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CASA HAARTMAN - TAITEILIJAN KOTI JA PERINTÖ

Taiteilija ja kulttuurin monitoimimies Axel Haartman rakennutti vaimonsa Hedvigin kanssa 
Naantaliin vuonna 1926 ateljeetalon, josta tuli pariskunnan koti koko heidän loppuelämäkseen.1 

Rakennuksen suunnitelmat tilattiin Axel Haartmanin ystävältä ja oppilaalta, arkkitehti Erik 
Brygg manilta, joka oli juuri 1920-luvun alussa perustanut oman toimistonsa Turkuun. Rakennus 
tunnetaan nykyisin nimellä Casa Haartman. 

Haartmanien rakennuttama talo on varhainen esimerkki Erik Bryggmanin Turun ympäristöön 
suunnittelemista yksityishuviloista. Casa Haartman ja sitä ympäröivä puutarha rakennuksineen 
on suojeltu rakennussuojelulailla Hedvigs Minne -yhdistyksen aloitteesta vuonna 1983. Raken-
nus on suojeltu asemakaavassa, ja se on luetteloitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympä-
ristöksi osana Bryggmanin Turun ympäristön huviloita. 

Casa Haartmanin käytön historia on ollut hyvin johdonmukainen. Axel Haartmanille oma koti 
oli paikka, joka tarjosi inspiraatiota ja työrauhaa. Hän näki rakennuksen sisustuksineen parhaana 
taideteoksenaan, ja halusi että koti säilyisi käytössä myös hänen jälkeensä. Haartman testamentta-
si Naantalin taiteilijakodin sen vaalimista varten perustettavalle yhdistykselle, jolle rakennus siirtyi 
suoraan rakennuttajapariskunnan omistuksesta. Vuodesta 1973 aina 1990-luvun alkuun rakennus 
toimi Haartmanin toiveiden mukaan Hedvigs Minne -yhdistyksen ylläpitämänä tutkijaresidens-
sinä. Tämän jälkeen sitä on käytetty hyvin kevyesti tilausmuseona. Vuonna 2017 Hedvigs Minne 
-yhdistys lahjoitti rakennuksen Åbo Akademin säätiölle. Rakennuksessa on voinut nykyisin vie-
railla rajoitetusti opastetuilla kierroksilla. 

Tässä rakennushistoriaselvityksessä käsitellään rakennuksen ja puutarhan muodostaman koko-
naisuuden suunnitteluvaiheita, alkuperäistä toteutusta, muutos- ja korjaushistoriaa sekä nykyti-
lannetta. Selvityksen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva rakennuksesta ja siihen liittyväs-
tä puutarhasta sekä niiden säilyneisyydestä. Rakennushistoriaselvitys toimii paitsi dokumenttina 
rakennuksen nykytilasta, myös lähtötietona rakennuksen tulevia korjauksia ja ylläpitoa ajatellen. 
Työn on tilannut rakennuksen nykyinen omistaja Åbo Akademin säätiö, ja sen ohjaamiseen on 
osallistunut Museoviraston Kulttuuriympäristöpalveluista intendentti Maarit Mannila.

Rakennuksen varhaisten vaiheiden käsittely nojaa arkistolähteiden ohella aiempaan tutkimuk-
seen. Sekä Erik Bryggmanin tuotanto että Axel Haartmanin ura ja henkilöhistoria tunnetaan hy-

1  Hedvig Haartman kuoli vuonna 1967, Axel Haartman vuonna 1969.

vin.2 Casa Haartmania ovat aiemmin tutkineet Marika Hausen ja Saara Markkula, joista Hausen 
on kirjoittanut Casa Haartmanista artikkelin Suomen rakennustaiteen museon Bryggman-mo-
nografiaan ja Markkula käsitellyt lähinnä rakennuksen sisustusta ja esineistöä taidehistorian Pro 
gradu-tutkielmassaan. Rakennuksen vaiheita ja Haartmanien elämää Naantalissa on myös kuvan-
nut artikkeleissaan Hedvigs Minne-yhdistyksen entinen puheenjohtaja Kari Appelgren. Marika 
Jansén on laatinut Casa Haartmanin puutarhan historiasta selvityksen, jota on käytetty tämän 
rakennushistoriaselvityksen puutarhaa koskevien lukujen runkona. 

Talon rakennustyöstä sekä rakennuttajan ja arkkitehdin välisestä kommunikaatiosta ja tiedon 
vaihdosta on toistaiseksi löytynyt niukasti tietoa. Rakennushistoriaselvitystä varten käytiin läpi 
Åbo Akademin kirjaston kokoelmiin kuuluvat Axel Haartmanin ja Erik Bryggmanin arkistot, 
joista ei kuitenkaan löytynyt Casa Haartmanin rakentamiseen liittyvää yhteydenpitoa tai tietoa 
rakennuksen toteuttamisesta vastanneista tahoista.

Rakennusta on dokumentoitu valokuvaamalla sen historian eri vaiheessa ammattivalokuvaajien 
toimeksiantoina.3 Varhaisimmat valokuvat on otettu suhteellisen pian rakennuksen valmistut-
tua. Haartmanien valokuvissa rakennus on pariskunnan elämän näyttämö – taiteilija ateljeessaan, 
Hed vig ja Axel koirineen keskustelemassa pöydän ääressä tai hoitamassa puutarhaa. Taiteilija 
Haartman kuvasi kotiaan ja sen puutarhaa myös monissa maalauksissaan ja luonnoksissaan. Hän 
dokumentoi sitä myös muistiinpanoissaan, joita hän kirjoitti pääosin vuosien 1947–1948 aikana. 
Casa Haartmania ja sen puutarhaa kuvattiin aikanaan myös monissa lehtiartikkeleissa, joista on 
säilynyt leikkeitä talon arkistossa. 

Rakennuksen nykytilaa kartoitettiin kesällä 2019 inventointikäynnillä tehtyjen huomioiden ja 
valokuvien avulla. Muutoshistoriaa on kartoitettu arkistolähteistä sekä vertaamalla nykyistä ra-
kennusta vanhoihin valokuviin ja suunnitelmiin. Selvityksen tärkeimmät ensisijaiset lähteet ovat 
olleet Arkkitehtuurimuseon Bryggman-kokoelmaan sisältyvä rakennuksen suunnitelma-aineisto 
sekä Casa Haartmanin kokoelmat, joihin kuuluu mm. Erik Bryggmanin alkuperäinen pääpiirus-
tussarja. Hedvigs Minne -yhdistyksen Casa Haartmaniin tallennettuja pöytäkirjoja ja toimin-
takertomuksia on seurattu 1990-luvulle asti ja suunnitelma-aineistoa 2000-luvun puolelle asti. 
Käytettävissä ollut yhdistyksen arkistoaineisto on järjestämätöntä. Hedvigs Minne -yhdistys on 
edelleen toiminnassa. Tämän rakennushistoriaselvityksen puitteissa ei ole kuitenkaan voitu laa-
2  Bryggmanin tuotannosta ks. Laaksonen 2016, 8-9.
3  G. A. Welin 1944, Hedefoto 1968, P.O.Welin1970 (Kansallismuseolle) ja Katri Lehtola 2017 Åbo Akademin säätiölle.
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jemmin haastatella yhdistyksessä 2000-luvulla toimineita henkilöitä. Puutarhan kasvillisuuden 
nykytilanteen osalta rakennushistoriaselvityksessä on hyödynnetty vuonna 2018 tehtyjen kasvil-
lisuusinventointien4 tietoja.

Casa Haartmanin kulttuurihistoriallinen arvo on tiedostettu hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien, ja 
se on säilynyt irtaimistoaan myöten hyvin alkuperäisenä kokonaisuutena.  Rakennukseen tehdyt 
muutokset ovat olleet pääasiassa luonteeltaan ylläpitäviä ja entistäviä. Ajallinen kerrostuneisuus 
on kuitenkin läsnä esimerkiksi sisäpinnoissa. Ikkunoihin ja oviin 2005 kunnostamisen yhteydessä 
tehty väritutkimus on antanut viitteitä myös sisätilojen värityksen mahdollisista muutoksista. Si-
sätilojen ajallisten kerrostumien selvittämiseksi on jatkossa tarpeen suorittaa väri- ja pintakerros-
tutkimus, joka osaltaan tulee tarkentamaan käsillä olevan rakennushistoriaselvityksen muodos-
tamaa kuvaa rakennuksen muutosvaiheista. Myös tietoja julkisivuvärityksestä on täydennettävä 
tutkimuksella puuttuvilta osin. 

4  Kasvillisuusinventointi 2018, FM museopuutarhuri Aaja Peura; 
Puuvartisten kasvien inventointi ja hoitosuunnitelma, arboristi Anu Hiiterä, CH.

Kukkaloistoa Haartmanien puutarhassa, taustalla Naantalin kirkon torni. Axel Haartmanin 
maalaus vuodelta 1936, CH.
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PERUSTIEDOT -  CASA HAARTMAN

KIINTEISTÖTIEDOT

Kiinteistötunnus:   529-003-0046-0003
Kaupunginosa:   Kaupunginosa III, Naantali
Kortteli:    46
Omistaja:    Stiftelsen för Åbo Akademi sr / Åbo Akademin säätiö sr
 
KAAVOITUSTILANNE

Voimassa oleva asemakaava: Naantali, kantakaupungin asemakaavan muutos, Ak-212.07. Vahvistettu 03.03.1992.
Tontilla merkintä AP-17, rakennuksella sr-1 (suojeltava rakennus) puutarhalla s (alueen osa, jolla on säilytettävä ja kunnostettava puutarha kulkuteineen) ja pihakatokselle sr 
(suojeltu katos). Tontin alaosaan on osoitettu 200 k-m2 1-kerroksinen rakennusala merkinnällä nm: alueelle saa rakentaa näyttely- ja museotoimintaa palvelevia rakennuk-
sen. AP-17 korttelialueelle ei saa sijoittaa autopaikkoja. 

11



RAKENNUSTIEDOT

Rakennus:   Casa Haartman, Hedvigs Minne, Haartmanien talo, Villa Haartman
Katuosoite:   Luostarinkatu 3, 21100 Naantali
Suunnittelija:    Erik Bryggman, arkkitehti
Valmistumisvuosi:  1925-1926
Pysyvä rak.tunnus (VTJ-PRT): 103444313A 
Kerrosluku:   II
Kerrosala:   320 k-m2
Käyttötarkoitus:   Kotimuseo
Käyttäjä:    Stiftelsen för Åbo Akademin sr / Åbo Akademin säätiö sr
Suojelu:     Suojeltu rakennussuojelulain nojalla 27.4.1983, päätös VN47/1983.
    Asemakaavassa sr-1 merkinnällä, suojelumääräys puutarhalle ja pihakatokselle sr.
   
    Suojelupäätöksen VN47/1983 määräykset:
    1. Rakennusta ei saa purkaa
    2. Rakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain ennallistamiseen kuuluvia muutoksia
    3. Rakennuksen kiinteä sisustus ja huonejako tulee säilyttää entisellään.
    4. Rakennukseen kiinteästi liittyvät rakennelmat, kuten tonttia rajaava aita portteineen sekä aitaan liittyvä 
     pergola tulee säilyttää.
    5. Rakennukseen olennaisesti kuuluva puutarha tulee hoitaa niin, että sen luonne ja kasvillisuus säilyvät.
    6. Tontilla ei saa suorittaa uudisrakentamista ilman Museoviraston lupaa.
    7. Kaikki rakennukseen suunnitellut korjaukset tulee tehdä Museoviraston valvonnassa ja niistä on hyvissä ajoin ennen 
     työn aloittamista ilmoitettava myös lääninhallitukselle. 
    8. Rakennusta tulee käyttää niin, ettei sen rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo vaarannu.
    9. Luovuttaessaan kysymyksessä olevan nyt suojeltavaksi määrätyn rakennuksen tai puutarha-alueen on luovuttajan 
     luovutuskirjaan otettavalla maininnalla tai muutoin todistettavasti ilmoitettava saajalle suojelumääräyksistä.
    10. Lisäksi on noudatettava mitä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetussa laissa tai asetuksessa on 
     vielä säädetty.
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RAKENNETYYPIT JA TALOTEKNIIKKA

Rakennustapa:  Paikalla rakennettu
Perustukset:  Betoniperustus, perustuksia korjattu paaluttamalla 2004 (ulkoseinät) ja 2020 (kantavat väliseinät).
Alapohjarakenteet: Puurakenteinen, kantava alapohja. Korjattu vuonna 1982.
Ulkoseinärakenteet: Tiilimuuraus sementtitiilistä (sisämuuraus, eristeväli ja koksikuonaeriste, ulkomuuraus)
Julkisivupinta:  Sileä rappaus, ”väritetty kalkkilaasti”
Väliseinärakenteet: Pääosin muurattuja väliseiniä
Välipohjarakenteet: Puurakenteiset
Yläpohjarakenteet: Puiset kattotuolit
Kattomuoto:  Harjakatto
Vesikate:  Kattotiili
Lämmöntuotto:  Nykyisin liitetty kaukolämpöön. Alun perin ollut keskuslämmitys (hallikattila) yhdistettynä uunilämmitykseen.
Lämmönjako:  Vesikiertoiset patterit
Lämmin käyttövesi: Kyllä
Tulisijat:   3 kaakeliuunia ja keittiössä puuhella
Ilmanvaihto:  Painovoimainen ilmanvaihto
Viemäri / vesijohto: kyllä / kyllä

RAKENNUSVAIHEET

Valmistumisvuosi: 1925-1926
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Casa Haartman
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2. RAKENNUSHANKE

Naantali ilmakuvassa vuonna 1927. Casa Haartman kuvan yläosassa, SMKA.
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Erik Bryggman / MV Axel Haartman / FMP

Erik Bryggman

Erik Bryggman (1891–1955) lukeutuu aikansa merkittävimpiin suomalaisiin arkkitehteihin. 
Bryggmanin arkkitehtuurin perusta nojaa pohjoismaiseen 1920-luvun klassismiin, mutta hänet 
tunnetaan myös yhtenä funktionalismin edelläkävijöistä suomalaisessa arkkitehtuurissa. Brygg-
manin arkkitehtuurin ominaislaatu on hienovaraista, ympäristöön taidokkaasti sovitettua ja ko-
konaisvaltaisessa elämyksellisyydessään virtuoosimaista.13 

Bryggman opiskeli vuosina 1906–1909 iltaoppilaana Turun taideyhdistyksen piirustuskoulus-
sa, jossa hän sai vastaavan koulutuksen kuin koulussa opiskelleet kuvataiteilijat. Arkkitehtuurin 
opinnot Teknillisessä korkeakoulussa ajoittuvat vuosille 1910–1916.14 Valmistumisensa jälkeen 
Bryggman työskenteli eri arkkitehtien toimistoissa Helsingissä, kunnes palasi kotikaupunkiinsa 
Turkuun arkkitehti Armas Lindgrenin johdolla toteutetun Tuomiokirkon restaurointityön vuok-
si 1920-luvun alussa. Oman toimistonsa hän perusti Turkuun vuonna 1923, ja se jatkoi toimin-
taansa Bryggmanin kuolemaan saakka vuonna 1955.15 Bryggmanin tuotanto sijaitsee pääosin 
Turun seudulla. 

Aikalaiset kuvasivat Bryggmania hienotunteiseksi ja vaatimattomaksi persoonaksi ja taidokkaaksi 
– mutta hieman yllättäen myös hitaaksi ja harkitsevaksi - piirtäjäksi. Puut ja maasto olivat hänelle 
tärkeitä lähtökohtia rakennuksen sovittamisessa ympäristöönsä. Bryggman tavoitteli elävää jälkeä 
niin arkkitehtuuripiirustuksissaan kuin rakennustyömaillakin. Hänestä kerrottujen anekdoottien 
mukaan toimistossa oli kiellettyä tussilla puhtaaksi piirtäminen ja rakennustyömailla vatupassin 
käyttö.16 

13  Nikula 1991, 9–20.                              
14  Laaksonen 2016, 11.
15  Laaksonen 2016, 11.
16  Nikula 1991, 11–14 ja 2003. Lisäksi Arkkitehtuurimuseo: arkkitehtiesittelyt, Erik Bryggman. Arkkitehtuurimuseon www-sivut; 
Bryggman-säätiön www-sivut.

Axel Haartman 

Axel Haartmanilla (1877–1969) oli suomalaisessa kulttuurielämässä monta roolia. Hän toimi 
pitkän ja monipuolisen uransa aikana muun muassa taiteilijana, kirjailijana, taidekriitikkona, ku-
vittajana, mainospiirtäjänä, lehtimiehenä ja taidekauppiaana. Turun taidemuseon pitkäaikaisena 
intendenttinä hän toimi vuodesta 1923 lähtien yhteensä 30 vuoden ajan.

Haartman syntyi Turussa aatelissukuun ja vietti lapsuutensa mm. Halikossa ja Sauvossa Sausti-
lan kartanossa. Hän aloitti taideopintonsa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa Turus-
sa 12-vuotiaana ja jatkoi opintojaan Helsingissä, Kööpenhaminassa, Pariisissa ja Münchenissa. 
Haartman matkusteli laajasti ja asui useaan otteeseen ulkomailla. Hän myös opetti Turun pii-
rustuskoulussa vuosina 1907–1910. Taiteilijana hän tuli tunnetuksi erityisesti maisemamaalauk-
sistaan ja myöhemmin muotokuvistaan. Turun taidemuseon johtajana hänestä tuli taide-elämän 
keskeinen hahmo ja tunnettu kulttuurivaikuttaja.17

Haartman oli laajasti kiinnostunut kulttuurista, taiteesta ja historiasta. Hänen erityinen kiin-
nostuksen kohteensa oli sukuhistoria, ja hän suhtautui arvostaen siihen liittyviin paikkoihin ja 
esineisiin. Naantalista tuli Haartmanille pitkäaikainen kotikaupunki, jonka museoyhdistyksen 
ja kaupunginhallituksen toimintaan hän otti aktiivisesti osaa. Naantaliin rakennuttamassaan atel-
jeetalossa sisustamisesta kiinnostunut taiteilija saattoi toteuttaa ajatuksiaan kodista kokonaistai-
deteoksena, jota täydensi sitä ympäröivä rakkaudella hoidettu puutarha. Koti, puutarha ja puoliso 
Hedvig olivat taiteilijalle merkityksellisiä aiheita, joita hän kuvasi toistuvasti maalauksissaan ja 
piirustuksissaan.18

17  Reitala 2000; Appelgren 2011.
18  Reitala 2000; Appelgren 2011.
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Axel Haartman ja Erik Bryggman tunsivat toisensa ja heitä yhdistivät yhteiset kiinnostuksen koh-
teet. Tuttavuus sai alkunsa Turun Piirustuskoulussa, jossa Haartman opetti nuorta Bryggmania 
1900-luvun alussa. Arkkitehtuuriopintojensa jälkeen Bryggman palasi kotikaupunkiinsa Tur-
kuun, jonne hän perusti oman toimistonsa vuonna 1923. Axel Haartmanille suunniteltu yksityis-
talo lukeutui toimiston varhaisiin toimeksiantoihin.

Erik Bryggman lienee ollut melko selvä valinta Haartmanien kodin suunnittelijaksi. Bryggmanin 
asema Turun johtavana arkkitehtisuunnittelijana vakiintui nopeasti.5 Vuonna 1923  Turun taide-
museon vastavalittu intendentti Axel Haartman kutsui nuoren arkkitehdin suunnittelemaan pie-
niä kohennuksia museorakennukseen. Bryggman laati museon edustalle ympäristösuunnitelman 
sekä museon alakertaan vaihtuvien näyttelyiden tilan vaatimat muutostyöt.6 Yhteistyön jälkeen 
Haartman pyysi Bryggmania suunnittelijaksi myös omaan rakennushankkeeseensa. 

Bryggmania ja Haartmania yhdisti kiinnostus kuvataiteeseen ja rakkaus Italian maisemiin, arkki-
tehtuurin ja kulttuuriin. Erik Bryggman matkusti Italiaan opintomatkalle vuonna 1920. Lukuisis-
sa matkaluonnoksissaan hän tutki anonyymiä kansanrakentamista, kaupunkirakennetta, maise-
maa ja rakennusten detaljeja.7 Italian arkkitehtuurin vaikutus näkyy johdonmukaisesti monissa 
Bryggmanin 1920-luvun töissä, mutta myös viitteellisempänä hänen myöhemmässä tuotannos-
saan.8 Axel ja Hedvig Haartman suuntasivat puolestaan häämatkalleen Italiaan, jossa pari asui 
vuosina 1898-1900 Firenzessä ja Roomassa. Italian kansanarkkitehtuurin ihannointi liittyy myös 
ajan virtauksiin ja 1920-luvun pohjoismaiseen klassismiin yleensä.9  Bryggman ja Haartman seu-
rasivat myös molemmat aktiivisesti ajankohtaista ruotsalaista rakennustaidetta. Etenkin Gunnar 
Asplundin suunnitteleman Villa Snellmanin (1917-1918) vaikutus näkyy Casa Haartmanin ark-
kitehtuurissa.10

Casa Haartmanin ulkoarkkitehtuuria ja sisätiloja tarkastellessa on selvää, että rakennuksen to-
teutukseen ovat vaikuttaneet sekä arkkitehdin että tämän sisutustaiteesta kiinnostuneen asiak-
kaan näkemykset. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri ja sisätilat ovat kuitenkin syntyneet samasta 
1920-luvun pohjoismaisen klassismin viitekehyksestä, vaikkakin niissä näkyy kahden erilaisen 
taiteilijan kädenjälki ja lähestymistapa.

5  Bryggmanin tuotanto on hyvin edustettuna vuoden 1928 Turun arkkitehtuuria esitelleen Arkkitehti-lehden kohde-esittelyissä. 
Arkkitehti 4/1928; Bryggmanin uran alkuvaiheista Turussa ks. myös Soiri-Snellman 2010. 
6  Soiri-Snellman 2010, 46.
7  Schildt 1991, 81–92.
8  Arkkitehtuurimuseo: Arkkitehtiesittelyt, Erik Bryggman. Arkkitehtuurimuseon www-sivut; Schildt 1991, 93. 
9  Schildt 1991, 81
10  Hausen 1991, 158. 

RAKENNUTTAJA JA ARKKITEHTI – AXEL HAARTMAN JA ERIK BRYGGMAN 

Arkkitehdin ja taiteilijan vuorovaikutuksesta suunnittelutyön kuluessa ei ole ollut käytössä do-
kumentteja, lukuun ottamatta Axel Haartmanin muistiinpanoja, joissa hän sivuaa rakennuksen 
suunnitteluvaiheita. Rakennushistoriaselvitystyön yhteydessä käytiin läpi sekä Erik Bryggmanin 
että Axel Haartmanin yksityisarkistot, jotka kuuluvat Åbo Akademin kirjaston kokoelmiin. Ar-
kistoista ei kuitenkaan löytynyt Bryggmanin ja Haartmanin välistä kirjeenvaihtoa tai muuta Casa 
Haartmanin rakentamista koskevaa aineistoa.

Erik Bryggmanin suunnitteluote oli kokonaisvaltainen ja hän suunnitteli usein rakennuksiinsa 
myös sisustuksia ja huonekaluja. Haartmanien talon tapauksessa arkkitehti kuitenkin väistyi si-
sätilojen viimeistelyn osalta taka-alalle, ja taiteilijakoti muotoutui asukkaansa käsissä vähitellen 
valmiiksi, henkilökohtaiseksi kokonaisuudeksi. Haartmanin persoonallinen ote kaikkeen oman 
kotinsa sisustukseen on selvä ja voimakas. Hän esimerkiksi suunnitteli ja toteutti rakennuksen 
koristemaalaukset, vaikka luonnossarjassa on säilynyt myös Bryggmanin ehdotus eteishallin 
koristelusta. Axel Haartman oli kiinnostunut sisustamisesta ja taideteollisuudesta, ja suunnitteli 
uransa aikana myös tapettimalleja, huonekaluja, kaakeliuuneja ja hautamonumentteja, usein tila-
ustöinä sukulaisilleen.11 Omaan kotiinsa taiteilija suhtautui tietoisesti kokonaistaideteoksena, ja 
toteutti sinne koristemaalausten lisäksi lasimaalauksia, kiinteitä kalusteita ja sisustuksen yksityis-
kohtia. Tässä mielessä Casa Haartman kokonaisuutena liittyy ajatuksellisesti 1800-luvun lopun 
ja 1900-luvun taitteen Arts and Crafts -liikkeeseen sekä aiempien suomalaisten taiteilijakotien 
jatkumoon. Haartmanin ystäväpiiriin kuului arkkitehti Gustaf Strengell, jonka teos Hemmet som 
konstverk – teos ilmestyi vuonna 1923. Haartman tunsi teoksen ja sai siitä vaikutteita oman kotinsa 
sisustuksen toteuttamiseen.12 Axel ja Hedvig Haartman myös kalustivat kotinsa perintöhuoneka-
luillaan ja Axelin piirtämillä kiintokalusteilla.

11  Appelgren 2011, 23.
12  Ks. Markkula 2005.
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Naantalia kirkon tornista nähtynä vuonna 1915. Nykyinen kolmas kaupunginosa käsittää Puistotien pohjoispuolen ja 
Tuulensuunkadun välisen alueen, joka rajoittuu lännessä Maariankatuun ja idässä entiselle pienteollisuusalueelle.   
Emil Förste 1915, MV. Merkinnät tekijän.

LUOSTARINKATU
PUISTOTIE

Haartmanien
tontti

Tuulensuunkadun linjaus

MAARIANKATU
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Rakennuspaikka ja tontti

Axel ja Hedvig Haartman muuttivat  Naantaliin vuonna 1923, kun Axel Haartman kutsuttiin Tu-
run taidemuseon intendentiksi. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Turussa oli pulaa asunnois-
ta ja lisäksi Haartmaneilla oli kaupunkiin ennestään yhteyksiä, sillä Hedvigin veli Torfinn Stolpe 
toimi Naantalissa kaupunginlääkärinä.19 Axel Haartmania lienee viehättänyt myös keskiaikaisen 
kaupungin ja luostarin historia. Vaatimattoman kylpyläkaupungin20 elämä vilkastui ja yhteydet 
paranivat 1920-luvulla, kun ratayhteys Turkuun avattiin vuonna 1923. Axel Haartmanille tämä 
mahdollisti päivittäisen työssäkäynnin Turussa. 

Muutaman kaupungissa asutun vuoden jälkeen Haartmanit ostivat rakentamattoman tontin 
osoitteesta Luostarinkatu 3 Naantalin III kaupunginosasta. Alueelle oli laadittu vuonna 1901 
asemakaava, joka korvattiin vuonna 1915 arkkitehti Valter Thomén ja insinööri Hugo Liliuksen 
laatimalla kaavalla.21 Asemakaavassa neliönmuotoiset korttelit oli jaettu neljään tai kuuteen ta-
sakokoiseen tonttiin. Entiselle avoimelle laidun- ja peltomaalle Naantalin historiallisen kaupun-
kialueen koillispuolelle rakennettiin 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä pääasiassa 1–2 
kerrosta käsittäviä, nikkarityylisiä puuhuviloita.22 Rakentuvan uuden kaupunginosan ilme oli 
väljä, ja rakennukset pääsääntöisesti Naantalin vanhaa rakennuskantaa suurempia. Tontit pyrittiin 
edelleen rajaamaan perinteiseen tapaan lankkuaidoilla, mutta rakennukset eivät välttämättä enää 
sijoittuneet tonteillaan tiukasti kiinni katulinjaan vaan vapaammin puutarhaan. Kaupunkiraken-
teesta muodostui vähitellen puistomaisen vehreä puuston kasvaessa ja rakennuksia ympäröivien 
puutarhojen kehittyessä. 

Naantalissa kaupunkirakenteen laajentuminen toteutui 1900-luvun alkuvuosikymmeninä hitaas-
ti, eikä rakentamista erityisesti säännelty. Haartmanien talo toteutettiin ympäristöstään poiketen 
kivirakennuksena. Valmistuessaan se oli kaupungin ensimmäinen kivirakenteinen kaupunkitalo. 
Rakennusaineen valinta on mielenkiintoinen, sillä vielä vuonna 1923 Haartman itse suhtautui 
varauksellisesti puukaupunkien yhtenäisestä linjasta poikkeavien kivitalojen rakentamiseen. Ar-
tikkelissaan ”Vår i Nådendal” Haartman kommentoi Naantalin silloista vanhaa ja uutta rakennus-
kantaa ja toteaa: ”Dock, allt är icke förlorat så länge man bygger dessa hus av trä, men när stenhu-
sen komma då få vi vända oss bort och gråta bitterligen. Då har vi pesten i staden.”23

19  Appelgren 2011, 24.
20  Naantalin väkiluku oli vuonna 1918 vain 811 henkeä. Tilastollisia tiedonantoja 29, 1920. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1918. 
Helsinki: Suomen tilastollinen päätoimisto. Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doria.
21  Mattila 2019.
22  Jansén 2018.
23  Haartman 1923.

SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Naantali ilmasta vuonna 1918, SMKA.

Haartmanien tontti

Haartmanien hankkima tontti sijaitsi uuden kaupunginosan luoteislaidalla lähellä vanhaa luos-
tarikirkkoa, lounaaseen päin viettävässä rinteessä. Suurehko, lähes tasasivuinen tontti käsitti nel-
jäsosan luoteessa Kirkkopuistoon ja Maariankatuun rajautuvasta korttelista. Naantalin kirkon 
tornista vuonna 1915 otetussa valokuvassa ja laajemmassa ilmakuvassa vuodelta 1918 näkyy 
Haartmanien tuleva tontti. Alue ei ollut tontin hankintahetkellä erityisen vetovoimainen. Entiset 
pappilan pellot viettivät tyhjinä ja puuttomina kohti vastaistutettua Puistotietä vanhan kaupunki-
keskustan laitamilla, ja tontin savinen maa kasvoi kuvausten mukaan ohdakkeita ja ruovikkoa.24 
Haartman todennäköisesti kuitenkin näki rakennuspaikan mahdollisuudet: hyvän sijainnin aivan 
Naantalin vanhan kaupungin keskustan tuntumassa, puutarhan perustamisen kannalta suotuisaan 
ilmansuuntaan viettävän rinteen ja potentiaaliset näkymät Naantalin vanhalle luostarikirkolle.

24  Hausen, 1991.
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Haartmanien talon suunnittelu ja rakennuksen luonnosvaiheet

Erik Bryggmanin piirustuskokoelmasta Suomen arkkitehtuurimuseossa löytyy Casa Haartmanin 
luonnos- ja toteutusvaiheen piirustusmateriaalia sekä rakentamista varten laadittu luonnos työse-
lostuksesta. Rakennuksen osittain laveeratut, leimatut pääpiirustukset kuuluvat Casa Haartmanin 
omaan kokoelmaan. Luettelot suunnitelmista on liitetty tähän rakennushistoriaselvitykseen. 

Bryggmanin toimisto oli pieni ja ateljeemainen. Toimistossa työskenteli piirtäjiä, taiteilijoita, ark-
kitehteja ja arkkitehtiylioppilaita. Työntekijöistä ei ole kattavaa luetteloa, mutta on tiedossa, että 
esimerkiksi arkkitehti Anna-Lisa Stigell oli Bryggmanilla töissä jo 1923.25 Bryggmanin kerrotaan 
laatineen kohteiden suunnitelmat pitkälle itse, ja avustavien arkkitehtien tehtäväksi jäi usein vain 
valmiiden suunnitelmien puhtaaksi piirtäminen.26 Bryggmanin toimistossa suunnittelussa edet-
tiin tavallisesti 1:100 luonnospiirustuksista lopullisiin 1:50 piirustuksiin – näin toimittiin myös 
Casa Haartmanin suunnittelussa. Mallityöskentelyllä oli tavallisesti tärkeä rooli Bryggmanin 
suunnittelutyössä. Ilmeisesti mallit luovutettiin usein tilaajalle, sillä niitä on löytynyt myöhemmin 
monista Bryggmanin kohteista.27 Ei ole tiedossa, rakennettiinko Casa Haartmanista pienoismal-
lia suunnittelun aikana, itse rakennuksessa sellaista ei ole säilynyt. 

Haartmanin talon suunnittelu vaikuttaa edenneen tiiviissä tahdissa vuoden 1925 kesäkuulta 
(luonnossarja 1:100) syyskuulle (pääpiirustukset 1:100 ja työpiirustukset 1:50). Detalji- ja eri-
koispiirustuksista löytyy satunnaisesti päiväyksiä loppuvuodelta 1925. Toimisto vaikuttaa olleen 
Haartmanien talon suunnittelun aikaan kiireinen. Samoihin aikoihin työn alla olleita muita koh-
teita ovat mm. Skogsbölen maalaistalo Kemiössä (1924-1929), Tuorlan kartanon päärakennuk-
sen muutostyö (1925–1929), huvila Solinin muutostyö (1925), As. oy Kellonsoittaja (1925) sekä 
As oy Atrium (1925–1927).28

25  Soiri-Snellman 2010, 44-46; Laaksonen 2016, 19.
26  Arkkitehti Pekka Pitkänen työskenteli Bryggmanin arkkitehtitoimistossa nuorena arkkitehtiopiskelijana 1950-luvulla ja on kuvan-
nut toimiston työskentelytapaa mm. haastattelussa vuodelta 2011. Yle Turku: Arkkitehti Erik Bryggman oli vaatimaton mies. Arkkitehti 
Pekka Pitkäsen radiohaastattelu (lähetetty 8.2.2011), Yle Areena www-sivut.
27  Laaksonen 2016, 19.
28  Näistä kohteista As oy Atriumin suunnittelusta ja rakentamisesta on julkaistu vuonna 2010 Helena Soiri-Snellmanin perusteelli-
nen tutkimus, joka tarjoaa mielenkiintoisia vertailukohtia Casa Haartmanin suunnitteluratkaisuihin mm. julkisivujen osalta.

Marika Hausen on kuvannut Casa Haartmanin luonnosten kehittymistä monografiateokses-
sa Erik Bryggman 1891–1955, arkkitehti (toim. Nikula, Riitta 1991) julkaistussa artikkelissaan. 
Rakennuksen idea välittyy jo ensimmäisistä luonnoksista; italialaisvaikutteinen yksinkertainen 
suorakaiteen muotoinen volyymi, matalat katonlappeet ja julkisivun säästeliäät koristeaiheet. 
Rakennus on sijoitettu tontin koillislaidalle Luostarinkadun suuntaisesti, hieman katulinjasta si-
säänvedettynä. Taloon liittyvä puutarha avautuu rinteeseen lounaan suuntaan. Hausenin mukaan 
Haartmanien huvila on tyypillinen 1920-luvun pohjoismaisen klassismin ja Bryggmanin ajankoh-
dan tuotannon edustaja. Suunnitelma oli syntyessään kiinni ajan hengessä. Talon idea ja perus-
hahmo vaikuttaa ratkenneen heti suunnittelun alkuvaiheessa ja luonnoksissa julkisivuihin liittyvät 
vaihtoehtoiset pohdinnat ovat vähäisiä.29 Sisätiloista, varsinkin alakerran järjestelyistä, tehtiin sen 
sijaan useampia versioita.

Hausen on verrannut Haartmanien talon pääsisäänkäynnin ja tilajärjestelyn ratkaisua Brygg-
manin lähes samanaikaisiin muihin huvilasuunnitelmiin, ja samalla pohtinut rakennuttajan ja 
arkkitehdin keskinäistä vuorovaikutusta suunnittelun aikana. Verrattuna Bryggmanin muuhun 
tuotantoon Casa Haartmanin sisääntulo on epätyypillinen. Casa Haartmaniin saavutaan moni-
vaiheisesti: kadulta muutama porrasaskelma laatoitetulle pienimittakaavaiselle etuaukiolle, josta 
edetään tuulikaapin kautta eteistilaan. Eteistila aukeaa vielä vasemmalta puolelta erilliseen eteis-
halliin, joka yhdistää rakennuksen päätilat: salin, ruokasalin, vierashuoneen ja portaikon. Tilat ovat 
pieniä ja melko hämäriä, ja näkymät ulos ja muihin tiloihin aukeavat vasta eteisaulasta kaariaukko-
jen kautta. Rakennus sijoittuu loivaan rinteeseen, joten sisäänkäyntiin liittyvät tilat jäivät luonte-
vasti muutaman askeleen verran päätiloja ylemmäksi ja hieman matalammiksi. Päiväämättömissä 
luonnoksissaan (MFA, signumit 36-4 ja 36-5) Bryggman näyttää luonnostelleen aluksi ratkaisua, 
jossa ensimmäisessä kerroksessa on suuri sali poikittain kaakkoispäädyssä. Vastakkaiseen päätyyn 
on sijoitettu puutarhaan ja ruokasaliin avautuva vierashuone sekä palvelijan huone, keittiö ja käy-
tävä keittiöpuutarhaan. Ratkaisulla olisi saatu avattua suoraan sisäänkäynniltä eteishallin kautta 
näkymä päätiloihin sekä järjestettyä ”en enfilade” -tilasarja rakennuksen puutarhan puolelle salin, 
ruokasalin ja vierashuoneen välille. Vastaavasti palvelijanhuone, keittiö ja kulku keittiöpuutarhaan 
jäävät suunnitelmassa vielä tilajärjestykseltään jäsentymättömiksi ja pienenpuoleisiksi.

29  Hausen 1991, 159. Bryggman kokeilu luonnoksissaan erilaista sommittelua pihafasadille -tuleeko terassille avautua kaksi vai 
kolme ranskalaista ikkunaa, ja millainen on niiden muoto (ovatko ikkunat suorakaiteen muotoiset vai kaari-ikkunat). Eräässä julkisivu-
luonnoksessa ikkunoihin on esitetty ikkunaluukut, joita ei kuitenkaan toteutettu.

Viereisellä sivulla Erik Bryggmanin päiväämätön luonnos 1:200 
Haartmanien talon puutarhasta  ja 1. kerroksen pohjaratkai-
susta. Signum 36-4, MFA.
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Casa Haartmanin päiväämätön luonnos 1:200, signum 36-6, MFA.
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Kesäkuulle 1925 päivätyssä luonnossarjassa 1:100 (kuvat sivuilla 24–27) on kuitenkin päädytty 
esittämään jo toteutukseen päätynyt pohjaratkaisu, jossa arkihuonetta on pienennetty ja vieras-
huone on sijoitettu eteishallista katsoen vasemmalle. Palvelijanhuone ja keittiö on sijoitettu salin 
toiselle puolelle vastakkaiseen päätyyn. Suunnitelmassa on esitetty kierreporras, mutta muutoin 
pohjaratkaisu on jo ensimmäisen kerroksen osalta lopullisen toteutuksen kaltainen. Hausen on 
päätellyt, että Bryggman ja Haartman joutuivat erimielisyyksiin pohjaratkaisun periaatteista. 
Ymmärrettävästi sisustussuunnittelusta kiinnostunut Haartman halusi ottaa kantaa sisätilojen jär-
jestelyihin. Haartman itse kirjoittaa muistiinpanoissaan suostutelleensa Bryggmanin luopumaan 
”tilaa tuhlaavasta vaikkakin vaikuttavasta” alkuperäisestä suunnitelmasta, jotta ensimmäiseen ker-
rokseen saataisiin ratkaistua vierashuone.30 Tämä ei kuitenkaan voinut olla perimmäinen syy, sillä 
todellisuudessa vierashuone kuuluu luonnosten tilaohjelmaan. Todennäköisesti Haartman halusi 
järjestää myös keittiön ja taloudenhoitajan tilat riittävän tilaviksi ja valoisiksi, ja lopullisessa pohja-
ratkaisussa näkyvät Axel Haartmanin toiveet.31 

Toisen kerroksen ratkaisuissa suunnitelmissa päänvaivaa on eniten aiheuttanut portaan liittymi-
nen yläkertaan. Päiväämättömissä luonnossuunnitelmissa32 esiintyy kaksivartinen porras, jonka 
juoksu kääntyy puolipyöreästi ilman välitasannetta, kesäkuussa 1925 päivätyissä luonnoksissa33 
on kierreporras ja pääpiirustuksissa34 kaksivartinen suora porras, joka nousee toisessa kerroksessa 
kohti rakennuksen pitkää julkisivua. Lopulta vasta työpiirustuksissa esitellään toteutukseen pää-
tynyt ratkaisu, jossa porras nousee kaksivartisena ja suorakaiteenmuotoisena yläkertaan ja avautuu 
toiselta sivultaan pylväiden kannattaman aukon välityksellä keskeiseen yläkerran halliin. Portai-
kosta ja hallista muodostuu yksi rakennuksen tilallisista kohokohdista. Avoimen porrashuoneen 
tila on matalampi kuin halli, joka katettiin puurakenteisella, kaarevalla katolla.35 Pylväiden väliin 
Bryggman suunnitteli huolellisesti koristeellisen balusterikaiteen ja portaan puolelle kattoa kier-
tävän voimakkaasti profiloidun listan. Kokonaisuus viimeisteltiin portaassa voimakkaalla värityk-
sellä ja hallissa Haartmanin toteuttamilla kattomaalauksilla. Yläkerran eteläpäädyssä on pariskun-
nan tilava makuuhuone, josta avautuu parveke puutarhaan, ja pohjoispäädyssä Axel Haartmanin 
ateljee.
30  Axel Haartmanin puhtaaksi kirjoitetut muistiinpanot, CH.
31  Hausen 1991, 160-161.
32  Ks. piirustus sivulla 32.
33  Ks piirustukset sivuilla 24–27.
34  Ks. piirustus sivulla 30.
35  Aihe, jota Bryggman on käyttänyt tehokeinona muissakin pienissä suunnittelukohteissaan, esim. Villa Sjöblomin sportstuga’ssa ja 
saunassa.

Haartmanien talolle luonteenomaisia piirteitä ja Bryggmanin arkkitehtuurissa toistuvia teemo-
ja ovat sisätilojen syvät ikkunakomerot, jotka muodostavat ikään kuin holvatun tilan ikkunalle; 
laakeat holvatut lautakatot (vastaavia kuin Casa Haartmanin katot esiintyy ainakin 1940-luvulla 
suunnitellun Villa Sjöblomin kokonaisuuteen kuuluvissa rakennuksissa), eteisen tiililattia ja teras-
sille avautuvat pariovet. Holvia ja syviä komeroita ikkunoiden yhteydessä Bryggman oli käyttänyt 
jo omassa asunnossaan Brahenkatu 9 vuodelta 1924. Ajatus lienee peräisin Gustaf Strengellin kir-
jasta Koti taideluomana (1923), jossa aihe oli esitelty – Strengellin oman kodin kirjastohuoneessa 
on syvä ”holvattu” tila ikkunan edessä, johon on sijoitettu pieni sivupöytä.36 Myös Axel Haartman 
oli ilmeisesti ihastunut ajatukseen seinärakenteeseen piilotetuista komeroista, sillä muistiinpa-
noissaan hän kertoo tyytyväisenä makuuhuoneen syvennysten osoittautuneen toimivaksi ratkai-
suksi.37

Rakennuksen pääpiirustukset ja toteutussuunnitelmat lienee laadittu nopeassa tahdissa toisten-
sa jälkeen. Pääpiirustussarja ja työpiirustusten julkisivut on molemmat päivätty syyskuulle 1925. 
Suunnitelmien sisältö eroaa toisistaan vain edellä käsitellyn portaan ratkaisun suhteen.

36  Hausen 1991, 162; Strengell 1923, 262, 267, 276–277.
37  Axel Haartmanin puhtaaksi kirjoitetut muistiinpanot, CH.
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Luonnokset kesäkuu 1925, 
alkuperäiset mittakaavassa 1:100.
Piirustukset pienennetty julkaisua varten
mittakaavaan 1:200. 

Vasemmalla:
1. kerros ja tontti, signum 36-18, MFA.

Viereinen sivu:
2. kerros 1:100, signum 36-17, MFA.
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Luonnokset kesäkuu 1925, 
alkuperäinen mittakaava 1:100. 
Piirustukset pienennetty julkaisua varten mitta-
kaavaan 1:200.

Julkisivut itään ja etelään,  poikittaisleikkaus, 
signumit 36-12, 36-16, 36-14, MFA.
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Luonnokset kesäkuu 1925, 
alkuperäinen mittakaava 1:100. 
Piirustukset pienennetty julkaisua varten mitta-
kaavaan 1:200.

Julkisivu pohjoiseen, signum 36-514, MFA.
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Leimatut pääpiirustukset, CH.
Ei mittakaavassa.
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Päiväämätön luonnossuunnitelma, signum 36-5, MFA.
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Puutarhan suunnitelmat

Bryggman luonnosteli Casa Haartmanin tontille puutarhasommitelmaa, josta välittyy kokonais-
valtainen suhtautuminen rakennukseen ja sen ympäristöön. Axel ja Hedvig Haartmanin voidaan 
olettaa olleen erityisen kiinnostuneita taloa ympäröivän puutarhan ratkaisuista, sillä molemmat 
suhtautuivat suurella kiinnostuksella puutarhanhoitoon, josta heillä oli ennestään kokemusta ke-
säpaikastaan Kemiönsaarella sijaitsevasta Rönnuddin huvilasta.

Puutarhan ja tontin käsittelyä on esitetty kolmessa eri luonnospiirustuksessa, joista yksi on päivät-
ty heinäkuulle 1925.38 Kaikissa luonnoksissa rakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus 
on esitetty yhdessä puutarhan kanssa. Bryggmanin luonnoksissa rakennus liittyy hienovaraisesti 
ja varmaotteisesti ympäröivään puutarhasommitelmaan. Päärakennuksen vastapainoksi on suun-
niteltu tontin alaosaan kaksi pienempää talousrakennusta, joita yhdistää katettu pylväskäytävä. 
Sommitelmaan kuuluivat puutarhan elementit, päärakennuksen ikkuna- ja oviaukkoihin sovite-
tut käytävät, mahdollinen vesiallas ja laatoitukset.39

Päiväämättömässä luonnossuunnitelmassa (MFA, signum 36-4) mahdollisesti laatoitettu (tai is-
tutusaluein jaettu) keskeiskäytävä johtaa terassilta tontin alareunassa varastorakennukselle, jonka 
keskellä on pylväskäytävä. Toisessa suunnitelmassa (signum 36-5) tontin molemmilla laidoilla on 
sivukäytävät, jotka johtavat alas varastorakennuksille ja keskialue on esitetty yhtenäisenä istutet-
tuna alueena. Päärakennuksen koillispäätyyn on sijoitettu erillinen keittiöpuutarha, johon on 
osoitettu pieni talousrakennus, kellari. Keittiöpuutarha on erotettu muusta puutarhasta säleiköil-
lä. Keittiöpuutarhassa on pieni kellarirakennus (pannuhuone) ja oma portti Luostarinkadulle. 
Päärakennuksen toiseen päätyyn, josta on uloskäynti salista parvekkeen alle jäävälle terassille, on 
luonnosteltu pieni neliönmuotoinen aukioaihe, jonka keskellä on paikka taideteokselle, aurinko-
kellolle tms. 

38  Arkkitehti Erik Bryggman: Piirustukset signumit 36-4, 36-5 ja 36-18, MFA.
39  Hausen 1991.

Heinäkuulle 1925 päivätyssä suunnitelmassa 1:100 (MFA, signum 36-18) on pihan ratkaisuista 
esitetty vain pylväskäytävän yhdistämät tontin lounaisreunan varastorakennukset, kaakkoispää-
dyn pieni aukiosommitelma sekä rakennukseen kiinteästi liittyvät terassit ja sisäänkäynnit.

Piharakennuksesta on säilynyt kaksi Bryggmanin luonnosta (signumit 36-9 ja 36-11) sekä koko-
naisuutta havainnollistavia perspektiiviluonnoksia. Toiseen, kadunpuoleiseen rakennukseen on 
sijoitettu verstas ja leivintupa uuneineen, toiseen puuliiteri ja ulkohuussi. Katetun pylväskäytävän 
alle, sen etureunaan, on sijoitettu pyöreä vesiaihe, hieman sivuun sommitelman keskiakselista. 
Kaikissa luonnoksissa tontti on aidattu. 
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Haartmanien talon portaan kaidetolpan luonnoksia ja toteutussuunnitelma, signumit 36-31, 36-20, 36-30, 36-32, MFA.
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Toteutussuunnitelmat ja rakennustekniset ratkaisut

Mitoitettujen 1:50 työpiirustusten ja julkisivujen ohella Casa Haartmanin toteutussuunnitelmiin 
kuuluu runsaasti erikoispiirustuksia: ovi- ja ikkunadetaljeja, porraspiirustukset molemmista ker-
roksista, tulisijojen suunnitelmat, tilaleikkauksia, käsivaralla piirrettyjä luonnoksia ja 1:1 suunni-
telmia rakennuksen yksityiskohdista. Suunnitelmat ovat kauniisti lyijykynällä piirrettyjä, ja niissä 
on käytetty tarvittaessa korostuksena värikynää.

Rakennuksen eri kerroksia yhdistävän portaan balusterikaiteen suunnitelman kehittyminen (ks. 
kuvat sivulla 34) antaa aavistuksen suunnittelun ja toteutuksen prosesseista Bryggmanin toimis-
tossa. Aineistosta löytyy Bryggmanin kauniisti käsivaralla luonnostelema balusterin plastinen 
suunnitelma, jonka pohjalta toimistossa on piirretty kaidetolpan suunnitelma. Myöhemmin 
kaidetolppaa yksinkertaistettiin, ja se suunniteltiin toteutettavaksi laudasta – tästäkin lopulta to-
teutukseen päätyneestä versiosta on olemassa sekä käsivarainen luonnos että puhtaaksi piirretty 
versio mittakaavassa 1:1.

Suunnitelma-aineistoa on täydennetty Bryggmanin toimistossa laaditulla työselostuksella, jonka 
päiväämätön luonnosversio on talletettu Arkkitehtuurimuseon kokoelmiin. Selostuksessa kuva-
taan yksityiskohtaisesti Casa Haartmanin rakennusteknisiä ratkaisuja. 

Työselostusluonnoksen mukaan rakennuksen perustukset tehtiin levitetylle rautabetonilaatalle, 
jonka palkit sijoittuvat alapuolelle estämään liukumista. Työselostukseen käsinkirjoitetun lisäyk-
sen mukaan rakennukseen olisi suunniteltu alun perin myös salaojitus. Selostuksen mukaan pe-
rusmuurien sisäsivut on eristetty asvalttitervalla.40 

40  Arkkitehti Erik Bryggman: Villa Haartman. Työselityksen luonnos, päiväämätön. MFA.

Ulkoseinät koostuvat työselostuksen mukaan kahdesta 15cm muurista, joiden väliin jää 15cm 
koksikuonalla täytetty eristetila. Muuraukseen määrätään käytettäväksi sementtitiiliä. Selostuk-
sen mukaan sileään julkisivurappaukseen on käytetty väritettyä kalkkilaastia, joka on valmistettu 
tavallisesta rappauslaastista lisäämällä siihen kivimurskaa ja kalkkivettä toivotun värisävyn saavut-
tamiseksi.41

Kantavat väliseinät ovat selostuksen mukaan muurattuja, ja niiden paksuudeksi määritellään 
15cm, ei-kantavien väliseinien paksuus on selostuksen mukaan 10cm. Komeroiden väliseinien 
kerrotaan olevan puurakenteisia.42 

Välipohjat ovat puurakenteisia, samoin porrasaskelmat. Myös kattotuolit ovat puuta, kokoluo-
kaksi määritellään selostuksessa 5”x 5” piirut. Vesikatteeksi määritellään yksikouruiset kattotiilet.43

Puusepäntöistä mainitaan ikkunat ja ovet, vuorilaudat, katto- ja jalkalistat sekä portaiden käsipuut. 
Pääoven materiaaliksi määrätään tammi.44 Rakennuksen kaikki ulko-ovet ovat kuitenkin alusta 
lähtien olleet peittomaalattuja, joten on epätodennäköistä, että ne olisi valmistettu tammesta.  
Ikkunoiden, ikkunapuitteiden, ovenkarmien, ovien ja listojen kohdalla puhutaan niiden maalaa-
misesta öljyvärillä. 

Sekä rakennuksen sisä- että ulkopuoliset koristeaiheet on määritelty tehtäväksi kipsistä.45

Ilmanvaihdosta mainitaan, että kaikkiin huoneisiin järjestetään ilmavaihto seinäventtiileillä, joissa 
on ulkopuolella ”kalterit” ja sisäpuolella kaksinkertaiset, itsesulkeutuvat luukut.46  Selostuksessa 
mainitaan, että rakennus liitetään kaupungin sähköverkkoon, ja että keittiöstä ja kylpyhuoneesta 
vedetään viemärijohdot.47

41  Ibid.
42  Ibid.
43  Ibid. 
44  Ibid. Myös erikoispiirustuksissa mainitaan pääoven materiaalina tammi.
45  Ibid. 
46  Ibid. 
47  Ibid.
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Mitoitetut työpiirustukset 1:50, syyskuu 1925.
Piirustukset pienennetty mittakaavaan 1:100.

1. kerroksen pohjapiirustus, signum 36-24, MFA.
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Mitoitetut työpiirustukset 1:50, syyskuu 1925.
Piirustukset pienennetty mittakaavaan 1:100.

2. kerroksen pohjapiirustus, signum 36-23, MFA.
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Mitoitetut työpiirustukset 1:50, syyskuu 1925.
Piirustukset pienennetty mittakaavaan 1:100.

Itäinen julkisivu,  signum 36-28, MFA.
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Mitoitetut työpiirustukset 1:50, syyskuu 1925.
Piirustukset pienennetty mittakaavaan 1:100.

Eteläinen julkisivu,  signum 36-26, MFA.
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Mitoitetut työpiirustukset 1:50, syyskuu 1925.
Piirustukset pienennetty mittakaavaan 1:100.

Julkisivu pohjoiseen,  signum 36-25, MFA.
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Mitoitetut työpiirustukset 1:50, syyskuu 1925.
Piirustukset pienennetty mittakaavaan 1:100.

Julkisivu länteen,  signum 36-25, MFA.
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Rakentaminen

Rakennustöihin ryhdyttiin ilmeisesti mahdollisimman pian suunnitelmien valmistumisen jäl-
keen, sillä talon rakentamisvuosiksi mainitaan vuodet 1925–26.48 Rakennustöiden toteuttaja ei 
ole tiedossa, mutta todennäköisesti työt toteutettiin ainakin pääosin paikallisin voimin.49  On 
myös mahdollista, että rakennuksen toteuttaja olisi ollut turkulainen urakoitsija, kenties Brygg-
manin yhteistyökumppaneita samanaikaisista asuinkerrostalohankkeista. Axel ja Hedvig Haart-
man asuivat ennen Casa Haartmanin valmistumista Naantalissa samassa korttelissa osoitteessa 
Kristiinankatu 16. Heillä oli siis hyvät mahdollisuudet osallistua ja valvoa rakennustyömaan edis-
tymistä.50 Bryggmanin työpiirustussarjassa piirustus ”Sockelritning” (signum 36-48) on päivätty 
syyskuulle 1925 – tämän perusteella voisi olettaa perustustöiden olleen käynnissä loppuvuodesta 
1925.

Rakennusselostuksen luonnoksen alkuun on käsin kirjoitettu täydennys, jonka mukaan olisi ollut 
ajatuksena jättää yläkerta alkuun sisustamatta ja ilman väliseiniä. Tarkoituksena oli kuitenkin teh-
dä valmiiksi yläkerran uunien perustukset, savu- ja ilmanvaihtokanavat sekä kylpyhuoneen lattia. 
Toteutuksen kaksivaiheisuudesta ei ole toistaiseksi löytynyt muita viitteitä, joten todennäköises-
ti talo rakennettiin kerralla valmiiksi. Rakennustyöt etenivät ripeästi, sillä Haartmanit pääsivät 
muuttamaan uuteen kotiinsa jo syyskuussa 1926.51 

48 Axel Haartmanin veroilmoitus vuodelta 1951, CH.
49 Mattila 2019. Leena Mattila on kuvannut Naantalin 3. kaupunginosan rakentamista keskeneräisessä käsikirjoituksessaan ”Naan-
talin kolmannen kaupunginosan kadonneet talot”. Uuden kaupunginosan rakentaminen tarjosi rakennusmiehille mahdollisuuksia 
ansioihin.
50 Mattila, 2019. Haartmanit ostivat osoitteessa Kristiinankatu 16 sijainneen talon ja sen tontin turkulaiselta konttoripäällikkö Pon-
tus Mittleriltä ja tämän Anna-vaimolta, Haartmanit puolestaan möivät väliaikaisen kotinsa vuonna 1926 Länsi-Suomen Osuuspankille. 
Myöhemmin Kummerin talona (1930-luvun omistajasuvun mukaan) tunnettu talo purettiin 1960-luvulla.
51 Axel Haartmanin kirje Casper Wredelle 22.9.1926. Wallenius 2007, 117.

Talon rakentamisen kustannuksiksi on myöhemmin ilmoitettu 310 000 mk.52 Ilmeisesti talon ra-
kennuttaminen oli Haartmaneille jossain määrin taloudellisesti raskasta, ainakin kirjeessään enol-
leen Casper Wredelle Axel Haartman valittelee rakentamisen kalleutta ja pyytää enoaan kohteli-
ain sanankääntein takaamaan edelleen rakennukselle siirrettyä lainaa.53 Rakentamisessa käytettiin 
myös kierrätettyjä materiaaleja. Makuuhuoneen kaakeliuuni oli peräisin purkutalosta, ja ilmeisesti 
myös ainakin rakennuksen kattotiilet olivat kierrätettyjä.54 

Rakennuksen valmistuttua Axel Haartman ryhtyi toteuttamaan sisustuksen yksityiskohtia, en-
simmäisenä eteisen katon koristemaalaukset vielä vuoden 1926 aikana. Interiöörit muotoutuivat 
vähitellen seuraavien vuosien kuluessa. Vuonna 1931 Hufvudstadbladetissa ilmestyneessä Sigurd 
Gadolinin taiteilijakotia käsitelleessä reportaasissa Axel Haartman toteaa, että ”ei Roomaakaan 
rakennettu amerikkalaisella tehokkuudella” – kokonaisuus kuitenkin oli tuolloin jo suurin piir-
tein valmis.55

52 Axel Haartmanin veroilmoitus vuodelta 1951, CH.
53 Wallenius 2007, 117.
54 Tiedot kierrätystiilien käytöstä perustuvat perimätietoon. Maria Jansénin mukaan Gunvor Söderling on kertonut kattotiilien 
olleen peräisin purkutalosta. Saarento (2011, 125) mainitsee, että rakentamiseen käytetyt tiilet ostettiin Turusta vanuliikkeen tontin 
purkutalosta, mutta ei mainitse lähdettä. Turun Vanuliike toimi ennen vuotta 1926 Turussa Åkermanin kulmassa, eli Eerikinkadun ja 
Aurakadun kulmassa, puutalossa Aurakadun puolella. Paikalla on ollut ennen 1920-luvulla otetun valokuvan perusteella kaksi matalaa 
puutaloa, joissa on tiilikatot. 
55 Gadolin, Sigurd 1931. Ett konstnärshem i Nådendal. Hufvudstadsbladet 24.5.1931. Lehtileike, CH.

Viereisellä sivulla:
Sokkelipiirustus, syyskuu 1925. Signum 36-248, MFA.
Ei mittakaavassa.
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3. HAARTMANIEN TALO JA PUUTARHA VALMISTUTTUAAN

Axel Haartman kotinsa portilla 1930-luvulla, CH.
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Ilmakuvassa vuodelta 1927 näkyy havainnollisesti Haartmanien talon sijoittuminen kaupunkirakentee-
seen heti rakennuksen valmistumisen jälkeen. Tontin alareunassa näkyy piharakennus ja puutarhassa 
hahmottuvat kulkuväylät. Osasuurennos ilmakuvasta 1927, SMKA.
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Sijoittuminen kaupunkirakenteeseen

Ympäröivän kaupunkirakenteen ilme oli rakennuksen valmistuttua edelleen väljä. Naapuruston 
tontit olivat pääsääntöisesti jo rakennettuja, mutta puusto oli matalaa ja rakennukset erottuivat 
kaupunkikuvassa noppamaisina volyymeinä tilavilla tonteillaan. Haartmanien rapattu kivitalo 
erottui naapureistaan paitsi materiaaleiltaan myös yksinkertaisen muotonsa vuoksi. Kontrasti 
naapurirakennukseen pehmeni vähitellen ajan kuluessa ja puutarhan kasvaessa. Rakennus oli sijoi-
tettu Luostarinkadun suuntaisesti hieman sisäänvedettynä katulinjasta. Pääsisäänkäynnille johti 

RAKENNUS

pieni kivetty käytävä, askelman verran katutasoa korkeammalla. Rakennuksen luoteispuolelle jäi 
tila keittiöpuutarhalle ja kaakkoispuolelle parvekkeen alle pieni sisäänkäyntiterassi. Tontti ympä-
röitiin rakennuksen valmistuttua perinteiseen tapaan aidalla. Aita oli valokuvista päätellen mata-
lahko, ja siinä oli pääsisäänkäynnin kohdalla huolellisesti toteutettu puinen, kaksiosainen portti. 
Rakennuksen valmistumisen aikoihin Luostarinkadulla ei vielä ollut puuistutuksia.

Haartmanien talo Luostarinkadulta 
nähtynä vuonna 1937, CH.
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Eteishallin ikkunan viereiset kuva-alueet ovat vielä tyhjiä ja ”tulisijaa” 
ei ole päällystetty. Tulisijassa näkyy alkuperäinen keskuslämmitys-
järjestelmän hallikattila. Ikkunassa ”voipaperilasimaalaus”.  Katon 
palkkivälit vaikuttavat olevan vielä maalaamattomia. 
Valokuva eteishallista ennen vuotta 1931, CH.
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Sisätilat

Rakennuksen sisätilat toteutettiin pääosin Bryggmanin toimiston työpiirustusten mukaisesti. 
Toteutus erosi suunnitelmista vain yksityiskohdissa. Esimerkiksi uuneja ei toteutettu jokaiseen 
huoneeseen, kuten työpiirustuksissa on esitetty, vaan ilmeisesti työmaan aikana päädyttiin toteut-
tamaan modernin keskuslämmityksen ja perinteisen tulisijoihin perustuvan lämmitystavan yhdis-
telmä.56 Varhaisimmissa valokuvissa ruokasalissa näkyy Axel Haartmanin suunnittelema suojus 
lämmityspattereille, ja eteishalliin suunniteltiin Bryggmanin toimistossa paikka ”hallikattilalle”, 
jollainen näkyy paikallaan eteishallista otetuissa vanhoissa valokuvissa. Pienen hallikattilan etuihin 
kuului, että keskuslämmitys voitiin ratkaista samassa tasossa ja ilman erillistä teknistä tilaa.57 Ra-
kennuksessa nykyisinkin käytössä oleva omilla jaloillaan seisova valurautainen patterityyppi voisi 
hyvin olla peräisin rakennuksen toteutusajankohdalta.

Tarjoiluvälikön käytävän lattian tasoero ratkaistiin luiskattuna porrasaskelman sijaan, ja työpiirus-
tuksista poiketen vierashuoneeseen rakennettiin ovi mitä ilmeisimmin käytännön vaatimusten 
vuoksi. 

Palvelijanhuoneen ja keittiön väliin on työpiirustuksessa esitetty vain komeroita, mutta vuoden 
2003 inventointipiirustuksissa nähdään (ks. sivu 92), että palvelijanhuoneen yhteydessä on ollut 
tuolloin eteiseen avautuva wc-tila ja komero. Näin ollen palvelijanhuoneesta on muodostunut 
kohtuullisen itsenäisesti toimiva asunto. On kuitenkin epävarmaa, oliko järjestely alkuperäinen vai 
myöhempi muutos. Keittiön pintamateriaaleista ei ole varmaa tietoa, mutta työselostuksen luon-
nosversiossa mainitaan, että keittiössä maalataan öljyvärillä seinät, katto ja muu sisustus. Keittiö 
varustettiin selostuksen mukaan sinkkilevyllä päällystetyllä vanerisella pesupöydällä ja muuratulla 
hellalla. Tilan vanhin tunnettu lattiapinta on ollut ilmeisesti kaksivärinen kelta-harmaa laatoitus.58 
Ilmeisesti myös kylpyhuoneen ja wc:n seinä ja kattopinnat maalattiin öljymaalilla.59 

56   Wallenius 2011, 117. Axel Haartman mainitsee kirjeessään, että he ovat muuttonsa jälkeen lämmittäneet keskuslämmitystä 
ja vetäneet wc-narusta – modernit mukavuudet ovat olleet rakennuksessa käytössä siis heti alusta lähtien. Haartmanin kirje Casper 
Wredelle 22.9.1926. 
57  Keittiöpuutarhan kellarirakennus, jota myöhemmin käytettiin myös pannuhuoneena, rakennettiin päärakennuksen jälkeen vasta 
vuonna 1928. Hallipannun toimintaperiaatetta esitellään Högforsin esitteessä vuodelta 1934. Högfors Brukaktiebolag: Vatten- och 
värmeledningsgods, 1934. Karkkila. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot, www-sivu.
58  Keittiön lattialaatoitus näkyy vuonna 1968 otetussa valokuvassa, jossa taloudenhoitaja Ester Ekman istuu keittiön pöydän 
ääressä. Casa Haartmanissa on säilytetty mallit vanhasta lattiapinnasta, keltainen ja harmaa Pukkilan kaakelitehtaan laatta (ks. kuva 
sivulla 123). Turun kaakelitehdas aloitti Pukkilan laattojen valmistuksen 1930-luvulla. 
59  Arkkitehti Erik Bryggman: Villa Haartman. Työselityksen luonnos, päiväämätön. MFA.

Näkymä salista eteishallin kautta portaaseen.
Kuvaaja Johan Lillsunde, MFA.
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Valokuva salista pian rakennuksen valmistumisen jälkeen, keväältä 1931tai sitä ennen. Volokuvaa on käytetty 
kuvituksena Huvudstadsbladetissa ilmestyneessä Sigurd Gadolinin reportaasissa ”Ett konstnärshem i Nådendal” 
24.5.1931, CH.
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Valokuva ruokasalista pian rakennuksen valmistumisen jälkeen, keväältä 1931 tai sitä ennen. 
Volokuvaa on käytetty kuvituksena Huvudstadsbladetissa ilmestyneessä Sigurd Gadolinin 
reportaasissa ”Ett konstnärshem i Nådendal” 24.5.1931, CH.
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Näkymä portaan välitasanteelta yläkerran halliin, CH.

Axel Haartman kuvaa rakennusta ja sen sisustusta muistiinpanoissaan, jotka hän laati alun perin 
vuodenvaihteessa 1947–48.60 Kuvauksesta merkittävä osa käsittelee sisustusta, taideteoksia ja 
muuta esineistöä. Seuraavaan tekstiin on koottu sisätilojen alkuperäisiä ratkaisuja koskevia huo-
mioita Haartmanin muistiinpanoista, vanhimmista valokuvista sekä vuonna 1931 Hufvudstads-
bladetissa ilmestyneestä rakennusta esittelevästä Sigurd Gadolinin artikkelista. 

Alakerran lattiat olivat alun perin pääasiassa vaaleanharmaaksi maalattua lautaa. Eteisessä ja 
eteishallissa lattia tehtiin tavallisista, poltetuista punatiilistä. Eteisen kattoon Haartman maalasi 
kukka-aiheiset ornamentit, jotka hän toteutti kalkkimaalilla höyläämättömälle lautaverhoilulle. 
Kaariaukon kautta eteiseen liittyvän eteishallin kattoon rakennettiin valepalkit laudoista. Myö-
hemmin Haartman vaikutti hieman katuvan ratkaisua, ja totesi muistiinpanoissaan, että eteisen 
kattopalkit olivat ”valitettavasti” valepalkkeja, ja kaiken lisäksi huonosti toteutettuja. Haartman 
maalasi kattoon palkkiväleihin koristeaiheet, joiden aiheena ovat Vadstenan ja Naantalin luostarit. 
Listoina käytettiin Haartmanin mukaan kierrätettyjä tapettilistoja.

Eteishallin Bryggmanin piirtämä ”chemine”, keskuslämmityksen hallikattilaa varten rakennettu 
tulisija, on alun perin ollut valokuvien perusteella laastipintainen. Haartman antoi myöhemmin 
päällystää rakennelman Kupittaan klinkkereillä.61 Tulisijan yläpuolella on Haartmanin al secco 
-tekniikalla toteuttama Birgitta-aiheinen seinämaalaus ja oviaukkojen ympärillä draperia-maala-
ukset. Myöhemmin Haartman maalasi ikkunan oikealle puolelle munkin, jota kuvailee muistiin-
panoissaan epäonnistuneeksi. Ikkunan lasimaalaus toteutettiin Sauvon kirkon kuorin keskiaikai-
sen lasimaalauksen mallin mukaan vasta vuoden 1931 jälkeen. Haartmanin oman kertomuksen 
mukaan lasimaalauksen ensimmäinen versio toteutettiin luonnoksena voipaperista.62 Valokuvas-
sa, jossa ylpeä isäntä poseeraa uuden kotinsa sisäänkäynnillä, näkyy ilmeisesti tämän luonnoksen 
taustapuoli ja sisäänkäynnin toisella puolella tarjoiluvälikön ikkuna kokonaan ilman lasimaalaus-
ta. Eteishallista ennen vuotta 1931 otetussa valokuvassa näkyy aihe sisäpuolelta. Eteishallista avau-
tuvat kaarioviaukkojen läpi näkymät vierashuoneeseen, muutamaa porrasaskelmaa matalammal-
la tasolla sijaitsevaan saliin ja ruokasaliin sekä yläkertaan vievään portaaseen.

60  Haartman ilmeisesti täydensi alun perin 1947–1948 laatimiaan muistiinpanoja vuosien varrella. Muistiinpanoista on säilynyt 
koneella puhtaaksi kirjoitettuja versioita, jotka poikkeavat toisistaan yksityiskohdiltaan. Maria Jansénin tiedonanto 9.3.2020. Kommen-
tarer till den byggnadshistoriska undersökningen. Ulrika Gräggin välittämä sähköpostin liitetiedosto Mari Mannevaaralle. Haartmanin 
omia muistiinpanoja on täydennetty kesäkuussa 1970 Kansallismuseon pikainventoinnin merkinnöillä. 
61  Tulisijan laatoitustyö tehtiin samanaikaisesti kuin ulko-oleskelupaikan seinäverhous. Työ tehtiin Turun ammattikoulun oppilastyönä. 
Kulmaraudat on taottu Naantalissa. Axel Haartmanin muistiinpanot 1947–1948, CH. 
62  Gadolin, Sigurd 1931. Ett konstnärshem i Nådendal. Hufvudstadsbladet 24.5.1931. Lehtileike, CH.
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Vierashuoneen seinät tapetoitiin Axel Haartmanin suunnittelemalla arkkitapetilla, josta otettiin 
pieni sarja Åbo Tryckeri och Tidningsbolag -painossa. Tapettia toteutettiin kahdella väriyhdis-
telmällä: harmaa–punainen ja keltainen–sininen. Vierashuoneen tapeteissa oli punasävyinen ku-
viointi. Toista versiota tapetista käytettiin yläkerrassa hallin ja makuuhuoneen välisessä käytäväs-
sä.63 Samaa tapettia käytetiin myös Rönnuddin salissa, ja osa painoksesta myytiin muille tahoille. 

Ruokasalin ja salin interiöörit on ikuistettu ennen vuotta 1931 otettuihin valokuviin. Ruokasali 
avautui pitkän julkisivun suuntaisen suuren terassin ja sinne johtavan lasiparioven välityksellä puu-
tarhaan. Ikkunoiden ja ovien vuonna 2005 tehdyssä väritutkimuksessa on todettu, että terassille 
johtavan parioven sisäpuoli on ollut alun perin väriltään oliivinvihreään taittuva beige. Sisätilojen 
pintojen alkuperäisestä värityksestä ei ole toistaiseksi muilta osin olemassa tutkittua tietoa. Ruo-
kasalin seinät ovat yksiväriset ja koristelemattomat, lautalattian ja seinän liitoksessa on korkeahko, 
maalattu puujalkalista.

Viereisen salin (tai salongin) katto pingotettiin kankaasta ja maalattiin kalkkimaalilla. Haartman 
suunnitteli maalavansa kattoon koristemaalaukset, mutta suunnitelma jäi toteuttamatta. Yhtälail-
la toteuttamatta jäi suunnitelma ikkunasyvennysten puuverhoilusta. Salin seinien koristemaalauk-
set ovat Axel Haartmanin maalaamia, samoin kattorosetti ja ovien päälle maalatut koristeaiheet. 
Kaakeliuuni on kopio Turun historiallisen museon kokoelmiin kuuluvasta kaakeliuunista. Salin 
paneloinnit ovat Axel Haartmanin piirtämät. Rakennuksen valmistumisen aikaan sekä ruokasalin 
että salin lattiat olivat harmaaksi maalattua lautaa.64 Salin lattiassa näkyy vanhimmissa valokuvissa 
seinän vierellä tummemmalla sävyllä tehty maalirajaus.

Yläkerran halli yhdistyy alakerran edustustiloihin juhlavan porrashuoneen välityksellä. Hallin 
erityispiirre on sen kattomuoto, laakea lautaholvi. Haartman mainitsee muistiinpanoissaan, että 
yläkerran hallin kattoholvi syntyi tarpeesta saada tilaan hieman lisää korkeutta. Kattomaalaukset 
Haartman toteutti 1926–27 kalkkimaalilla höyläämättömälle lautapinnalle. Maalausten aiheena 
ovat niiden kaupunkien vaakunat, joissa Haartmaneilla oli ollut koti. Lisäksi maalauksissa esiin-
tyy Haartmanin suunnittelema Rönnuddin symboli sekä peippoaihe, joka viittaa Hedvigin Stol-
pe-sukuun. 

63  Axel Haartmanin puhtaaksi kirjoitetut muistiinpanot, CH.
64  Axel Haartmanin puhtaaksi kirjoitetut muistiinpanot, CH.

Tilassa oleva rautainen kattokruunu on tehty Teijon ruukissa Teijon kirkossa olevan mallin mu-
kaan. Seiniä kiertävän kirjahyllyn on tehnyt puuseppä Karl Wilhelm Kyrklund Paraisilta. Kirjahyl-
lyn malli on saatu Paraisten kirkon lehterikaiteesta. Haartman maalasi hyllyn keskelle Jöns Bud-
dea – Naantalin luostarissa vaikuttanutta birgittalaisveljeä – esittävän maalauksen.

Muut yläkerran päätilat ovat makuuhuone ja ateljee.  Huoneessa oleva kaakeliuuni on peräisin Tu-
rusta, Käsityöläiskadun varrelta 1920-luvulla puretusta Sosialisti-lehden talosta. Makuuhuoneen 
yöpöytinä toimivat pienet syvennykset olivat Haartmanin ideoimat.65

65  Axel Haartmanin puhtaaksi kirjoitetut muistiinpanot, CH.
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Julkisivut

Pian rakennuksen valmistumisen jälkeen otetuissa valokuvissa Casa Haartmanin rapatut julkisi-
vut hohtavat vaaleina. Niiden reliefi on matala, ja julkisivupintaan sijoitettujen ikkunoiden ja ovi-
en tummat sävyt muodostavat julkisivupintaan nähden selvän kontrastin. Valokuvien perusteella 
voidaan todeta, että Bryggmanin työpiirustuksia seurattiin ilmeisen johdonmukaisesti. Kuvista 
voidaan päätellä, että esimerkiksi keittiön pääty toteutettiin ilman sisäänkäyntikatosta julkisivupii-
rustuksen mukaisesti.66 Sen sijaan ulko-ovien suunnitelmat kehittyivät vielä julkisivupiirustusten 
laatimisen jälkeen, ja ne toteutettiin tarkemman ”ovispesiaalin”, ovikaavioiden, mukaan. Terassille 
avautuvaan ruokasalin ikkunaan ei tehty viereistä lasipariovea jäljittelevää alaosaa, kuten suunni-
telmissa on esitetty. Myöskään suurinta osaa julkisivuissa esitetyistä koristeaiheista ei toteutettu. 

66  Keittiön sisäänkäynnin yhteydessä on nykyisin betonirakenteinen pylväiden kannattelema katos, jonka rakennusajankohta ei ole 
selvillä. 

Samoihin aikoihin, kun Casa Haartmanin työpiirustuksia laadittiin, Bryggmanin toimistossa 
luonnosteltiin As oy Atriumin suunnitelmia. As oy Atriumin julkisivuihin myöhemmin toteu-
tetut medaljongit ja kipsikoristeet antavat aavistuksen siitä, mitä Bryggmanilla oli mahdollisesti 
mielessään Casa Haartmanin julkisivun koristeaiheiden suhteen. Arkkitehdit tekivät usein yhteis-
työtä taiteilijoiden kanssa, ja esimerkiksi kuvanveistäjät toteuttivat rakennusten koristeaiheita ark-
kitehdin luonnosten pohjalta.67 Ei ole tiedossa, miksi Haartmanien talon toteutuksessa luovuttiin 
julkisivuihin suunnitelluista koristeaiheista. Syynä saattaa olla rakennuttajan talous tai mahdolli-
sesti Haartmanin toteutumaton aie tehdä koristeaiheet itse. Toisaalta toteutuneiden julkisivujen 
koruttomuus vahvistaa selvästi tavoitteena ollutta mielikuvaa italialaisesta kansanrakentamisesta.

As Oy Atriumin ja Casa Haartmanin säilyneiden työselostusten pohjalta niiden värirappaus 
toteutettiin ilmeisesti samalla tavalla, lisäämällä värillistä kivimurskaa rappauslaastiin toivotun 
värisävyn aikaansaamiseksi.68 Haartmanin talon rakennusselostuksessa annettujen ohjeen perus-
teella Bryggman vaikuttaa olleen tarkka julkisivun oikean värityksen suhteen. Mustavalkoisista 
valokuvista rappauksen alkuperäistä sävyä ei voida todeta, mutta sävyero julkisivupintojen ja esi-
merkiksi ikkunoiden välillä on huomattava. Julkisivujen täydentävien osien alkuperäinen väritys 
on ollut nykyistä tummempi. Ikkunoiden ja ovien kunnostuksen yhteydessä vuonna 2005 tehtiin 
väritutkimus, jonka tulosten perusteella täydentävien rakennusosien väritys oli alun perin ollut 
Bryggmanin klassiselle kaudelle tyypillisesti värikylläinen ja tumma, mm. ikkunoiden väritystä 
kuvaillaan adjektiivilla mustikansininen. Myös esimerkiksi terassin ovien ulkopinta puutarhaan 
on ollut voimakas sinivihreä, sisäpuolella oliiviin taittava beigen sävy. Mielenkiintoisena yksityis-
kohtana voidaan mainita huomio, että Haartmanien taloon toteutettu ulko-ovi koristeaiheineen 
ja vaakasuuntaisine paneeleineen muistuttaa yksi yhteen Bryggmanin As oy Atriumia varten laati-
maa asuntojen porraskäytävän puisen oven luonnosta.69 

Varhaisimmissa valokuvissa rakennuksen puutarhan puoleisella suurella terassilla ei ole matalaa 
takorautakaidetta, joka nykyisin sijoittuu terassin reunaan. Kaide on ilmeisesti Axel Haartmanin 
suunnittelema lisäys. Se näkyy Haartmanin puutarhaa ja terassia kuvaavassa maalauksessa vuodel-
ta 1936.

67  Soiri-Snellman 2010, 48.
68  Arkkitehti Erik Bryggman: Villa Haartman. Työselityksen luonnos, päiväämätön. MFA; Soiri-Snellman 2010,114.
69  Ks. kuva luonnoksesta Soiri-Snellman 2010, 132.

Viereisellä sivulla:
Casa Haartmanin julkisivu puutarhasta, valokuva vuonna 1931 
ilmestyneestä artikkelista Huvudstadsbladetissa, CH.

Casa Haartman vuonna 1927, CH.
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Casa Haartman Luostarinkadulta, valokuva Welin, MFA.
Todennäköisesti samaa 1944 kuvattua sarjaa, kuin Gustaf  Welinin interiöörikuvat.
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Casa Haartman puutarhasta, valokuva Welin, MFA.
Todennäköisesti samaa 1944 kuvattua sarjaa, kuin Gustaf  Welinin interiöörikuvat.

Casa Haartman puutarhasta, itäinen julkisivu. Valokuva Welin, MFA.
Todennäköisesti samaa 1944 kuvattua sarjaa, kuin Gustaf  Welinin interiöörikuvat.
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Casa Haartmanin puutarha, rajaus ilmakuvasta vuodelta 1934, SMKA.
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PUUTARHA JA PIHARAKENNUKSET

Varsinainen puutarhan rakentaminen alkoi rakennusten valmistuttua. Puutarhan hoito oli Haart-
maneille rakas harrastus, johon paneuduttiin huolella. Haartmanit seurasivat Bryggmanin suun-
nitelmaa osittain ryhtyessään toteuttamaan rakennusta ympäröivää puutarhaa. Tontti aidattiin 
lauta-aidalla ja keittiöpuutarha toteutettiin luonnoksissa esitetyllä tavalla. Keittiöpuutarhan kel-
larirakennus valmistui vuonna 1928.70 

Terassilta alarinteeseen tehtiin sorapintainen keskikäytävä. Bryggmanin ehdottamaa kaksiosaista 
piharakennusta vesiaiheineen ja pylväskäytävineen ei kuitenkaan toteutettu. Sen sijaan puutarhan 
alaosa rajattiin keskikäytävän molemmin puolin säleiköillä, ja Bryggmanin ehdotuksen mukaisel-
le paikalle tontin alaosaan rakennettiin toiselle puolelle puuliiteri. Kristiinankadun vastaiselle ton-
tin laidalle rakennettiin ulko-oleskelua varten tiilikatteinen pergola, jota kannattelivat valkoiseksi 
maalatut puupilarit. Pylväsrivistön kannattelema oleskelupaikka sai jatkoa toisella, pidemmällä 
katoksella Kristiinankadun suuntaisesti. Puutarhan rakennelmien voidaan katsoa tavoittelevan 
Bryggmanin ehdotuksen henkeä, vaikka alkuperäinen suunnitelma jäikin täydessä laajuudessaan 
toteutumatta. Keittiöpuutarhasta varastorakennukselle on johtanut sorapintainen käytävä, jonka 
kautta todennäköisesti hoidettiin kuljetukset talolle Kristiinankadun portilta. Valokuvista näh-
dään, että pergolan ulko-oleskelupaikalle on johtanut pieni laattapolku.

Haartmanien ryhtyessä rakentamaan puutarhaansa tontti oli kokonaan istuttamaton. Ensi töik-
seen pariskunta istutti puutarhaan puita, syreenejä ja ruusuja. Ensimmäisten puuistutusten jou-
kossa olivat todennäköisesti ainakin tammi, suomenpihlaja (ruots. oxelrönn), kastanjapuu sekä 
mahdollisesti Rönnuddista tuotu pihlajapuu, joka istutettiin tontille Kristiinankadun ja Luosta-
rinkadun kulmaukseen. Pihlajalla oli erityistä symbolista merkitystä Haartmaneille. Kesäparatiisi 
Rönnuddin symboli oli Axel Haartmanin piirtämä tyylitelty pihlajanoksa, jossa on kaksitoista 
marjaa. Rönnuddia symboloiva pihlajanoksa toistuu aiheena monin paikoin myös Casa Haart-
manin sisustuksessa. Terassin oikealla puolella kasvava kirsikkapuu kuuluu puutarhan vanhimpiin 
kasveihin, kuten myös rakennuksen seinustan villiviinit. 71

70  Saarento (toim) & al. 2011, 126.
71  Ibid.

Casa Haartmanin puutarha, rajaus ilmakuvasta vuodelta 1934, SMKA.

Tontinmittauskartta (Naantali III, kortteli 46, tontti 4) vuodelta 1932, LM.
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Ulko-oleskelupaikka 1930-luvulla, CH. Keittiöpuutarhan edustaa,  CH. Hedvig ja pionit piharakennuksen edustalla, CH.

Terassi ja ruusuja. Terassille ei ole vielä asennettu kaidetta, CH. Alli Halme ja Ready-koira keittöpuutarhan säleikön edustalla 
vuonna 1930-l (?), CH.

Kaakkoispäädyn terassi, 1930-l (?), CH.
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Puutarhan vanhimmat hedelmäpuut istutettiin todennäköisesti myös samoihin aikoihin. Valo-
kuvista päätelleen hedelmäpuut keskittyivät (kuten nykyisinkin) puutarhan länsipuolelle. Puutar-
hassa kasvaa edelleen vanha, suurikokoinen päärynäpuu, joka luultavasti periytyy Haartmanien 
ajalta. Hedvig Haartman mainitsee kirjeessään toukokuussa 1936, että he ovat istuttaneet puu-
tarhaan kirsikka- ja luumupuita, omenapuita (ainakin Åkerö-lajiketta) sekä luettelee puutarhan 
kevätkukkijoita: esikkoja, pikarililjoja (fritillaria), tulppaaneja ja helmihyasintteja. Hän mainitsee 
myös pionit, ruusut ja liljat (marhanlilja; varjoliljan ja täpläliljan risteytymä, jota Hedvig kuvailee 
rus-keankeltaiseksi ja täplikkääksi). Pääterassin edessä kukkivat ruusupensaat 1930-luvulla ote-
tuissa valokuvissa. Axel Haartmanin muistiinpanoista käy ilmi, että Casa Haartmanin puutarhan 
päivänliljat olivat peräisin Sauvon Saustilan kartanosta, joka oli Axel Haartmanin isän omistuk-
sessa vuoteen 1885 asti. Päivänliljan pistokkaat kulkeutuivat Naantaliin todennäköisesti vuonna 
1894 rakennetun Rönnuddin kesähuvilan puutarhan kautta.72

Valokuvista päätellen puutarha ja sen istutukset olivat kasvaneet ja muotoutuneet 1930-luvun lo-
pulle tultaessa niin, että ajanjakson ennen talvisotaa voisi katsoa edustavan puutarhan ensimmäis-
tä valmistunutta vaihetta. Vuonna 1934 otetussa ilmakuvassa (sivulla 58) näkyvät havainnollisesti 
puutarhaan toteutetut elementit: keittiöpuutarha, sorapintaiset käytävät, talousrakennukset ja 
säleiköt. Kristiinankadun suuntaista pergolaa on vaikea havaita valokuvasta. Mahdollisesti se si-
joittuu alkuperäisessä laajuudessaan tontin sivun keskivaiheille.73 Katokset on kuitenkin merkit-
ty Naantalin kaupungin toimesta laadittuun naapurikiinteistön tontinmittauskarttaan vuodelta 
1932.74

72  Ibid.
73  Ilmakuva vuodelta 1934, osasuurennos, SMKA.
74  Tonttikartta, Naantalin kaupungin III kaupunginosan 46 korttelin tontista 4, 16.4.1932 Hj. Hacklinin tekemän tontinmittauksen 
mukaan. Naantalin kaupungin rakennusvirasto.

Näkymä puutarhan alaosasta talolle 1937, CH.

Näkymä terassille, etualalla ruukkuun istutettu agave, CH.
Ulko-oleskelupaikalle ja pergolalle johtava 
laatoitettu pieni polku. Valokuva kesäkuulta 
1935, CH.
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Kaakkoispuolen terassi ja istutukset, CH.
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Terassin edustan ruusut 1930, CH. Terassin edustan istutuksia vuonna 1929, CH. Puutarhan sorapintainen keskikäytävä 1930-luvulla, CH.

Ready-koira ja sorapintainen alue pienen terassin edustalla, 
CH.

Kaakkoispuolen terassi ja parveke, etualalla hiljattain istutettu 
puu, CH.

Istutuksia Kristiinankadun kulmassa vuonna 1937, CH.
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Casa Haartman
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4. MUUTOSVAIHEET

Casa Haartman 1950-luvun ilmakuvassa. Rakennuksen välitön ympäristö on vielä 
ennallaan, mutta ensimmäiset kerrostalot ovat nousseet jo lähistölle. 
Veljekset Kääriäinen ja Koistinen 1957-1966, NKM.
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Axel ja Hedvig yläkerran hallissa. Atelier Welin, 1944. Signum 338, CH.
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Rakennus

Haartmanin pariskunnan kodin kehittymistä voidaan seurata eri ikäisistä valokuvista, joita on ar-
kistoitu Casa Haartmanin arkistoon. Pääasiassa rakennukseen tehdyt muutokset olivat pieniä ja 
luonteeltaan ylläpitäviä. Valokuvista voidaan nähdä, kuinka kodin sisustus kehittyy, taideteokset ja 
koriste-esineet lisääntyvät, kirjapinot kasvavat ja ripustukset vaihtuvat. Salin ja ruokasalin lattiama-
teriaali vaihdettiin Axel Haartmanin muistiinpanoista ja valokuvista päätellen ennen vuotta 1944 
peittomaalatusta lautalattiasta koivuparketiksi.75

Talvisodan syttyminen vuonna 30.11.1939 toi muutoksia Haartmanien elämään. Pariskunta lähti 
Naantalista talvisodan alussa Paimioon, Wiksbergin kartanoon, ja pääsi palaamaan takaisin vasta 
helmikuun puolessa välissä 1940.76 Turkua pommitettiin talvisodan aikana ankarasti, Naantalia 
ilmeisesti vähäisemmin, sillä kaupungissa vaurioitui pommituksissa kokonaisuudessaan vain neljä 
taloa. Sota merkitsi muutoksia myös Haartmanien kotitaloon, sillä rakennuksen alakertaa käy-
tettiin sodan aikaan ilmatorjuntakeskuksena ja sotasairaalana.77 Lisäksi sotaa seuranneen asun-
topulan seurauksena Haartmanien talo jaettiin kahdeksi eri asunnoksi rakentamalla ruokasalin 
keskelle jakoseinä. Tilajako toteutettiin vuoden 1944 jälkeen.78 Ruokasalin tilamuutos palautet-
tiin ennalleen sodan jälkeen, mutta Haartman valittelee alun perin vuodenvaihteessa 1947–1948 
kirjoittamissaan muistiinpanoissaan järjestelyn vahingoittaneen etenkin ruokasalia ja vierashuo-
netta. Ruokasalista Axel Haartman toteaa, että vain hieman enemmän kuin kolmasosa tilan 
ratkaisuista oli enää alkuperäistä.79 Keittiön sisäänkäynnin myöhemmin rakennettu katos, jonka 
rakentamisen ajoitus ei käy ilmi arkistolähteistä, saattaa liittyä sodan jälkeen tehtyihin, muuten 
tilapäiseksi jääneisiin tilamuutoksiin. Toisaalta sen muotokieli ja toteutustapa viittaavat puutarhan 
säleikköihin ja kellarirakennukseen, ja näin ollen aikaisempaan toteutusajankohtaan.

75  Parketin asensi Haartmanin mukaan saliin ”Wiklundin firma” – todennäköisesti turkulaisen liikemiehen Axel Wiklundin omista-
ma Oy Turun Parketti Ab. Ruokasalin parketin toimittajaksi hän nimeää Bomanin. Parketti asennettiin kuitenkin molempiin huoneisiin 
samanaikaisesti, joten tieto toimittajasta jää arvailun varaan. Maria Jansénin tiedonanto 9.3.2020. Kommentarer till den byggnadshis-
toriska undersökningen. Ulrika Gräggin välittämä sähköpostin liitetiedosto Mari Mannevaaralle.; Axel Haartmanin puhtaaksi kirjoitetut 
muistiinpanot, CH.
76  Wallenius, 144, 150.
77  Saarento (toim) & al. 2011, 126.
78  G.A.Welinin valokuvasarja vuodelta 1944. Ruokasalin valokuvan taakse kirjoitettu kuvateksti: Ruokasali, joka nyt tullaan jaka-
maan seinällä”, CH.
79  Haartman ei kerro tarkemmin vierashuoneen ja ruokasalin muutoksista. Axel Haartmanin muistiinpanot 1947–48, CH. 

Epäilemättä Haartmanien aikana rakennukseen tehtiin maltillisesti muutoksia, korjauksia ja pa-
rannuksia, mutta niistä on säilynyt niukalti tietoa. Asumiskäyttö ja rakennuksen kunnossapito 
tuottavat tavallisesti ajan kuluessa hienovaraisia ajallisia kerrostumia etenkin pintamateriaaleihin 
ja väritykseen. Vihjeitä rakennuksen sisäpintojen muutoshistoriasta on nähtävillä esimerkiksi tar-
joiluvälikön käytävällä, jossa on nykyisen repsottavan pinkopahvin alla näkyvillä kuvioitu seinä-
pinnoite tai tapetti. Haartmanien talossa muutosten voidaan olettaa keskittyneen toisarvoisiin ti-
loihin. Esimerkiksi keittiötä, alakerran wc-tilaa ja yläkerran kylpyhuonetta on pintamateriaaleista 
päätellen todennäköisesti remontoitu Haartmanien aikana.80 Makuuhuoneen kylpyhuoneen vas-
taiselle seinälle ja viereiselle ikkunaseinälle on rakennettu uusia syvennyksiä Haartmanien aikana, 
vuoden 1954 jälkeen. Axel Haartman on päivännyt järjestelyä esittävät luonnokset (signum HM 
1387) vuonna 1955. Mahdollisesti muutos on liittynyt kylpyhuoneessa tehtyihin töihin, mutta 
luonnoksista ei käy ilmi muutettiinko tässä yhteydessä kylpyhuoneen laajuutta. Joka tapauksessa 
Erik Bryggmanin työpiirustuksissa kylpyhuoneen ja makuuhuoneen välinen seinä jatkaa makuu-
huoneen pesusyvennyksen linjaa.  

Rakennuksen keskuslämmitys toimi ilmeisesti alun perin eteisen tulisijaan sijoitetulla hallikattilal-
la81. Alkuperäinen keskuslämmitys muutettiin vuonna 1956 öljylämmitykseksi.82 Uusi tarvittava 
laitteisto sijoitettiin keittiöpuutarhan vuonna 1928 rakennettuun kellarirakennukseen ja eteishal-
lin hallikattilan tilalle sijoitettiin lämmityspatteri. Tekninen muutos on saattanut aiheuttaa myös 
sisätiloihin pieniä muutoksia. Nykyisin talossa on keskenään erilaisia lämpöpattereita, joista osa 
on todennäköisesti alkuperäisiä ja osa myöhäisempiä täydennyksiä. 

Axel Haartmanin viimeisinä elinvuosina tai mahdollisesti pian hänen kuolemansa jälkeen (valoku-
vista päätellen vuosien 1968 ja 1970 välillä) makuuhuoneen repsottava pinkopahvikatto uusittiin 
levykatoksi (mahdollisesti Halltex-levyt). Uusittu katto näkyy Kansallismuseon pikainventointia 
varten otetuissa valokuvissa. Mahdollisesti eristelevyt jätettiin tämän korjauksen yhteydessä uu-
den kattopinnan alle, sillä Hedvigs Minne -yhdistyksen pöytäkirjassa vuodelta 1991 mainitaan, 
että makuuhuoneen katon levytys poistettiin ja katto palautettiin alkuperäiseen asuunsa.83

80  Maininta teoksessa ”Naantalin kulttuurimaisema, 125–126): yläkerran kylpyhuone tehty 1960-luvulla – tarkoittanee kylpyhuo-
neen korjaamista?
81  Hallikattila, ”Hallpannan”, on pieni keskuslämmitykseen tarkoitettu lämmityslaite, joka ei tarvinnut pienen kokonsa vuoksi erillistä 
teknistä tilaa. Eteishallista ennen vuotta 1931 otetussa valokuvassa (s. 48) näkyvä pieni lämmityskattila muistuttaa Högforsin ruukin 
mallia ”Siro”. Högfors Brukaktiebolag: Vatten- och värmeledningsgods, 1934. Karkkila. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot, www-sivu. 
82  Wallenius 2007, 197.
83  Maria Jansénin tiedonanto 9.3.2020. Kommentarer till den byggnadshistoriska undersökningen. Ulrika Gräggin välittämä sähkö-
postin liitetiedosto Mari Mannevaaralle.

ELÄMÄÄ KODISSA JA PUUTARHASSA – Haartmanien aika 1926–1969
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Valokuva ruokasalista vuodelta 1944. Valokuvan takana käsinkirjoitettu teksti: ”Ruokasali, joka nyt 
tullaan jakamaan seinällä.” Lattiaan on vaihdettu koivuparketti. Atelier Welin 1944, signum 334, CH. 
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Näkymä salista vuodelta 1944. Atelier Welin, signum 341, CH.
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Axel Haartman ateljeessaan vuonna 1944. Ikkunasta avautuu näkymä Naantalin kirkolle. Atelier Welin, signum 342, CH.
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Vierashuone vuonna 1944.  Atelier Welin, signum 340, CH.

71



Makuuhuone vuonna 1968. Katossa vaurioituneet pinkopahvit. Hedefoto, signum 377, CH. Axel Haartman ateljeessa vuonna 1968. Hedefoto, signum 382, CH.
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Ruokasali 1968. Hedefoto, signum 369, CH.
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Taloudenhoitaja Ester Ekman huoneessaan vuonna 1968. Taustaseinällä valokuvassa 
näkyvä hyllysyvennys on nykyisin peitetty. Hedefoto, signum 364, CH.

Keittiö vuonna 1968. Hedefoto, signum 366, CH.
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Eteishalli vuonna 1968. Bryggmanin piirtämä rakennelma on verhoiltu Kupittaan 
keltaisilla klinkkereillä. Hedefoto, CH.

Axel, Hedvig ja Ming Pei portaikon alapäässä vuonna 1954. 
Signum 348, CH.
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Puutarhan kehittyminen 1939–1969

Casa Haartmanien puutarha vaikuttaa selvinneen talvi- ja jatkosodasta hyvin, vaikka epävarmat 
olot ja ajoittaiset jaksot, jolloin Naantalin talossa ei asuttu vakinaisesti, ovat varmasti vaikuttaneet 
puutarhaan hoitoon. Keittiöpuutarhan merkitys korostui talouden ruokahuollossa. Haartma-
nien puutarhassa kasvatettiin marjojen ja hedelmien lisäksi ainakin papuja, herneitä, porkkanoita 
ja punajuuria.84 Talvisodan jälkeisenä kesänä Hedvig kirjoittaa tilanneensa uusia kasveja puutar-
haan Olssonin ja Wasastjernan taimitarhasta Kauniaisista, pääasiassa korvatakseen ankaran talven 
kurittamia istutuksia. Samassa kirjeessä hän mainitsee, että talvesta kärsineet ruusut kyllä selviä-
vät, kunhan ne leikataan alas.85 Vuonna 1944 Astra-lehdessä ilmestyneessä artikkelissa kerrotaan, 
että puutarhassa kasvaa 3000–4000 ruusua, joista osa on harvinaisia. Määrä on hämmästyttävä, ja 
siihen täytynee suhtautua varauksella. Ruusuja puutarhassa kuitenkin kasvoi varmasti runsaasti.
Eräässä kirjeessään marraskuulta 1945 Hedvig mainitsee, että tummanpunaiset ruusut kukkivat 
yhä. Myös pionit näkyvät puutarhasta 1940-luvulla otetuissa valokuvissa.86 

84  Wallenius 1997,164.
85  Wallenius 1997, 139.
86  Jansén 2019.

Casa Haartmanin puutarha, osasuurennos vuoden 1950 ilmakuvasta. 
Ilmakuva no 25K/50, NKM.

Haartmanien kiinnostuksen kohteista puutarhassa kertoo myös talon kirjastossa säilynyt Musti-
lan puutarhan (Mustila plantskolors) kasviluettelo vuodelta 1946, jonka välissä on säilynyt Hed-
vigin muistilappu. Myös katalogiin on merkitty tiettyjä kasveja. Muistilapuissa on merkintöjä pio-
neista, liljoista, sipulikasveista ja perennoista. Mainittuja pionilajikkeita ovat Kelways Glorious (1 
kpl) Primavère (1 kpl), Solange (1kpl) ja Laura Dessert (keltainen, aikainen). Lilja ”Lilium Thun-
bergianum Mahony (1 kpl) on saanut merkinnän, ja erikseen mainittuja sipulikasveja ovat Chion-
doxa gigantea (3 kpl) ja Erythronium dens canis (3kpl). Lapussa on myös maininta Euphoria po-
lychrome (gulbruna blomställningas) ja Iberis (sempervirens, snövita blommor). Luettelossa on 
alleviivattu pionit Primavère ja Solange, sipulikasveista Chiondoxa gigantea (taivaansininen, val-
koinen keskus), krookuslajikkeet Largest yellow, Kathleen Parlow (puhtaanvalkoinen) ja Queen 
of the Blue, narsissit Lady Diana Manners (kermanvalkoinen), poëticus (”tavallinen”, perinteinen 
valkoinen narsissilajike), perennat kesälewisia (Lewisia cotyledon, kivikkokasvi, valkoiset kukat 
punaisin raidoin) sekä alppiunikko Papaver nudicaule (oranssit, keltaiset ja valkoiset kukat).87                                               

87  Jansén 2019.
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Axel Haartman pergolan 
alla 1954, CH.

Hedvig kastelemassa iriksiä terassin portaiden pielessä. 
Terassille on lisätty nykyinen, metallinen kaide,  CH.

Sormustinkukkia puu-
tarhassa,  CH.
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Haartmanien talon puutarhan terassin eteen, keskikäytävän molemmille puolille istutettiin 
1940-luvun loppupuolella pylväskatajat, jotka vahvistavat taloon ja puutarhaan liittyviä mielikuvia 
Italiasta. Todennäköisesti katajat on tuotu Kemiöstä. Toinen niistä kuoli 1950-luvulla ja korvattiin 
uudella taimella, mistä johtuu katajien nykyinen kokoero.88

Tonttia rajaava matala aita ja alkuperäinen portti korvattiin jossakin vaiheessa ennen vuotta 1970 
uudella korkeammalla aidalla. Uusi portti oli todennäköisesti Axel Haartmanin itsensä suunnit-
telema, sillä hänen jäämistöstään löytyy aiheesta kaksi päiväämätöntä luonnosta.89 Portin pielet 
muurattiin harmaista kahi-tiilistä. Uusi aita ja portti näkyvät P. O. Welinin kuvaamassa valokuva-
sarjassa 1970. Aidan väritys on muuttunut ajan kuluessa. Varhaisemmissa G. A. Welinin valoku-
vissa aita vaikuttaa maalaamattomalta ja sen listat ovat tummat, kun taas 1970-luvun kuvissa listat 
ovat valkoiset ja aita peittomaalattu. 

Haartmanien ikääntyessä suuren puutarhan hoito jäi vähemmälle. Valokuvista näkyy, kuinka kas-
villisuus rehevöityy, puut ja pensaat kasvavat ja vuohenputki valtaa alaa puutarhassa. Axel Haart-
manin kuollessa vuonna 1969 puutarha oli melko villiintynyt ja hoitamaton.

88  Jansén 2019.
89  Axel Haartmanin päiväämättömät luonnokset, signumit HM1998 ja HM1999, CH.

Vuohenjuuri villiintyneessä puutarhassa 1968,  CH.

Villiviinin valtaama terassi 
1960-luvulla,  CH.
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Näkymiä eteishalliin. Hallikattilan tilalla lämpöpatteri.
Valokuvadokumentointi kesäkuu 1970, P.O. Welin. CH.
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Axel ja Hedvig Haartman testamenttasivat kotinsa ja Rönnuddin kesähuvilan Hedvigs Minne 
-yhdistykselle, joka perustettiin maaliskuussa 1970 huolehtimaan pariskunnan perinnöstä. Axel 
Haartman valitsi henkilökohtaisesti yhdistyksen perustajajäsenet, jotka kaikki olivat sukua joko 
Axelille tai hänen vaimolleen. Yhdistyksen hallituksen muodostivat Wava von Essen-Wasastjerna, 
Torsten Forssell, Georg Forssell ja Gunvor Söderling, varajäsenenä Nils Stolpe. Hedvigs Minne 
(Hedvigin muisto) -yhdistys ryhtyi huolehtimaan rakennuksista Haartmanien toiveiden mukai-
sesti: Casa Haartmanista ei tehty museota, vaan se säilytettiin nimenomaan kotina, suunnilleen 
samanlaisessa asussa kuin Axelin ja Hedvigin asuessa talossa. Ajatuksena oli osoittaa rakennus ai-
nakin osittain tutkijaresidenssiksi. Tähän tarkoitukseen Axel Haartman itse oli kaavaillut ateljee-
ta, jota hänen näkemyksensä mukaan ei tarvinnut säästellä – ateljeen atmosfääri oli jo tuhoutunut, 
kun naapuritontin kerrostalo rakennettiin. Kansallismuseon tutkijat vierailivat rakennuksessa 
kesäkuussa 1970, jolloin rakennuksessa tehtiin ns. ”pikainventointi” Haartmanin omia muistiin-
panoja täydentäen. Samalla rakennus dokumentoitiin valokuvaamalla.90 Vuoden 1970 inventoin-
tivalokuvissa näkyy havainnollisesti rakennus sen käytön historian merkittävimmässä käännekoh-
dassa. Axel ja Hedvig Haartmanin pitkän asumishistorian jälkeen rakennus on ymmärrettävästi 
kunnostuksen tarpeessa. 

Yhdistyksen alkuvuosina talo oli pienimuotoisessa käytössä. Hedvigs Minne -yhdistyksen vuo-
sikertomuksen mukaan rakennuksessa tehtiin välttämättömiksi katsottuja korjauksia. Talouden-
hoitaja Ester Ekman asui talossa vielä Axel Haartmanin kuoltua vuoteen 1982 asti, jonka jälkeen 
palvelijan asunto varattiin talonmiehen käyttöön. Talossa asui kesällä 1971 ja ajoittain vuonna 
1972 myös neljä Mariantyttärien sisarta, jotka hoitivat puutarhaa ja jalkakäytäviä sekä huolehtivat 
talosta. Tutkijahuoneen muutostyöt valmistuivat vuoden 1972 aikana, ja ensimmäiset residens-
siasukkaat muuttivat taloon syksyllä 1972. Myös Hedvigs Minne -yhdistyksen sihteeri asui ajoit-
tain rakennuksessa. Casa Haartman toimi Axel ja Hedvig Haartmanin toivomalla tavalla tutkija-
residenssinä 1990-luvun alkuvuosiin saakka. Tämän jälkeen rakennus on toiminut tilausmuseona, 
jossa on voinut vierailla sopimuksen mukaan opastetuilla kierroksilla. 

Hedvigs Minne-yhdistyksen aikana rakennus oli toisaalta edelleen asuinkäytössä, toisaalta siihen 
suhtauduttiin säilyttävästi kuin museoon. Alkuperäisten perustajajäsenten ikääntyessä yhdistyk-
sen jäseniksi otettiin myös suvun ulkopuolisia jäseniä. Toiminta ja rakennuksen hoito ja ylläpito 
90  Valokuvaajana oli P. O. Welin (s. 1924–), joka on erikoistunut rakennetun ympäristön kuvaamiseen. Turkulainen Welinin valokuvaa-
mo oli kuvannut rakennusta jo vuonna 1944. Per Olof Welinin isä oli valokuvaaja Gustaf Welin, joka kuului aikansa merkittävimpiin 
arkkitehtuurivalokuvaajiin ja teki yhteistyötä sekä Alvar Aallon että Erik Bryggmanin kanssa. 

toimivat kuitenkin pitkälti vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen jäsenet järjestivät ja dokumentoivat 
muun muassa Axel Haartmanin kirjeenvaihtoa ja jäämistöä.91 Yhdistys teki Museovirastolle 
esityksen Casa Haartmanin suojelusta rakennussuojelulailla vuonna 1978. Casa Haartmanin 
suojeluesitys liittyy sen välittömässä ympäristössä 1960-luvulta lähtien tapahtuneeseen kaupun-
kirakenteen muuttumiseen ja vanhojen rakennusten purkamiseen. Vuonna 1968 voimaan tullut 
Naantalin asemakaava salli Casa Haartmanin tontilla huomattavan lisärakentamisen. Suojeluesi-
tyksen laatimisen aikoihin oli käynnissä uusi asemakaavatyö, jossa Casa Haartmanin suojelu huo-
mioitiin. Yhdistyksessä nähtiin silti tärkeäksi, että kohteen arvo tunnistettaisiin valtakunnallisella 
tasolla, jotta sen säilyminen voitaisiin turvata myös tulevaisuudessa.92 Rakennus suojeltiin lailla 
vuonna 1983. Hedvigs Minne-yhdistyksen aikana Museovirasto on myöntänyt rakennuksen eri 
kunnostustoimenpiteisiin entistämisavustusta vuosina 1984, 1985, 1986 ja 1995.93 

Tutkijaresidenssin toimintaa varten ateljee kunnostettiin ja siihen rakennettiin keittiö ja kylpy-
huone vuonna 1971. Vuosikymmenen kuluessa rakennukseen tehtiin sisäpuolisia kunnostustöitä: 
maalausta ja tapetointia sekä teknisiä kunnostustöitä ja vesikattokorjauksia. Oletettavasti Haart-
manin pariskunnan viimeisinä vuosina rakennukselle oli kertynyt korjausvelkaa. Ensimmäiset 
maininnat eteishallin seinien halkeilusta löytyvät vuodelta 1972, jolloin niitä on korjattu paikkaa-
malla. 1970-luvun loppupuolella rakennuksessa tehtiin sisäpuolisia maalaustöitä konservaattori 
Thorvald Lindqvistin valvonnassa. Museoviraston matkakertomuksessa vuodelta 1978 maini-
taan, että rakennus sekä ulko- että sisäpuolelta perusteellisesti kunnostettu.94

Rakennuksen sisäseinien halkeiluun kiinnitettiin 1980-luvun alussa entistä painokkaammin 
huomiota. Rakennuksen kuntoon liittyviä perusteellisia korjaustöitä, kuten alapohjan ja perus-
tusten kunnostus, tehtiin lääninhallituksen ja museoviraston valvonnassa insinööritoimisto Jouko 
Sjöbergin johdolla 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Tähän perusteelliseen korjausvaiheeseen liit-
tyy myös puutarhan ensimmäinen suurempi kunnostustyö vuosina 1985-86. 

91  Esimerkiksi yhdistyksen aktiiveista Kari Appelgren dokumentoi ja luetteloi 2000-luvulla talon esineistöä, arkistoa ja taidekokoel-
maa.
92  Museovirasto, Rakennushistorian osasto: Kertomus Marja Terttu Knapaksen virkamatkasta Naantaliin 21.11.1978. Museovirasto: 
Kulttuuriympäristön palveluikkuna, www-sivusto. 
93  Maarit Mannilan tiedonanto sähköpostilla Mari Mannevaaralle 18.5.2020.
94  Ibid.
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Vierashuone, valokuvadokumentointi kesäkuu 1970, P.O. Welin. CH.
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Sali, valokuvadokumentointi kesäkuu 1970, P.O. Welin. CH.

Ruokasali, valokuvadokumentointi kesäkuu 1970, P.O. Welin. CH.
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Yläkerran halli ja portaikko, valokuvadokumentointi kesäkuu 1970, P.O. Welin. CH.
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Yläkerran makuuhuone, valokuvadokumentointi kesäkuu 1970, P.O. Welin, CH.
Katossa halltex-levyiltä vaikuttava verhous.
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Näkymä Luostarinkadulta, Kansallismuseon dokumentointi vuonna 1970. P.O. Welin, MV.

Näkymä puutarhasta kohti kaakkoispäätyä, Kansallismuseon dokumentointi vuonna 1970. 
P.O. Welin, MV.

Kaakkoispäädyn parveke ja terassi Kansallismuseon dokumentointi vuonna 1970. 
P.O. Welin, MV.86



Lounaan puoleinen Julkisivu villiintyneeseen puutarhaan. Kansallismuseon dokumentointi vuonna 1970, P.O. Welin, MV.
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6. YHTEENVETO

Casa Haartman ja sitä ympäröivä puutarha muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yh-
distyvät arkkitehti Erik Bryggmanin hienovarainen arkkitehtuuri, taiteilija Haartmanin luomat 
sisätilojen ratkaisut sekä pariskunnan elämä ja elämäntyö kodin piirissä. Rakennus edustaa ark-
kitehtuuriltaan 1920-luvun klassismia, johon Bryggman oli saanut vaikutteita Italian architettura 
minoresta ja Eric Gunnar Asplundin 1917–18 suunnittelemasta Villa Snellmanin arkkitehtuu-
rista. Sekä arkkitehti että taiteilija-rakennuttaja Axel Haartman jakoivat yhteisen innostuksen 
Italiaan ja alueen pittoreskiin kansanrakentamiseen. Casa Haartmanin ulkoarkkitehtuuri ja ra-
kennuksen keskeisimmät ideat toteutuivat Bryggmanin suunnitelmien mukaan, mutta erityisesti 
rakennuksen sisätilojen ratkaisuissa näkyy Axel Haartmanin kädenjälki. Puutarhan rakennelmi-
neen Hed vig ja Axel Haartman toteuttivat ajan saatossa oman näkemyksensä mukaan Erik Bryg-
gmanin luonnostelemien suuntaviivojen pohjalta. Rakennus ja sen puutarha edustavat Naan-
talissa – tosin epätavanomaisena esimerkkinä – suureksi osaksi menetettyä III kaupunginosan 
”huvilakaupungin” alkuperäistä 1900-luvun alkupuolella syntynyttä rakennuskantaa. Puutarha 
heijastelee muotopuutarhan ihanteita ja suomalaisen puutarhasuunnitelmille tyypillisä piirteitä 
1920- ja 1930-luvuilla.

Ateljeetalo rakennettiin pääosin valmiiksi yhdessä rakennusvaiheessa loppuvuodesta 1925 syys-
kuuhun 1926, jolloin Haartmanit pääsivät muuttamaan uuteen kotiinsa. Rakennuksen valmis-
tumisen jälkeen Axel Haartman ryhtyi toteuttamaan sisustuksen yksityiskohtia. Myös puutarha 
muotoutui pääpiirteittäin rakentamisen jälkeisinä vuosina. Haartmanin pariskunnalle rakennuk-
sesta ja sen puutarhasta muodostui pitkäaikainen koti, jossa he asuivat myös viimeiset vuotensa. 

Poikkeuksellisen jakson rakennuksen Haartmanien aikaisessa käytön historiassa muodostavat 
talvi- ja jatkosota sekä niitä seurannut pula-aika. Rakennuksen alakertaa käytettiin sotien aikana 
ilmatorjuntakeskuksena ja sotasairaalana, ja sotien jälkeen ruokasali jaettiin väliseinällä kahteen 
osaan, jotta rakennukseen saatiin järjestyä kaksi erillistä asuntoa. Sotien aikana ja niiden jälkeen 
tehdyt järjestelyt palautettiin ennalleen, eikä tehdyistä muutoksista ole säilynyt juurikaan doku-
mentointia. Pääsääntöisesti Haartmanien aikana rakennuksessa tehtiin muutoksia maltillisesti ja 
ilmeisesti lähinnä Axel Haartmanin suunnitelmien tai ohjeiden mukaan. Arkistomateriaalista ei 
ole löytynyt vihjeitä arkkitehti Erik Bryggmanin osallistumisesta muutosten suunnitteluun raken-
nuksen valmistumisen jälkeen. Toteutetut muutokset kohdistuivat sisätiloissa etupäässä pintama-
teriaaleihin ja lämmitysjärjestelmään. Rakennuksen ulkopuolella terassi sai varhaisessa vaiheessa 

takorautaisen kaiteen, keittiön sisäänkäynti katoksen ja aikanaan huonoon kuntoon joutuneet 
aidat ja portit korvattiin uusilla. Puutarha kehittyi vuosien saatossa monilajiseksi ja sekä Axel että 
Hedvig Haartman hoitivat sitä suurella kiinnostuksella. Taiteilijalle puutarha, sen kasvit, valon ja 
varjon leikki tarjosivat loputtomasti aiheita. Haartmanin pariskunnan ikääntyessä vuosien saatos-
sa monilajiseksi kehittynyt puutarha rehevöityi ja villiintyi.

Axel Haartmanin poismenon jälkeen vuonna 1969 talo ja puutarha siirtyivät Hedvigs Minne-yh-
distyksen omistukseen. Yhdistyksen jäsenet koostuivat alkuvaiheessa yksinomaan pariskunnan 
sukulaisista – henkilöistä, jotka olivat tunteneet Axel ja Hedvig Haartmanin henkilökohtaisesti. 
Axel Haartmanin erityinen toive oli, että rakennus ja sen puutarha – taiteilijan paras taideteos – 
säilyisivät käytössä. Rakennuksen ja puutarhan käyttöä Haartmanien toiveiden mukaisesti tutki-
jaresidenssinä ryhdyttiin toteuttamaan vähitellen. Tarkoitusta varten ateljee muutettiin asuinkäyt-
töön ja sen takaosaan rakennettiin pieni keittokomero ja kylpyhuone 1970-luvulla. Puutarhasta 
purettiin vanha Haartmanien aikainen talousrakennus. Rakennusta käytettiin yhdistyksen alku-
vuosina jaksoittain asumiseen, mutta samalla tiedostettiin kokonaisuuden erityislaatu. Yhdistyk-
sen aloitteesta rakennus ja puutarha suojeltiin rakennussuojelulailla vuonna 1983. Rakennuksen 
sisäseinien halkeilu havaittiin jo varhaisessa vaiheessa 1970-luvun alussa, mutta suurempiin raken-
teellisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin vasta myöhemmin. Alapohjarakenteet korjattiin 1980-luvun 
alkupuolella, vesikatto 1990-luvun puolessa välissä ja ulkoseinien perustukset paalutettiin 2000-lu-
vun puolella. Ajan kuluessa Hedvigs Minne-yhdistyksen perustajajäsenet vanhenivat, ja sukulaiset 
väistyivät vähitellen vetovastuusta. Residenssikäyttö hiipui ja rakennus toimi pienimuotoisesti 
tilausmuseona. Yhdistyksen aikana sisätilojen kannalta merkittävimpiä ovat olleet ateljeen muu-
tostyöt, alapohjarakenteiden korjaamisen vuoksi tehdyt lattian pintarakenteiden uusimiset sekä 
keittiön ja palvelijanhuoneen muutostyöt 2000-luvun alussa. Julkisivuja on korjattu paikkakor-
jauksin ajan saatossa ja ikkunat ja ulko-ovet on kunnostettu perusteellisesti vuonna 2005, jolloin 
niiden osalta palattiin väritutkimuksen pohjalta asteen verran lähemmäs alkuperäistä väritystä.

Hedvigs Minne-yhdistyksen toiminta perustui pitkälti vapaaehtoistyöhön. Kohteen siirtyminen 
vuonna 2017 yhdistyksen omistuksesta useita historiallisia kiinteistöjä ammattimaisesti hallin-
noivalle Åbo Akademin säätiölle on vaikuttanut rakennuksen ylläpitoon ja korjaamiseen. Åbo 
Akademin säätiön aikana on toteutettu parvekkeen   korjaustyö ja muutoksia sen vedenpoistoon, 
poistettu puutarhasta vanhoja, huonokuntoiseksi katsottuja puista sekä toteutettu kantavien vä-
liseinien perustusten paalutus sisäseinien halkeilun estämiseksi. Viimeksi mainittu työ on saatu 
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valmiiksi alkuvuodesta 2020. 

Casa Haartmanin ja sitä ympäröivä puutarha ovat suurelta osin säilyneet erittäin hyvin alkuperäi-
sessä asussaan. Kohteen rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo on tiedostettu hyvin 
varhaisesta vaiheesta lähtien, ja siihen kohdistuneet muutos- ja korjaustoimenpiteet ovat olleet 
pääasiassa luonteeltaan ylläpitäviä ja entistäviä. Talo tuntuu edelleen vahvasti sitä asuneen paris-
kunnan kodilta, sillä sen runsas säilynyt irtaimisto koostuu pääsääntöisesti Axelin ja Hedvigin 
henkilökohtaisista esineistä, käsitöistä ja taideteoksista. Lisäksi rakennuksen interiööreihin kuu-
luu Haartmanien mittava taidekokoelma ja Axel Haartmanin oma taiteellinen jäämistö. Paris-
kunnan henkilöhistoria yhdistettynä poikkeuksellisen hyvin säilyneisiin interiööreihin esineistöi-
neen tekee kohteesta poikkeuksellisen kiinnostavan myös kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta.  

Rakennuksessa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä rakenneosia. Sisätilojen muutokset ovat olleet 
maltillisia ja keskittyneet rakennuksen toisarvoisiin tiloihin. Rakennuksen sisätiloissa on paljon 
alkuperäisiä, arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelemia tai Axel Haartmanin itsensä toteutta-
mia rakennusosia ja sisustusratkaisuja. Myös rakennuksen julkisivujen rappaus pääpiirteissään, 
ikkunat, ovet ja koristeaiheet ovat kaikki alkuperäisiä. Parvekkeen vedenpoiston muutokset on 
toteutettu rakennuksen hienovaraiseen arkkitehtuuriin sopimattomalla tavalla. Sisätilojen osalta 
on tarpeen täydentää tietoja pintakerrosten muutoksista väri- ja pintakerrostutkimuksella. Myös 
tietoja julkisivujen värityksestä on täydennettävä tutkimuksella. 

Suurimman konkreettisen uhan rakennuksen säilymiselle on aiheuttanut rakennuksen perus-
tusten vajoaminen, jonka johdosta rakennuksen väliseiniin on syntynyt halkeamia. Huolimatta 
1980-luvulta alkaneista korjaus- ja seurantatoimenpiteistä rakennuksen perustusten liikkumista 
ei olla toistaiseksi saatu kokonaan pysäytettyä. Viimeisin yritys ongelman ratkaisemiseksi on ollut 
rakennuksen kantavien väliseinien perustusten korjaaminen paaluttamalla. Työ valmistui keväällä 
2020. Rakennusteknisten korjausten toteuttaminen rakennuksen hienovaraiseen arkkitehtuurin 
soveltuvalla tavalla muodostaa erityisen tulevaisuuden haasteen sekä sisätilojen, että julkisivujen 
osalta. Tulevaisuudessa korjaustoimenpiteitä suunnitellessa on huomioitava rakennuksen eri-
tyislaatu, eikä korjaamiseen voida soveltaa suoraan nykyaikaisen kiinteistönhoidon käytäntöjä. 
Korjausten lähtökohtana tulee olla restaurointi ja konservointi, ja toimenpiteiden tulee perustua 
tutkittuun tietoon. Casa Haartmanin terassi,

 Katri Lehtola 2017, CH.
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7. LÄHTEET

Painamattomat lähteet

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli oy (TALLI), Helsinki
Casa Haartmania koskeva valokuva- ja piirustusaineisto

Arkkitehtuurimuseo (MFA), Helsinki.
Piirustus- ja valokuvakokoelmat 

Casa Haartman (CH), Naantali.
Museon arkisto ja kokoelmat

Jansén, Maria 2019. En historisk översikt över Casa Haartmans trädgård.
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8. LIITTEET

Arkkitehtuurimuseo, Erik Bryggmanin piirustuskokoelma

Piirustusluettelo

signum nimi nro mittakaava päiväys

36-1 Fasad mot gatan - - -

36-2 Fasad mot söder - 1:200 -

36-3 Nimeämätön perspektiivi - - -

36-4 Nimeämätön pohjapiirros (myös 
tontti)

14 1:200 -

36-5 Nimeämätön pohjapiirros (myös 
tontti)

- 1:200 -

36-6 Nimeämätön (julkisivu itään) - 1:200 -

36-7 Nimeämätön (luonnoksia, piharak) - - -

36-8 Nimeämätön, kattomaalauksia - - -

36-9 Nimeämätön luonnos, ulkorakennus - - -

36-10 Övre v. (pohjapiirustus 2krs) - 1:200 -

36-11 Förslag till uthusbyggnad 15 1:100 -

36-12 Fasad mot öster - 1:100 juni 1925

36-13 Nimeämätön julkisivuluonnos, itään - - -

36-14 Snitt A-B 1:100 juni 1925

36-15 Pulpet (julkisivuluonnos etelään) - - -

36-16 Fasad mot söder 1:100 juni 1925

36-17 Plan av övre v. 1:100 juni 1925

36-18 Nimeämätön, 1. krs pohjapiir. (myös 
tontti 

- 1:100 juni 1925

36-19 Nimeämätön, tulisija

36-20 Nimeämätön, luonnos kaiteen 
tolpasta

21 - -

36-21 Dörrdetaljer 19

36-22 Nimeämätön mitoitettu leikkaus 4 1:50 syysk. 1925

36-23 II. Våningen (mitoitettu pohjapiirros) 2 1:50 -

36-24 Nimeämätön, 1.krs mitoitettu pohja-
piirros

1 1:50 sept. 1925

36-25 Fasad mot norr (mitoitettu julkisivu) 9 1:50 syysk. 1925

36-26 Eteläinen julkisivu 11 1:50 syysk. 1925

36-27 Fasad mot väster 12 1:50 syysk. 1925

36-28 Itäinen Julkisivu 1:50 syyskuu 
1925

36-29 Porrasspesiaali 7 jou-
luk.1925

36-30 Nimeämätön, luonnos kaiteen 
tolpasta

- - -

36-31 Nimeämätön, luonnos kaiteen 
tolpasta

- - -

36-32 Detalj av dockan - -

36-33 Nimeämätön, ovidetalji 24 -

36-34 Ikkunan kehyslista 18 -

36-35 Porrasspesiaali 8 1:20 lokak. 
1925

36-36 Nimeämätön, tulisija - -

36-37 Ovispesiaali 5 lokak. 
1925

36-38 Nimeämätön, kattodetalji 20 -
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36-39 Nimeämätön, pylväsdetalji 22 -

36-40 Ikkunaspesiaali 23

36-41 Ovidetalji c-c 17

36-42 Haartmans spesiaali 1 13 1:20

36-43 Nimeämätön mitoitettu leikkaus 3 1:50 syysk. 1925

36-44 Ikkunaspesiaali 6 syysk. 1925

36-45 Kylpyhuone, spesiaali - -

36-46 Ovidetalji d-d 16

36-47 Nimeämätön, julkisivu - -

36-48 Sockelritning sept. 1925

36-49 Nimeämätön, detalji kaiteen tolpasta 11 - -

36-50 Leikkaus hallista - syysk. 1925

36-51 Nimeämätön, räystäsdetalji - -

36-52 Detalji porrashuoneesta - -

36-53 Nimeämätön, aitadetalji - -

36-64 Nimeämätön luonnos, julkisivu 
etelään

- - -

36-514 Fasad mot Norr 1 1:100 juni 1925

36-515 Nimeämätön luonnos, julkisivu 
pohjoiseen

- - -

36-516 Nimeämätön luonnos, julkisivu itään 
ja ovi

- - -

Casa Haartmanin arkisto, Erik Bryggmanin laatimat pääpiirustukset 1925

Ritning till Nybyggnad av Sten. Avsedd att uppföras å tomt No 3, 46te kv. Std. III av Nådendal 
stad. I Våningen o Situationsplan, II Våningen. Åbo i Sept. 1925, Erik Bryggman.

Ritning till Nybyggnad av Sten. Avsedd att uppföras å tomt No 3, 46te kv. Std. III av Nådendal 
stad. Skärning A-B. Åbo i Sept. 1925, Erik Bryggman.

Ritning till Nybyggnad av Sten. Avsedd att uppföras å tomt No 3, 46te kv. Std. III av Nådendal 
stad. Fasad mot Öster. Åbo i Sept. 1925, Erik Bryggman.

Ritning till Nybyggnad av Sten. Avsedd att uppföras å tomt No 3, 46te kv. Std. III av Nådendal 
stad. Fasad mot Norr. Åbo i Sept. 1925, Erik Bryggman.

Naantalin rakennusvalvontaviraston arkisto

Naantalin rakennusvalvontavirastoon on arkistoitu lupa-asiakirjoja 1950-luvulta lähtien.

Hedvigs Minne rf. Luostarinkatu 3, 21100 Naantali. Korjaustyön pääpiirustukset. 15.12.1982. In-
sinööritoimisto Jouko Sjöberg.

Maisematyölupa. Huonokuntoisia puita poistetaan turvallisuuden parantamiseksi. Lupatunnus 
17-0470-M, päätöksen päiväys 28.11.2018.

Rakennustoimenpide. Rakennuksen sisäpuoliset kantavat seinät perustetaan uudelleen. Lupatun-
nus 19-0382-T, päätöksen päiväys 30.10.2019.
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