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PL 8060
96101 ROVANIEMI

Viite Lausuntopyyntö 17.11.2014 LAPELY/407/07.01/2013

Asia ROVANIEMI, Valistustalon suojelu

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Museoviraston lausuntoa 
Rovaniemellä sijaitsevan Valitustalon suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta 
annetun lain (498/2010) nojalla.

Museoviraston eritysistunto on käsitellyt asian kokouksessaan 12.2.2015.

SUOJELUASIAN VIREILLETULO JA KOHDE 

Esityksen tekijä: 
Lapin Rakennusperinne ry

Kohde:
Rovaniemen Valistus- ja Urheilutalo Oy:n 1958 rakennuttama toimitilarakennus 
(Valistustalo), Valtakatu 19, Rovaniemi  (698-1-21-6)

Omistaja
LYY-kiinteistöt Oy

SUOJELU- JA KAAVATILANNE

Alueella on voimassa 5.6.1975 vahvistettu asemakaava, jossa alueen käyttötarkoitus on 
yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue (ALK). Rovaniemen keskustan 
osayleiskaavaa varten 2010 laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä Valistustalon 
suojeluperusteeksi on todettu kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo. 

Rovaniemen keskustan osayleiskaavassa (kv 12.11.2012 § 140; kaupunginhallitus 
15.2.2013 § 71 osittainen täytäntöönpano) Valistustalon tontti on jätetty vahvistamatta. 
Rovaniemen yleiskaavaan liittyy määräys siitä, että suojelu tulee tutkia asemakaavoja 
laadittaessa eli rakennusten suojelutarve on jätetty ratkaistavaksi asemakaavoituksen 
yhteydessä.

LYY-kiinteistöt Oy jätti syksyllä 2012 Rovaniemen kaupungille Valistustaloa koskevan 
purkamislupahakemuksen vedoten rakennuksen huonoon kuntoon. Museovirasto totesi 
lausunnossaan 24.1.2012 purkamisen merkitsevän MRL 139 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen 
perinne-, kauneus tai muiden arvojen hävittämistä. Rovaniemen ympäristölautakunnan 
10.2.2012 myöntämästä purkuluvasta valittivat hallinto-oikeuteen Lapin elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus sekä eräät yksityishenkilöt. Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi 
16.11.2012 valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen 
käsiteltäväksi. 
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Valistustalosta laadittiin Lemminkäinen Talo Oy:n tilauksesta rakennushistoriaselvitys ja 
Rovaniemen ympäristölautakunta myönsi 26.6.2013 Valistustalon purkamisen sisältävän 
rakennusluvan Lemminkäinen Talo Oy:lle asuinkerrostalon rakentamiseksi Valistustalon 
tontille 698-1-21-6.

Muutoksenhakuprosessi Valistustaloa koskevassa purkamisasiassa on vireillä 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

KUVAUS, RAKENNUS- JA KÄYTTÖHISTORIA

Rovaniemen ydinkeskustan Valistustalo sijoittuu kaupunkirakenteessa keskeiselle paikalle. 
Valtakatu on osa Kemistä Kemijärvelle johtanutta maantietä, joka on muodostanut 
Rovaniemen kirkonkylän keskusraitin ja kauppalan pääkadun. Rovaniemen Palokunnantalo 
sijaitsi vuodesta 1908 maantien varressa olevalla tontilla. Kauppalan rakennuskannasta 
tuhoutui noin 90 % Lapin sodassa lokakuussa 1944. Kauppalaa jälleenrakennettaessa uusi 
kauppalantalo rakennettiin 1949 nykyisen Valtakadun mutkaan katunäkymän päätteeksi.
Samassa risteyksessä olevalle tontille nousi 1948 väliaikainen palokunnantalo ja 1958 
Rovaniemen Valistus- ja Urheilutalo Oy:n toimitilarakennus.

Palokunnantalon tuhouduttua 1944 ryhtyi Rovaniemen VPK heti suunnittelemaan uutta 
toimitilaa. Kaupunginarkkitehti Ferdinand Salokankaan suunnitelmaa ei pystytty 
toteuttamaan ja väliaikainen rakennus oli todellista tilantarvetta pienempi. 

VPK:n johdolla perustettiin Rovaniemen Valistus- ja Urheilutalo Oy rakennuttamaan uudet 
toimitilat. Yhtiössä oli 200 osakasta, näistä 40 yhdistyksiä ja urheiluseuroja, joille järjestettiin 
talosta toimisto-, kokous-, kerho-, liikunta- ja muita harrastustiloja. Hankkeeseen 
osallistuneiden yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 12.000.

Rakennuslupapiirustukset laati Kemin kaupunginarkkitehtina 1952-1958 toiminut Onni J. 
Ermala. Rakennus otettiin käyttöön loppuvuonna 1958.

Valistustalossa on kolmikerroksinen liikesiipi ja juhlasalisiipi sekä niitä yhdistävä lämpiö. 
Juhlasalisiiven sijoittamiseen tontin sisäosaan vaikutti tontilla sijainnut väliaikainen VPK-
talo. Ulkoasussa näkyy rakennuksen osien eri käyttötarkoitus. Julkisivujen hierarkia ilmenee 
käytetyissä materiaaleissa. 

Rakennusrunkona on liikesiivessä kantava tiiliseinä ja rungonsisäinen pilaririvistö, joka 
mahdollisti mm. rakennuksen pääjulkisivua leimaavan nauhaikkunaulokkeen. 
Betonikehärakenne mahdollisti juhlasalin suuren ja avaran, 9 metrin korkuisen tilan.

Valistustalon alkuperäiseen tilaohjelmaan kuuluivat liiketilat, majoitustilat (toteutettiin 
toimistotiloina), ravintola, juhlasali ja liikunta- ja muut harrastustilat oheistiloineen sekä kaksi 
portaikkoa ja huoltotilat. Tilat olivat mittavat johtuen käyttäjäyhdistysten suuresta määrästä. 
Talo vastasi toiminnallisesti erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin ja vaatimuksiin hyvin. 
Valistustalo oli yhdistystoiminnalle perustunut monitoimitalo ja yhteisöllisen toiminnan 
keskus, joka loi puitteet kaupungin kulttuuri-, harrastus- ja liikuntatoiminnalle.  ”Valsa” 
tunnettiin aikanaan myös Rovaniemen suosituimpana tanssipaikkana.

Valistustalo siirtyi 2004 Lapin ylioppilaskunnan kiinteistöomistusta varten perustetulle LYY-
Kiinteistöt Oy:lle. Rovaniemen LaKY Oy oli harjoittanut 1990-luvulta alkaen kahvila ja 
ravintolatoimintaa Valistustalon juhlasalisiivessä.

Rakennus on edelleen alkuperäistä vastaavassa käytössä kulttuuri-, liikunta- harrastus- ja 
tapahtumapaikkana sekä toimisto-, työ- ja liiketiloina.
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SÄILYNEISYYS

Valistustalosta on laadittu rakennushistoriaselvitys Lemminkäinen talot Oy:n tilaamana: 
Rovaniemen Valistustalo – rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, 
29.5.2013. 

Valistustalosta on tehty rakennuksen omistajan, LYY- Kiinteistöt Oy:n tilaamina kaksi 
kuntoarviota: Kuntoarvio, Valtakatu 19 (Kiratek Oy 02.05.2010) sekä
Kuntoarvio, Valistustalo / Valtakatu 19 (Inspecta Oy 22.01.2015,)

Museovirasto on perehtynyt kohteeseen paikan päällä yhdessä LYY-kiinteistöt Oy:n ja 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Lapin maakuntamuseon edustajien 
kanssa 20.1.2015. 

Rakennushistoriaselvityksen yhteenvedossa todetaan, että rakennus on pääsääntöisesti 
alkuperäiskunnossa ja -asussa. Kuntoarvioissa todetaan, että rakennustekniikka on 
pääosin alkuperäistä. Kuntoarvioiden mukaan rakennuksessa on tehty vain vähäisiä 
muutoksia ja rakennuksen kantavat rakenteet ovat kunnossa. 

Valistustalo on säilynyt ulkoasultaan hyvin alkuperäisen suunnitelman mukaisena ja 
rakentamisaikaisessa asussaan. Ulkoasussa keskeiset rakennuksen osat ovat Valtakadun 
puoleinen liike- ja toimistosiipi, juhlasalisiipi ja näiden välissä oleva juhlasalin 
sisäänkäyntinä toimiva lämpiöosa. 

Sisätilat ovat säilyneet pääasiassa alkuperäisinä sekä tilajaoltaan että materiaaleiltaan. 
Sisätiloista keskeisiä ovat julkiset tilat eli juhlasali ja näyttämö, lämpiö, 2. krs ravintolasali, 
portaikot ja sisääntuloaulat sekä liikuntasalit. Juhlasaliin on myöhemmin lisätty parvet. 
Toisen ja kolmannen kerroksen toimistohuoneita on muutettu asunnoiksi ja takaisin 
toimistokäyttöön.

Luettelo Valistustalon alkuperäisistä olennaisista ulkoasun ja sisätilojen ominaispiirteistä, 
julkisivumateriaaleista sekä olennaisista muutoksista on lausunnon liitteenä.

KULTTUURIHISTORIALLINEN MERKITYS

Valistustalon sijainti jälleenrakennuskauden kaupunkirakenteessa on merkittävä Valtakadun 
varrella paikassa, jossa kauppalantalo (Ferdinand Salokangas 1949) sijoitettiin silloisen 
pääkadun mutkassa katunäkymän päätteeksi.

Rovaniemen Valistustalo on paikallisyhteisön voimaponnistuksena toteutettu, 
poikkeuksellinen rakennushanke toisen maailmansodan jälkeen lähes kokonaan 
jälleenrakennetun Rovaniemen rakennuskannassa. Taustayhteisöjen suuri määrä näkyy 
rakennuksen volyymissa, tilaohjelmassa ja käyttöhistoriassa.

Valistustalon 1930-luvun funktionalismista ja 1940-luvun romanttisemmasta modernista
vaikutteita saanut arkkitehtuuri on yksityiskohtineen harkittua ja viimeisteltyä. Rakennuksen 
eri osien massoittelu ja jaottelu juhla-, toimisto- ja liiketiloihin sekä 1950-luvun 
arkkitehtuurille tyypilliset materiaalivalinnat ilmaisevat rakennuksen eri osien käyttöä ja 
keskinäistä hierarkiaa. Valistustalon alkuperäinen arkkitehtoninen luonne, kantava rakenne 
ja pääosa alkuperäisistä materiaaleista ja detaljeista on säilynyt poikkeuksellisen hyvin. 

Valistustalo edustaa Rovaniemen keskustan harvinaistuvaa jälleenrakennuskauden 
rakennusperintöä.

Rakennus täyttää hyvin säilyneine ulko-asuineen ja sisätiloineen rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain 8 §:n mukaiset suojelun edellytykset seuraavasti:
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o Valistustalon rakennushistoria paikallisten toimijoiden yhteisenä 
voimanponnistuksena on merkittävä osa toisessa maailmansodassa lähes 
kokonaan tuhoutuneen Rovaniemen jälleenrakentamisen sekä 
rakennushankkeeseen osallistuneiden yhdistysten historiaa; Valistustalon 
käyttöhistoria Rovaniemen järjestö-, harrastus-, kulttuuri-, liikunta- ja huvitoiminnan 
keskeisenä ja tunnettuna tapahtumapaikkana on merkittävä osa Rovaniemen 
keskustan ja myös paikallisyhteisön historiaa (kohta 5 historiallinen 
todistusvoimaisuus)

o Valistustalo on edustava ja rakentamisaikaiset ominaispiirteensä hyvin säilyttänyt, 
Lapin sodassa lähes kokonaan tuhoutuneen Rovaniemen jälleenrakentamisesta 
kertovana esimerkki, jonka rakentaminen on toteutettu paikallisyhteisön 
poikkeuksellisen laajana yhteistyönä (kohta 1 ainutlaatuisuus; kohta 2 historiallinen 
tyypillisyys alueelle; kohta 3 edustavuus)

o Alkuperäistä vastaavassa käytössä rakentamisajastaan asti ollut Valistustalo on 
säilyttänyt käytön ohella rakentamisaikaiset ominaispiirteensä hyvin arkkitehtuurin, 
rakentamistavan ja tyylin osalta. Tämä koskee niin rakennuksen ulkoasua, 
tilaohjelmaa kuin sisätiloja yksityiskohtineen (kohdat 4; alkuperäisyys)

SUOJELUTARPEEN KOHDENTUMINEN

Suojelutarve kohdentuu rakennuskokonaisuuden yleishahmoon, ulko- ja sisäarkkitehtuuriin 
detaljeineen sekä keskeisiin tilajärjestelyihin. 

Suojelutarve kohdentuu rakennuksen (liikesiipi, juhlasalisiipi ja niitä yhdistävä lämpiöosa) 
alkuperäiseen ulkohahmoon kattomuotoineen, rakennusrunkoon, rakennukselle 
luonteenomaisiin muotoihin, materiaaleihin, pintakäsittelyyn ja pinnoitteisiin rakennuksen 
julkisivuissa ja sisätiloissa sekä sisätiloihin kiinteine sisustuksineen.

Suojelun tarve koskee ulkoasun säilyneitä ominais- ja erityispiirteitä sekä sisätilojen 
säilyneitä osia, jotka mainitaan lausunnon liitteessä.

MUSEOVIRASTON KANTA 

Valistustalo edustaa Lapin jälleenrakennuskauden rakennusperintöä ja sijaitsee 
merkittävällä paikalla Rovaniemen kaupunkirakenteessa. Rakennus on säilyttänyt 
alkuperäiset ominaispiirteensä ja on hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen. Rakennusta on 
mahdollista käyttää ja kunnostaa sen alkuperäiset ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset 
arvot säilyttäen. Rakennuspaikka ja rakennus yhdessä edustavat merkittävää historiallista 
jatkuvuutta Rovaniemellä. Valistustalon suojelu toteuttaisikin rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain (498/2010) 1 §:n yleistä tavoitetta rakennetun 
kulttuuriympäristön ajallisen ja alueellisen monimuotoisuuden turvaamisesta, sen 
ominaisluonteen ja erityispiirteiden vaalimisesta sekä kulttuurisesti kestävän hoidon ja 
käytön edistämisestä.

Valistustalolla on LaRS 3 §:n tarkoittamaa merkitystä erityisesti rakennushistorian, erityisten 
ympäristöarvojen ja rakennuksen käytön kannalta. 

Valistustalolla on myös LaRS 8 §:n tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä 
yhdistysrakennuksia edustavana, rakentamisaikaiset ominaispiirteensä hyvin säilyttäneenä, 
Lapin sodassa tuhoutuneen Rovaniemen jälleenrakentamisesta kertovana rakennuksena. 
Tähän liittyy myös sen rakentaminen paikallisyhteisön poikkeuksellisen laajana yhteisenä 
ponnistuksena.
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