa Suomen venäläisyyttä jättää siten monta tyyli- 

ja vaikutuskerrostumaa huomiotta. Pietarihan oli nimenomaan ikkuna Eurooppaan. 

Sen näkymät oli kyllästetty kreikkalaisilla, preussilaisilla, ranskalaisilla ja italialaisil-

la vaikutteilla; sinne päätyi arkkitehteja ja taiteilijoita kaikkialta Euroopasta. Klinge 

taasen muotoilee oman näkemyksensä seuraavasti: ”Venäjä oli meille näet ennen 

muuta Pietari, ja Pietari ja pietarilaisuus olivat vain osittain etnistä venäläisyyttä. Silti 

kaikkea pietarilaista voi myös sanoa venäläiseksi suhteessa suomalaiseen. Näin ’ve-

näläisyys’ itse asiassa tuleekin merkitsemään meille paljolti saksalaisuutta, ranskalai-

suutta ja ’eurooppalaisuutta’ – mutta olihan ’suomalaisuuskin’, taas nimenomaan 

venäläisyyteen nähden, suuressa määrin ja usein olennaisesti ’ruotsalaisuutta’.”358 

Tässä voidaan pitää mielessä Ehrenströmin kirjaus, jonka mukaan Kustaa Adolfin 

symmetrinen tori Tukholmassa oli Senaatintorin keskeinen esikuva – Kustaa Adolfin 

tori puolestaan oli suoraan Rooman Campidoglion innoittama.359  Senaatintori ”pik-

ku Pietarina” tarjoaakin laajoja näkymiä Eurooppaan; Preussista Italiaan, Pariisista 

Moskovaan, Tukholmasta Roomaan. 

Aikalaiset kutsuivat Senaatintoria myös Suomen Berliiniksi.360 Engelin luodessa 

omaa, kurinalaisen klassistista arkkitehtuuriaan Suomen eristyneissä oloissa, hänen 

kotikaupunkinsa arkkitehtuuri kasvoi moni-ilmeiseksi, mm. Schinkelin, Gillyn ja 

von Klenzen vapautuneempien klassismitulkintojen kautta. Pöykön mukaan En-

gelin lähimmät esikuvat uutta keisarillista Aleksanterin-yliopiston juhlasalia varten 

löytyivät kuitenkin Pietarista; erityisesti Matvei Fjodorovitš Kazakovin (1738–1812) 

arkkitehtuurista.361Pöykön mukaan Engel suhtautui varauksellisesti muutoin ihaile-

mansa Schinkelin luomuksiin, joissa oli Engelin mielestä liikaakin ”taiteilijan vapaut-

ta” – eli romantiikan taidesuuntausta. Pöykkö analysoi: ”Voidaankin hyvällä syyllä 

sanoa, että romantiikan ideat varsin vähän pääsivät vaikuttamaan Engelin suun-

nitelmiin. Tämä johtunee lähinnä hänen orientoitumisestaan Pietariin. Se määräsi 

Suomen arkkitehtuurin tiukemmin klassiseen suuntaan, kuin jos hän olisi seurannut 

Schinkelin ja Gillyn monimuotoisempia ja vapaampia linjoja.”362 Lyhyesti sanottuna 

kysymys vaikutussuunnista kietoutuu monin säikein aikakauden taidevirtauksiin, 

ideologioihin ja hallitsijoiden ja kansallisvaltioiden välisiin suhteisiin.

W

Rinnakkaisilmiöitä: Schinkelin taidonnäytteitä Berliniin Arkkitehtuurimuseon kokoelmista. Akropoliin 
Erektheion ja näkymä toteutumattomasta suunnitelmasta, Oriandan palatsista Krimille, suunniteltu kei-
sarinna Maria Aleksandrovnalle. 
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10.5. Klassismin järjestys Sirénin tapaan

”Kun klassistinen virtaus 1910- ja 1920-luvulla pyyhki pohjoismaisen rakennusmuo-

totaiteen yli ja lävitse oli sillä omat sisäisen tarpeen sanelemat henkiset edellytyksen-

sä. Osaksi, mutta vain pieneltä osalta siinä oli ’Italia la bella´n’ romanttista tehoa, 

joka on pystynyt esteettisillä arvoillaan yhä uudestaan ja uudestaan lumoamaan eri 

aikojen arkkitehti- ja taiteilijapolvea. Taidehistoriallisesti painavampana ja merkityk-

sellisempänä esiintyy kuitenkin vakava pyrkimys ohjata kehityksen linja jatkumaan 

siitä missä se oli aikaisemmin katkennut: uusklassismi vuosisata sitten oli vastaansa-

nomatta meidän voittoisin ja vahvin epookkimme, jota seurasi pitkäaikainen seka-

sorto.”363 Sirénin retrospektiivinen luonnehdinta Engelin ajan klassismista vuonna 

1952 pidetyssä esitelmässä tuo esiin juhlallisen ajatuksen: yliopiston laajennus voi-

daan nähdä paluuna ja jatkumona Engelin uusklassismiin. Järjestyksen luominen 

kaaoksen keskelle – sehän oli myös sitä, mitä Engelin arkkitehtuuri teki palaneelle 

Helsingille yli vuosisata aiemmin. 

Sirénin voittama arkkitehtuurikilpailu yliopiston laajennuksesta osuu juuri siihen 

aikaan (1930-luvun alku), jolloin funktionalismi teki läpimurtonsa ja jolloin klas-

sististen rakennusten esittely alan lehdissä loppui.364 Siinä mielessä Sirénin tunne-

tuimmat rakennukset, Eduskuntatalo ja yliopiston laajennus, olivat aatteellisesti 

jo vastatuulessa. Nikulan mukaan modernismin läpimurto tapahtui kuitenkin no-

peimmin niissä rakennuksissa, joilla oli lyhyt historiallinen perspektiivi (vaikkapa 

kuuluisa Behrensin turbiinihalli), kun taas voimakkaasti niin aatteelliseen kuin ark-

kitehtoniseenkin traditioon sitoutuvat rakennukset, kuten kirkot, säilyttivät perin-

teiset muotonsa pisimpään.365 Niinpä ei ole yllättävää, että yliopiston laajennuksen 

kilpailuehdotuksista lähes puolet oli klassistisia, loput funktionalistisia – ja lisäksi 

tyylipiirteet sekoittuivat.366 Sirénin yliopiston kilpailuratkaisu 1930-luvulla voidaan 

nähdä tradition ilmaisuna ja sen valinta voittajaksi tietoisena tahtona pitää kiinni 

siitä – yliopisto symboloi sitä aatteellista, Turun akatemian ajoilta kumpuavaa perin-

töä, jota suomalaisessa yhteiskunnallisessa ja kansansivistyksellisessä keskustelussa 

oli jatkuvasti korostettu. 

Sirénin laajennus voi nykykokijassa herättää ristiriitaisia ajatuksia. Modernismi ja 

funktionalismi ovat vaikuttaneet syvällisesti siihen, miten tiloja ja arkkitehtuuria 

koetaan. Jäykän klassistinen totalitaarinen arkkitehtuuri on useissa maissa palvellut 

fasistista valtaa ja siihen liittyvät poliittiset viittaukset epäilemättä vaikuttavat koki-

jan assosiaatioihin. Korttelin nykyinen, likaantunut julkisivusävy vaikuttaa osaltaan 

kokonaisuuden kokemiseen raskaana ja engeliläisestä, hienostuneesta perinteestä 

poikkeavana. 

Julkisivu Fabianinkadulle.     
Työpiirustussarja, jossa toteu-
tuneet julkisivut 1935, Sirén, 
HYM 4:10.
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Päärakennuksen laajennusta tulkittaessa on kiinnostavaa muistaa 

että Sirénin toimistossa suunniteltiin jokseenkin samanaikaisesti hy-

vin rationaalista ja modernia Lassila & Tikanojan konttorirakennusta 

Eteläesplanadin ja Korkeavuorenkadun kulmaan. Rakennus valmis-

tui vuonna 1935. Julkisivujen monotoninen, säleikkömäinen rytmi 

ja korkeaotsainen ryhti ovat etäisesti tuttuja jo eduskuntatalon julki-

sivusta, mutta ilmaisu on riisuttu kaikesta koristeellisuudesta. Tähän 

rinnastettuna yliopiston päärakennuksen julkisivujen kehittyminen 

kilpailuehdotusten aikalaisklassismista Engelin aiheita kopioivaksi, 

pastissina pidetyksi julkisivutapetiksi täytyy nähdä periaatteen mie-

hen todella punnittuna ratkaisuna. Laajennuksen 1820-lukulaisten 

julkisivujen ja 1930-lukulaisten interiöörien selkeä tyylillinen ero ei 

nykykokijalle ole välttämättä lainkaan ilmeinen, varsinkin kun Sirénin 

kahdesti käsittelemän Engelin osan interiöörit lähestyvät olemuksel-

taan laajennusosan ratkaisuja. Sirén edustaa arkkitehtuuriajattelullaan 

rationaalisuutta, myös estetiikassa – Sirén tuskin piti arkkitehtuuriaan 

historisoivana vaan nykyaikaisena, tai ehkä peräti ajattomana. Siré-

nin suunnittelemat rakentamisen kiinteät yksityiskohdat, kuten listoi-

tus ja ovien detaljointi, toistuvat tilasta toiseen. Tilojen hierarkia on 

rakennettu pääsääntöisesti irtokalustuksella. Ainoastaan suurimpien 

salien ja aulojen interiöörejä on jäsennelty kurinalaisin koristeaihein 

ja listoituksin. Vaikka 1980-90 lukujen peruskorjauksessa tehtiin pe-

riaatepäätös korostaa uuden ja vanhan puolen olemuksellisia eroja, 

on silloinkin tehty yhtenäistäviä toimenpiteitä, niin valaistuksen, lat-

tiamateriaalien, kalustuksen, maalaustapojen kuin talotekniikankin 

osalta. Talossa kuljeksiva tuskin kokee tunnelmallista eroa siirtyessään 

uuden ja vanhan osan rajan yli.

Konsistorin sali pian valmistumisen jälkeen, noin 1937. Kipsivalos (Hera Ludovisi, originaali 
ajoitettu 1 vuosisata jKr.) kuuluu veistokuvakokoelmaan ja alkuperäinen veistosfragmentti 
on tulkittu esittämään keisarisuvun naista jumalhahmossa, Cereksenä tai Fortunana. Kuva 
Brummer-Korvenkontio, HYM.
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Portti Aleksanterinkadun suuntaan 1910-luvulla, ku-
vannut Nils Wasastjerna, HYM 66090.
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Patenttirekisteri
https://www.google.com/patents/US744374

Pienpainatteet, Kansalliskirjasto
http://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/search

Väenlasku Helsingissä 1880:
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/67237/vael8_1880.pdf?sequence=1

Väenlasku Helsingissä 1920
https:/ /www.doria.f i /bitstream/handle/10024/67274/vael55_1_1920.
pdf?sequence=1

Arkistot

Arkkitehtuurimuseo (MFA)
Valokuvat

Arkkitehtitoimisto Laiho-Raunio-Pulkkinen (LPR)
Arkkitehti Ola Laihon valokuva-arkisto

Designmuseo (DM)
Arttu Brummerin piirustusarkisto

Eija Merenmiehen yksityisarkisto, Helsinki.
Käsikirjoitus 2016.

Helsingin yliopiston keskusarkisto (HYA)
Helsingin Yliopiston Taloustoimikunnan Pöytäkirjat
Ha Yleiset rakennusasiat. Kansio Ha 2 b.
Hb Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt. Kansio Hb 1, Hb 3.
Ua Kustannusarviot: Kustannusarviot 1929–1937. Kansio: Kustannusarviot.
Uc Sekalaisia asiakirjoja: Kirjeenvaihtoa, tarjous- ja sopimusasiakirjoja, muistioita 
ym. talousosaston asiakirjoja. Kansio: Uc 3.

Helsingin yliopistomuseo (HYM)
1970-luvun käyttösuunnitelma. Julkaisematon kopio. HYM.
Merenmies, Eija, 1987. Helsingin yliopiston päärakennus – päärakennuksen 
muutoksiin liittyviä tietoja vuosilta 1935-1950. Julkaisematon kopio. HYM.
Muutoshistoriaan liittyvää materiaalia. Kansio Päärakennus II.
Peruskorjaussuunnitelma 1985. Julkaisematon kopio. HYM.
Päärakennusta koskevat järjestysnumeroidut kansiot, mm. Kati Heinämiehen laa-
timia koosteita

Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus (TILA)
Asiakirjat 
Piirustukset

Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus (TILA / EV) 
Asiakirjat Eija Vuoren ylläpitämistä mapeista, aineistoa noin 1970-2017

Helsingin kaupunginmuseo (HKM)
Kuva-arkisto

Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto (HRAKVV)
Ilmakuvat
Piirustukset

Hufvudstadsbladet bildarkiv (HBL)
Valokuvat

Journalistinen kuva-arkisto, Museovirasto (JOKA, MV)
Valokuvat, Uuden Suomen kuvakokoelma

Kansallisarkisto
Palovakuutusasiakirjat
Piirustukset
Valokuvat

Kansalliskirjasto
Kokoelmat IVB.i.a-II.29

Museovirasto (MV)
Asiakirjat
Valokuvat

Sota-arkiston valokuvakokoelma (SA)
Valokuvat

Svenska Litteratur Sällskapet (SLS)
Valokuvat
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Helsingfors Dagblad 1870
Helsingfors Journalen 1937
Helsingfors Tidningar 1838, 1840
HS 1933, 1934, 1944, 1946, 1975, 1988
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7B  Lilius 2002, s.20

7  Päätös nro YM15/531/2007

8  C. L. Engel –kirjeet 1989,12.1.1828, s.229,

9  Carl Ludvig Engel 1774-1840 1990, s. 91
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Baukunst I ja II, 1792 ja 1794.

11  Carl Ludvig Engel 1774-1840 1990, s.145

12  Hels. Tidn. 2.9.1846 s. 2
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15  TFiFF 1897, Jac. Ahrenberg: Karl Ludvig Engel, s.93

16  C. L. Engel –kirjeet 1989, 3.8.1818, s. 97

17  C. L. Engel –kirjeet 1989, 5.9.1820 s. 134,

18  C. L. Engel –kirjeet 1989, 4.6.1822, s. 163

19  Merenmies 1987 (julkisivut); viittaus Handlingar rörande Invigningen af … 1833, s.70)

20  Merenmies 1987 (julkisivut); RAS. ARK. Kustannusarvioita 1817-1953 HYA(?)

21  KA, Ainaispalovakuutusasiakirja kansio 34, 9C 32/III

21B  Sinisalo 1998, s. 8-52
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23  Teknikern no 88, 15.8.1894
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29  myöhempien maalikerrostutkimusten perusteella varsin vaalea keltainen

30  Kons. ptk 28.10.1936 p.k. §10; Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 4.6.1940, (Hb1), 
Rakennusasiain arkisto, HYA
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34  VTT 16.4.1981, no BET14163, tekijä Thorborg Perander

35  Pekkala-Koskela 1982, s. 36(Tiili-lehti)

36  HBL 21.2.1987

37  Analyysi Th von Konow 19.8.1987, TILA / EV

38  Muistio Sulin 12.5.1988, TILA / EV; Sulinin muistiossa todettiin:” Värisävyanalyysissa saatua 
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41  Museovirasto 30.9.1987, Pekka Kärki: HY päärakennuksen suojelu- ja restaurointitavoitteet TILA 
/ EV

42  HS 17.2.1988; voidaan epäillä, että paikkarappausta tehtäessä julkisivuilla on ollut nähtävissä 
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44  HS 10.5.1988
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46  Nimettömän työryhmän kokous 7.9.1988, TILA / EV

47  Kokouspöytäkirja 31.7.1989, TILA / EV

48  Kokouspöytäkirja 5.9.1989, TILA / EV
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51  Eija Merenmies: käsikirjoitus 2016

52  Pöykkö 1974, 1–2 & Klinge 2012.

53  Pöykkö 1974, 3, 16–17.

54  Pöykkö 1972, 21–22 & Klinge 2012, 98.

55  Pöykkö 1974, 3, 4, 9, 12. 

56  Tor Carpelanin mukaan Engelin kiireiden takia yliopiston rakennustyön valvojaksi harkittiin Ch. 
Bassia, mutta tämä ei tiettävästi toteutunut. Uudisrakennuskomiteaan kuuluivat puheenjohtajana Engel, 
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58  Pöykkö 1974, 15.

59  C. L. Engel –kirjeet 1989, 2.11.1829, s. 244–255.
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62  C. L. Engel –kirjeet 1989, 11.12.1833, s.284.

63  Crelle Journal fur die Baukunst, vuosina 1831-1835

64  6. II. s. 128 Einrichtung der Ramm-Maschinen, um unter allen Umständen den Aufsetzer zu 
vermeiden (165.) https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433069067407;view=1up;seq=142
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66  Anleitung zum Bau des Russischen Stubenofens, Berlin, 1821; katso myös Sinisalo 2015

67  Pontek, Kuntoselvitys 3.11.2016 TILA / EV

68  Palovakuutuskirja 28.2.1851, KA

69  Arkkitehti 1950, 5-6; s.75

70  Helsingfors Tidningar 20.10.1838; myös kirjassa Bulgarin 1996, ss. 195-196

71  Nähtävissä pommitusten jälkeisissä valokuvissa, joissa kipsireliefien hahmot piirtyvät hiiltyneistä 
rakenteista. 

72  Carpelan 1911, s. 93

73  Jean Martosin tekemä kookas veistos, jalusta kiillotettua graniittia. Veistos sijoitettiin juhlasalin 
keskiakseliin, kateederin taaakse.
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75  Merenmies 1987: lähde RAS ark. Yliopiston vanhimpiin rakennustöihin liitt… 1828-34, Bref-
Concept 1828-34

76  Merenmies 1987: lähde RAS ark. Kustannusarvioita 1817-1953, 10.7.1835 Jean Wik

77  Merenmies 1987: lähde YO I tiliarkisto, Uudisrakennustilit 1840, s.203, 207 ja 291

78  Yliopistomuseon päärakennusta koskevassa arkistossa on alkuperäislähteistä aiemmin laadittuja 
historiakoosteita, mm. Eija Merenmiehen vuonna 1987 laatima kooste päärakennuksen korjauksista 1930-lu-
vulta 1950-luvulle. Tässä rakennushistoriaselvityksessä on käytetty näitä muistioita sekä rehtorinkertomuksia, 
alkuperäislähteitä ei ole käyty systemaattisesti läpi. Tiedot, jotka perustuvat taloustoimikunnan pöytäkirjoi-
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79  HYM, käsinkirjoitettu kooste Talousjaoston pöytäkirjojen maininnoista; kokous 5.3.1864, HYM; 
kansio Päärakennus I.

80  Muutoksia ennen laajennusosaa; HYM; kansio Päärakennus II.

81  Muutoksia ennen laajennusosaa; HYM; kansio Päärakennus II & Rehtorin kertomukset 1875–
1893.

82  HYM, käsinkirjoitettu kooste Talousjaoston pöytäkirjojen maininnoista

83  Muutoksia ennen laajennusosaa; HYM; kansio Päärakennus II.

84  Rehtorin kertomus 1905–1908.

85  US 27.2.1951

86  HYM, käsinkirjoitettu kooste Talousjaoston pöytäkirjojen maininnoista; 16.1.1867, HYM; kansio 
Päärakennus I.

87  HYM, käsinkirjoitettu kooste Talousjaoston pöytäkirjojen maininnoista; 5.12.1866, HYM; kansio 
Päärakennus I.

88  Talousjaoston pöytäkirjassa 4.5.1881 käytetään nimenomaan termiä ”restaurering” suunnitteilla 
olevasta työstä.

89  HYM, käsinkirjoitettu kooste Talousjaoston pöytäkirjojen maininnoista; 4.5.1881, HYM; kansio 
Päärakennus I.

90  Muutoksia ennen laajennusosaa; HYM; kansio Päärakennus II.

91  Förslag till centraluppvärmings- och ventilationsanlöggning uti vestibylen och solennitetssalen. 
Pohjat: 1.– 4.(vintti) kerros; leikkaus A-B, C-D, HYM 35:5:2

92  Förslag till centraluppvärmnings- och ventilationsanläggning uti Vestibulen och … 4 piir., pohjia 
ja leikkauksia, HYM 35:18

93  Anordning af Ventilationen i Universitets Solennitetssal,3 piir, 4.7.1914, HYM 35:18, samasta 

sarjasta sinikopioita, TILA

94  U. S. 17.9.1944

95  Rehtorin kertomus (Kertomus yliopiston tominnasta 1902-1905) http://www.museo.helsinki.fi/
kokoelmat/taidekokoelmat/taidekokoelma/seinamaalaukset.htm 

96  Rehtorin kertomus (Kertomus yliopiston toiminnasta 1914-1917), s.241 

97  Arto Kivimäen avustuksella tehdyt käännösehdotukset

98  Kustannusarvio 1929. HYA, k. Kustannusarviot.

99  Muutoksia ennen laajennusosaa; HYM; kansio Päärakennus II.

100  Rehtorin kertomukset 1875–1893 & Merenmies 1987.

101  Kustannusarviot 1929–1937. HYA, k. Kustannusarviot.

102  Ote konsistorin pöytäkirjasta 28.5.1924. HYM; kansio Päärakennus II.

103  Muutoksia ennen laajennusosaa; HYM; kansio Päärakennus II.

104  Rehtorin kertomukset 1896-1899

105  Väenlasku Helsingissä 1.10.1880; https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/67237/
vael8_1880.pdf?sequence=1 

106  Väestötilastoa, Helsingin väestönlaskenta 8.12.1920; https://www.doria.fi/bitstream/hand-
le/10024/67274/vael55_1_1920.pdf?sequence=1 

107  Arkkitehti 6/1931 s.35

108  J. S. Sirén – Arkkitehti 1889–1961 1989, Osmo Lappo s.8

109  J. S. Sirén näyttelyluettelo SRM, Helsinki 1989, J. S. Sirénin puhe 1950 s 24

110  (Ilmeisesti Gunnar Steniuksen laatimia vastauksia tuntemattomiin kysymyksiin, ehkä radiohaas-
tattelua varten, asiakirja alkaa:) Niinkuin muistamme, oli vaatesäiliö ennen sijoitettu (...), Sekalaisia asiakir-
joja 1880-1946 (Uc1), Sekalaisia asiakirjoja, Rakennusasiain arkisto, HYA, Sv. Pr. 22.7.1939, 10.6.1940; Hbl 
13.5.1938; Hf. j. 6.2.1937.

111 Arkkitehti 1931,nro 12, s. 194

112 Kons. ptk 29.3.1933 p.k. §17; Kertomus Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1932-1933, 
laatinut Yliopiston Rehtori, Helsinki 1933, s.83, 85; Hbl 27.11.1931; HS 19.2.1933.

113 Kons. ptk 23.11.1932, 7.12.1932 s.k. §1, 9.5.1934 s.k. §2.

114 Kertomus Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1933-1934, laatinut Yliopiston Rehtori, 
Helsinki 1934, s.87-88; Kons. ptk 1.11.1933 p.k. §16.

115 Kons. ptk 8.11.1933 p.k. §9; Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 2.11.1933, 5.11.1933, 
9.11.1933, Yliopiston rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, 
piirustuksia ym. asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain 
arkisto, HYA.

116 Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 9.11.1933, (Toivelista Sirénille, joka alkaa:) ”1. 
Aleksanterinkadun puoleinen siipirakennus...”, Yliopiston rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen 
laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja 
rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA.

117 Kons. ptk 8.11.1933 p.k. §9; Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 9.11.1933, 8.1.1934, 
Yliopiston rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia 
ym. asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA; J. S. 
Sirén tammikuu 1934: piirustukset, TILA, Päärakennus vanhoja piirustuksia.

118 Nykyinen Yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen arkisto, TILA.

119 J. S. Sirén tammikuu 1934: piirustukset, TILA:n piirustusarkisto, Päärakennus vanhoja piirustuksia; 
HS 10.1.1934.

120 US 10.1.1934.

121 Arkkitehti 7-8/1941 s.101.

122 Piirustukset: Päärakennus, vanhoja piirustuksia, TILA; US 10.1.1934; Rakennustoimikunnan 
pöytäkirjat liitteineen 9.11.1933, ja (Toivelista Sirénille, joka alkaa:) ”1. Aleksanterinkadun puoleinen siipira-
kennus...”, Yliopiston rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, 
piirustuksia ym. asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain 
arkisto, HYA.
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123      Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 8.1.1934, Yliopiston rakennustoimikunnan 
pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), 
Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA.

124      Kons. ptk 16.1.1934 p.k. §10; Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 23.1.1934, Yliopis-
ton rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. 
asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA.

125      Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 23.1.1934, 26.1.1934, 12.2.1934, Yliopiston 
rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. asia-
kirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA; Sopimus 
12.2.1934 (Helsingin Yliopiston ja J. S. Sirénin välillä), Yliopiston päärakennuksen laajentamiseen liittyviä 
asiakirjoja: tarkastuspöytäkirjoja, sopimuksia, työselityksiä,lausuntoja, tarjouksia ym. asiakirjoja, 1934-1952 
(Hb2), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA; Kons. ptk 6.6.1934 p.k. §1.

126  Rakennesuunnitelmat toukokuulta 1935 on allekirjoittanut Reino Huovilainen.TILA

127  Rakennustoimikunnan ptk 12.2.1934

128  US 10.1.1934 ja Hbl 31.1.1934.

129  Hbl 14.2.1934.

130  Hbl 14.2.1934.

131  Hbl 28.2.1934; Voidaan mainita, että Blomstedt oli lunastuksen vuoden 1931 päärakennuksen 
kilpailussa saaneena tunnettu kilpailuun osallistuja,- Wileniuksen osallistuminen kilpailuun tiedettiin yliopis-
tolla, koska hän oli lähettänyt 29.2.1932 konsistorille ehdotustaan koskevan kirjeen,- Aallon osallistuminen on 
selvinnyt vasta 1970-luvulla avatusta nimimerkin sisältävästä kirjeestä, Rakennusasiain arkisto (Hb1), HYA.

132  Hbl 28.2.1934.

133  Arkkitehti 2/1934 liite s.5. 

134  Kons. ptk 24.10.1934 p.k. §5; Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 26.1.1934, 6.3.1934, 
6.4.1934, 27.4.1934, 2.5.1934, 12.5.1934, 30.5.1934, 26.7.1934, 27.9.1934, 12.10.1934, 19.10.1934, Yliopis-
ton rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. 
asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA.

135  Kons. ptk 16.1.1937 p.k. §44.

136  Kons. ptk 24.10.1934 p.k. §5; Piirustukset, Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto.

137  Arkkitehti 7-8/1941 s.101-103.

138  Hbl 8.8.1934

139  Hbl 8.8.1934.

140  Arkkitehti 7-8/1941 s.102; Hbl 8.8.1934; Kertomus Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 
1934-1935, laatinut Yliopiston Rehtori, Helsinki 1935, s.90-91.

141  US 25.9.1935

142  Raktmk. ptk 31.5.1935 HYM

143  US 7.2.1936

144  Arkkitehti 7-8/1941 s.101.

145  Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 7.5.1935, 14.5.1935, 23.5.1935, 31.5.1935, Yliopis-
ton rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. 
asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA. Reino 
Huovilaisen kirje 17.5.1935 Helsingin Yliopiston rakennustoimikunnalle, ja Otto Wuorion tarjous 31.5.1935 
Helsingin Yliopiston Rakennustoimikunnalle, Yliopiston päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja: 
tarkastuspöytäkirjoja, sopimuksia, työselityksiä, lausuntoja tarjouksia ym. asiakirjoja, 1934-1952 (Hb2), Päära-
kennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA; Oy Veljekset Lampilan tarjous 18.10.1935, 
Helsingin Yliopisto VI, TILA.

146  Piirustukset HYM; Arkkitehti 7-8/1941 s.101-109; Sirén 1935 s.21.

147  Arkkitehti 7-8/1941 s.101; Hbl 30.4.1933

148  Kons. ptk 16.1.1934 p.k. §10.HYA.

149  Hbl 12.5.1936.

150  Hbl 12.5.1936.

151  Merenmies 1983, s. 78-80; HBL 14.2.1934

152      Rakennustaiteen seuran haastatteluja 1969, s.32; Sv. Pr. 3.5.1937, 3.11.1937; Hbl 5.8.1936, 

9.2.1937, 28.11.1937. 

153  Sirén: Työselitys 1935, s.5. HYA

154  Sirén: Työselitys 1935, s.7 HYA

155  Raktmk. ptk 31.5.1935 HYM

156  Hbl 5.2.1937

157  Sirén: Työselitys 1935 s.11 HYA

158  Insinööritoimisto Pontek Oy, Yliopiston päärakennus kuntoselvitys 2016; vanhempia rakenne-
tyyppejä vuosilta 1996 ja 2003, TILA / EV

159  Lahti 1960, s. 111; viittaus Jalo Syvähuokon ja A. Rissasen haastatteluun

160  Sirén: Työselitys 1935 s.14 HYA

161  Pontek, 2016, s. 6 

162  https://www.google.com/patents/US744374 

163  Kerrostalot 1880-1940, 2002, s. 114

164  Sirén: Työselitys 1935 s.20 HYA

165  Sirén: Työselitys 1935 s.22 HYA

166  Sirén: Työselitys 1935 s.20 HYA

167  Sirén: Työselitys 1935 s.18 HYA

168  Sirén: Työselitys 1935 s.30 HYA

169  Sirén: Työselitys 1935 s.30 HYA

169B  Sirén: Työselitys 1935; Keso s. 55 - , HYA

170  Raktmk ptk 1.3.1935 päätettiin alun perin toteuttaa vain yksi hissi, mutta muiden kuilujen raken-
teet suunniteltiin siten, että niihin voidaan myöhemmin sijoittaa hissit

171  1934 lupasarjan perusteella

172  Sirén: Työselitys 1935, s. 24 HYA

173  Sirén: Työselitys 1935 HYA, painettu 1.3.1935 raktmk kokouksen jälkeen

174  Raktmk ptk. 31.5.1935,HYA

175  Raktmk ptk liitteet 31.5.1935,HYA

176  Esikuva mustalle pylväälle valkoisella kapiteelilla löytyy myös Tukholman kaupungintalon Prin-
sens korridor –tilasta. Matalampaa sivulaivaa rajaavan paripylväistön takaa hehkuu Prinssi Eugenin pitkä, 
Tukholmaa esittävää seinäfresko. Pylväiden muodonanto muistuttaa muutenkin läheisesti pienen juhlasalin 
aulan pylväitä, mutta esikuva ei ole mikään kolmesta klassisesta järjestelmästä.

177  Sirén: Työselitys 1935, s. 22 HYA

178  Arkkitehti 7-8/1941 s.102

179  Pöytäkirja Helsingin Yliopiston lisärakennuksen, Helsingin kaupungin neliössä No 27, vuosi-
tarkastuksessa, joka toimitettiin 1, 3, 8, 10 päivänä marraskuuta 1937. (Hb2), Rakennusasiain arkisto, HYA; 
Yliopiston rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 1935-1937, (yksinkertaista maalaustapaa koskien: 
1.3.1935,) (Hb1), Rakennusasiain arkisto, HYA; Helsingin Yliopiston Taloustoimikunnan Pöytäkirjat 1935-1939, 
16.12.1937 §5, Kons I, HYA; Keso - Sirén 1935, s.3-47; Sv. Pr. 3.5.1937.

180  Sirén: Työselitys 1935, s. 31-36 HYA

181  Sirén: Työselitys 1935, s. 33 HYA

182  Engelin osan muutamista huonetiloista on tehty väritutkimusta vuonna 1987, Veikko Kunnaksen 
rakennushistoriatutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksen dokumentointi on kuitenkin vain auttava – maalityyp-
pejä ei ole kirjattu ja kerrosten kokonaiskuvaa on jokseenkin mahdoton saavuttaa. Vuonna 1975 tutkittiin 
vestibyylin vanhoja värikerroksia ja niistä on kiinnostava dokumentaatio HYM. Uudella puolella tehtiin arkki-
tehti Ola laihon mukaan 1980-90-lukujen aikana pieniä esiinottoja tarpeen mukaan ja ”alkuperäisiä sävyjä” 
käytettiin nykyisten sävyjen esikuvina. Näistä tutkimuksista ei ole tullut esiin dokumentointia. 

183  Sv. Pr. 3.5.1937

184  Vastikään päättyneessä Eduskuntatalohankkeessa oli kuusi kalustesuunnittelijaa, joista Sirén 
valitsi ainoastaan Arttu Brummerin jatkamaan yhteistyötä kanssaan yliopistorakennuksessa.
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185  Ras ark rtmk ptk 13.11.1936 (EM 1935-50) HYM

186  Sv. Pr. 3.5.1937

187  Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 27.4.1935, 7.5.1935, 23.5.1935, 31.5.1935, 
1.8.1935, 26.11.1935, 30.3.1936, 4.6.1936, 5.8.1936, 1.9.1936, 5.9.1936, 17.10.1936, 2.11.1936, 13.11.1936, 
24.11.1936, 8.12.1936, HYA; 31.12.1936, 16.2.1939, Runar Engblom 29.3.1936: Kustannusarvio huoneka-
lu- ja sisustuspiirustuksista Helsingin yliopistoon, Arttu Brummer 22.3.-36: Kustannusarvio(...), Elli Ruuthin 
kirje J. S. Sirénille 28.3.1936, Yliopiston rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen 
liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, 
Rakennusasiain arkisto, HYA; (Taulukko kalustusvalmistajista ja -urakoista), Gunnar Steniuksen selostus 
15.9.1938 Yliopiston Herra Rehtorille, Elli Ruuthin kalustepiirustuksia, Hankintasopimus Helsingin Yliopiston 
ja Huonekalutehdas A. Salmen välillä 26.10.1936, Hankintasopimus Helsingin Yliopiston ja Oy John Syréhnin 
Puusepänliikkeen välillä 22.9.1936, Lopputarkastustodistus 28.12.1937, Hankintasopimus Helsingin Yliopiston 
ja Huonekalutehdas Keravan Puuseppätehdas O/Y:n välillä 24.9.1936, Hankintasopimus Helsingin Yliopiston 
ja Paul Bomanin välillä 18.9.1936,  Yliopiston päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja: tarkastus-
pöytäkirjoja, sopimuksia, työselityksiä, lausuntoja tarjouksia ym. asiakirjoja, 1934-1952 (Hb2), Pääraken-
nuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA; Kalustesuunnitelmia Arttu Brummer ja Runar 
Engblom, Siren Architects toimiston arkisto ja mikrofilmit HYM.

188 Raktkm ptk 30.3.1936 HYA

189 HYM, Päärakennus IV:4 mappi, rehtorin huoneen kalusteet

190 Kons. ptk 16.1.1934 p.k. §10, OpM kirjelmä 4.1.1934. HYA

191 Rakennustmk. ptk. 12.2.1934 HYA

192 Reht. Kertomus 1939-40, s.106.

193 Kons. ptk 28.10.1936 p.k. §10, 25.11.1936 p.k. §3.

194 Kons. ptk 2.11.1938 p.k. §19.

195 Kustannusarvioita 1853-1945, Kustannusarviot vuosien 1940-43 korjauksista, (Ua2), Rakennus-
asiain arkisto, HYA; Sirén 1935 s.23, 25, 34.

196 Kons. ptk 18.9.1941 p.k. §9, 21.1.1942 p.k. §2, 23.4.1942 p.k. §56, 7.10.1942 p.k. §37, 13.1.1943 
p.k. §8, 9.4.1943 p.k. §60, 6.10.1943 p.k. §12.

197 Kons. ptk 18.3.1942 p.k. §1, 24.2.1943 p.k. §19.

198 Sv. Pr. 22.7.1939, 10.6.1940; Hbl 13.5.1938; Hf. j. 6.2.1937.

199 Hf.j. 6.2.1937…”Sessionsborden med sina vinröda dukar, de antika mahognystolarna med profes-
sorernas namn bakpå ryggstödena, de höga ljusa fönstren mot Engels torg och de vackra konstverken befästa 
intrycket av skönhet och kultur i denna åt vetenskapernas utövare vigda sal. Långa korridorer förbinda den 
gamla byggnaden med den nya. Vi vandra halvt frånvarande genom de ljusa, luftiga lokaliteterna och känna 
oss överrumplade av den nya tidens osentimentala ändamålsenlighet. Den är fascinerande på sitt sätt. Men 
våra sinnen åro fyllda av svunna tiders förgyllda utsmyckning, och vi ha svårt att finna oss till rätta i de damm-
fria korridorerna. Det är traditionerna som ge ett hus dess penater, och än så länge dväljas Universitetets 
husgudar i Engels åldriga salar.”

200 Helsingin Yliopiston Taloustoimikunnan Pöytäkirjat 1925-1929, 7.3.1929 §1, 16.3.1929 §3, 
18.4.1929 §2, Helsingin Yliopiston Taloustoimikunnan Pöytäkirjat 1930-1934, 23.9.1930 §1, 11.5.1930 §4, 
29.2.1932 §3, 25.2.1933 §3, 10.3.1933 §3, 23.5.1933 §5, 23.9.1933 §2, 16.3.1934 §2, Kons I, HYA; Kustannus-
arviot vuosikorjauksista, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, Kustannusarvioiden yhteenvetoja 1853-
1945 (Ua2), Kustannusarvioita, Rakennusasiain arkisto, HYA; Kons. ptk 24.9.1930 p.k. §9.

201 Kons. ptk 28.10.1936 p.k. §10.

202 Arkkitehti 7-8/1941 s.101., Sv. Pr. 3.5.1937, 22.7.1939;

203 Gunnar Stenius 15.11.1935: Tarkastuspöytäkirja tehty Helsingin Yliopiston päärakennuksen 
tarkastuksessa 14 p:vä marraskuuta 1934 (...), Gunnar Stenius 2.5.1935: Tarkastuspöytäkirja tehty Helsingin 
Yliopiston päärakennuksen tarkastuksessa 30 p:vä huhtikuuta 1935 (...), Yliopiston päärakennuksen laajenta-
miseen liittyviä asiakirjoja: tarkastuspöytäkirjoja, sopimuksia, työselityksiä, lausuntoja, tarjouksia ym. asiakir-
joja 1934-1952 (Hb2), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA.

204 Gunnar Stenius 15.11.1934: Tarkastuspöytäkirja tehty Helsingin Yliopiston päärakennuksen 
tarkastuksessa 14 p:vä marraskuuta 1934 (...), Yliopiston päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja: 
tarkastuspöytäkirjoja, sopimuksia, työselityksiä, lausuntoja, tarjouksia ym. asiakirjoja 1934-1952 (Hb2), Päära-
kennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA.

205 Kons. ptk 31.3.1937 p.k. §13.

206 Kons. ptk 10.9.1937 p.k. §20.

207 Kons. ptk 10.9.1937 p.k. §20., Kons. ptk 6.4.1938 p.k. §16 rakennusaikainen rakennuskomitea 
koostui seuraavista rehtori, Linkomies, Lönnroth ja O. Tarjanne. 

208 Piirustukset HYM, TILA, Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto; US 10.1.1934; Arkkitehti 
7-8/1941 s.102-103.

209 Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 27.4.1934, 2.5.1934, Yliopiston rakennustoimikun-
nan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. asiakirjoja, 1913-1935 
(Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA.

210 (Rakennustoimikunnan toivomuslista Sirénille 1933, joka alkaa:) ”1. Aleksanterinkadun puo-
leinen...”, Yliopiston rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, pii-
rustuksia ym. asiakirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, 
HYA; Sv. Pr. 22.7.1939.

211 Piirustukset 6:2:1-21, HYM.

212 J. S. Sirén 31.12.37: Helsingin Yliopiston Päärakennus, Uudistusohjelma eri huoneiden suhteen, 
Yliopisto I, Piirustukset: Vanhoja tasopiirustuksia, Vanhat sähköpiirustukset, TILA.

213 Kons. ptk 17.1.1938 p.k. §44.

214 Piirustukset: Vanhoja tasopiirustuksia, Vanhat sähköpiirustukset, Yliopisto I, Vanhat piirustukset 
lämpö-vesi-viemäri-ilmanvaihto, TILA; Piirustukset, Siren Architects toimiston arkisto; Mikrofilmit Helsingin 
rakennusvalvontaviraston arkisto; Kertomus Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1938-1939, Helsinki 
1939, s. 125; Kertomus Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1940, s.106.

215 Sirén 1941,102

216 Sirén 1941,102

217 SA-kuvat jatkosodan ajalta 1942-1944, joissa vanhapuoli esiintyy Sirénin restauroinnin jäljiltä 
(Ilmeisesti Gunnar Steniuksen laatima selostus restauroinnista, joka alkaa:) Niinkuin muistamme, oli vaatesäi-
liö ennen sijoitettu (...), Sekalaisia asiakirjoja 1880-1946 (Uc1), Sekalaisia asiakirjoja, Rakennusasiain arkisto, 
HYA; J. S. Sirén: Helsingin Yliopiston Päärakennus. Uudistusohjelma eri huonetilojen suhteen. 31.12.37, sekä 
piirustukset J. S. Sirén jouluk.1937, (Helsingin yliopiston päärakennuksen laajennuskilpailun 1931 kilpailu-
asiakirjoissa olleet Engelin osan piirustukset), Vanhoja tasopiirustuksia, TILA; Piirustukset HYM; Mikrofilmit, 
Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto. 

218 Valokuvat HKM:KA 3669:158 ja HKM:KA diar 6404:3:430; HYM 192/82.

219 Rehtorin kertomukset 1939-1940, kopioita HYM; kansio Päärakennus II.

220 Liisa Johansson-Papen haastattelu 1987, HYM

221 Sv. Pr. 3.5.1937; Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 8.4.1938, 29.5.1941, Yliopiston 
rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. asia-
kirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA; Arkkitehti 
7-8/1941 s.101-102; Tarkastuspöytäkirjat 14.11.1934 ja 30.4.1935, Yliopiston päärakennuksen laajentamiseen 
liittyviä asiakirjoja: tarkastuspöytäkirjoja, sopimuksia, työselityksiä, lausuntoja, tarjouksia ym. asiakirjoja 
1934-1952 (Hb2), Päärakennukset korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA; Helsingin Yliopiston 
Taloustoimikunnan Pöytäkirjat 1935-1939, 25.10.1939, Kons I, HYA; Valokuvat HKM, KA, HYM.

222 Piirustukset päiväys 3.5.1939, kopio / Eija Merenmies, Sirén???; Taloutmk kp 10.1.1946

223 Kons. ptk 7.12.1938 p.k. §22; Kertomus Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1938-1939, 
Helsinki 1939, s. 105; Kertomus Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1939-1940, Helsinki 1940, s.82; 
Kertomus Helsingin Yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1940-1941, Helsinki 1941, s.100.

224 Kons. ptk 1.3.1939 p.k. §17, 19.4.1939 p.k. §15, 17.5.1939 p.k. §25, 31.5.1939 p.k. §29, 
19.3.1940 p.k. §14, 29.5.1940 p.k. §32.

225 HYM, puhtaaksikirjoitettuja muistiinpanoja: Huonekohtaisia poimintoja korjaushistoriasta

226 Merenmiehen puhtaaksi kirjoittamia huomioita: RAS.ARK./HYM, yliopiston tilojen arvioimista 
koskeva asiakirja, kirjoitettu n. 1940, ehkä G. Stenius

227 Arkkitehti 7-8/1941 s.102; Rakennustoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 28.5.1939, Yliopiston 
rakennustoimikunnan pöytäkirjat, päärakennuksen laajentamiseen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ym. asia-
kirjoja, 1913-1935 (Hb1), Päärakennuksen korjaus- ja rakennustyöt, Rakennusasiain arkisto, HYA; (Ilmeisesti 
Gunnar Steniuksen laatima selostus restauroinnista, joka alkaa:) Niin kuin muistamme, oli vaatesäiliö ennen 
sijoitettu (...), Sekalaisia asiakirjoja 1880-1946 (Uc1), Sekalaisia asiakirjoja, Rakennusasiain arkisto, HYA.

228 Kons. ptk 16.1.1941 p.k. §27, 26.3.1941 p.k. §14.

229 valokuva: Majuri Liikasen väitös 29.5.1943, SA-kuva, 128546; piirustus Ilmastointisuunnitelma 
21.3.1939, TILA

230 US 18.8.1940

231 Valokuvat HYM, HKM:KA, Yhtyneiden kuvalehtien valokuva-arkisto, Sirén Architects toimiston 
arkisto.

232 Rakennustaito 9.6.1940
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233 Ilmeisesti Gunnar Steniuksen laatimia vastauksia kysymyksiin, ehkä radiohaastattelua varten, 
asiakirja alkaa: Niinkuin muistamme, oli vaatesäiliö ennen sijoitettu (...), Sekalaisia asiakirjoja 1880-1946 
(Uc1), Sekalaisia asiakirjoja, Rakennusasiain arkisto, HYA

234 Ilmoitus sotavahingoista 14.10.1941, 4.11.1941, 26.3.1942, 24.11.1942, Kustannusarviot, Muut 
asiakirjat, Rakennusasiain arkisto, HYA; Kons. ptk 24.2.1943 p.k. §17, 9.4.1943 p.k. §2 ja §68, 14.4.1943 p.k. 
§15.

235 Ilmoitus sotavahingoista 26.2.1944. Kustannuslaskelma (...) suojelutoimenpiteistä 1944, Kus-
tannusarvio (...) vaurioitten (...) korjaamiseksi 8.10.1944, Kustannusarviot, Muut asiakirjat, Rakennusasiain 
arkisto, HYA; Helsingin Yliopiston Taloustoimikunnan Pöytäkirjat 1944, 11.10.1944 §2, Kons I, HYA; Valokuvat 
HYM, HKM:KA, Yhtyneiden kuvalehtien valokuva-arkisto; Arkkitehti 5-6/1950 s.74-82.

236 HYM muistiinpano, Mappi III, pommitusvauriot

237 8.10.1944 Gunnar Stenius, Ote pommitusvaurioiden korjausten kustannusarviosta, Helsingin 
Yliopiston Taloustoimikunnan Pöytäkirjat 1944, 11.10.1944 @2, liite II, Kons I, HYA.

238 SKL 1944 13-14, s. 398

239 SKL 1944, 10, s. 301

240 Kons. ptk 1.3.1944 p.k. §14; Helsingin Yliopiston Taloustoimikunnan pöytäkirjat 17.3.1944 §7, 
Kons I, HYA.

241  Komitean jäseniksi valittiin rehtori, professorit Sirén, Linkomies, Lönnroth ja Wasastjerna sekä 
sihteeriksi taloudenhoitaja Stenius. Kons. ptk 26.9.1944 p.k. §47., Helsingin Yliopiston Taloustoimikunnan 
pöytäkirjat 13.9.1944 §1, Kons I, HYA.

242 Kons. ptk 11.10.1944 p.k. §12, 10.1.1945 p.k. §2, Kons. ptk 14.11.1945 p.k. §1,Kons. ptk 
23.1.1946 p.k. §1, HYA.

243 AL 16.2.1948

244 Kons. ptk 31.10.1945 p.k. §7.

245 HBL 15.2.1948

246 Arkkitehti 5-6/1950

247 Maalausta suunniteltiin 1950, mutta se toteutui ilmeisesti vasta ja ainakin olympiavuonna 1952. 
1940-luvun jälkipuoliskon valokuvissa ainakinpohjoispään maalipinnoissa on kauhtuneisuutta. 

248 Kons. ptk17.3.1948§24

249 HS 11.1.1946

250 Arkkitehti 1941

251 Kons. ptk 10.1.1945 p.k. §43.

252 Piirustukset: HYM, Siren Architects toimiston arkisto, TILA, vanhoja tasopiirustuksia; Vuonna 
1948 maaliskuun 18 päivänä toimittivat allekirjoittaneet (...) suuressa juhlasalissa (...) kokoushuonekatselmuk-
sen (...), Kiinteistöjä ja tontteja koskevat asiakirjat, Holvin asiakirjat, Kons I, HYA.

253 HS 15.2.1948

254 Hbl 27.8.1946.

255 Mappi Fab 33, Rakennepiir 1. 40-luku, TILA (kellari); piirustusluettelo ja huonolaatuisia kopioita; 
mm. insinööri U. Varjo; ei käyty tarkasti läpi 

256 US 24.10.1946

257 AL 16.2.1948

258 US 15.2.1948 ja AL 16.2.1948

259  Lisa Johansson-Papen haastattelu 1987, HYM

260  Taloustoimikunnan pk 26.11.1946 HYA

261  IS 27.9.1948

262  US 17.9.1944

263  Nya Pr 9.4.1945

264 Kons. ptk 10.1.1945 p.k. §43, 5.5.1948 p.k. §36, 12.5.1948 p.k. §39; Helsingin Yliopiston Talous-
toimikunnan pöytäkirjat 29.3.1947 §8, 4.7.1947 §3, 29.8.1947 §10, 13.9.1947 §4, 26.9.1947 §8 ja §9, Kons 
I, HYA; Arkkitehti 5-6/1950 s.71-82; HS 1.6.1945 ja 24.10.1946; Hbl 27.8.1946 ja 24.10.1946; ÅU 1.4.1948; 
Piirustukset ja valokuvat HYM; Piirustukset TILA; Piirustukset, Sirén Architects toimiston arkisto; Valokuvat 
SRM, HKM:KA; Piirustukset Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto.

265 Helsingin Yliopiston taloustoimikunnan pöytäkirjat 28.1.1949 §2 liite, Kons I.

266 Kons I Hy tal tmk pk 28.1.1949 (EM 1935-1950) HYM

267 Merenmies 1987, tietoja 1935-1950, HYM, Kons I, HY tal tmk ptk mm. 28.1.1949

268 Helsingin Yliopiston Taloustoimikunnan pöytäkirjat 26.1.1945 §14, 6.9.1945 §3, 21.3.1946 §13, 
9.4.1946 §3, 16.7.1946 §2, 7.9.1946 §6, 20.9.1946 §1 ja §9, 15.11.1946 §16, 26.11.1946 §11, 10.1.1947 §3 ja 
§5, 31.1.1947 §11, 7.2.1947 §14, 18.4.1947 §8, 25.4.1947 §15, 27.6.1947 §7, 4.7.1947 §3, 11.3.1950 §1; Kons 
I, HYA.

269 Kons I, Hy tal tmk pk, 21.6.1946 §4 (EM 1935-1950) HYM

270 N. Pr. 9.4.1945.

271 Hbl 24.7.1947.

272 HS 24.10.1946; Hbl 27.8.1946, 24.10.1946, 24.7.1947, 

24.10.1947, 28.12.1947, 15.2.1948, 19.2.1948, 26.2.1948; N. Pr. 6.3.1948; ÅU 1.4.1948

273 US 9.9.1948

274 Tirrasen tekemä Arthur Isak Edvard Långforsin haastattelu kevätlukukaudella 1953, s.48-49, 
Muistitietoarkisto, HYA.

275 Arkkitehti 5-6/1950 s.74-82

276 Rakennustaiteen seuran haastatteluja 1969, s.32

277 US 17.9.1944 ”Pienen kansan sivistyselämässä merkitsi tämän maalauksen (=Edelfeltin teos)  ja 
sen ylevään juhlatahtiin yhtyneiden Järnefeltin sivustakuvien sekä Aaltosen keskeisen kokoavan marmorire-
liefin tuhoutuminen korvaamatonta tappiota, mikä tulee ainaisesti tuntumaan meidän oloissamme mieltä 
koskettavana menetyksenä.”

278 IS 27.9.1948

279 IS 27.9.1948

280 Sivistysvaliokunnalle 1950-luvulla laaditun muistion käsikirjoitus. HYA; Uc 3.

281 Knapas 1990, 593.

282 Kasvatustieteen laitoksen anomus lisätiloista yliopiston taloustoimikunnalle 10.2.1958. HYA; Uc 
3.

283 Ehdotus konsistorille 21.3.1966. HYA; Ha 2 b.

284 5.9.1969 pidetty kokous, joka koski matemaattis-luonnontieteellisen osaston siirtoa Viikin koe-
tilan alueelle. HYA; Ha 2 b.; US 27.11.1964 Prof. Oiva Ketosen vahva kannanotto esimerkiksi Malminkartanon 
varaamisesta yliopiston kampukseksi

285 Knapas 1990, Klinge 2012, s.295 VUOSI

286 Rakennustoimikunnan ehdotus konsistorille 9.2.1970. HYA; Ha 2 b, Käyttösuunnitelma 1970, 7. 
HYM & Knapas 1990, 628.

287 HS 4.9.1975.

288 Pekkala-Koskela 1982, 35–36.

289 HY päärakennuksen käyttösuunnitelma 1972-73 TILA

290 Knapas 1990, 637, 643.

291 Pertti Sollan muistio 1970-luvun alusta. HYA; Hb 3.

292 Knapas 1990, 641–642.

293 HYM, piirustukset, mm. sarja 5:7:131-141 ja 145-154

294 Peruskorjaussuunnitelma 1985, 1–2.

295 Peruskorjaussuunnitelma 1985, 2.

296 Kustannusarvio 1975. HYA; Hb 3.

297 Muistio: Yliopiston vestibyylin vanhojen värikerrosten löytyminen seinistä 1975 HYM

98 HS 4.9.1975 

299 Pekkala-Koskela 1982, 36.

300 Yliopisto-lehti 8/1985
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301 Suunnitelmat HYM arkistossa 5:8:1-42

302 Mappi Fab 33, Rakennepiir 1. 40-luku, TILA (kellari)

303 Helsingin yliopiston päärakennuksen käyttötoimikunnan päätösluettelo 3/1974. HYA; Hb 3.; 
Helsinki paikkatieto, ortokuvakokoelma

304 Teknillisen osaston kokouspöytäkirja yliopiston päärakennuksen suunnittelua koskien 13.9.1974. 
HYA; Hb 3.

305 5.6.1985 Peruskorjaus – yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma, HYM

306 5.6.1985 Peruskorjaus – yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma HYM

307 Työryhmän pk 2/25.9.1986, TILA

308 9.9.1987 Peruskorjausta edistävän työryhmän kokouksen pöytäkirja 1/1987, TILA

309 12.1.1990 Harjannostajaiset vietettiin kun yhdeksänvaiheinen urakka oli loppusuoralla; Valokuva 
juhlasalista, jossa lattiarakenteet avoinna. HBLBA 

310 Peruskorjausta edistävän työryhmän kok. pk 9.9.1987, TILA / EV

311 HS 17.2.1988

312 9.9.1987 Peruskorjausta edistävän työryhmän kokouksen pöytäkirja 1/1987, TILA

313 9.9.1987 Peruskorjausta edistävän työryhmän kokouksen pöytäkirja 1/1987, Liite 2 TILA

314 PM 30.9.1987, Pekka Kärki: Helsingin yliopiston päärakennuksen suojelu- ja restaurointitavoit-
teet, TILA / EV

315 Nimetön työryhmä, kokouspöytäkirja 1/1987, 9.12.1987

316 Ola Laiho yhteenveto 9.9.1987 kokouksen yhteydessä (Liite 3): L2 –tasoisten luonnosten periaat-
teet ja lähtökohdat, TILA / EV

317 Kaksi dokumentointia: 1)Veikko Kunnaksen dokumentoima väritutkimus 24.4.1987; tekijät Eini 
Tenkamaa ja Irmeli Vaartio; 2)16.11.1987 Suomen taidesisustus Oy / Irmeli Vaartio: tarkentava dokumentointi 
vestibyylistä, HYM

318 Vaihe 2C Maalaustyöselitys 1988, LPR, TILA

319 Vaihe 2C Maalaustyöselitys 1988, LPR, TILA

320 Muistio 11.2.1988, Edistävänja valvovan työryhmän yhteiskokous, TILA / EV

321 Nimetön työryhmä, kokouspöytäkirja 1/1988, 3.2.1988, TILA / EV

322 Nimetön työryhmä, kokouspöytäkirja 2/1988, 7.9.1988, TILA / EV

323 Nimetön työryhmä, kokouspöytäkirja 2/1988, 7.9.1988, TILA / EV

324 Työryhmien yhteiskokous 28.10.1988,TILA / EV

325 Ola Laiho yhteenveto 9.9.1987 kokouksen yhteydessä (Liite 3): L2 –tasoisten luonnosten periaat-
teet ja lähtökohdat, TILA / EV

326 HYM, Mappi liittyen pintakäsittelyihin; Suomentaidesisustus Oy 

327 Värikerrosten dokumentointi 14.5.1987, HYM

328 Nimetön työryhmä, kokouspöytäkirja 1/1988, 3.2.1988,TILA / EV

329 Ancelon dokumentointi 10.11.2004, K00101 Fab 33, Vaihe 7-mappi, TILA

330 DM, Brummerin arkisto, luonnoksia konsistorin kalusteiksi

331 Muistio 24.9.1991, Konsistorin salin korjaustyö, TILA / EV, Alkuperäisestä kankaasta fragmentti 
tallessa HYM, mappi IV:4

332 Nimetön työryhmä, kokouspöytäkirja 1/1987, 9.12.1987, TILA / EV

333 Korjaustyöselitys 1B, LPR, TILA

334 Oksanen: Toimenpidekertomukset 2.9.2009, TILA, mapit vaihe 7

335 Klinge 2012, 68–70.

336 Pöykkö 1974, 17.

337 Klinge 1989, s.92

338 Klinge 1986 & Kolbe 2012.

339 Kolbe 2012, 77.

340 Kolbe 2012, 26-27.

341 Veistos sijoitettiin ensin Kansallismuseon puutarhaan, sitten yliopiston kirjaston (nyk. Kansal-
liskirjasto) pihanurmelle vuonna 1957, viimeiseksi vuonna 2013 Yliopistomuseon tiloihin Arppeanumiin. 
Yliopistomuseon muutettua pois Arppeanumista 2015 veistoksen uusi sijoituspaikka on edelleen avoinna. 
Museoviraston kanta on ollut, että Kansalliskirjaston seinusta on perusteltu ja hyvä sijoitus. Veistoksen 
palauttamisesta alkuperäiselle paikalleen Turun Akatemiataloon on keskustelu vuosikymmeniä. Tämä osin 
toteutuikin, kun vuonna 2013 siitä otettiin kopio, joka sijoitettiin Akatemiatalon aulaan. Silloinen sijoitus ei 
Jarkko Sinisalon mukaan ollut erityisen onnistunut, sillä matalaan syvennykseen sijoitettu, jalustaa vailla oleva 
keisari katsoi ohikulkijaa suorastaan alhaalta ylöspäin. Tätä kirjoitettaessa Akatemiatalo on peruskorjauksessa, 
eikä veistoskopion lopullinen sijoitus ole tiedossa.

342 Martti Haavion kirjoitus Suomen kuvalehdessä 11.3.1944.

343 15.8.1840 Helsingfors Tidningar.

344 HBL 18.2.1937

345 Kervanto Nevanlinna 2012, 140, 150, 154.

346 Kervanto Nevanlinna 2012, 140, 150, 154.

347 Kervanto Nevanlinna 2012, 125.

348 Pöykkö 1965, 13.

349 Pöykkö 1974, 46.

350 Nikula 2000, 323.

351 Pöykkö 1974, 17, 36.

351B  Blomstedt 1962, 15.

352 Pöykkö 1974.

353 Klinge 2012, 84.

354  Lounatvuori & Sinisalo 1999, 16–17.

355 Sinisalo, 2015, s. 21-22

356 Pakarinen 1984, 31.

357 Lilius 1995, 143; Lilius 2002, 22.

358 Klinge 1986, 30.

359 Lilius 2002, 20.

360 Klinge 2012, 212.

361 ”Raumeinteilung und Form der Aula, des sogenannten Solennitätssaals, gehen auf die Palast-
bauten des Barock und Barockklassizismus zurück, aber die nächsten Vorbilder dürfen in den Petersburger 
Empirepalästen, und vor allem in der von M. F. Kazakow gebauten und von D. Gilardi erneuerten Moskauer 
Universität zu suchen sein, welche Rehbinder und offensichtlich auch Engel kannten.” Pöykkö 1999, 33.

362 Pöykkö 1975, 96.

363 Sirénin esitelmä vuodelta 1952, s. 18. Näyttelyluettelo J. S. Sirén – arkkitehti 1889–1961, 1989.

364 Nikula 1981, 73.

365 Nikula 2000, 324.

366 Merenmies 1983, 25.
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1. Vanhan osan julkisivu

Päärakennuksen torijulkisivu Senaatintorin osana on yksi Engelin varman ja her-

kän arkkitehtuurinäkemyksen rikkaimpia kokonaisuuksia. Yhdessä Valtioneuvoston 

linnan kanssa yliopisto muodostaa monisäikeisen ja ainutlaatuisen arkkitehtuurire-

toriikan esimerkin. Vuosikymmenien saatossa tämä dialogi on heikentynyt, lähinnä 

muuttuneiden julkisivuvärien seurauksena. Seuraavan julkisivukorjaustyön yhtey-

dessä tätä retoriikkaa tulee vahvistaa herkällä värisuunnitelmalla.

2. Yliopistokäyttö, sen säilyminen ja käytön juurevuus

Yliopiston sijainti pääkaupungin valtiollisella torilla on henkisesti merkittävä teki-

jä Suomelle sivistysvaltiona. Päärakennuksen sijainti tulee nähdä suurena arvona 

yliopistolle itselleen. Akateeminen yhteisö perustuu opin siirtämiselle sukupolvelta 

toiselle ja yliopiston päärakennus on sen perinteen kiveen hakattu ilmentymä. Pää-

rakennus on edelleen laajan ja hajautuneen kampuksen sydän. 

3. Opetuskäyttö alkuperäisessä tilarakenteessa 

Yliopisto on jatkuvan muutoksen alainen instituutio. Ensimmäisistä vuosikymme-

nistä alkaen akateeminen yhteisö on kasvanut lukumääräisesti ja sisällöllisesti ja 

päärakennuksen tilarakennetta on muokattu tarpeen mukaan. LPR:n pitkän pe-

ruskorjausprosessin yhteydessä pyrittiin erityisesti uudella puolella palaamaan alku-

peräiseen tilarakenteeseen ja muuttamaan toimistohuoneita takaisin opetustiloiksi. 

Digitalisaation ja uusien opetustapojen myötä päärakennuksen opetustilat tulee 

vastakin säilyttää oppimisen käytössä, tukemassa ihmisten kohtaamista ja akateemi-

sen yhteisön elinvoimaisuutta.

4. Torin, vestibyylin ja juhlasalin tilasarja

Tori - vestibyyli - sali on helsinkiläisessä mittakaavassa suuri ja juhlava julkisten ti-

lojen sarja.  Kun kaupunkia maistellen nousee päärakennuksen muutamat portaat, 

Senaatintorin kaupunkielämä turisteineen ja raitiovaunuineen, laajan kaupunkiau-

kion levoton, vino pinta jää taakse ja alapuolelle. Päärakennuksen sisään pääsemi-

seksi joutuu vaikeasti työntymään läpi kaksien raskaiden ovien, ylämäkeen. Ves-

tibyylin korkea ja rauhallinen tila pysäyttää hengähtämään ja katsomaan ylöspäin 

tässä lempeässä ja inhimillisessä valossa. Samaa akselia jatketaan eteenpäin, yllät-

tävän pienien, mutta sitäkin maineikkaampien, taloa vanhempien mahonkiovien 

kautta juhlasaliin, jossa Engelin ja Sirénin arkkitehtuurin liitto esiintyy samanaikai-

sesti ehjänä ja hiukan hämmentävänä.  

NYKYASUN KESKEISET ARVOT 

Tätä kirjoitettaessa (2017) Helsingin yliopiston päärakennus on pääsääntöisesti 

edelleen vuonna 2004 päättyneen pitkän peruskorjausprosessin asussa. Tilaraken-

teissa on tehty pieniä ajanmukaistavia muutoksia, mutta suurimmat muutokset ovat 

tapahtuneet rakennuksen käyttötavassa. 

Itseisarvoisen ja vahvasti suojellun rakennuksen arvojen osoittaminen on osittain 

itsestäänselvyyksien esiin tuomista. Seuraavassa on pyritty analyyttisesti poimimaan 

päärakennuksen merkityksellisiä piirteitä, jotka ovat tulleet esille tämän tutkimuk-

sen yhteydessä. Osa arvoista muodostuu arvoiksi siksi, että ne ovat erityisen koko-

naisuuden leimallisia, ainutlaatuisia piirteitä. Tässä esitetyt aiheet ovat tutkijoiden 

esiin tuomia näkemyksiä, eivätkä edusta sellaisenaan yliopiston tai viranomaisten 

arvovalintoja.

LIITE 1: ARVOT 
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5. Pitkä tarinallisuus ja tuhkasta nouseva uusi uljas

Osa yliopiston päärakennuksen historiallista arvoa syntyy niistä tarinoista, jotka liit-

tyvät rakennuksen tuhoutumiseen ja jälleenrakennukseen. Helmikuun 1944 tuhot 

koettiin kansallisena menetyksenä ja yliopiston saattaminen jälleen käyttökuntoon 

oli sodan kokeneen kansakunnan henkistäkin jälleenrakentamista. Wäinö Aaltosen 

kolmena toisintona oleva reliefiveistos on yksi tämän tarinan ilmentymistä.

6. Aulat, käytävät ja rakennuksen läpikuljettavuus

Sirénin aulojen ja käytävien tuhlaileva väljyys ja sisäpihojen ympärille kiertyvät, 

vanhalle puolelle ulottuvat yhdyskäytävät ovat korttelissa suunnistamisen avain. 

Vanhalla puolella vuosikymmenien saatossa vaiheittain avatut 3. ja 4. kerroksen 

keskikäytävät päättyvät päätyikkunoihin, mikä osaltaan helpottaa orientoitumista. 

Kaikki rakennuksen tarjoamat pitkät näkymät niin sisätiloissa kuin kaupunkikuvas-

sakin ovat rakennuksen itsestään selviä, keskeisiä arvoja.

7. Koko korttelin kokoinen, ehjä ja jakamaton päärakennus

Päärakennus on nykytilassa ennen kaikkea Sirénin arkkitehtuuria, jossa Engel on 

tarjonnut julkisivujen osalta sävellajin ja perusteemat, lisäksi interiöörien osalta syk-

kivän sydämen vestibyylin muodossa. Sirénin itsensä muotoilema toteamus, että 

rakennuksen yhtenäisyys oli suunnittelun lähtökohtia, näkyy yksityiskohtia myöten; 

julkisivuissa yksityiskohdat ovat Engeliä, interiööreissä Siréniä. Sotatuhojen seurauk-

sena Sirén sai perusteen poistaa interiöörien detaljointia vanhaltakin puolelta. 

8. Kerrosten yksilöllisyys molemmilla puolilla

Vaikka rakennus on suuri ja selkeä, on kokonaisratkaisu jokaisessa kerroksessa yksi-

löllinen ja siten orientoituminen rakennuksessa on varsin helppoa. Tämä kerrokses-

ta toiseen muuntuva tilaratkaisu on myös tarjonnut käyttötarkoitukselle muunnelta-

vuutta, kun eri yksiköt ovat siirtyneet uusiin tiloihin toiminnan muuttuessa.

9. Sirénin vaiheen huonekalut, valaisimet ja kalustot

1930- ja 1940-luvun rakennusta varten suunnitellut kalusteet ovat oleellinen osa 

Sirénin arkkitehtuurikäsitystä. Tärkeimpiä saleja lukuun ottamatta huonetilojen 

luonne on muotoutunut käyttötarkoitusta varten suunnitelluilla kalusteilla. Näissä 

tiloissa arkkitehtuurin vaaliminen tarkoittaa kalusteiden ja valaisimien säilyttämistä.

10. Arvokkaimmat interiöörit

Suuri juhlasali, vestibyyli, suuri luentosali, pieni juhlasali, uuden puolen kerrosaulat 

1. – 4. krs, kanslerin ja rehtorin huoneistojen muodostamat kokonaisuudet, kon-

sistorisali sekä opiskelijaravintola ovat rakennuksen itsestään selvät arvokkaimmat 

interiöörit, joiden ylläpidossa tulee vaalia olemassa olevia pintoja ja tilakokemuksen 

historiatietoista estetiikkaa. Tarpeen vaatiessa, toissijaisesti pyritään kohti pintojen 

alkuperäistä luonnetta. Näihin tiloihin suunnitellut alkuperäiset kalusteet ovat kes-

keinen osa kokonaisuutta.

11. Klassismin ornamentiikka ja detaljit

Rakennuksen materiaalit ja detaljit, ornamentiikka mukaan lukien, muokkaavat ko-

kemusta tilan mittakaavasta. Koristeiksi tunnistettavat piirteet ovat itsestään selvästi 

vaalittavia, mutta erityisesti listoitus, ikkunakehysten profilointi ja materiaalinen elä-

vyys ovat herkemmin katoavia piirteitä. 

12. Ikääntyneet ja alkuperäiset pinnat

Engelin aikalaisrakennuksiin nähden päärakennuksessa on suhteellisen vähän to-

della vanhoja, ikääntyneitä pintoja esillä. Käytännössä ne rajautuvat vestibyylin pin-

toihin, ja erityisesti luonnonkiviseen lattiaan; Räävelin ja Öölannin kalkkikiveä sekä 

paikallista graniittia. Seinä- ja kattopintojen 1980-90-luvuilla toteutetut uusimmat 

pintakäsittelyt ovat huolella tehtyjä ja tasoitekerroksineen piilottavat vanhemmat 

kerrokset alleen. Vanhojen pintojen harkittu ja rajattu esiinottaminen historian 

konkretisoimiseksi voisi syventää rakennuksen iän kokemista.
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KADOTETUT JA UHANALAISET PIIRTEET

Päärakennukseen vaiheista johtuen on selvää, että Engelin arkkitehtuuri on monin 

paikoin sisätiloissa kadonnut kokonaan eikä sen piirteiden palauttaminen ole mis-

sään mielessä perusteltua. Iso osa Engelin yliopistoa on tallella ainoastaan valoku-

vissa ja muistelmissa. 

Sirénin kahdessa vaiheessa toteuttaman ”eheyttävän” puhdistuksen myötä vanhan 

puolen interiööreistä on kadonnut alkuperäinen detaljointi: peiliovet, jalka- ja kat-

tolistat sekä interiöörien monivärisyys. Myös huonejaon muutosten myötä on ka-

dotettu Engelin yliopiston monimuotoiset, kerroksittain vaihtelevat pohjaratkaisut. 

LPR:n 1980-90-lukujen peruskorjauksessa rakennukseen ansiokkaasti palautettiin 

monia piiloon jääneitä ominaisuuksia. Seuraavassa on tuotu esiin muutama tämän 

tutkimuksen tekemisen myötä esiin noussut piirre, joihin tulevissa huolto- ja kor-

jaustoimenpiteissä voidaan mahdollisesti kiinnittää huomiota.

1. Engelin julkisivujen herkkyys

Tämän hetkinen julkisivuväritys ja maalityyppi aikaansaavat raskaan ja yksioikoisen 

kokonaisvaikutelman. 

2. Sirénin pinnat ja värit

Uudempien huoltomaalausten myötä uuden puolen alun perin kalkkimaaleilla to-

teutetut seinäpinnat on käsitelty teollisilla, tasavärisillä maaleilla. Sirénin väriasua ei 

tunneta.

3. Luonnonvalon herkkyys, tilojen tunnelma

Vallitsevan turva- ja työskentelykulttuurin myötä tilojen tasainen valaistus on nous-

sut keskeiseksi valaistussuunnittelun kriteeriksi. Sekä Engelin että Sirénin rakennuk-

sissa luonnonvalo piirtää tiloihin hyvin kauniita ja vaihtelevia tunnelmia, jotka her-

kästi jäävät keinovalaistuksen jalkoihin.

4. Akateeminen kuhina

Käyttötapojen muutosten myötä rakennuksessa ei enää ole itsenäisen opiskelun 

tiloja. Käytävät täyttyvät ja tyhjenevät luentojen ja kokousten rytmissä, mutta raken-

nuksessa ei juuri oleilla opiskelun äärellä.

Viimeisten vuosien digikehitys on johtanut siihen, että päärakennus on yhä harvem-

man opiskelijan kokemuspiirissä ja laajat, ilmavat käytävätilat ovat varsin vähäisellä 

käytöllä.  Opiskelijaneuvonta on hajautettu eri kampuksille ja päärakennuksessa 

toimii vain yliopistolle pyrkivien hakijapalvelut. Kaisa-kirjaston tarjoama innostava 

ja avoin ilmapiiri on kerännyt kaikki keskustakampuksen laitoskirjastot, mikä tar-

koittaa, että opiskelijoilla ei päärakennuksessa ole enää omia, yhteisiä opiskelun 

tiloja. Tämän vuoden aikana entiseen hallintorakennukseen avattava uusi Tiede-

kulma tulee vahvistamaan Porthanian edusaukion aktiivista akateemista ilmapiiriä. 

Vastaavasti päärakennuksella on suuri vaara sulkeutua yhä etäämmälle akateemisen 

yhteisön keskiöstä.

5. Luentosalit

Edelliseen liittyy myös päärakennuksessa olevien lukuisten luentosalien muutospai-

neet. Erityisesti jäykät, kiinteät penkkirivit luentosaleissa ovat opetustapojen muu-

toksen myötä muutospaineen kohteena.

1953 Päärakennuksen julkisivuväritys oli vielä varsin vaalea. Aukusti Tuhka, MV / Finna.

LIITE 2: HAASTEET
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Pehmeän luonnonvalon tunnelmia vestibyylissä 1950-luvulla. Savialoff, MFA 42 1641.



2017 Arkkitehtitoimisto OkulusHelsingin yliopiston päärakennus  -  rhs 206

LIITE 3: AJOITUSPOHJAT, KELLARI JA 1. KERROS
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LIITE 3: AJOITUSPOHJAT, 2. JA 3. KERROS
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LIITE 3: AJOITUSPOHJAT, 4. JA 5. KERROS
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LIITE 4: SIRÉNIN  TYÖPIIRUSTUSSARJA 1935, KELLARI JA 1. KERROS

Päivitetty työpiirustussarja, originaalit tussi kuultopaperille. Sirén, noin 1935, 1936 HYM 4:10.
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Päivitetty työpiirustussarja, originaalit tussi kuultopaperille. Sirén, noin 1935, 1936 HYM 4:10.
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LIITE 4: SIRÉNIN  TYÖPIIRUSTUSSARJA 1935, 2. JA 3.. KERROS

Päivitetty työpiirustussarja, originaalit tussi kuultopaperille. Sirén, noin 1935, 1936 HYM 4:10.
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Päivitetty työpiirustussarja, originaalit tussi kuultopaperille. Sirén, noin 1935, 1936 HYM 4:10.
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LIITE 4: SIRÉNIN TYÖPIIRUSTUSSARJA 1935, 4. JA 5. KERROS

Päivitetty työpiirustussarja, originaalit tussi kuultopaperille. Sirén, noin 1935, 1936 HYM 4:10.
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Punasävyinen kopio työpiirustuksesta, oletettavasti urakkasarja. Sirén, 3.3.1935 TILA. HYM. originaaliaineistos-
ta 5. kerros puuttuu kokonaan. Urakkasarja löytyy TILA:sta kokonaisuudessaan.
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LIITE 5: SIRÉNIN TYÖPIIRUSTUSSARJA 1935, JULKISIVUT JA LEIKKAUS

Päivitetty työpiirustussarja, originaalit tussi kuultopaperille. Sirén, noin 1935, 1936 HYM 4:10.
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LIITE 6: OTANTA SIRÉNIN PIIRUSTUSARKISTON ”SPESIAALEISTA”

J. S. Sirénin arkkitehtitoimiston päärakennukseen liittyvää aineistoa on säi-
lynyt varsin runsaasti edelleen aktiivisen Sirén Arkkitehdit Oy:n arkistossa. 
Tämä aineisto luetteloitiin ja mikrofilmattiin vuonna 1987 tehdyn rakennus-
historiatutkimuksen yhteydessä (Veikko Kunnas). Mikrofilmit ovat Yliopis-
tomuseon hallussa ja originaalit edelleen Siren Arkkitehdit Oy:n arkistossa. 
Tässä yhteydessä  (2017) mikrofilmit digitoitiin Yliopistomuseon toimesta ja 
tiedostot luetteloitiin museon arkistoon sarjalla 201720a1 - 201720a690. 
Osa aineistosta on kuvattu kahdessa osassa, osassa on usempia sivuja. Ai-
neistossa on paitsi Sirénin toimiston tuottamaa materiaalia, myös muiden 
suunnittelijoiden, mm. IV-suunnittelua tehneen Veljekset Lampila Oy:n ja 
kalustesuunnittelua tehneen Arttu Brummerin laatimia suunnitelmia, lisäksi 
mm. kustannusarvioita ja esitteitä. Sirén Arkkitehdit Oy:n Jukka Sirén totesi, 
että säilyneen aineiston otanta on selvästi sattumanvarainen. 

Tälle aukeamalle koottu otanta erityyppisistä piirustuksista.

Radiaattoreiden asennuskaavioita (Veljeksest Lampila), 
alla Sirénin toimiston  laatimat rakenneleikkaukset HYM 
201720a451.

Juhlasalin kattolistan detaljointi ja akkustinen 
tutkielma. HYM 201720a280 ja 201720a219.

Ilmanvaihtokoneiden asennuskaavio.                 
HYM 201720a419.
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Pienen juhlasalin toteutuspiirustuksia. Oikealla kateederin suunnitelma, yllä Veljekset Lampilan 
laatima IV-kanavien sijoitussuunnitelma. HYM 201720a128 ja 201720a430.
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