
 

Lehdistötiedote. Julkaisuvapaa sunnuntaina 24.4.2022 klo 00.00 

Tammisaaren uusi taidemuseo on saanut nimensä  

Nimi Chappe johdetaan sukunimestä de la Chapelle, ja se kuvastaa Albert de la Chapellea ja hänen vaimoaan Claraa 

henkilöinä. Chappe tarjoaa taide-elämyksen pilke silmäkulmassa ja toivottaa tervetulleeksi myös ihmiset, jotka eivät ole 

vielä löytäneet nykytaidetta.  

Chappe houkuttelee Raaseporin Tammisaareen taiteen ystäviä Suomesta ja naapurimaista. Chappe on ensimmäinen 

modernin taiteen ja nykytaiteen museo, joka on rakennettu Suomeen vuoden 2018 jälkeen. 

Chappe – taiteen talo meren rannalla muodostuu osaksi Tammisaaren kaunista kaupunkikuvaa ja Tammisaaren 

kulttuurikorttelia yhdessä Raaseporin museon rakennusten ja museopihan sekä Galleria Elverketin kanssa. Chappe:stä 

tulee koko Raaseporin alueen markkinoinnin johtotähti. 

Taidemuseo on perustettu Raaseporin Tenholasta kotoisin olleen lääketieteen tohtorin ja geenitutkija Albert de la 

Chapellen aloitteesta. Rakennuksen on rakennuttanut ja rahoittanut Albert de la Chapellen taidesäätiö, joka lahjoittaa 

museon Raaseporin kaupungille.  

Albert ja Clara – huumorintajuiset ammattilaiset 

Albert ja hänen vaimonsa Clara olivat molemmat aidosti kiinnostuneita taiteesta. Koska Länsi-Uusimaa on ollut 

Albertille tärkeä, säätiön tavoitteena on tukea kulttuuria ja sivistystä Suomen ruotsinkielisellä alueella, erityisesti Länsi-

Uudellamaalla. 

Kiinnostus taidemuseohankkeeseen heräsi vuonna 2010. 

”Albertin vaimo Clara on myös tukenut museohanketta taloudellisesti, eikä hanke olisi toteutunut ilman häntä. Claralla 

oli erittäin vahva mielipide museohankkeesta, ja hän halusi sen olevan moderni ja nykyaikainen. Clara sanoi suoraan, 

että täällä ei pidä olla mitään vanhaa. Hän halusi dynaamisen museon, joka katsoo mieluummin eteen- kuin 

taaksepäin”, sanoo Henrik de la Chapelle.  

”Albertilla oli fantastinen kuiva huumori. Hän oli, sarkastinen ja ironinen mutta erittäin mukava”, sanoo Albertin 

veljenpoika Henrik de la Chapelle. Albert ja Clara keräsivät muun muassa Muppet-, Muumi- ja Roope Ankka -hahmoja, 

jotka näkyvät muun muassa heidän kotoaan otetuissa kuvissa. 

Chappe avataan yleisölle ruotsalaisuuden päivänä eli sunnuntaina 6.11.2022 

Chappe - taiteen talo tarjoaa nykytaidetta ja modernia taidetta erityisesti Pohjoismaiden ja Itämeren alueen taiteeseen 

painottuen. Chappe:ssä taide käsittelee taiteen, visuaalisen kulttuurin ja yhteiskunnan ajankohtaisia kysymyksiä ja 

ilmiöitä. 

Chappe taiteen talolla on velvollisuus olemassaoloaan kohtaan, sen tulee rikkoa rajoja, herättää keskustelua. 

Nykytaiteen tulee haastaa, kysyä, kokeilla ja yllättää. Ei vain esteettistä kauneutta tai pedagogisen velvollisuuden 

toteuttamista vaan myös epävarmuutta, rajuutta, outoutta. Elämyksellistä ja kutsuvaa, mutta aina vahvan muistijäljen 

jättävää.  

Albert de la Chapellen toiveen mukaan toiminnassa otetaan huomioon ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys.  

Chappe - taiteen talo meren äärellä, joka palkitsee taiteen ja kulttuurin lähiseikkailijat silmän, mielen ja sielun 

haasteella. 

Museopihalla on nettikamera, jonka kautta voi seurata uuden taidemuseon rakentamista: 

https://www.raasepori.fi/etusivu/kaupunki/webcam/tammisaaren-museopiha/   

                                                                                                                                                                                       

Lisätietoa antavat: 

-      Albert de la Chapellen -säätiö, puheenjohtaja Henrik de la Chapelle, 0400 606042    

henrik.dlc@kolumbus.fi 

-      museonjohtaja Lassi Patokorpi, +358(0)19 289 2501, lassi.patokorpi@raseborg.fi 

 



 

 

 

Taustatietoa: 

Tammisaari, Raasepori 

Tammisaaren kaupunki on Raaseporin kaupunginosa, viehättävä pikkukaupunki aavistuksen yli tunnin päässä 

Helsingistä. Historiallisessa puukaupungissa rakennuksia on säilynyt 1700-luvulta asti. Tammisaari on edelleen 

eläväinen, suojaisa idylli, jonka kapeilla kaduilla askeltaajuus hidastuu ja puutarhat kutsuvat kurkistamaan sisäpihoille. 

Meri tulee kulkijaa vastaan joka puolelta.  

Raasepori: 

-        perustettu vuonna 2009 (kuntaliitos Tammisaari, perustettu vuonna 1546, Karjaa ja Pohja) 

-        asukkaita noin 28 000 

-        90 km Helsingin keskustasta, 70 km Salosta, 50 km Lohjalta 

-        julkiset liikenneyhteydet: juna sekä linja-auto 

-        Löydä Raaseporiin - Visit Raseborg 

-        www.visitraseborg.com 

Tammisaaren kulttuurikorttelissa toimii myös Raaseporin museo www.raaseporinmuseo.fi 

 

Tietoa rakennuksesta 

Uuden Chappe taidemuseon on suunnitellut JKMM Arkkitehdit, joka voitti vuonna 2019 järjestyn arkkitehtuurikilpailun. 
Rakennus täydentää Tammisaaren keskustassa sijaitsevan kulttuurikorttelin avoimen kulman. Arkkitehtuurin 
lähtökohtana on perinteisen kaksikerroksisen ja harjakattoisen kaupunkitalon moderni tulkinta. Julkisivujen tummaksi 
sävytetty kuusiparruverhous liittää uudisrakennuksen juurevaksi osaksi vanhaa kaupunkia. Museokokonaisuuteen 
kuuluvat olennaisesti myös korttelin muut rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja museopuutarha. 

Avaria, muunneltavia näyttelytiloja on kolmessa tasossa: Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat korkeat päänäyttelysalit. 
Maantasossa aula ja monitoimitila avautuvat kutsuvasti kadulle ja sisäpihalle. Alimman kerroksen maanalaisesta 
näyttelytilasta on yhteys Raaseporin Museon rakennukseen. Joustavat tilat mahdollistavat hyvin vaihtelevien 
näyttelyiden rakentamisen ja myös tapahtumakäytön. 

Chappe ottaa huomioon puukaupunkiympäristön ja kulttuurimaiseman, tuoden sommitelman täydellisen hienostuneesti 
tähän päivään. Päivitetty maisema sulautuu saumattomasti venesatamaan, puistometsiin ja saaristomeren kallioiksi. 
  
Suunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy www.jkmm.fi 
Pinta-ala: 1 210 neliömetriä 
Kerroksia: 3 
Materiaali: betoni ja puu 
  
Suunnitelmien toteuttamisesta vastaa paikallinen yritys K. Jousmaa Oy. 

 

 

Osoite: Kustaa Vaasan katu 11, 10600 Tammisaari 

www.chappe.fi 

info@chappe.fi 
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