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Pääkirjoitus
Kirsti Kovanen

O

menankukkien aikaan

Kesä on jo pitkällä, kun jäsentiedote
kolahtaa postiin. Tämän kevään suurin,
kaikkialla ihmisiä järisyttänyt tapahtuma on
Notre Damen tulipalo, jonka kulkua ja jälkihoitoa on voitu seurata monista julkisista ja
sosiaalisista viestimistä. Meilläkin lehdistö
oli heti ajan tasalla reportaaseineen ja tapahtumien luonne koko ihmiskuntaa
koskevina ja kaikkien menetyksinä oli selvä.

Erityisen raskaasti se koski niihin kollegoihin, jotka ovat olleet mukana kirkon restaurointitöissä viime vuosina.
ICOMOSin jäsenverkostoissa alkoivat
osanottojen ilmaukset ja keskustelut välittömästi jo tapahtumien aikana. Keskustelut
jatkuvat edelleen, mutta huolet ja suru ovat
muuttuneet hiljalleen analyyseiksi ja työnjakojen etsimiseksi, kun edessä olevan työn
laajuus käy selvemmäksi askel askeleelta.
Ranskan restaurointikenttä tulee varmasti

keskustelemaan perinpohjaisesti vaurioihin
ja korjaamiseen liittyviä näkökohtia ja tarjoamaan alalle ajattelun aiheita laajalti. Kansainvälinen ICOMOS, sen kansainväliset
komiteat ja Ranskan ICOMOS ovat näissä
keskusteluissa vahvasti mukana.
Yhä useammin ovat alan kysymykset
monille toimijoille yhteisiä eikä eroja kansainvälisen ja kansallisen toiminnan välillä
voi aina erottaa. Omassa vuosikokouksessamme kuulimme vaikuttavan esityksen
ICOMOSin kansainvälisen kansanarkkitehtuurikomitean ja sen suomalaisen ryhmän
toiminnasta, jossa kotimaan toiminnasta on
tullut kansainvälistä ja kansainvälisestä kotimaista ja kaikki tämä toiminnassa mukana
olevia inspiroivalla tavalla.
Osastomme kotimaan toiminta jatkuu tänä vuonna tutuilla linjoilla: uusia
näkökulmia valotetaan seminaareissa ja tapahtumissa ja samalla puidaan alan
käytäntöjä ja periaatteita. Tämän vuoden
jäsentapahtumista voin suositella lämpimästi elokuun lopussa Helsingissä pidettävää
maisemansuojeluseminaaria ja myöhemmin syksyllä pidettävää kiinteän kulttuuriperinnön aineettomia puolia valottavaa
seminaaria. Molemmat teemat ovat erittäin
ajankohtaisia sekä kotimaan työssä että kansainvälisesti. Muitakin tutustumiskohteita
on vielä työn alla.
Seminaareja odotellessa toivotan kaikille
antoisaa ja nautittavaa kesää. Samoin
toivotan kaikki tervetulleeksi osallistumaan syyskauden jäsentapahtumiimme ja
taas kulttuuriperintökeskusteluun laajemminkin.

Marko

Huttunen
Hallituksen jäsen

A

rkkitehti SAFA (TKK 1999), restaurointimestari (2011)
Livadyssa* toimiva Huttunen
tutkii rakennettua kulttuuriympäristöä ja
suunnittelee restaurointeja. Huttunen suunnittelee myös pieniä uudisrakennuksia, joissa hyödyntää rakennusperinnöstä saamaansa tietoa terveellisestä, pitkäikäisestä ja
ekologisesta rakentamisesta. Lisäksi Huttunen on toiminut kirvesmiehenä restaurointikohteissa.
Huttunen luennoi muun muassa Aalto-yliopistossa erikoisalanaan talonpoikainen rakennustekniikka ja keskiaikaiset
vesikattorakenteet.
Huttusen työryhmältä* on valmistumassa kattava teos luontaistalouden ajan rakennustekniikasta.

*Arkkitehtitoimisto Livady
Perustettu1994. Osakkaat: Marko Huttunen,
Pasi Kolhonen, Panu Lehtovuori, Juulia
Mikkola ja Lauri Saarinen. Valtion arkkitehtuuripalkinto 2016. www.livady.fi
*Kallion Savo-Seura
Perustettu 2002. Jäsenet: Netta Böök, Marko
Huttunen ja Katja Savolainen.
https://livady.fi/projektit/kss/

Hallitus vaihtui
Kirsti Kovanen

I

COMOSin vuosikokous valitsi uuden
hallituksen ja hyväksyi sääntömääräiset
asiat. Vuosikokous otti kantaa Viipurin
Monrepos’n puiston restaurointihankkeeseen.
Vuosikokous pidettiin Koneen Säätiön tiloissa Lauttasaaren kartanossa, jonka historiaan ja korjaus- ja restaurointiratkaisuihin
saatiin tutustua arkkitehtitoimisto Talli
Oy:n arkkitehti Minna Lucanderin johdolla.
Vuosikokouksessa puhetta johti Maire
Mattinen. Viime vuoden toiminta ja tilit
hyväksyttiin ja vuoden 2018 hallitukselle ja
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
Jäsenmaksut päätettiin pysyttää ennallaan v.
2020 ja kahdelle jäsenkategorialle määriteltiin jäsenmaksut: opiskelijajäsenille 27,50
eur ja kannattajajäsenille 110 eur.
Tämän vuoden talousarvio hyväksyttiin
pääluokkatasolla ja sitä tarkempi taloussuun-

nittelu jätettiin hallitukselle. Toimintasuunnitelmaan hyväksyttiin uusina keskusteluaiheina esitettyjen teemojen lisäksi kestävä
kehitys ja ilmastonmuutos. Jäsenille suunnattuja tapahtumia järjestetään tarkemman suunnittelun pohjalta mm. kansainvälisen
vuositeeman
Maaseudun
maisemaperintö puitteissa. Jäsenverkostot
ovat esillä toiminnassa ja vuosikokouksessa oli esittelyssä CIAV:n toiminta sekä
kotimaassa että kansainvälisellä kentällä,
komitean monipuolista ja laajaa toimintaa esitteli Marika Konola-Tuominen.
Hallituksen jäsenten valinnasta äänestettiin ja valituiksi tulivat Laura Berger, Netta Böök, Margaretha Ehrström, Juhana
Heikonen, Helena Hirviniemi, Marko
Huttunen, Marianne Lehtimäki ja Riitta Niskanen. Puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Kovanen. Hallitus on valin-

ICOMOSin Suomen osaston vuosikokous pidettiin Koneen säätiön
tiloissa Lauttasaaren kartanossa. Kuva: Uula Neitola
nut
varapuheenjohtajaksi
Margaretha
Ehrströmin. Uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät tästä tiedotteesta.
Monet jäsenet ovat seuranneet Monrepos’n puiston tilannetta huolestuneina viime
vuonna. Restaurointisuunnitelman tultua
julkisuuteen viime talvena, huoli kasvoi entisestään. Vuosikokous otti kantaa suunnittelun periaatteisiin ja lähetti kantansa Venäjän viranomaisille ja Venäjän ICOMOSille.
Vuosikokouspöytäkirja kannanottoliitteineen ja hallituksen 3.4.2019 tarkentama vuoden 2019 toimintasuunnitelma on
nähtävissä kokonaisuudessaan yhdistyksen verkkosivuilla www.icomos.fi/media/ICOMOS_vuosikokous_2019/Toimintasuunnitelma_2019_03042019.doc

Ja tässä on vielä muistiin pantavaksi yhdistyksen vakituinen toimihenkilökaarti: taloudenhoitaja Timo Hattinen, sihteeri Uula Neitola ja jäsensihteeri
Mitro Kaurinkoski. Sihteerit tavoittaa sähköpostiosoitteella
sihteeri(at)icomos.fi.

Tiiviistä kaupungista torpparin elinpiiriin
– kulttuurimaiseman monet kasvot
30-31.8.2019

I

COMOSin Suomen osasto ry ja Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
järjestävät yhdessä seminaarin ja ekskursion, joka liittyy kansainvälisen ICOMOS:in vuositeemaan ´Rural landscapes as
heritage´. Tarkoituksena on tarkastella aihepiiriä erilaisista näkökulmista ja tuoda yhteen erilaisia toimijoita, joiden työnkuvaan
kulttuurimaisemat kuuluvat. Lähtökohtana
onkin havainto, että maiseman mittakaavat
voivat olla hyvin erilaisia, laajoista maisemakokonaisuuksista pieniin rakennetun
kaupunkiympäristön sekaan jääneisiin taskuihin. Helsingin tapauksessa kaupungin ja
maalaismaiseman kohtaaminen ja muutos
ovat keskeisiä teemoja.

Seminaari muodostuu kahdesta osasta. Perjantaina 30.8.2019 klo 12.30 alkaen
kuulemme asiantuntijoiden puheenvuoroja.
Paikkana Helsingin kaupunkiympäristön
toimialan auditorio, Kansakoulukatu 3.
Toisena päivänä, lauantaina 31.8.2019
tehdään klo 10 alkaen opastettu bussiekskursio Helsingin kartanomaisemiin, aiheena kartanometsistä rantaniityille.
Lähtö
Rautatientorin
itälaidalta
(Mikonkadun tilausajopysäkki), kohteina
Tuomarinkylä (jonka yhteydessä Niskala ja
Haltiala), Herttoniemen kartano, Tullisaari
sekä Stansvik. Retkeen sisältyy lounas.

Myllymäki kiviröykkiöltä pihaan. Kuva: Marko Huttunen

Pyydämme ilmoittautumisia sekä seminaariin että ekskursiolle.

Ilmoittautuminen: Uula Neitola sihteeri@icomos.fi

Kerrothan ilmoittautuessasi selvästi haTarkka ohjelma puhujineen julkistetaan
luatko osallistua molempiin vai ainoastaan myöhemmin.
jompaankumpaan.
Tervetuloa seminaariin ja ekskursiolle!
Huom! Lauantain ekskursiolle bussipaikkoja on rajoitetusti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Paikkari omenapuun alta järvelle. Kuva: Marko Huttunen

Calls - tekijöitä etsitään

Call for Proposal - ICCROM-ICOMOS

Publications - tuoreita julkaisuja

European Quality Principles For
Research Project: Analysis of Case StudEU-funded Interventions with Potential Imies in Recovery and
Reconstruction. Deadline 3 June 2019. pact upon Cultural Heritage. Principes européens de qualité.
www.icomos.org/
http://openarchive.icomos.org/2083/ and
Call for Nominations 7 Most Endangered
Site in Europe 2020 – deadline 1 July at Eu- http://openarchive.icomos.org/2084/
ropa Nostra. www.europanostra.org/
Five years of Keeping it Modern - DownApply for the 2019 edition of the ECTN
Awards “Destination of Sustainable Cultural load the full report at:
Tourism” - deadline 1 July 2019. www.
http://w w w.getty.edu/foundation/
GA 2020 Scientific Symposium: Call initiatives/current/keeping_it_modfor Expressions of Interest - International e r n / r e p o r t . h t m l ? f b c l i d = I w A R 3 G Theme/Stream Co-Chairs. Deadline 7 June F6X-218CXf0Oyup-AMwvgwaNkCK2019. www.icomos.org
vZ_63OEOdW9J7ekTWKLjvUvL4pQ0

Kansainvälisiä konferensseja

www.iucncongress2020.org/event/forum/host-session-during-forum

ICOFORT Symposium on the Conservation of Historic War & Fortification MonHALUAISITKO LIITTYÄ SUOMEN
uments and Sites, 27 – 28 September 2019, ICOMOSIN KANSANRAKENTAMISEN
tours 26 and 29 – 30 September, Shenyang, KOMITEAN VIESTILISTALLE?
China. Registration by 15 September 2019.
Kysy tarkemmin E-mail SYICOFORT@sjzu.
Kysy Marika Konola-Tuomiselta mariedu.cn
ka(at)konolatuominen.fi tai Markku Mattilalta markku.mattila(at)aalto.fi
Invitation by the Municipality of Muratpasa: We are pleased to announce that
Kaleiçi Old Town Festival, which brings together the representatives of the old cities,
will take place between October 10-13, 2019
for the fourth time. With this exclusive festival, we aim to raise awareness for the old cities and bring them together. For this reason,
we would like to ask participants living in
old towns all around the world to take part
in the festival. Registration by 15 July. www.
kaleicioldtown.com
Humanistic Modernism – Works by Alvar Aalto in the World Heritage Context. 9 –
10 October 2019. Registration dl 31 August.
www.alvaraalto.fi/en/megaevent/humanistic-modernism-seminar-2019/
IUCN World Conservation Congress
2020 11 – 19 July 2020, Lyon, France, and
Forum 11 – 15 July 2020 (incl. continuing work on Culture-Nature Journey since
2016). Deadline 17 July 2019. Forum [www.
iucncongress2020.org/programme/congress-themes and call for sessions

I

COMOSin Suomen osasto vieraili vuosikokouksen lomassa Lauttasaaren kartanossa. Vierailun aikana kuultiin arkkitehti Minna Lucanderin esittely kartanon
korjauksesta.
Kuvat: Uula Neitola
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