
 

 
 
 
Chappe – taiteentalo meren äärellä on saanut nimensä mesenaattiensa Albert de la 
Chapellen ja Clara Bloomfield de la Chapellen mukaan. Chappe tarjoaa taide-elämyksen 
pilke silmäkulmassa ja toivottaa tervetulleeksi modernin taiteen ja nykytaiteen äärelle 
Raaseporiin Tammisaareen. Chappe on osa Tammisaaren kaunista kaupunkikuvaa, ja 
vuoropuhelussa kulttuurikorttelin museorakennusten, museopihan ja Galleria Elverketin 
kanssa.  

Chappe perustettiin Raaseporin Tenholasta kotoisin olleen lääketieteen tohtorin ja 
geenitutkija Albert de la Chapellen aloitteesta. Hänen nimeään kantava säätiö on rahoittanut 
ja rakennuttanut museon, joka tullaan lahjoittamaan Raaseporin kaupungille. Säätiön 
tavoitteena on tukea kulttuuria ja sivistystä, erityisesti Länsi-Uudellamaalla, Albertin 
kotiseudulla.  

Lääketieteilijät Albert ja vaimonsa Clara olivat hyvin kiinnostuneita taiteesta ja Albert perusti 
vuonna 2005 rahaston, jonka tuella ostettiin laadukasta modernia taidetta, keskittyen 
länsiuusmaalaisiin suomenruotsalaisiin taiteilijoihin. Kokoelmaan sisältyy merkittävä määrä 
hopeaesineitä, erityisesti barokin aikakaudelta. Albertin perimä taide ja hopea muodostavat 
kokoelmien rungon. Chappen näyttelyohjelmisto sisältääkin näyttelysarjan, jossa 
nykytaiteilijat tutkailevat taide- ja hopeakokoelmaa eri näkökulmista. 

Sysäys omaan taidemuseohankkeeseen tapahtui vuonna 2010. Claralla oli merkittävä rooli 
museohankkeen toteutumisessa. Hän halusi Chappen olevan moderni ja nykyaikainen: 
”Täällä ei pidä olla mitään vanhaa”. ”Dynaaminen museo, joka katsoo mieluummin eteen- 
kuin taaksepäin”, kuvailee Albertin veljenpoika Henrik de la Chapelle.  
 
”Albertilla oli fantastinen, kuiva huumorintaju. Hän oli sarkastinen ja ironinen, mutta samalla 
hyvin sympaattinen”, muistelee Henrik. Taiteen ohella Albert ja Clara keräsivät Muppet-, 
Muumi- ja Roope Ankka -hahmoja, joita näkyy heidän kotonaan otetuissa kuvissa.    
 
Chappe avataan yleisölle 12.3.2023. Museo tulee esittelemään taiteen, visuaalisen 
kulttuurin ja yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiöitä, erityisesti Pohjoismaisen ja Itämeren 
alueen taiteilijoiden töiden kautta. Nykytaiteen museona taiteen talolla on velvollisuus rikkoa 
rajoja ja herättää keskustelua. Haastaa, kysyä, kokeilla ja yllättää. Yleisöohjelma ei tarjoa 
pelkästään kauneutta, vaan myös epävarmuutta, rajuutta ja outoutta. Chappen toiminta on 
elämyksellistä ja kutsuvaa, aina vahvan muistijäljen jättävää.



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

Chappessa 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 
museoon. Joustavat tilat mahdollistavat vaihtelevien näyttelyiden rakentamisen sekä 
tapahtumakäytön. Albert de la Chapellen toiveen mukaan ympäristötietoisuus ja kestävä 
kehitys otetaan kaikessa toiminnassa huomioon. 

Taidemuseo ottaa huomioon puukaupunkiympäristön ja kulttuurimaiseman, tuoden 
sommitelman täydellisen hienostuneesti tähän päivään. Päivitetty maisema sulautuu 
saumattomasti venesatamaan, puistometsiin ja saaristomeren kallioihin. 

Chappe on taiteen talo meren äärellä. Se palkitsee taiteen ja kulttuurin lähiseikkailijat silmän, 
mielen ja sielun haasteella. 

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. 

Museopihalla on nettikamera, jonka kautta voi seurata uuden taidemuseon rakentamista: 
https://www.raasepori.fi/etusivu/kaupunki/webcam/tammisaaren-museopiha/ 

Osoite: Kustaa Vaasan katu 11, 10600 Tammisaari  
www.chappe.fi  
info@chappe.f 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstens hus vid havet 
Taiteentalo meren aarella 
Art house by the sea 
 

CHAPPE 


