
Briefing
Euroopan parlamentin rakennukset

EPRS | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto
Laatija: Francesca Davanzo
Historiallisten arkistojen yksikkö

FI
Maaliskuu 2016
PE 563.515

Euroopan parlamentin ensimmäinen
istuntosali
Schuman-rakennus, Luxemburg

TIIVISTELMÄ

Alkuvuosinaan Euroopan parlamentti kokoontui täysistuntoon eri paikoissa, muiden
toimielinten tai isäntämaiden käyttöön antamissa lainatiloissa. Omat tilat
täysistuntosaleineen se sai vasta vuonna 1973, kun Schuman-rakennus valmistui
Luxemburgiin.

Rakennus oli suunniteltu 1960-luvulla ja rakennustyöt aloitettiin vuonna 1970, mutta
alkuperäisiä piirustuksia jouduttiin pian muuttamaan Euroopan yhteisöjen tulevan
laajentumisen vuoksi. 1970-luvulla istuntosali oli säännöllisessä täysistuntokäytössä,
mutta kun parlamentin jäseniä vuoden 1979 välittömien vaalien jälkeen oli entistä
enemmän, ongelmaksi tuli tilanpuute.

Luxemburgin istuntosali on kuuluisa sisustuksensa taiteellisesta arvosta ja etenkin
peräseinää koristavansa sinkkireliefistä, jonka loi torinolainen Gruppo NP2 -ryhmä.
Taiteilijoiden haastattelujen ansiosta tässä katsauksessa voidaan kertoa tarkemmin
kyseisestä taideteoksesta ja muun muassa siitä, kuinka istuntosalin sisustuksesta
vastannut belgialainen urakoitsija tuli tilanneeksi teoksen italialaiselta ryhmältä.

Euroopan parlamentin puhemies Emilio Colombo
täysistunnossa Luxemburgissa vuonna 1979
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Schuman-rakennus edestä (2012)

Schuman-rakennus
Schuman-rakennuksessa on vuodesta 1973 toiminut monia Euroopan parlamentin
pääsihteeristön osastoja. Karu ulkomuoto ja hallinnollinen luonne kätkevät taakseen
ensimmäisen istuntosalin, joka suunniteltiin ja rakennettiin Euroopan parlamentin
täysistuntoja varten.

Vaikka parlamentin pääsihteeristön kotipaikkana oli alusta alkaen Luxemburg, 1960-
luvun puoliväliin mennessä kaupunkiin oli rakennettu vasta yksi rakennus Euroopan
yhteisöjen toimielimille. Kyseinen tornirakennus vihittiin käyttöön vuonna 1966, ja se
oli Euroopan parlamentin ja komission yhteiskäytössä. Modernisoitu rakennus toimii
nykyään konferenssikeskuksena.

Parlamentin toiminnan vilkastuminen ja siitä johtuvat tarpeet johtivat neuvottelujen
aloittamiseen Luxemburgin suurherttuakunnan kanssa hallinnollisen rakennuksen
rakentamisesta Kirchbergin kaupunginosaan. Parlamentin entisen pääsihteerin Hans
Nordin kabinetin kokoelmassa olevien asiakirjojen perusteella on voitu muodostaa
kuva Euroopan parlamentin ja Luxemburgin hallituksen yhteistyön vaiheista.

Vuonna 1965 Euroopan
parlamentti, jota kokouksissa
edusti yleisten asioiden
pääosaston johtaja Pierre
Ginestet, käynnisti neuvottelut
Luxemburgin julkisten töiden
ministeriön ja hankkeesta
vastaavan arkkitehdin Laurent
Schmitin kanssa. Parlamenttia
kiinnostivat erityisesti
toiminnalliset ja logistiset
näkökohdat, sillä se tarvitsi
noin 470 työhuonetta, joissa
olisi hyvä valaistus ja joista
30 tulisi poliittisten ryhmien
käyttöön ja
15 edustustarkoituksiin. Lisäksi tarvittiin noin 100-paikkainen kokoushuone
tulkkauskoppeineen, kirjasto sekä muita tiloja, kuten kahvila, ruokala ja
varastohuoneita muun muassa arkistoja varten.1

Kun rakennushankkeesta oli päästy sopimukseen, sen toteutus uskottiin kesäkuussa
1970 Compagnie d'Entreprises -yhtiölle (CFE, entinen Compagnie Belge de Chemins de
Fer et d'Entreprises). Työt oli määrä saada päätökseen vuoden 1973 loppuun mennessä.

Jo syyskuussa 1970, kun Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Tanska olivat liittyneet
Euroopan yhteisöjen jäseniksi, heräsi epäily rakennuksen koon riittävyydestä.
Suunnitelmia oli muutettava, ja rakennukseen päätettiin lisätä yksi kerros, mikä
kasvatti sen kapasiteetin 1 000:sta 1 200:aan henkeen. Ensimmäiset osastot muuttivat
rakennukseen tammikuussa 1973, vaikka työt olivat vielä kesken2. Vuoden loppuun
mennessä rakennus oli kokonaan käytössä. Euroopan parlamentin puhemiehen
Cornelis Berkhouwerin ehdotuksesta rakennus nimettiin Robert Schumanin mukaan.3

Nykyään tässä suorakaiteen muotoisessa rakennuksessa on kuusi maanpäällistä ja
kaksi maanalaista kerrosta sekä kaksi sisäpihaa, joiden ansiosta työhuoneisiin riittää
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Euroopan parlamentin puhemies Simone Veil Luxemburgissa vuonna 1979
järjestetyssä kokouksessa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden
ryhmän kanssa

luonnonvaloa käytävän molemmin puolin. Rakennus on 100 metriä pitkä, 56 metriä
leveä ja 33 metriä korkea. Sen kokonaispinta-ala on 36 000 m2 ja tilavuus 125 000 m3.

Vuodelta 1974 peräisin olevasta kirjeenvaihdosta4 löytyneistä piirustuksista käy ilmi,
missä käytössä eri kerrokset olivat. Kirjasto ja ruokala olivat pohjakerroksessa,
istuntosali, jäsenten baari ja puhemiehen työtilat olivat ensimmäisessä kerroksessa, ja
toisesta kerroksesta pääsi istuntosalin lehterille, tulkkauskoppeihin ja tarkkaamoon.
Samassa kerroksessa oli myös lehdistösali, pääsihteerin työtilat ja neuvoston jäsenille
tarkoitettuja työhuoneita. Kolmas kerros oli varattu poliittisille ryhmille. Kvestorit
olivat neljännessä kerroksessa, jossa oli myös hallinnon toimistoja, protokollaosasto,
muutama parlamentin valiokunta sekä työtiloja neuvoston ja komission jäsenille.
Viides kerros oli kokonaan parlamentin valiokuntien käytössä, kun taas kuudennessa
kerroksessa olivat silloinen pääosasto D, joka vastasi tutkimus- ja
dokumentaatiopalveluista, ja tulkit. Kahdessa maanalaisessa kerroksessa oli paino,
joka huolehti toimielimen työskentelylle välttämättömien asiakirjojen painamisesta ja
jakelusta, sekä teknisiä ja varastotiloja.

Istuntosali
Sulautumissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Luxemburg, Bryssel ja Strasbourg
valittiin Euroopan parlamentin väliaikaisiksi toimipaikoiksi. Vuonna 1965
pääsihteeristön yksiköt asettautuivat Luxemburgiin, kun taas täysistunnot oli määrä
pitää Strasbourgissa. 1970-luvulla käytiin vielä vilkasta ja avointa keskustelua yhden
toimipaikan valitsemisesta parlamentille. Parlamentin täysistuntoihin soveltuvan
istuntosalin rakentaminen Luxemburgiin oli herättänyt pelkoa siitä, että
Strasbourgista luovuttaisiin vähitellen kokouspaikkana.

Puhemies Walter Behrendt
ilmoitti avauspuheessaan
ensimmäisessä Schuman-
rakennuksessa pidetyssä
täysistunnossa päätöksen
syyt: ”Missään nimessä
pyrkimyksenä ei ole
vähentää poliittista
läsnäoloamme
Strasbourgissa. Sen sijaan
meidän on – niin vuonna
1973 kuten aiempinakin
vuosina – pyrittävä
selviytymään
mahdollisimman
taloudellisesti kasvavasta
työtaakasta, joka pakottaa meidät pitämään yhä enemmän istuntojaksoja.”5

Parlamentti oli hankkeesta vuonna 1965 käydyissä alkuvaiheen neuvotteluissa
pyytänyt tilavan, noin 100-paikkaisen kokoussalin rakentamista, mutta pääsihteeri
Hans Nordin puhemies Mario Scelballe vuonna 1970 osoittamasta muistiosta6 käy
selvästi ilmi, että asianmukaisille tiloille ja työoloille oli tilausta sekä Strasbourgissa
että Luxemburgissa. Niinpä vuonna 1971 ajantasaistetussa hankkeessa oli kyse
sellaisen istuntosalin rakentamisesta, jossa täysistunnot voitaisiin pitää
asianmukaisesti. Pierre Ginestetin Hans Nordille tammikuussa 1971 osoittamasta
muistiosta voidaan päätellä vaatimukset, jotka istuntosalin oli täytettävä. Tilaa oli
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oltava Euroopan parlamentin 142 jäsenelle, mutta saliin oli voitava lisätä 208 paikkaa
Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan todennäköistä liittymistä silmällä
pitäen (myös Norja oli jäsenehdokkaana, vaikka norjalaiset myöhemmin äänestivätkin
liittymistä vastaan). Istuntosalissa oli myös oltava paikat parlamentin puhemiehelle ja
puhemiehistölle, puhujakoroke, tilaa neuvoston ja komission edustajille ja heidän
mukanaan oleville virkamiehille sekä pöytä pikakirjoittajia varten. Suunnitelmien
mukaan ylempään kerrokseen rakennettaisiin lehteri, johon pääsisi sekä istuntosalista
että sen ulkopuolelta ja jossa olisi tilaa enintään 200 hengelle, toimittajat ja yleisö
mukaan lukien.7 Istuntosalissa oli oltava tulkkauskopit ja tekniset laitteet, kuten
kuulokkeet, mikrofonit ja televisionäytöt, joista saattoi seurata keskustelua ja nähdä
puhujan nimen ja käsiteltävän mietinnön otsikon.

Vaikka parlamentin virkamiesten päähuomio oli istuntosalin teknisissä ja käytännön
näkökohdissa, lopputuloksesta näkyy myös, että sisustusta on harkittu tarkoin.
Suorakaiteen muotoinen istuntosali (28 x 20 m) on sisustettu hienosti yhdistellen eri
materiaaleja: seinäpinnat ovat nahkaa, istuimet puuta ja kattovalaisimet ja -rakenteet
metallia. Jäsenten istuimet sijoitettiin U:n muotoon puhujakoroketta ja puhemiehen
koroketta vastapäätä. Peräseinää hallitsee geometrinen sinkkireliefi, jonka on
suunnitellut torinolainen taitelijaryhmä Gruppo NP2. Sen keskellä on kaksi reliefin
tavoin koristeltua ovea, jotka sulautuvat siihen täydellisesti ja joista pääsi puhemiehen
tiloihin.

Istuntosalin sisustus uskottiin belgialaiselle sisustussuunnittelijalle ja
huonekalupuusepälle René Simonisille, joka oli vuonna 1928 perustanut Entreprise
Simonis -yrityksen. Yritys on yhä toiminnassa ja on hankkinut nimeä osallistumalla
mittaviin hankkeisiin, joista mainittakoon Belgian senaatin istuntosali ja Bank Brussels
Lambert -pankki. Asiakirjoista ei kuitenkaan käy ilmi, miten Simonis ja Gruppo NP2
saivat istuntosalin sisustuksen toteuttaakseen. Se että sisustushankkeesta ei ole jäänyt
jälkiä Euroopan parlamentin historiallisiin arkistoihin eikä myöskään Luxemburgin
julkisten töiden ministeriön arkistoihin tai arkkitehti Laurent Schmitin piirustuksiin,
viittaa siihen, että asian järjestäminen jätettiin rakennusyhtiön tehtäväksi. Compagnie
d'Entreprises (CFE) valitsi suunnittelijaksi Simonisin, joka tunnettiin hyvin Brysselin
tuon ajan piireissä, todennäköisesti hänen todistettavan kokemuksensa perusteella.

Gruppo NP2:n jäsenten haastattelut ja Nerone Ceccarellin arkistosta saadut asiakirjat
valaisevat vaiheita, joiden kautta Gruppo NP2 sai reliefiveistoksen tehtäväkseen.8

Gruppo NP2
Gruppo NP2 -ryhmän perustivat Giovanni Ceccarelli, taiteilijanimeltään Nerone (1937–
1996), ja Gianni Patuzzi (s. 1932). He niittivät kansainvälistä mainetta9 vuosien 1962 ja
1974 välillä,10 saivat merkittäviä palkintoja11 ja tekivät yhteistyötä tunnettujen
taiteilijoiden, muun muassa Emilio Vedovan ja Marcel Breuerin, kanssa.
Taitelijanuorukaiset tutustuivat opiskeluaikanaan Venetsian kuvataideakatemiassa
(Accademia di Belle Arti) ja tapasivat uudelleen Torinossa vuonna 1959. Siellä sai
alkunsa menestyksekäs kumppanuus, kun he perustivat Gruppo NP2:n vuonna 1962.
Heidän työnsä perusajatuksena oli vapauttaa taide museoiden ja gallerioiden
kätköistä laajemman yleisön nähtäville. Tämä tapahtui yhdistämällä taide
arkkitehtuurin osaksi.

Borgaro Torinesessa sijainneesta ateljeesta, jossa kumppanit työskentelivät, tuli
varsinainen kokeilujen keskus, joka oli avoin myös muille taiteilijoille ja
käsityömestareille. Tuloksena oli hyvin monenlaisia teoksia. He suunnittelivat ja
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Giovanni Ceccarelli alias Nerone ja Gianni Patuzzi ryhmänsä kanssa.

toteuttivat monumentaalisia veistoksia, huonekaluja, sisustuselementtejä ja paneeleja
käyttäen eri tekniikoita metallin työstämisestä puun veistoon ja betonin ja marmorin
kaivertamiseen. Töissä yhdistyivät omaperäinen luovuus ja suuri tekninen taito. 1960-
luvun lopulla taiteilijakumppanit alkoivat kehittää tuotantoaan eri suuntiin ja tuottaa
uniikkien taideteostensa (joiden tekijäksi merkittiin yhä NP2) lisäksi sarjatuotantona
päällysteitä ja rakennuksiin liitettäviä lisäkoristeita. Haastattelussaan Gianni Patuzzi
luonnehti ateljeetyöskentelyä puurtamiseksi,12 mutta hänen sanoistaan välittyy yhä
ryhmän luomistyölle leimallinen innostus.

Vuonna 1964 Gruppo NP2 -
ryhmään liittyi myös Piercarlo
Ceccarelli, Neronen nuorempi
veli, joka tuolloin aloitteli
johtamisuraansa. Piercarlo hoiti
hallinnolliset ja kaupalliset asiat
ja oli ratkaisevalla tavalla
tekemässä ryhmän teoksia
tunnetuksi. Arkkitehtuuria
käsittelevissä näyttelyissä
hänen onnistui luoda tiivis
suhdeverkosto arkkitehteihin,
esittelytiloihin sekä taide- ja
muotoilugallerioihin ensin
Yhdysvalloissa ja myöhemmin
Euroopassa.13 Se alkoi pian
tuottaa tilauksia sekä julkiselta
että yksityiseltä sektorilta.

Reliefin toteutus
1960-lopulla Gruppo NP2:n teoksia oli näytteillä monissa tiloissa, muun muassa
muotoilija Roger Vanhevelin galleriassa, joka vielä nykyäänkin toimii Avenue Louisen
varrella Brysselissä. Tämä on todennäköinen selitys sille, että taiteilijat saivat
reliefiveistoksen tehtäväkseen. Koska Simonis ja Vanhevel14 tunsivat toisensa sekä
yksityiselämässä että työn puolesta ja koska Simonisin yrityksen ja Vanhevelin
gallerian tilat sijaitsivat lähellä toisiaan, on todennäköistä, että Simonis näki Neronen
ja Patuzzin töitä galleriassa ja valitsi siksi heidät hankkeensa toteuttajiksi.

Taitelija Gianni Patuzzin haastattelu joulukuussa 2014 tuotti monia lisätietoja kyseisen
taideteoksen toteutuksesta. Patuzzi muisti, että Piercarlo Ceccarelli toi ateljeehen
piirretyn luonnoksen seinästä, joka heidän oli määrä koristaa reliefillä. Seinän yläosassa
oli neljä suorakaiteen muotoista aukkoa, joihin tulisi tulkkauskopit ja joista taiteilijat
saivat innoituksen aiheensa kehittelyyn.

Reliefi kattaa noin 150 neliömetrin alan (25 x 6 m) ja koostuu 83 suorakulmaisesta,
vaihtelevan kokoisesta sinkkipaneelista, jotka on kiinnitetty kuuteen eri tasoon. Seinän
yläosan neljän aukon ympärille muodostuu kreikkalaistyylinen koristeaihe. Teoksen
yläosan pystyviivojen vastapainona ovat alaosan kaarevat linjat, jotka sulkeiden lailla
avaavat ja sulkevat abstraktin geometrisen kuvion. Nerone Ceccarellin sanoin teoksen
viesti on ilman käännöstäkin selvä15. Reliefi on peräisin vuodelta 1972.

Veistos luotiin kokonaisuudessaan Borgaro Torinesen ateljeessa, jossa taiteilijat
avustajineen yleensä työskentelivät. Koko prosessi suunnittelusta veistoksen
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Luxemburgin suurherttua Jean ja suurherttuatar Joséphine-Charlotte
AKT:n ja ETY:n neuvoa-antavan yleiskokouksen kokouksessa
Luxemburgissa vuonna 1976

valmistumiseen kesti noin kaksi kuukautta, joista kaksi viikkoa meni levyjen
maalaamiseen ja toiset kaksi viikkoa niiden etsaukseen. Alun perin levyt olivat 1 x
2 metrin kokoisia ja 2 millimetrin paksuisia.

Samanlaisia levyjä käytettiin arkkuihin, ja taiteilijat ostivat ne tapansa mukaan
paikalliselta kauppiaalta.

Levyjä työstettiin etsaustekniikalla, jota yleensä käytetään kaiverrus- ja
painomenetelmänä. Levyjen kuviot maalattiin vahamaisella aineella negatiivikuvaksi,
ja näin suojattiin sellaiset kohdat metallista, joita ei etsattaisi. Sen jälkeen levyt
pyyhittiin typpihappoon kastetuilla sienillä, jolloin happo syöpyi metallipintaan
enintään 1 millimetrin syvyydeltä. Syntyvää erikoista vaikutelmaa valon ja varjon
vaihtelusta kutsutaan termillä chiaroscuro. Levyt numeroitiin ja pakattiin
erikoisvalmisteisiin laatikoihin, lähetettiin Luxemburgiin ja – kuten käytäntönä oli –
rakennustöistä vastaava yhtiö asensi ne paikalleen taiteilijoiden ohjeiden mukaan.

Istuntosalin käyttö
Uuden istuntosalin
ensimmäinen täysistunto
pidettiin 12. helmikuuta 1973.
Komission silloinen
puheenjohtaja François-Xavier
Ortoli oli saapunut istuntoon
esittelemään komission
kuudennen, vuotta 1973
koskevan vuotuisen ohjelman.
Vuosien 1973 ja 1979 välillä
istuntosalissa pidettiin
35 Euroopan parlamentin
kokousta, joissa puhetta johti
neljä eri puhemiestä. Tänä
aikana Euroopan parlamentti
kokoontui täysistuntoon
vuoroin Luxemburgissa,
vuoroin Strasbourgissa, ja lähes puolet täysistunnoista pidettiin Luxemburgissa.
Vuosittaisen kokouskalenterin hyväksyi laajennettu puhemiehistö.

Ensimmäisestä kokouksesta saadun palautteen perusteella istuntosalia muutettiin
useaan otteeseen. Pääsihteeri Hans Nord listasi lausunnossaan tarvittavia parannuksia.
Salin äänijärjestelmän puutteet oli korjattava, oli asennettava laitteet, joiden ansiosta
henkilöstö voisi seurata keskustelua työhuoneistaan, ja komission ja neuvoston
henkilöstölle tarvittiin lisää istumapaikkoja.16 Myös tulkkikoppien lukumäärää lisättiin
neljästä kuuteen kieleen.

Istuntosalissa esitellyistä lukuisista mietinnöistä on syytä mainita Patijnin mietintö,
joka käsitteli luonnosta sopimukseksi Euroopan parlamentin suorista ja yleisistä
vaaleista. Siitä keskusteltiin täysistunnossa 14. tammikuuta 1975. Istuntoselostuksesta
käy ilmi, miten tärkeänä parlamentti piti tämän nimenomaisen keskustelun
saattamista julkisuuteen ja Euroopan kansalaisten tietoon. Tästä oli osoituksena
istuntosalissa läsnä olleiden toimittajien ja televisiokameroiden suuri määrä.17
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Poliittisten ryhmien istumajärjestys
istuntosalissa, syyskuu 1975.

Kesäkuussa 1979 pidettyjen ensimmäisten Euroopan
parlamentin vaalien jälkeen parlamentin jäsenten
määrä kasvoi 208:sta 410:een, eikä istuntosali enää
soveltunut täysistuntojen järjestämiseen. Aikaa
myöten ne pidettiin yhä useammin Strasbourgissa.
Vuosien 1975 ja 1980 välillä AKT:n ja ETY:n neuvoa-
antavan yleiskokouksen kolme
järjestäytymiskokousta ja viisi vuosittaista kokousta
pidettiin Schuman-rakennuksen istuntosalissa.
Yleiskokouksessa olivat edustettuina 46 Afrikan,
Karibian ja Tyynenmeren valtiota ja yhdeksän Lomén
sopimuksen allekirjoittanutta ETY-jäsenvaltiota.

Vuosien kuluessa Euroopan parlamentti ja muut
toimielimet käyttivät istuntosalia monenlaisiin
tilaisuuksiin ja kokouksiin, kuten parlamentin
jäsenten aloitteesta järjestettyihin tapahtumiin ja
keskustelutilaisuuksiin. Sitä käyttivät myös muut
järjestöt, kuten rauhanfoorumi World Peace Forum
ja Luxemburgin kansallinen nuorisoneuvosto, National Youth Council. Istuntosali on
myös tärkeä tutustumiskohde, jonne Euroopan parlamentin Luxemburgin-
tiedotustoimisto tuo vierailijaryhmiä.

Istuntosali, sen sisustus ja suuri sinkkireliefi ovat säilyneet täysin ennallaan, ja niiden
tarina muistuttaa elävästi vuosista, jotka olivat Euroopan parlamentille merkittävän
kasvun ja suurten muutosten aikaa.
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Vastuuvapauslauseke ja tekijänoikeudet:
Laatija on yksin vastuussa tämän asiakirjan sisällöstä, eivätkä asiakirjassa ilmaistut kannat välttämättä
vastaa Euroopan parlamentin virallista kantaa. Kopiointi ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin
tarkoituksiin on sallittu, kun lähde mainitaan ja Euroopan parlamentille ilmoitetaan asiasta etukäteen ja
toimitetaan kopio julkaisusta.
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