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<PSlULVW|PLQLVWHUL|QSllW|VUDNHQQXVVXRMHOXQYDKYLVWDPLVHVWD


9DKYLVWHWWDYDNVLWRLPLWHWWXSllW|V

8XGHQPDDQ HOLQNHLQR OLLNHQQH MD \PSlULVW|NHVNXNVHQ SllW|V 
88'(/<

.RKGH

+HOVLQJLQREVHUYDWRULRQUDNHQQXNVHW
.LLQWHLVW|WXQQXV
2VRLWH.RSHUQLNXNVHQWLH+HOVLQNL
.LLQWHLVW|QRPLVWDMD+HOVLQJLQNDXSXQNL
5DNHQQXVWHQRPLVWDMD+HOVLQJLQ<OLRSLVWRNLLQWHLVW|W2\
3\V\YlWUDNHQQXVWXQQXNVHW
2EVHUYDWRULR
5HIUDNWRULWRUQL

$VLDQWDXVWD

8XGHQPDDQ HOLQNHLQR OLLNHQQH MD \PSlULVW|NHVNXV MlOMHPSlQl P\|V (/<
NHVNXV RQ SDQQXW DVLDQ YLUHLOOH RPDVWD DORLWWHHVWDDQ UDNHQQXVSHULQQ|Q
VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ ODLQ MlOMHPSlQl P\|V UDNHQQXVSHULQW|ODNL  Q 
PRPHQWLQ QRMDOOD /DLQNRKGDQ PXNDDQ MRV YDOWLRQ RPLVWDPLHQ UDNHQQXVWHQ
VXRMHOXD NRVNHYLHQ VllQQ|VWHQ QRMDOOD DLHPPLQ VXRMHOWX YDOWLRQ RPLVWDPD
UDNHQQXV OXRYXWHWDDQ WRLVHOOH HOLQNHLQR OLLNHQQH MD \PSlULVW|NHVNXNVHQ RQ
SDQWDYD YLUHLOOH UDNHQQXNVHQ VXRMHOXD NRVNHYD DVLD 6HQDDWWLNLLQWHLVW|W RQ
LOPRLWWDQXW 8XGHQPDDQ (/<NHVNXNVHOOH HWWl UDNHQQXNVHW RYDW VLLUW\QHHW
+HOVLQJLQ<OLRSLVWRNLLQWHLVW|W2\OOH

(QQHQ VXRMHOXSllW|NVHQ WHNHPLVWl (/<NHVNXV RQ S\\WlQ\W ODXVXQQRW
0XVHRYLUDVWROWD +HOVLQJLQ NDXSXQJLOWD MD +HOVLQJLQ <OLRSLVWRNLLQWHLVW|W 2\OWl
(/<NHVNXVRQMlUMHVWlQ\WVXRMHOXDNRVNHYDQQHXYRWWHOXQ

6XRMHOXMDNDDYDWLODQQH

3RVWLRVRLWH
3RVWDGUHVV
3RVWDO$GGUHVV
<PSlULVW|PLQLVWHUL|

.l\QWLRVRLWH
%HV|NVDGUHVV
2IILFH

3XKHOLQ
7HOHIRQ
7HOHSKRQH

)DNVL
)D[
)D[

VSRVWLLQWHUQHW
HSRVWLQWHUQHW
HPDLOLQWHUQHW

3/
9DOWLRQHXYRVWR

$OHNVDQWHULQNDWX
+HOVLQNL







NLUMDDPR\P#JRYIL

 

5DNHQQXNVHW RQ VXRMHOWX YDOWLRQHXYRVWRQ  DQWDPDOOD SllW|NVHOOl QUR
 6XRMHOXSllW|V RQ WHKW\ YDOWLRQ RPLVWDPLHQ NXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWL
KXRPDWWDYLHQ UDNHQQXVWHQ VXRMHOXVWD DQQHWXQ DVHWXNVHQ  QRMDOOD
$VHWXV RQ NXPRWWX DVHWXNVHOOD YDOWLRQ RPLVWDPLHQ UDNHQQXVWHQ VXRMHOXVWD
  MROORLQ DLHPPDQ DVHWXNVHQ QRMDOOD WHKG\W VXRMHOXSllW|NVHW RYDW
HGHOOHHQMllQHHWYRLPDDQ

2EVHUYDWRULR VLVlOW\\ PDDQNl\WW| MD UDNHQQXVODLQ  Q QRMDOOD SllWHWW\MHQ
YDOWDNXQQDOOLVWHQ DOXHLGHQNl\WW|WDYRLWWHLGHQ WDUNRLWWDPDDQ YDOWDNXQQDOOLVHVWL
PHUNLWWlYllQ UDNHQQHWWXXQ NXOWWXXUL\PSlULVW||Q 5.< ´7lKWLWRUQLQPlHQ
REVHUYDWRULRMDSXLVWR´ YDOWLRQHXYRVWRQSllW|V 

$OXHHOOD YRLPDVVD ROHYD DVHPDNDDYD  RQ YXRGHOWD  7RQWLQ
Nl\WW|WDUNRLWXV RQ < <OHLVWHQ UDNHQQXVWHQ NRUWWHOLDOXH 5DNHQQXNVLLQ
NRKGLVWXX VXRMHOXPllUl\V DUN 7RQWWL MROOD ROHYLD UDNHQQXNVLD HL VDD SXUNDD
HLNl QLLVVl VDD VXRULWWDD VHOODLVLD OLVlUDNHQQXV MD PXXWRVW|LWl MRWND WXUPHOHYDW
MXONLVLYXMHQ WDL VLVlWLORMHQ VLYLVW\VKLVWRULDOOLVWD WDL UDNHQQXVWDLWHHOOLVWD DUYRD WDL
W\\OLl´ 7lKWLWRUQLQPlHQ SXLVWR RQ RVRLWHWWX NDDYDVVD PHUNLQQlOOl 3+
KLVWRULDOOLQHQSXLVWR

(/<NHVNXNVHQSllW|V

8XGHQPDDQ (/<NHVNXV RQ SllW|NVHOOllQ  88'(/<
PllUlQQ\W +HOVLQJLQ REVHUYDWRULRQ UDNHQQXNVHW REVHUYDWRULR MD UHIUDNWRULWRUQL
VHNl WRQWLQ DLGDWWXMHQ SLKRMHQ PXRGRVWDPDQ OlKL\PSlULVW|Q VXRMHOWDYDNVL
UDNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ ODLQ QRMDOOD 3llW|NVHOOl RQ VDPDOOD
NXPRWWX YDOWLRQHXYRVWRQ  DQWDPD VXRMHOXSllW|V QUR 
REVHUYDWRULRQUDNHQQXVWHQRVDOWD

6XRMHOXPllUl\NVHW

6DPDOOD(/<NHVNXVRQDQWDQXWVHXUDDYDWVXRMHOXPllUl\NVHW

 5DNHQQXNVLD VHNl SLKDDOXHLWD WXOHH KRLWDD MD Nl\WWll QLLQ HWWl
NRNRQDLVXXGHQ NXOWWXXULKLVWRULDOOLQHQ DUYR HL KHLNHQQ\ .RUMDXV MD
PXXWRVW|LGHQ WXOHH SHUXVWXD NRKWHHQ KLVWRULDQ DONXSHUlLVWRWHXWXNVHQ
PXXWRVYDLKHLGHQMDVlLO\QHLV\\GHQK\YllQWXQWHPXNVHHQ

 3LKDDOXHLGHQ KRLGRVVD RQ RWHWWDYD KXRPLRRQ HUL RVDDOXHLGHQ OXRQWHHOOH
RPLQDLVHWUDNHQWHHWUDNHQQHOPDWSLQQDWPDWHULDDOLWMDNDVYLOOLVXXV

 5DNHQQXVWHQXONRDVXMDUDNHQQXVUXQNRWXOHHVlLO\WWll

 .HVNHLVHWVLVlWLODWNLLQWHlVLVXVWXVMDODLWWHHWWXOHHVlLO\WWll

 5DNHQQXVRVLD WXOHH NRUMDWD MD WDUYLWWDHVVD XXVLD VLWHQ HWWl UDNHQWHHW
PDWHULDDOLWMDW\|WDYDWYDVWDDYDWDONXSHUlLVWlWRWHXWXVWD

 9RLGDDQ WHKGl YlOWWlPlWW|PLl UDNHQQXV MD WDORWHNQLVLl VHNl Nl\W|Q
YDDWLPLD YlKlLVLl PXXWRNVLD NXQ QH RYDW UHVWDXURLQWLSHULDDWWHLGHQ NDQQDOWD
PDKGROOLVLD

 .RUMDXV MD PXXWRVW|LVVl RQ NXXOWDYD DVLDQWXQWLMDQD 0XVHRYLUDVWRD
0XVHRYLUDVWROOD
RQ
RLNHXV
DQWDD
RKMHLWD
VXRMHOXPllUl\VWHQ
VRYHOWDPLVHVWD

6XRMHOXQNRKGHQWXPLQHQ


 

(/<NHVNXV ODDMHQWDD VXRMHOXQ NRVNHPDDQ P\|V REVHUYDWRULRQ
UHIUDNWRULWRUQLQWRQWLQDLGDWWXMHQSLKRMHQPXRGRVWDPDDOlKL\PSlULVW|l

MD


6XRMHOX NRKGHQWXX +HOVLQJLQ HQWLVHQ REVHUYDWRULRQ NLLQWHLVW|Q PROHPSLLQ
UDNHQQXNVLLQ REVHUYDWRULR MD UHIUDNWRULWRUQL VHNl PXXULQ MD DLGDQ UDMDDPLLQ
SLKRLKLQ 6XRMHOX NRKGLVWXX UDNHQQXVWHQ XONRDVXXQ UDNHQQXVUXQNRRQ
NHVNHLVLLQ VLVlWLORLKLQ NLLQWHllQ VLVXVWXNVHHQ MD ODLWWHLVLLQ KDYDLQWRWRLPLQWDDQ
VHNlWRQWLQDLGDWWXMHQSLKRMHQPXRGRVWDPDDQOlKL\PSlULVW||Q

5DNHQQXVUXQNR NlVLWWll NDQWDYDQ UXQJRQ PXXUDWXW WDL SXXUXQNRUDNHQWHLVHW WDL
SXXWHUlVUXQNRUDNHQWHLVHW SHUXVWXNVHW XONRVHLQlW YlOLVHLQlW SLODULW WRUQLHQ
MDOXVWDW MD PXXW WXNLUDNHQWHHW KROYDXNVHW DOD YlOL MD \OlSRKMDW VHNl WRUQLHQ MD
WRUQLNl\WlYlQUDNHQWHHW

+DYDLQWRWRLPLQWDDQ OLLWW\YLl HULW\LVSLLUWHLWl RYDW PXXQ PXDVVD ODLWWHLGHQ MDOXVWDW
VHNlWRUQLHQNllQW\PLVHQMDDYDXWXYLHQOXXNNXMHQPDKGROOLVWDYDWUDNHQWHHW

5DNHQQXVWHQ XONRDVX PXRGRVWXX MXONLVLYXQ MD YHVLNDWRQ UDNHQQXVRVLVWD
\NVLW\LVNRKGLVWD PDWHULDDOHLVWD MD YlULW\NVHVWl -XONLVLYXDXNNRLKLQ OLLWW\YlW
UDNHQQXVRVDW HOL LNNXQDW MD RYHW RYDW XONRDVXXQ OLLWW\Yl NRNRQDLVXXV P\|V
VLVlSXROLVLQH RVLQHHQ MD \NVLW\LVNRKWLQHHQ 7lPl NRVNHH P\|V VLVlWLODQ
SXROHOOD ROHYLD SXLVLD LNNXQDOXXNNXMD VHNl KDYDLQQRLQWLLQ OLLWW\YLl VHLQl MD
NDWWROXXNNXMD

/lKL\PSlULVW| NlVLWWll SLKRMHQ SLQQDW UDNHQWHHW UDNHQQHOPDW KDYDLQWRODYDW
VXRMDUDNHQWHLQHHQ VHNl NDVYLOOLVXXGHQ (WXSLKDDQ NXXOXYDW JUDQLLWWLVHQ
WXNLPXXULQ HURWWDPDW SLKDWDVRW SLKDNLYH\V VHNl SXXULYL 7DNDSLKD NlVLWWll
KDYDLQWRODYDW NLYLVHQ REHOLVNLQ ODLWHMDOXVWDQ VHNl SXXWDUKDD UDMDDYDQ DLGDQ
6LVllQNl\QWLSLKDD UDMDDYDD VLLSLUDNHQQXVWHQ MXONLVLYXLKLQ OLLWW\Yll PXXULD
SRUWWHLQHHQNlVLWHOOllQNXWHQUDNHQQXVWHQXONRDVXDMDUXQNRD

.HVNHLVLl VLVlWLORMD REVHUYDWRULRVVD RYDW HQVLPPlLVHVVl MD WRLVHVVD
NHUURNVHVVD PXXUDWWXMHQ YlOLVHLQLHQ RVRLWWDPDW (QJHOLQ SLLUXVWXVWHQ PXNDLVHW
KXRQHWLODW VHNl SRUWDLNRW NROPDQQHVVD NHUURNVHVVD WRUQLNl\WlYl
SRUWDLNNRLQHHQ VHNl LWl NHVNL MD OlQVLWRUQLW SRUUDVNl\QWHLQHHQ MD
YHVLNDWWRNHUURNVHHQ QRXVHYLQH RVLQHHQ 5HIUDNWRULWRUQLQ NHVNHLVLl VLVlWLORMD
RYDWS\|UHlWRUQLWLODVHNlODLWHKXRQHODDMHQQXNVLQHHQ

.LLQWHll VLVXVWXVWD REVHUYDWRULRVVD RYDW DONXSHUlLVHW OXYXQ VHNl 
OXYXQ PXXWRVYDLKHLGHQ ODWWLD NDWWR MD VHLQlSLQQDW PDWHULDDOHLQHHQ MD
YlULW\NVLQHHQ P\|V P\|KHPSLHQ SLQWRMHQ DOOD ROHYDW  VLVlRYHW KHORLQHHQ SXX
MD NLSVLOLVWRLWXNVHW VHNl IULLVLW DODDXODQ WXXOLNDDSSL PHULGLDDQLVDOLQ HWHLVHQ
NDDUHYDW NDDSLW SRUUDVNl\QQLW \NVLW\LVNRKWLQHHQ SllSRUWDDQ NDLGH
HOHPHQWWLQl WRLPLYDW SXLVHW KDONRODDWLNRW NDDNHOLXXQLW OLHGHW NXSXLQHHQ VHLQl
NDWWR MD ODWWLDOXXNXW NLLQQLNNHLQHHQ WPV \NVLW\LVNRKWLQHHQ WRUQLHQ
WRUQLNl\WlYlQ MD SRUWDLNNRMHQ SDQHORLQQLW OXHQWRVDOLQ YDQKD OLLWXWDXOX 
OXYXQ DOXQ UXRND MD VlLO\W\VNRPHURW OXYXQ WDNND OXYXQ ORSXQ MD
OXYXQ DONXSXROHQ OLQROHXPLODWWLDW HQWLVHQ DVXQQRQ WDSHWWLNHUURVWXPDW
NDQDYLHQYDOXUDXWDULWLOlWVHNlOXYXQYDOXUDXWDSDWWHULW

5HIUDNWRULWRUQLQ NLLQWHll VLVXVWXVWD RYDW DONXSHUlLVHW MD ODDMHQQXVYDLKHHQ
SDQHORLQQLW SRUWDLNNR VLVlRYHW OXXNXW OLVWRLWXNVHW KDYDLQWRLVWXLQ
SLPL|KXRQHHQ NLLQWHl NDOXVWXV VHNl XXQL .LLQWHll ODLWWHLVWRD REVHUYDWRULRVVD
RYDW PHULGLDDQLVDOLQ NLLQWHlVWL DVHQQHWXW KDYDLQWRODLWWHHW MD NHOORW OLLNNXYLHQ
UDNHQQXVRVLHQ NXWHQ DYDXWXYLHQ OXXNNXMHQ MD NLHUW\YLHQ WRUQLHQ
VllWHO\PHNDQLVPLWVHNlNHVNXVDXODVVDROHYDPHULGLDDQLVDOLQVRLWWRNHOOR

5HIUDNWRULWRUQLQ NLLQWHll ODLWWHLVWRD RYDW NLLQWHlVWL DVHQQHWXW KDYDLQWR MD
NXYDXVODLWWHHW
NDNVRLVUHIUDNWRUL MD WDLYDDQQDSDWHOHVNRRSSL  OLLNNXYLHQ

 

UDNHQQXVRVLHQ NXWHQ DYDXWXYLHQ OXXNNXMHQ MD NLHUW\YlQ WRUQLQ
VllWHO\PHNDQLVPLWVHNlNLVNRLOODOLLNNXYDQKDYDLQWRLVWXLPHQODLWWHLVWR

3HUXVWHOXW

3llW|NVHQ SHUXVWHOXMHQ PXNDDQ UDNHQQXNVLLQ NRKGLVWXX DVHPDNDDYDQ
VXRMHOXPllUl\V DUN 6LVlWLORMD HL ROH VXRMHOWX DVHPDNDDYDVVD HLNl
DVHPDNDDYD PDDQNl\W|Q VXXQQLWWHOXQ YlOLQHHQl ROH VLVlWLORMHQ VXRMHOXQ RVDOWD
PDDQNl\WW| MD UDNHQQXVODLQ PXNDLQHQ VXRMHOXYlOLQH 6LVlWLORMHQ VXRMHOX WXOHH
OlKW|NRKWDLVHVWL UDWNDLVWD UDNHQQXVSHULQW|ODLOOD 3HUXVWHOXW Nl\YlW WDUNHPPLQ
LOPLOLLWWHHQlROHYDVWD(/<NHVNXNVHQSllW|NVHVWl

<PSlULVW|PLQLVWHUL|QSllW|V

<PSlULVW|PLQLVWHUL| YDKYLVWDD 8XGHQPDDQ HOLQNHLQR OLLNHQQH MD
\PSlULVW|NHVNXNVHQWHNHPlQSllW|NVHQ88'(/<

3HUXVWHOXW

6RYHOOHWXWRLNHXVRKMHHW

5DNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ ODLQ  Q  PRPHQWLQ PXNDDQ
UDNHQQXVSHULQQ|Q VlLO\WWlPLVHNVL YRLGDDQ VXRMHOOD UDNHQQXNVLD UDNHQQHOPLD
UDNHQQXVU\KPLl WDL UDNHQQHWWXMD DOXHLWD MRLOOD RQ PHUNLW\VWl UDNHQQXVKLVWRULDQ
UDNHQQXVWDLWHHQ
UDNHQQXVWHNQLLNDQ
HULW\LVWHQ
\PSlULVW|DUYRMHQ
WDL
UDNHQQXNVHQ Nl\W|Q WDL VLLKHQ OLLWW\YLHQ WDSDKWXPLHQ NDQQDOWD 3\NlOlQ 
PRPHQWLQ PXNDDQ VXRMHOX YRL NRVNHD P\|V UDNHQQXNVHQ RVDD UDNHQQXNVHQ
NLLQWHll VLVXVWXVWD WDLNND PXXWD UDNHQWDPDOOD WDL LVWXWWDPDOOD PXRGRVWHWWXD
DOXHWWD .LLQWHlOOl VLVXVWXNVHOOD WDUNRLWHWDDQ RYLD LNNXQRLWD OLVWRMD WXOLVLMRMD
SLQQRLWWHLWD WHNQLVLl ODLWWHLWD NLLQWRNDOXVWHLWD WDL PXXWD QlLKLQ YHUUDWWDYDD
VLVXVWXVWD VHNl UDNHQQXNVHQ Nl\WW|WDUNRLWXNVHQ PXNDLVLD VLLKHQ S\V\YlVWL
NLLQQLWHWW\MlNRQHLWDMDODLWWHLWD

5DNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ ODLQ  VVl VllGHWW\MHQ
HGHOO\W\VWHQ PXNDDQ UDNHQQXV YRLGDDQ VXRMHOOD MRV VH RQ YDOWDNXQQDOOLVHVWL
PDDNXQQDOOLVHVWL WDL SDLNDOOLVHVWL PHUNLWWlYl 5DNHQQXNVHQ PHUNLWWlY\\V
DUYLRLGDDQ VHXUDDYLOOD SHUXVWHLOOD  KDUYLQDLVXXV WDL DLQXWODDWXLVXXV
KDUYLQDLVXXV   KLVWRULDOOLQHQ W\\SLOOLV\\V DOXHHOOH W\\SLOOLV\\V   DOXHWWD WDL
WLHWW\l DLNDD NXYDDYDW W\\SLOOLVHW SLLUWHHW HGXVWDYXXV   DONXSHUlLVWl WDL VLWl
YDVWDDYDQ Nl\W|Q UDNHQWDPLVWDYDQ DUNNLWHKWXXULQ WDL W\\OLQ LOPHQHPLQHQ MD
MDWNXPLQHQ DONXSHUlLV\\V   PHUNLW\V KLVWRULDOOLVHQ WDSDKWXPDQ WDL LOPL|Q
WRGLVWHHQD WDL VLLWl NHUWRYDQD MD WLHWRD OLVllYlQl HVLPHUNNLQl KLVWRULDOOLQHQ
WRGLVWXVYRLPDLVXXV  WDL  QlN\YLVVl ROHYDW HUL DLNDNDXVLHQ UDNHQWHHW
PDWHULDDOLW MD W\\OLSLLUWHHW MRWND LOPHQWlYlW UDNHQWDPLVHQ KRLGRQ MD Nl\W|Q
KLVWRULDDMDMDWNXYXXWWD KLVWRULDOOLQHQNHUURNVLVXXV 

(QQHQ  YRLPDVVD ROOHHQ UDNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ
ODLQ  Q  PRPHQWLQ PXNDDQ UDNHQQXNVHQ VXRMHOHPLVHVWD SllWWll HOLQNHLQR
 OLLNHQQH MD \PSlULVW|NHVNXV 6XRMHOWDYDNVL PllUllPLVWl NRVNHYD SllW|V
WRLPLWHWDDQ\PSlULVW|PLQLVWHUL|QYDKYLVWHWWDYDNVL

5DNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ ODLQ  Q  PRPHQWLQ PXNDDQ
SllW|NVHVWl WXOHH Nl\Gl LOPL PLWl DOXHWWD VXRMHOX NRVNHH 6XRMHOWXD UDNHQQXVWD
HL VDD SXUNDD 6XRMHOXD NRVNHYDDQ SllW|NVHHQ RQ RWHWWDYD WDUSHHOOLVHW
PllUl\NVHW UDNHQQXNVHQ NXOWWXXULKLVWRULDOOLVHQ PHUNLW\NVHQ VlLO\WWlPLVHNVL
6XRMHOXPllUl\NVHW RQ PLNlOL PDKGROOLVWD ODDGLWWDYD \KWHLV\PPlUU\NVHVVl
UDNHQQXNVHQ RPLVWDMDQ MD KDOWLMDQ NDQVVD 3\NlOlQ  PRPHQWLQ PXNDDQ
VXRMHOXPllUl\NVHW YRLYDW NRVNHD UDNHQQXNVHQ  VlLO\WWlPLVWl VXRMHOXQ
HGHOO\WWlPlVVl NXQQRVVD  Nl\WW|l VLWHQ HWWHL VHQ NXOWWXXULKLVWRULDOOLVWD

 

PHUNLW\VWl YDDUDQQHWD  HQWLVWlPLVWl WDL VLLQl WHKWlYLl NRUMDXVW|LWl VLWHQ HWWHL
QLLOOl YDDUDQQHWD VXRMHOXQ WDUNRLWXVWD VHNl  VXRMHOXQ WXUYDDPLVHQ
HGHOO\WWlPll\KWH\GHQSLWRDVXRMHOXDYDOYRYLLQYLUDQRPDLVLLQ

5DNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ ODLQ  Q  PRPHQWLQ PXNDDQ
WlPlQ ODLQ YRLPDDQ WXOOHVVD YRLPDVVD ROOHLGHQ VllQQ|VWHQ QRMDOOD WHKW\ SllW|V
YDOWLRQ RPLVWDPDQ UDNHQQXNVHQ VXRMHOXVWD S\V\\ YRLPDVVD NXQQHV
UDNHQQXNVHQVXRMHOXVWDRQSllWHWW\WlPlQODLQPXNDLVHVWL

6XRMHOXQHGHOO\W\NVHWMDNRKGHQWXPLQHQ

0XVHRYLUDVWRQ (/<NHVNXNVHOOH  DQWDPDQ ODXVXQQRQ PXNDDQ
+HOVLQJLQ REVHUYDWRULROOD RQ KXRPDWWDYD NXOWWXXULKLVWRULDOOLQHQ PHUNLW\V
+HOVLQJLQ PRQXPHQWDDOLNHVNXVWDQ NDXSXQNLNXYDQ UDNHQQXVKLVWRULDQ MD 
WDLWHHQ
NDQQDOWD
VHNl
DLNDQVD
NDQVDLQYlOLVHVWLNLQ
PHUNLWWlYlQl
REVHUYDWRULRUDNHQQXNVHQD 2EVHUYDWRULROOD RQ UDNHQQXVSHULQW|ODLQ  Q 
PRPHQWLQ PXNDLVWD YDOWDNXQQDOOLVWD PHUNLW\VWl 5DNHQQXNVHOOD RQ
UDNHQQXVSHULQW|ODLQ  Q  PRPHQWLQ ± NRKWLHQ WDUNRLWWDPDD PHUNLW\VWl
KDUYLQDLVXXGHQ W\\SLOOLV\\GHQ HGXVWDYXXGHQ DONXSHUlLV\\GHQ KLVWRULDOOLVHQ
WRGLVWXVYRLPDLVXXGHQMDKLVWRULDOOLVHQNHUURNVLVXXGHQNDQQDOWD

6XRMHOX RQ YDKYLVWHWWDYDVVD SllW|NVHVVl NRKGHQQHWWX REVHUYDWRULRRQ MD
UHIUDNWRULWRUQLLQ VHNl PXXULQ MD DLGDQ UDMDDPLLQ SLKRLKLQ 6XRMHOX NRKGLVWXX
UDNHQQXVWHQ XONRDVXXQ UDNHQQXVUXQNRRQ NHVNHLVLLQ VLVlWLORLKLQ NLLQWHllQ
VLVXVWXNVHHQ MD ODLWWHLVLLQ KDYDLQWRWRLPLQWDDQ VHNl WRQWLQ DLGDWWXMHQ SLKRMHQ
PXRGRVWDPDDQ OlKL\PSlULVW||Q (/<NHVNXV RQ NXXOOXW +HOVLQJLQ NDXSXQNLD
MD +HOVLQJLQ <OLRSLVWRNLLQWHLVW|W 2\Wl MRLOOD HL ROH ROOXW KXRPDXWHWWDYDD
VXRMHOXPllUl\NVLVWlMRWNDSHUXVWXYDW0XVHRYLUDVWRQHKGRWXNVHHQ

2EVHUYDWRULR RQ UDNHQQXVSHULQW|ODLQ  Q  PRPHQWLQ PXNDLVHVWL
YDOWDNXQQDOOLVHVWL PHUNLWWlYl 6XRMHOXQ NRKGH QRXGDWWDD UDNHQQXVSHULQW|ODLQ 
VVl VllGHWW\l MD VH RQ SllW|NVHVVl RVRLWHWWX ULLWWlYlOOl WDUNNXXGHOOD
6XRMHOXPllUl\NVHW NRVNHYDW UDNHQQXVSHULQW|ODLQ  VVl VllGHWW\Ml VHLNNRMD
MD RYDW VXRMHOWXMHQ DUYRMHQ VlLO\WWlPLVHNVL WDUSHHOOLVHW 6XRMHOXPllUl\NVLVVl RQ
KXRPLRLWX UDNHQQXVWHQ Nl\WW|YDDWLPXNVHW 3llW|V RQ RLNHDVVD VXKWHHVVD
VXRMHOXOOD
WDYRLWHOWXXQ
SllPllUllQ
(GHOOl
NHUURWXLQ
SHUXVWHLQ
VXRMHOXSllW|NVHQYDKYLVWDPLVHOOHHLROHHVWHWWl

$VHWXVVXRMHOXQNXPRDPLQHQ

5DNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ ODLQ  Q  PRPHQWLQ PXNDDQ
ODLQ YRLPDDQ WXOOHVVD YRLPDVVD ROOHLGHQ VllQQ|VWHQ QRMDOOD WHKW\ SllW|V YDOWLRQ
RPLVWDPDQ UDNHQQXNVHQ VXRMHOXVWD S\V\\ YRLPDVVD NXQQHV UDNHQQXNVHQ
VXRMHOXVWD RQ SllWHWW\ UDNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD DQQHWXQ ODLQ
PXNDLVHVWL 9DKYLVWHWWX SllW|V NRUYDD VLWHQ YDOWLRQHXYRVWRQ 
DQWDPDQ SllW|NVHQ QUR  VLOWl RVLQ NXLQ VH NRVNHH REVHUYDWRULRWD MD
UHIUDNWRULWRUQLD

6RYHOOHWXWRLNHXVRKMHHW

/DNL UDNHQQXVSHULQQ|Q VXRMHOHPLVHVWD       Q  PRP  
MDQPRPMRLVWDQPRPVLWHQNXLQVHROLHQQHQ

0XXWRNVHQKDNX
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ESITYKSEN SISÄLTÖ
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ia ympäristökeskus 2.3.2011
Rakennukset kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään Tähtitorninmäen
observatorion ja puiston rakennettuun kulttuuriympäristöön. Observato
rio valmistui vuonna 1834 arkkitehti C.L. Engelin suunnitelmien mu
kaan. Vuonna 1890 käyttöön otetun niin sanotun refraktoritomin suunnitteli arkkitehti Gustaf Nyström.
Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja
ympäristökeskukselle (jäljempänä ELY-keskus), että rakennukset ovat
siirtyneet 15.12.2009 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oyrlle. Rakennukset
on suojeltu valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien ra
kennusten suojelusta annetun asetuksen 275/1965 (480/1985) nojalla
valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980. Koska rakennukset ovat siirty
neet valtion omistuksesta, ELY-keskus on ottanut harkittavakseen ra
kennusperinnön suojelemisesta annetun lain (jäljempänä Rakennusperintölaki) mukaisten suojelumääräysten antamista rakennuksille.
Rakennusperintölain 24 §:n 5 momentin mukaan lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten nojalla tehty päätös valtion omistaman ra
kennuksen suojelusta pysyy voimassa, kunnes rakennuksen suojelusta on
päätetty rakennusperintölain mukaisesti. Asetusten 275/1965 (480/1985)
nojalla tehdyt päätökset valtion omistamien rakennusten suojelusta on si
ten tarkoitettu kumota rakennusperintölain nojalla annettavalla päätök
sellä.
KAAVOITUSTILANNE
Asemakaava (6804) on vuodelta 1972. Tontin käyttötarkoitus on Y:
"Yleisten rakennusten korttelialue". Rakennuksiin kohdistuu suojelu
määräys ark: "Tontti, jolla olevia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niissä
saa suorittaa sellaisia lisärakennus- ja muutostöitä, jotka turmelevat
julkisivujen tai sisätilojen sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista
MAKSUTTA
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Asemapäällikönkatu 14
PL 36
www.elv-keskus.fi/uusimaa
00520 Helsinki
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arvoa tai tyyliäTähtitorninmäen puisto on osoitettu kaavassa merkin
nällä PH: "historiallinen puisto".
Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Tähtitorninmäen observa-

LAUSUNNOT
Museovirasto 30.9.2011
Museovirasto toteaa, että kohde on suojeltu Valtioneuvoston päätöksellä
8.9.1980 asetuksen 278/1965 (480/1985) nojalla. Museoviraston mukaan
on perusteltua puhua Helsingin yliopiston entisestä observatoriosta, sillä
rakennuksen käyttö tähtitieteen laitosrakennuksena on päättynyt. Koh
teeseen sisältyy rakennuksesta erillinen niin kutsuttu refraktoritomi.
Lausunnossa todetaan, että entisellä observatoriolla on huomattavaa
kulttuurihistoriallista merkitystä erityisesti tähtitieteen historian ja Hel
singin yliopiston rakennus-ja arkkitehtuurihistorian sekä C. L Engelin
arkkitehtuurin kannalta. Rakennusta voidaan itsessään pitää eräänlaisena
tähtitieteen tutkimuksen instrumenttina, mikä ilmenee monin kohdin ra
kennuksen arkkitehtuurissa, rakennepiirteissä ja kiinteässä sisustuksessa.
Entisen observatorion ajankohtainen peruskorjaus rakennuksen uudel
leenkäyttöä varten pyritään toteuttamaan Museoviraston valvonnassa,
vuoden 1980 suojelupäätöstä vastaavasti.
Kohteen valtakunnallinen merkitys ja vallitsevan suojelutason säilyttä
minen edellyttävät rakennusperintökin mukaista suojelupäätöstä mää
räyksineen.
Rakennusperintökin 10 §:n mukaan suojelua koskevaan päätökseen on
otettava tarpeelliset määräykset rakennuksen kulttuurihistoriallisen mer
kityksen säilyttämiseksi. Koska suojelumääräysten tulee olla riittävät
vallitsevan suojelutason säilymisen varmistamiseksi, Museovirasto ottaa
ehdotuksessaan suojelumääräyksiksi huomioon seuraavat seikat.
Museovirasto pitää tavoiteltavana, että Helsingin yliopiston rakennuksia
koskevat, eri aikoina annetut suojelumääräykset ovat olennaisilta osin
saman sisältöiset tai -suuntaiset muun muassa suojelutason, suojelun ta
voitteisten ja suojelupäätöksen muutostilanteissa edellyttämien toimen
piteiden kannalta.
Sisätilojen osalta Museovirasto toteaa, että kohteen sisätilat ovat nykyi
sellään, viimeisimpien korjausten ja muutosten tulokset mukaan lukien,
kohteen kulttuurihistoriallisen arvon keskeinen osatekijä. Rakennuksen
ymmärtäminen kokonaisuudessaan suojelukohteeksi on omiaan sujuvoittamaan toiminnasta ja esimerkiksi niin kutsutun talotekniikan uusimistarpeista johtuvien muutosten toteuttamista kohteen arvon säilymisen
turvaavasti. Sisätilojen yksityiskohtaisesta käsittelystä rakennussuojelun
tavoitteita vastaavasti on tarkoituksenmukaista huolehtia korjausten ja
muutosten suunnittelun yhteydessä ja perustuen ajankohtaisen hankkeen
tavoitteisiin ja Museoviraston asiantuntijanäkemykseen sisätilojen suoje
lutarpeesta ja -tavoitteista.
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Museovirasto ehdottaa seuraavia suojelumääräyksiä, jotka koskevat so
veltuvin osin myös refraktoritomia. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa
siten, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri tulee säilyttää. Rakennuksen sisätilat ja kiinteä sisustus tulee
säilyttää. Korjauksissa on kuultava Museovirastoa. Virasto voi myöntää
vähäisiä poikkeuksia suojelumääräyksistä.
Helsingin Yliopistokiinteistöt Ov 21,12.2011
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy (jäljempänä HYKoy) toteaa, että Hel
singin yliopistolla ja Museovirastolla on vakiintunut yhteistyökulttuuri ja
toimintatapa korjaushankkeissa, mikä on saatettu myös yhteistyösopi
muksen muotoon. Helsingin yliopisto vastaa HYKoyn omistamien kiin
teistöjen rakennuttamistehtävistä sekä kiinteistöjen ylläpidon valvonnas
ta ja raportoinnista. Riippumatta kiinteistön omistajatahosta, yliopiston
tila-ja kiinteistökeskuksen toimintaprosessi arvorakennusten korjaus
hankkeissa on sama. Ydintavoitteena on parantaa rakennusten käytettä
vyyttä ja teknisiä ominaisuuksia siten, että niiden rakennushistoriallinen
arvo säilyy.
Museoviraston antamien rakennuskohtaisten lausuntojen pohjalta
HYKoy toteaa, että lähes kaikkia kohteita koskeva määräys “Raken
nuksen sisätilat tulee säilyttää" koetaan ilmaisuna kovin ehdottomaksi ja
toisaalta epämääräiseksi. Tähän liittyvien huomioiden lisäksi HYKoy
esittää seuraavia rakennuskohtaisia tarkistuksia lähinnä kohdenimiin.
Museovirasto toteaa, että on perusteltua puhua Helsingin yliopiston enti
sestä observatoriosta, sillä rakennuksen käyttö tähtitieteen laitosraken
nuksena on päättynyt. HYKoy:n mukaan voidaan edelleen puhua obser
vatoriosta. Observatorio tai tähtitorni on luonnon ja tähtitaivaan ilmiöi
den havaitsemiseen tarkoitettu paikka tai rakennus. Yleisimmin observa
toriolla tarkoitetaan pelkistetysti tähtihavaintotomia, jossa maapallon ul
kopuolisia kohteita voidaan tutkia tähtikaukoputken avulla.
Observatoriossa on edelleen toimintakuntoisia teleskooppeja, joilla voi
tarkastella muun muassa planeettoja ja muita helpommin havaittavia
kohteita. Tähtitieteen yliopistotason tieteellinen havaintotoiminta on siir
tynyt muualle kauan ennen yliopiston tähtitieteen oppiaineen muuttoa
Kumpulaan. Havaintodataa tutkimustoimintaan saadaan nykyisin muun
muassa satelliittien ja ulkomaisten kirkkaan ilmanalan observatorioiden
avulla.
Peruskoijauksen jälkeen avattavan yleisökeskuksen nimeksi valittiin
Helsingin Observatorio erotukseksi muista observatorioista. Nimeksi ei
haluttu ‘vanha observatorio", koska ei ole olemassa uutta observatoriota.
Museoviraston mukaan kohteen sisätilat ovat nykyisellään, viimeisim
pien kolausten ja muutosten tulokset mukaan lukien, kohteen kulttuuri
historiallisen arvon keskeinen osatekijä ja kohteen sisätilat tulee säilyt
tää. HYKoy katsoo, että kaikki viimeisimmät korjaukset ja muutokset
eivät ole merkittäviä kohteen kulttuurihistoriallisen arvon kannalta. Täl
laisiksi voi luokitella muun muassa vuonna 1969 tehdyt tilajäijestelyt,
jossa pääkerroksen keskeisiä tiloja jaettiin väliseinin pienemmiksi työ-
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huoneiksi. Nämä väliseinät purettiin nykyisten korjaustöiden alkuvai
heessa.
Helsingin kaupunki 30.7.2012
Helsingin kaupunki käsittelee lausunnossaan useampaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n omistukseen siirtynyttä kiinteistöä, joista ELYkeskus on pyytänyt lausuntoa. Kohteet ovat: Entinen Patologisen anato
mian laitos, Snellmaninkatu 10; Helsingin I Normaalikoulu, Ratakatu 6
a-b; Kasvitieteellisen puutarhan Kasvimuseo -rakennus, kasvihuone ja
asuinrakennus, Unioninkatu 44 a; Vanha Klinikka, Snellmaninkatu 14 Unioninkatu 37; Topelia, Unioninkatu 38; Tähtitorninmäen observatorio,
Kopemikuksentie 1; Viikin kartanon päärakennus, väentupa, aitta, asuin
rakennus, varastoja huoltorakennus.
ELY-keskus kertaa tässä päätöksessä Helsingin kaupungin pääosin vain
Helsingin Observatorion rakennuksia koskevat huomiot. Helsingin kau
pungin lausunto huomioidaan kutakin kohdetta tehtävässä päätöksessä
erikseen.
Kaupunki käy aluksi läpi Museoviraston lausuntoa ja roolia sekä raken
nusperintö! ain sisältöä ja asemakaavatilannetta.
Lausunto kohdistuu pääosin kohteiden kaavatilanteeseen ja siitä johtu
viin näkökohtiin. Lausunnon kohteena olevia rakennuksia on suojeltu
voimassa olevissa asemakaavoissa eritasoisilla ja -laatuisilla kaavamää
räyksillä.
Kaupunki toteaa, että voimassa olevat asemakaavat turvaavat kohteiden
kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen jo nyt kohtuullisen ja osin erit
täin hyvin. Yhtä sr-2määräyksellä suojeltua asuinrakennusta Viikissä lu
kuun ottamatta, kohteet on suojeltu asemakaavoissa sr-1 -tasoisilla mää
räyksillä tai ark-määräyksellä. Kaavallinen suojelu on myös ulotettu
koskemaan rakennusten sisätiloja. Kiinteää sisustusta ei ole asemakaa
voissa suojeltu.
Patologisen anatomian laitos, Kasvitieteellisen puutarhan rakennukset.
Vanha Klinikka sekä Topelian rakennukset on osoitettu asemakaavoissa
suojeltaviksi valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien
rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla asemakaavoissa sk- tai
srs-1 merkinnöillä. Suojelun tavoitteita ei ole kuitenkaan tarkemmin yk
silöity kaavamääräyksissä tai niiden pohjana olevissa asetuksen mu
kaisissa suojelupäätöksissä.
Tähtitorninmäen observatorion asemakaavassa vuodelta 1972 (kaava
nro. 6804) rakennus on osoitettu käyttötarkoitusmerkinnällä Y, yleisten
rakennusten korttelialuepa suojeltu merkinnällä ark: "TonttiJolla olevia
rakennuksia ei saa purkaa, eikä niissä saa suorittaa sellaisia lisäraken
nus- ja muutostöitäJotka turmelevatjulkisivujen tai sisätilojen sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä". Rakennusta ym
päröivä Tähtitorninmäen puisto on osoitettu kaavassa merkinnällä PH:
"historiallinen puisto".
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C.L. Engelin suunnittelema, vuonna 1834 valmistunut Tähtitorninmäen
observatorio on tällä hetkellä peruskorjauksen alainen ja se avautuu uu
distuneena syksyllä 2012. Rakennukseen tulee Yliopistomuseoon kuulu
va yleisökeskus, jossa kerrotaan avaruudesta sekä tähtitieteen historiasta
ja tulevaisuudesta erityisesti lapsille ja koululaisille, mutta luonnollisesti
kaikille kiinnostuneille. Observatorioon tulee näyttelyiden lisäksi plane
taario ja kahvila sekä vuokrattava auditorio, jossa voi jäljestää erilaisia
tilaisuuksia. Observatorion avautuminen on osa Helsinki 200 vuotta
pääkaupunkina -tapahtumia.
Kaupunki pitää Museoviraston esitystä rakennusten suojelumääräyksik
si tarkoituksenmukaisena ja nykyisiä suojelukäsityksiä vastaavina. Mu
seoviraston lausuntoon suojelumääräyksiksi sisältyy johdonmukaisesti
sekä uiko- että sisätilojen suojelua koskeva näkökulma. Koska kiinteää
sisustusta ei voida pääsääntöisesti suojella asemakaavoilla, kaupunki pi
tää tärkeänä ELY-keskuksen suojeluesityksen toteuttamista etenkin nii
den kohteiden osalta, joissa kiinteän sisustuksen suojeleminen on tar
peen kohteen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämisen kannalta (Snell
maninkatu 14 - Unioninkatu 37, entinen observatorio -rakennus sekä
Kasvimuseo).
Kohteiden valtakunnallinen merkitys ja vallitsevan suojelutason säilyt
täminen edellyttävät Museoviraston käsityksen mukaan kaikissa kohteis
sa erityislain mukaista suojelupäätöstä määräyksineen.
Museovirasto pitää myös tavoiteltavana, että Helsingin yliopistoa
koskevat eri aikoina annetut suojelumääräykset ovat olennaisilta osin
saman sisältöiset tai -suuntaiset muun muassa suojelutason, suojelun ta
voitteisten ja suojelupäätöksen muutostilanteissa edellyttämien toimen
piteiden kannalta.
Kaupunki pitää suojeluesitystä perusteltuna. Kaupungin näkemyksen
mukaan asemakaavoja voidaan uusia vastaamaan suojelupäätöksiä siinä
vaiheessa, kun kyseisen kohteen asemakaavan uusiminen tulee ajankoh
taiseksi.
Museovirasto 4.12.2018
Museovirasto on antanut lausunnon entisen observatorion asetuksella
suojeltujen rakennusten sisätiloista. Lausunnossa kerrataan aiemman
lausunnon sisältöjä asemakaavatilanne.
Museovirasto kuvaa kohteen ja sen rakennushistorian seikkaperäisesti.
Lausunnossa todetaan muun muassa, että yliopiston siirryttyä Helsinkiin
Turun palon jälkeen vuonna 1827, myös observatorio siirtyi Helsinkiin,
vaikka Turun observatorio olikin säilynyt tulipalolta. Uuden observato
rion suunnitteli intendentin konttorinjohtaja C.L. Engel yhteistyössä observaattori Friedrich W.A. Argelanderin kanssa ja se valmistui vuonna
1834.
Observatorio liittyi uuden pääkaupungin rakentamiseen muodostaen
päätteen Unioninkadulle, joka oli Helsingin monumentaalikeskustan
pääakseli. Näkymälinjan johdosta se liittyy arkkitehtonisesti vuonna
1828 pääkaupunkiin siirretyn yliopiston rakennuskantaan pohjoisempana
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Unioninkadun varrella. Se on yksi tärkeä osatekijä Suomen merkittä
vimmässä empirekauden katunäkymässä, johon kuuluvat muun muassa
yliopiston päärakennus, khjasto sekä entinen kantonistikoulu ja sotilas
sairaala, nykyisin yliopiston laitoskäytössä oleva Topelia-kortteli sekä
Tuomiokirkko.
Yksi määräävä tekijä observatorion suunnittelussa oli se, että rakennuk
sen tärkeimmästä havaintotilasta eli meridiaanisalista piti olla yhteys
kauas maastoon pystytettyyn kiintopisteeseen, miiriin, joka sijoitettiin
Vallilaan. Pyhän Kolminaisuuden kirkon ja suunnitteilla olleen Niko
lainkirkon vuoksi meridiaanisali oli sijoitettava rakennuksen länsipäähän. Toinen miiri sijoitettiin lähelle observatoriota. Musta kiillotettu
graniittikivi on edelleen Tähtitominvuoren puistossa. Lisäksi Engel ha
lusi sijoittaa rakennukseen henkilökunnan asunnot, koska erillinen asuin
rakennus olisi rikkonut klassistisen kokonaisuuden symmetriaa.
Rakennus on arkkitehtonisesti ja teknisesti esikuvallinen. Tiilestä muura
tun rakennuksen julkisivut on jäsennelty klassisen muotokielen ja keskeissommittelun periaatteilla aukotuksen, pilastereiden, listoituksen ja
sileän rappauspinnan rytmiikalla. Helsingin observatorion rakennusperiaatteita sovellettiin muun muassa Pietarin eteläpuolelle Pulkovaan vuon
na 1839 rakennetussa, maailman tähtitieteen keskukseksi muodostunees
sa observatoriossa.
Helsingin observatorion pohjoispuolen keskeinen pääsisäänkäynti sijait
see Unioninkadun muodostaman akselin päätepisteenä. Siitä johtaa por
taikko ylös pääkerroksen kupolikattoiseen, kattolyhdyn valaisemaan,
pantheon-teeman mukaiseen keskusaulaan. Tästä rakennuksen ristinmallisen päärungon keskellä sijaitsevasta pyöreästä tilasta on pääsy raken
nuksen eri osiin. Pitkittäisen rakennuksen Ieveässa keskusosassa, niin
sanotussa keskipaviljongissa sijaitsi muun muassa professorin asunto ja
työhuoneita. Länteen suuntautuneeseen kapeaan runkoon sijoitettiin me
ridiaanisali, itäiseen puolestaan luentosali ja amanuenssin asunto. Itäpäähän tuli pyöreä havaintosali. Länsipäässä oli puolestaan viiteen suun
taan avautuva puolipyöreä rotunda, jonka kalustukseen kuului muun
muassa havaintosohva. Eteläpuolen julkisivusta keskeisesti ulkonevaan
pohjaltaan neliömäiseen tilaan sijoitettiin niin sanottu ensivertikaalihuone itä-länsisuuntaisille havainnoille.
Havaintosalien kiinteät laitteet lepäsivät peruskallioon ulottuville tiiliperustuksille pystytetyillä graniittipylväillä. Rakenteen ympärillä kiersi
paksu sisempi tiilimuuri, joka toisaalta kantoi lattiaa, toisaalta hidasti pe
rustusten lämpötilanmuutoksia. Uloimpana kiersi rakennuksen ulkosei
nän perusmuuri. Havaintosalien lattia ei saanut koskettaa laitteiden pyl
väisiin tai perustuksiin, jottei askelten tärinä häirinnyt havaintoja. Salien
seinissä ja katossa on havaintopaikkojen kohdalla luukut taivaan tarkas
telemiseksi. Rakennus on laitteiden vakauttamiseen ja havainnointiin
liittyvien rakenne-ja tilaratkaisujensa puolesta itsessään tähtitieteellinen
instrumentti, jota havaintoko)eet täydentävät.
Kolmannen kerroksen puurakenteisiin, lieriönmuotoisiin, kääntyviin
havaintotomeihin sijoitettiin teknisesti edistykselliset teleskooppikaukoputket. Esikuvana oli Tarton observatorion havaintotomi. Engel hyödyn-
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si Helsingin observatorion kolmea tornia balusterikaiteineen arkkitehto
nisena aiheena, joka antoi rakennukselle selkeän, käyttötarkoitukseen
perustuvan identiteetin. Keskimmäisen tornin huipulla on edelleen tan
ko, jonka päästä pudotettiin päivittäin aikamerkkipussi tasan kello 12.
Symmetrisesti tontin itä-ja länsisivuilla rakennukseen liittyy ensimmäi
sen kerroksen tasolla matalat siipirakennukset, joissa sijaitsivat alun pe
rin muun muassa vaunuvaja, pesutupa, talli, navetta, varastoja ja käymä
lät. Siipien päädyt yhtyvät observatorion pohjoisenpuoleista edustuspihaa rajaavaan rapattuun muuriin, jonka keskellä on pääportti jyhkein
puuovin ja portaalein.
Rakennuksen eteläpuolinen pihamaa rajautuu puistoon luonnonkivimuurin päälle pystytetyllä puuaidalla muuratuin ja rapatuin kulmapilarein.
Kallioinen mäki oli alun perin paljas, mutta observatorion molemmille
pihoille istutettiin puita ja pensaita. Rinteeseen rakennettu observatorio
liittyy osaksi pihaterassien Saijaa, joka nousee pohjoiselta etupihalta
kohti eteläistä puutarhaa. Pohjoiselle pääsisäänkäynnille johtaa Engelin
suunnittelema mukulakivetty tie.
Helsingin observatorio osallistui vuodesta 1887 alkaen kansainväliseen
tähtivalokuvaushankkeeseen, jota varten tarvittiin niin sanottu kaksoisrefraktori. Valokuvauslaitteen sijoituspaikaksi arkkitehti Gustaf Nyström
suunnitteli tontin kaakkoiskulmaukseen Engelin arkkitehtuuriin sopeu
tuvan pienen rakennuksen refraktoritomiksi, joka otettiin käyttöön
vuonna 1890. Kaksikerroksisen tornin alaosa on muurattu tiilestä ja kupu
on puuranko-teräsprofulirakenteinen. Pyöreän tornin keskellä on luon
nonkivestä muurattu laitejalusta, jota kiertää portaat toisen kerroksen
havaintotilaan. Valokuvien kehittämistä varten rakennuksessa on pieni
pimiöhuone.
Nyström suunnitteli torniin myös peltiverhotun laajennuksen taivaannapateleskooppia varten. Puutarhaan on rakennettu 1900-luvun alussa li
säksi kaksi erillistä havaintolavaa. Observatoriota ympäröivä puisto on
ensimmäinen kaupungin toteuttama täysimittainen julkinen puisto. Kau
punginpuutarhuri Svante Ohlssonin vuonna 1890 suunnitteleman puiston
erityispiirre ovat näköalatasanteet kaupunkiin ja merelle avautuvine maisemineen. Kasvillisuus suunniteltiin kehystämään näkymiä. Paikannimeksi virallistettiin vuonna 1928 Tähtitominvuori, mutta puhekielessä
käytetään usein Tähtitorninmäkeä.
Observatorio toimi alkuperäisessä käytössään lähes kaksisataa vuotta,
mutta kasvanut kaupunki valoineen heikensi ajan mittaan havainnointimahdollisuuksia. Toimintaa siirrettiin 1970-luvulla Kirkkonummen Met
sähovin observatorioon sekä ulkomaille muun muassa 1980-luvulla val
mistuneeseen yhteispohjoismaiseen observatorioon Kanarian saarille.
Tähtitieteen laitos lopetettiin ja yhdistettiin Fysiikan laitokseen vuoden
2010 alussa.
Lausunnossa kuvataan seikkaperäisesti rakennusten säilyneisyys ja muu
tokset. Tehtyjen selvitysten perusteella Museovirasto arvioi, että Obser
vatorion päärungon huonetilat sekä muuratut rakenteet, kuten uiko- ja
väliseinät sekä holvaukset ovat säilyneet lähes Engelin piirustusten mu-
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kaisina. Osassa ala-ja välipohjista lienee edelleen tyypillinen 1800luvun puurakenne. Siipirakennusten sisätilat ovat sen sijaan muuttuneet
täysin uusien käyttötarkoitusten myötä.
Arkkitehti Gustaf Nyström suunnitteli 1880-luvulla observatorioon laa
jan peruskorjauksen. Lausunnon mukaan tältä ajalta ovat ilmeisesti
muun muassa T-malliset ikkunat, osa katto-ja jalkalistoista, sisäovista ja
mahdollisesti eteisen tuulikaappi. Itäosassa on 1890-luvulle tyypillistä T~
ikkunamallia, kun taas länsiosan ikkunat ovat pääosin kahdeksanruutuisia. Pitkäsulkijat ovat 1800-luvun lopun mallia.
Ulko-ovet ja osa sisäovista ovat täys-ja puoliranskalaisia peiliovia, jois
sa on erimallisia, näyttäviä 1800-luvun alun messinkipainikkeita ja pitkäkilpiä. Tallella on rakennusajalta säilyneitä ovia 1800-luvulta sekä eri
aikoina uusittuja väliovia aikansa profiloinnein ja heloin. Myös jalka-ja
ovilistoissa lienee alkuperäisiä osia esimerkiksi eteistiloissa. Muutoin
listoituksessa vaihtelevat eri aikakausien profiilit.
Lattiat ovat olleet alun perin lankkua ja kiveä. Länsirotundassa on säily
nyt alkuperäinen kalkkikivi-puulattiayhdistelmä. Pinnoitteina on myös
eri-ikäisiä korkkimattoja, joita on ollut tapana kierrättää tilasta toiseen.
Sisäseinät ja katot on pääosin rapattuja maalattu sileiksi.
Kipsikattolistoja on eri ajoilta. Meridiaanisalissa on paneelikatto. Tilois
sa on esille otettuja näytteitä, konservoituja tai uudelleen maalattuja koristemaalauksia. Niitä lienee myös päälle maalattuina eri-ikäisten värikerrosten alla. Seinissä on muutamia maalattuja valeovia.
Entisissä asuintiloissa on säilynyt tapetteja, joista nuorin kerrostuma on
1960-luvulta. Lämpö-ja vesijohdot asennettiin vuonna 1936, jolloin pu
rettiin vanhoja uuneja. Professorinasunnon silloiseen ruokasaliin muurat
tiin kuitenkin uusi avotakka. Patterit sijoitettiin ikkunasyvennyksiin ik
kunapenkin alle. Kolme kakluunia on tallella, samoin pari puuliettä. Sei
nillä näkyvät edelleen vanhat valurautaventtiilit.
Professorin huoneisto muutettiin kiijasto-ja työtiloiksi vuonna 1969
jakamalla tiloja väliseinin. Työtiloiksi jaettiin myös muun muassa ete
läinen havaintohuone. Myöhemmin tilat on eheytetty alkuperäistä vas
taaviksi poistamalla kevyet väliseinät. Rakennuksen siivet muutettiin
1970-luvulla asuin-, työ-jakorjauspajatiloiksi. Kantavia rakennusosia
uusittiin betonista ja siipien päätyihin tehtiin kalliosuojan ilmanvaihtokuilut.
Varsinaisin restaurointitavoittein rakennusta kunnostettiin ensikertaa
1980-luvulla observatorion 150- vuosijuhlaa varten. Professori Olof
Hansson suunnitteli pääosan korjaus-ja muutostöisiä, jotka koskivat
muun muassa länsi- ja keskitomia, itä- ja länsirotundaa, luentosalia ja
meridiaanisalia. Uudeksi kiintokalusteeksi Hansson suunnitteli luentosa
lin oviseinälle vanhan kakluunin paikalle asennetun liitutaulun. Salin
vanhempi liitutaulu lienee 1800-luvun lopulta.
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Julkisivun laajempi rappauskoijaus- ja maalaustyö tehtiin 1990-luvun
lopulla Museoviraston konservaattorin Pentti Pietarilan laatiman värisuunnitelman pohjalta.
Observatoriossa ja refraktoritomissa on säilynyt merkittävä määrä alku
peräisillä paikoillaan olevaa, kiinteästi asennettua havaintolaitteistoa.
Kiinteitä varusteita ja laitteita ovat lisäksi muun muassa meridiaanisalin
soittokello keskusaulassa, köysin avattavien luukkujen varustus sekä
tornien kiertomekanismit.
Etupihalla on ylläpidetty mukulakiveystä graniittisen tukimuurin erotta
milla pihatasoilla. Muurin sisäpuolella on puurivistä, joka on esiintynyt
jo varhain. Tomirakennuksen ja havaintolavojen lisäksi siellä on kivinen
obeliski, joka sisältää Suomen vaaitusmittauksen normaalitason sekä ki
vinen laitejalusta. Tomirakennus on säilynyt lähes Nyströmin suunnitte
lemassa asussa alkuperäiseltä osaltaan ja pieneltä laajennukseltaan.
Museovirasto katsoo, että Helsingin observatoriolla on huomattava kult
tuurihistoriallinen merkitys Helsingin monumentaalikeskustan kaupun
kikuvan, rakennushistorian ja -taiteen kannalta sekä aikansa kansainväli
sestikin merkittävänä observatoriorakennuksena. Se sisältyy valtakun
nallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009)
osana kohdetta “Tähtitorninmäen observatorio ja puisto".
Observatoriolla on Rakennusperintölain 8 §:ssä tarkoitettua valtakunnal
lista merkitystä. Arkkitehti C.L. Engelin suunnittelema observatorio on
suunniteltu osaksi Helsingin monumentaalikeskustan näkymää ja se liit
tyy arkkitehtonisesti vuonna 1828 pääkaupunkiin siirretyn yliopiston
Unioninkadun varren rakennuskantaan. Observatorio on tärkeä tekijä
Suomen merkittävimmän empirekauden katunäkymän aksiaalisena päät
teenä (8 §, kohdat 2 ja 3). Observatorio edustaa Suomen autonomisen
suuriruhtinaskunnan aikaista pääkaupungin julkista monumentaaliraken
tamista sekä Keisarillisen Aleksanterin yliopiston rakennusperintöä (8 §,
kohdat 3, 5 ja 6). Rakennustaiteen ja -tekniikan taitava yhdistyminen te
kevät kohteesta aikansa edistyksellisen ja esimerkillisen observatorion.
Kohde on kansainvälisestikin ainutlaatuinen esimerkki 1800-luvun alku
puolen observatoriorakennuksesta, jonka meridiaanisalissa on lisäksi säi
lynyt tuon ajan laitteisto alkuperäisillä paikoillaan (8 §, kohta 1 ja 3).
Kohde on säilynyt pihatiloiltaan ja ulkoasultaan hyvin alkuperäisenä. Si
sätiloissa on säilynyt vanhaa huonetilajakoa, kiinteää sisustusta ja lait
teistoa. (8 §, kohta 4). Eri aikoina tehdyt korjaus- ja muutostyöt kertovat
käyttöhistoriasta sekä kunnostus-ja restaurointiperiaatteiden kehittymi
sestä. Gustaf Nyströmin tomirakennus edustaa observatoriokokonaisuuteen soveltuvaa täydennystä ja tieteenalan kehitystä (8 §, kohta 6). Ob
servatorio on keskeinen rakennettu elementti sen ympärille suunnitellus
sa Tähtitornin vuoren puistossa (8 §, kohta 3).
Suojelun kohdentumisen osalta Museovirasto toteaa, että Helsingin enti
sen observatorion suojelutarve kohdistuu kiinteistön molempiin raken
nuksiin (observatorioja refraktoritomi) sekä muurin ja aidan rajaamiin
pihoihin. Suojelun tarve kohdistuu rakennusten ulkoasuun, rakennusrunkoon, keskeisiin sisätiloihin, kiinteään sisustukseen ja laitteisiin sekä
tontin aidattujen pihojen muodostamaan lähiympäristöön.
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Rakennusrunko käsittää kantavan rungon muuratut tai puurunkorakenteiset tai puuteräsronkorakenteiset perustukset, ulkoseinät, väliseinät, pi
larit, tornien jalustat ja muut tukirakenteet, holvaukset, ala-, väli-ja ylä
pohjat sekä tornien ja tomikäytävän rakenteet.
Havaintotoimintaan liittyviä erityispiirteitä ovat muun muassa laitteiden
jalustat sekä tornien kääntymisen ja avautuvien luukkujen mahdollista
vat rakenteet.
Rakennusten ulkoasu muodostuu julkisivun ja vesikaton rakennusosista,
yksityiskohdista, materiaaleista ja värityksestä. Julkisivuaukkoihin liit
tyvät rakennusosat eli ikkunat ja ovet ovat ulkoasuun liittyvä koko
naisuus myös sisäpuolisine osineen ja yksityiskohtineen. Tämä koskee
myös sisätilan puolella olevia puisia ikkunaluukkuja sekä havainnointiin
liittyviä seinä-ja kattoluukkuja.
Lähiympäristö käsittää pihojen pinnat, rakenteet, rakennelmat, havaintolavat suojarakenteineen sekä kasvillisuuden. Sisäänkäyntipihaa rajaavaa,
siipirakennusten julkisivuihin liittyvää muuria portteineen käsitellään
kuten rakennusten ulkoasua ja runkoa.
Museoviraston lausunnon mukaan keskeisiä sisätiloja observatoriossa
ovat 1.-2. kerroksissa muurattujen väliseinien osoittamat Engelin pii
rustusten mukaiset huonetilat sekä portaikot, 3. kerroksessa tomikäytäva
portaikkoineen sekä itä-, keski-ja länsitomit porraskäynteineen ja vesikattokerrokseen nousevine osineen. Refraktoritomin keskeisiä sisätiloja
ovat pyöreä tomitila sekä laitehuone laajennuksineen.
Kiinteää sisustusta observatoriossa ovat alkuperäiset 1830-luvun sekä
1800-luvun muutosvaiheiden lattia-, katto-ja seinäpinnat materiaaleineen ja värityksineen (myös myöhempien pintojen alla olevat), sisäovet
heloineen, puu-ja kipsilistoitukset sekä -friisit, ala-aulan tuulikaappi,
meridiaanisalin eteisen kaarevat kaapit, porraskäynnit yksityiskohtineen,
pääportaan kaide-elementtinä toimivat puiset halkolaatikot, kaakeliuunit,
liedet kupuineen, seinä-, katto-ja lattialuukut kiinnikkeineen tms. yksi
tyiskohtineen, tornien, tomikäytävän ja portaikkojen paneloinnit, luento
salin vanha liitutaulu, 1900-luvun alun moka-ja säilytyskomerot, 1930luvun takka, 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen linoleumilattiat, entisen asunnon tapettikerrostumat, kanavien valurautaritilät sekä
1930-luvun valurautapatterit.
Refraktoritomin kiinteää sisustusta ovat alkuperäiset ja laajennusvaiheen
paneloinnit, portaikko, sisäovet, luukut, listoitukset, havainto istuin, pimiöhuoneen kiinteä kalustus sekä uuni.
Kiinteää laitteistoa observatoriossa ovat meridiaanisalin kiinteästi asen
netut havaintolaitteet ja kellot, liikkuvien rakennusosien, kuten avautu
vien luukkujen ja kiertyvien tornien säätelymekanismit sekä keskusau
lassa oleva meridiaanisalin soittokello.
Refraktoritomin kiinteää laitteistoa ovat kiinteästi asennetut havainto-ja
kuvauslaitteet (kaksoisrefraktori ja taivaannapateleskooppi), liikkuvien
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rakennusosien, kuten avautuvien luukkujen ja kiertyvän tornin säätely
mekanismit sekä kiskoilla liikkuvan havaintoistuimen laitteisto.
Museoviraston mukaan on suositeltavaa säilyttää observatorion historial
linen kerroksellisuus: 1900-luvun muutosvaiheet sekä 1980-ja 2000lukujen restaurointikerrostumat ovat koijaus-ja muutostöiden suunnitte
lun lähtökohtana silloin, kun alkuperäisiä tai 1800-luvun lopun koijausja muutostöiden mukaisia ominaispiirteitä ei ole käytettävissä tai niitä,
kuten pinta-ja värikerroksia, ei päätetä ottaa esille. Myös muu kuin edel
lä mainittu tähtitieteellinen laitteisto, havainnointiin liittyvä irtain kalus
tus sekä ala-aulan halkolaatikkopenkki on suositeltavaa säilyttää.
Museovirasto esittää seuraavia suojelumääräyksiä:
1. Rakennuksia sekä piha-alueita tulee hoitaa ja käyttää niin, että koko
naisuuden kulttuurihistoriallinen arvo ei heikenny. Koijaus-ja muutos
töiden tulee perustua kohteen historian, alkuperäistoteutuksen, muutos
vaiheiden ja säilyneisyyden hyvään tuntemukseen.
2. Piha-alueiden hoidossa on otettava huomioon eri osa-alueiden luon
teelle ominaiset rakenteet, rakennelmat, pinnat, materiaalit ja kasvilli
suus.
3. Rakennusten ulkoasuja rakennusrunko tulee säilyttää.
4. Keskeiset sisätilat, kiinteä sisustus ja laitteet tulee säilyttää.
5. Rakennusosia tulee koijata ja tarvittaessa uusia siten, että rakenteet,
materiaalit ja työtavat vastaavat alkuperäistä toteutusta.
6. Voidaan tehdä välttämättömiä rakennus-ja taloteknisiä sekä käytön
vaatimia vähäisiä muutoksia, kun ne ovat restaurointiperiaatteiden kan
nalta mahdollisia.
7. Koijaus-ja muutostöissä on kuultava asiantuntijana Museovirastoa.
Museovirastolla on oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten soveltamises
ta.
VASTINEET

ELY-keskus varasi Helsingin kaupungille ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle tilaisuuden vastineen antamiseen Museoviraston uudesta lau
sunnosta. Jälkimmäiselle varattiin tilaisuus vastineen antamiseen myös
Helsingin lausunnoista. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ei antanut vas
tinetta ko. lausunnoista.
Helsingin kaupunki 1.2.2019
Helsingin kaupungilla ei ole lisättävää Museoviraston 4.12.2018 päivät
tyyn lausuntoon eikä 30.7.2012 annettuun entisen observatorion suojelua
koskevaan lausuntoon.

KOKOUKSET
ELY-keskus jäljesti 16.4.2013 neuvottelun Helsingin Yliopistokiinteis
töt Oy:n asetuksella suojeltujen kiinteistöjen suojelemisesta rakennusperintölailla. Kokoukseen osallistuivat edustajat Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:stä, Museovirastosta ja ELY-keskuksesta.
Neuvottelussa sovittiin, että entisen Patologisen anatomian laitoksen,
Kasvitieteellisen puutarhan, Vanhan klinikan, Topelian ja Tähtitornin
mäen observatorion rakennusten sisätilojen osalta ELY-keskus pyytää
Museovirastolta lausunnon tarkennetuista sisätiloja koskevista suoje-
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lumiäräyksistä. Määräysten sisällöstä jäljestetään erillinen neuvotteluja
niistä pyydetään Helsingin Yliopistokiintelstöt Oy:n lausunto. Lausuntoa
ei saatu, eikä erilliselle kokoukselle nähty tarvetta,
VIEREISTEN
KIINTEISTÖJEN
KUULEMINEN
Rakennusperintölain 7 §:n mukaan ELY-keskuksen on ennen suojelua
koskevan päätöksen tekemistä varattava viereisen kiinteistön omistajalla
ja haltijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Kiinteistö rajautuu Helsingin katu
ja puistoalueisiin. Kaupunki on antanut suojeluasiassa kaksi lausuntoa.

ELINKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus määrää Hel
singin Observatorion rakennukset (Observatorioja refraktoritornin) sekä tontin aidattujen pihojen muodostaman lähiympäristön
suojeltavaksi.
Samalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa seuraavat
suojelumääräykset:
1. Rakennuksia sekä piha-alueita tulee hoitaa ja käyttää niin, että
kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo ci heikenny. Korjaus- ja
muutostöiden tulee perustua kohteen historian, alkuperäistoteutuksen, muutosvaiheiden ja säilyneisyyden hyvään tuntemukseen.
2. Piha-alueiden hoidossa on otettava huomioon eri osa-alueiden
luonteelle ominaiset rakenteet, rakennelmat, pinnat, materiaalit ja
kasvillisuus.
3. Rakennusten ulkoasu ja rakennusrunko tulee säilyttää.
4. Keskeiset sisätilat, kiinteä sisustus ja laitteet tulee säilyttää.
5. Rakennusosia tulee korjata ja tarvittaessa uusia siten, että raken
teet, materiaalit ja työtavat vastaavat alkuperäistä toteutusta.
6. Voidaan tehdä välttämättömiä rakennus-ja taloteknisiä sekä käy
tön vaatimia vähäisiä muutoksia, kun ne ovat restaurointiperiaatteiden kannalta mahdollisia.
7. Korjaus- ja muutostöissä on kuultava asiantuntijana Museoviras
toa. Museovirastolla on oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten so
veltamisesta.
Päätös toimitetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Lähtökohdat
Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut ELY-keskukselle, että päätöksen ra
kennukset ovat siirtyneet 15.12.2009 Helsingin Yliopistokiinteistöt
Oy:ile. Rakennukset on suojeltu valtion omistamien kulttuurihistorialli
sesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 275/1965
nojalla valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980. Koska rakennukset ovat
siirtyneet valtion omistuksesta, ELY-keskus on ottanut harkittavakseen
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rakennusperintökin mukaisten suojelumääräysten antamista rakennuk
sille.
Museoviraston lausunnon perusteella ELY-keskus laajentaa suojelun
koskemaan myös Observatorion ja refraktoritomin tontin aidattujen pi
hojen muodostamaa lähiympäristöä.
Rakennusperintökin 24 §:n 5 momentin mukaan lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten nojalla tehty päätös valtion omistaman ra
kennuksen suojelusta pysyy voimassa, kunnes rakennuksen suojelusta on
päätetty rakennusperintökin mukaisesti. Asetusten 275/1965 (480/1985)
nojalla tehdyt päätökset valtion omistamien rakennusten suojelusta on si
ten tarkoitettu kumota rakennusperintökin nojalla annettavalla päätök
sellä.
Perustelut
Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Tähtitorninmäen observa
torion ja puiston kulttuuriympäristöön (www.rkv.fi).
Rakennuksiin kohdistuu asemakaavan suojelumääräys ark: "Tontti, jolla
olevia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niissä saa suorittaa sellaisia lisä
rakennus-ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai sisätilojen sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä". Sisätiloja ei
ole suojeltu asemakaavassa, eikä asemakaava maankäytön suunnittelun
välineenä ole sisätilojen suojelun osalta maankäyttö-ja rakennuskin
mukainen suojeluväline. Sisätilojen suojelu tulee lähtökohtaisesti rat
kaista rakennusperintölailla.
Helsingin entisen observatorion suojelutarve kohdistuu kiinteistön mo
lempiin rakennuksiin (observatorioja refraktoritomi) sekä muurin ja ai
dan rajaamiin pihoihin. Suojelun tarve kohdistuu rakennusten ulkoasuun,
rakennusrunkoon, keskeisiin sisätiloihin, kiinteään sisustukseen ja lait
teisiin (havaintotoimintaan) sekä tontin aidattujen pihojen muodosta
maan lähiympäristöön.
Rakennusrunko käsittää kantavan rungon muuratut tai puurunkorakenteiset tai puuteräsrunkorakenteiset perustukset, ulkoseinät, väliseinät, pi
larit, tornien jalustat ja muut tukirakenteet, holvaukset, ala-, väli-ja ylä
pohjat sekä tornien ja tomikäytävän rakenteet.
Havaintotoimintaan liittyviä erityispiirteitä ovat muun muassa laittei
den jalustat sekä tornien kääntymisen ja avautuvien luukkujen mahdol
listavat rakenteet.
Rakennusten ulkoasu muodostuu julkisivun ja vesikaton rakennusosis
ta, yksityiskohdista, materiaaleista ja värityksestä. Julkisivuaukkoihin
liittyvät rakennusosat eli ikkunat ja ovet ovat ulkoasuun liittyvä koko
naisuus myös sisäpuolisine osineen ja yksityiskohtineen. Tämä koskee
myös sisätilan puolella olevia puisia ikkunaluukkuja sekä havainnointiin
liittyviä seinä-ja kattoluukkuja.
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Lähiympäristö käsittää pihojen pinnat, rakenteet, rakennelmat, havaintolavat suojarakenteineen sekä kasvillisuuden. Etupihaan kuuluvat gra
niittisen tukimuurin erottamat pihatasot, pihakiveys sekä puurivi. Taka
piha käsittää havaintolavat, kivisen obeliskin, laitejalustan sekä puutar
haa rajaavan aidan. Sisäänkäyntipihaa rajaavaa, siipirakennusten julkisivuihin liittyvää muuria portteineen käsitellään kuten rakennusten ulko
asua ja runkoa.
Keskeisiä sisätiloja observatoriossa ovat 1.-2. kerroksissa muurattujen
väliseinien osoittamat Engelin piirustusten mukaiset huonetilat sekä por
taikot, 3. kerroksessa tomikäytävä portaikkoineen sekä itä-, keski-ja
länsitomit porraskäynteineen ja vesikattokerrokseen nousevine osineen.
Refraktoritomin keskeisiä sisätiloja ovat pyöreä tomitila sekä laitehuone
laajennuksineen.
Kiinteää sisustusta observatoriossa ovat alkuperäiset 1830-luvun sekä
1800-luvun muutosvaiheiden lattia-, katto-ja seinäpinnat materiaaleineen ja värityksineen (myös myöhempien pintojen alla olevat), sisäovet
heloineen, puu-ja kipsilistoitukset sekä -friisit, ala-aulan tuulikaappi,
meridiaanisalin eteisen kaarevat kaapit, porraskäynnit yksityiskohtineen,
pääportaan kaide-elementtinä toimivat puiset halkolaatikot, kaakeliuunit,
liedet kupuineen, seinä-, katto- ja lattialuukut kiinnikkeineen tms. yksi
tyiskohtineen, tornien, tomikäytävän ja portaikkojen paneloinnit, luento
salin vanha liitutaulu, 1900-luvun alun ruoka- ja säilytyskomerot, 1930luvun takka, 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen linoleumilattiat, entisen asunnon tapettikerrostumat, kanavien valurautaritilät sekä
1930-luvun valurautapatterit.
Refraktoritomin kiinteää sisustusta ovat alkuperäiset ja laajennusvaiheen
paneloinnit, portaikko, sisäovet, luukut, listoitukset, havaintoistuin, pimiöhuoneen kiinteä kalustus sekä uuni.
Kiinteää laitteistoa observatoriossa ovat meridiaanisalin kiinteästi
asennetut havaintolaitteet ja kellot, liikkuvien rakennusosien, kuten
avautuvien luukkujen ja kiertyvien tornien säätelymekanismit sekä kes
kusaulassa oleva meridiaanisalin soittokello.
Refraktoritomin kiinteää laitteistoa ovat kiinteästi asennetut havainto-ja
kuvauslaitteet (kaksoisrefraktori ja taivaannapateleskooppi), liikkuvien
rakennusosien, kuten avautuvien luukkujen ja kiertyvän tornin säätely
mekanismit sekä kiskoilla liikkuvan havaintoistuimen laitteisto.
Asetus valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien ra
kennusten suojelusta (275/1965) on kumottu asetuksella valtion omis
tamien rakennusten suojelusta (480/1985), jolloin aiemman asetuksen
nojalla tehdyt suojelupäätökset ovat edelleen jääneet voimaan.
Asetus 480/1985 on kumottu lailla rakennusperinnön suojelemisesta
(498/2010), jonka 24 §:n 5 momentin mukaan lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten nojalla tehty päätös valtion omistaman ra
kennuksen suojelusta pysyy voimassa, kunnes rakennuksen suojelusta on
päätetty rakennusperintölain mukaisesti. Kumottujen asetusten nojalla
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tehdyt päätökset valtion omistamien rakennusten suojelusta on siten tar
koitettu kumota rakennusperintökin nojalla annettavalla päätöksellä.
Sovelletut oikeusohjeet
Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010)
§:t 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,21,24

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätökseen tyy
tymätön saa hakea siihen muutosta ympäristöministeriöltä kirjallisella
valituksella. Valituskiijelmä on toimitettava valitusajassa ympäristömi
nisteriön kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään kolmante
nakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä
päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, vali
tusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä,
kolmantena päivänä todistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen kat
sotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valitta
jalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä
muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie
hensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskiijelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekir
joitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkupe
räisenä tai jäljennöksenä
- todistus päätöksen tiedoksisaantipäivästä

16(16)

- asiakiijat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asia
mies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähe
tin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymis
tä.
Ympäristöministeriön
postiosoite
PL 35,00023 VALTIONEUVOSTO
käyntiosoite
Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b,
00170 Helsinki
puhelinvaihde

020 610 100
telekopio
virka-aika

Alueidenkäyttöpäällikkö

(09) 1603 9320
8.00-16.15

Brita Dahlqvist-Solin

Ylitarkastaja

PÄÄTÖS

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, saantitodistuksella
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Rekisteriyksikkö 91-7-211-1
Kiinteistötunnus:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Palstojen lukumäärä:

91-7-211-1
Tontti
Helsinki (91)
1

Reklsteriyksikön alueella on asemakaava.

Tulostettu kiinteistötietojäijestelmästä 15.8.2019.
Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää
toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin
www.maanmittauslaltos.fi/reklsteritiedot.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa Helsingin
hallinto-oikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavana arkipäivänä.
Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Jos on kysymyksessä sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta
näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.

Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, kotikunta ja puhelinnumero
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa, asiamiehensä tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustajansa taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
valitusosoituksineen
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja.

Valituksen toimittaminen perille
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen lähettäminen
postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen on saavuttava valitus viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan
päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on hallinto-oikeuden
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä
valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15.
Hallinto-oikeuden kirjaamon virka-aika on maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI (27.12.2021 alkaen Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki)
käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, HELSINKI (27.12.2021 alkaen
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki)
puhelinvaihde: 029 56 42000
telefax: 029 56 42079
sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla
oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen
säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

