
Tässä julkaisussa kuvataan helsinkiläisiä kohteita, joiden valmistuminen ajoittuu  
1930–1970-lukujen väliselle ajanjaksolle. jakson alkuvaiheessa hallitsi funktionalistinen  
muotokieli. sitä sovellettiin ennakkoluulottomasti muun muassa lasipalatsissa ja 
autokomppanian rakennuksissa. kaupunkisuunnittelussa ihanteena oli terveellisyys – 
valon, ilman ja auringon tuominen asuntoihin. Taka-Töölö on hyvä esimerkki siitä, miten nämä  
tavoitteet vähitellen konkretisoituivat. Modernismiin kuuluvat myös sosiaaliset päämäärät.  
asumisessa tavoiteltiin hyviä olosuhteita kaikille yhteiskuntaluokille. Olympiakylä, kisakylä 
ja käärmetalo kertovat näistä pyrkimyksistä. Modernismille ominaista oli myös innostus 
rakennustekniikan kehitykseen, erityismaininnan ansaitsee Porthania-rakennuksen 
innovatiivisuus. ajanjakson loppupuolella panostettiin massatuotantoon, Pihlajamäen 
asuinalue on ensimmäinen elementtitekniikalla toteutettu aluerakentamiskohde Helsingissä.

julkaisun tarkoituksena on toimia innostavana opaskirjana, joka johdattaa lukijoita 
tutustumaan Helsingin modernismin huippukohteisiin ja tekemään omia havaintojaan 
paikan päällä. kirjoittaja on arkkitehti, tekniikan tohtori leena Makkonen, joka työskentelee 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa rakennussuojelun asiantuntijana.
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rakennustekniikassa tapahtui valtava muutos, 
kun siirryttiin vähitellen elementtien käyttöön 
ja rakentamisesta tuli suurtuotantoa. 1970-
luvullakin rakennettiin paljon. Asuntotuotannon 
laadun suhteen vuosikymmen oli problemaat-
tinen, mutta erityisesti julkisessa rakentami-
sessa saavutettiin myös kvaliteettia. Tässä 
julkaisussa pyritään taustoittamaan kohteiden 
syntyvaiheita kontekstissa lähihistoriaan. Näin 
rakennusten arvo voidaan ymmärtää paremmin.

Osa esiteltävistä kohteista on suojeltu joko 
asemakaavalla tai erityislain nojalla, osa on vielä 
vailla suojelua. Kohteista monet ovat hyvässä 
kunnossa ja niiden alkuperäiskäyttö jatkuu, 
jotkut niistä on vastikään restauroitu. Muutama 
kohde on päässyt valitettavan huonoon 
kuntoon ja joitakin on korjattu arvokkaista 
ominaispiirteistä piittaamattomalla tavalla. 
Julkaisun yhtenä tavoitteena onkin nostaa 
modernin arkkitehtuurin arvostusta siten,  
että sen arvoja ymmärrettäisiin varjella.

Modernismi arkkitehtuurin ilmentymänä  
ja suunnitteluteoriana on hyvin moninainen 
kansainvälinen 20. vuosisadan ilmiö. Siihen 
liittyy vahvasti historismin tuomitseminen. 
Modernismi ei hyväksy historiallisten tyylien 
rekonstruktiota. Siinä painotetaan suun-
nittelun rehellisyyttä muun muassa niin, 
että julki sivujen tulee vastata rakennuksen 
sisätilojen jäsentelyä. Modernismiin kuuluu 
innostus teknologiseen kehitykseen ja massa-
tuotantoon. Lisäksi siihen kuuluvat sosiaaliset 
päämäärät. Esimerkiksi asumisessa tavoitellaan 
hyviä olosuhteita kaikille yhteiskuntaluokille. 
Tähän liittyy taloudellinen rakentaminen ja 
”suurten massojen” arkkitehtuuri. Toisaalta 
modernismiin kuuluu myös ”sankariarkki-
tehtuuri”. Modernismin eräs tärkeä oppi on 
toiminnallisuuden eli funktionaalisuuden koros-
taminen (  mm. Louis Sullivan, 1896 )3. Modernis-
missa painotetaan sitä, että vain tarpeellinen 
on välttämätöntä, pyritään rationaalisuuteen 

JOHDANTO

MOdERNiSMiA EdUSTAVAT rakennukset 
ja alueet ovat merkittävä osa Helsingin 
kaupunki kuvaa ja arvokasta rakennus-
perintöä. Modernismilla on maassamme 
erityinen asema, sillä Suomen rakennuskanta 
on iältään nuorta, noin 95 % rakennuksista  
on valmistunut vuoden 1920 jälkeen.1 

Tämä julkaisu kertoo ajallisesti ja paikallisesti 
lähellä olevan rakennusperinnön arvoista. 
Julkaisussa esitellään funktioltaan erityyppisiä, 
tavalliseen arkeen liittyviä kohteita, asuin-
alueita ja yksittäisiä asuinrakennuksia, kouluja, 
liiketaloja sekä sairaaloita. Mukana on myös 
kulttuurirakennuksia, urheilu areenoita sekä 
liikenteeseen liittyviä rakennuksia. Kohteet 
kuuluvat kansainvälisen docomomo-järjestön2 
hyväksymään Suomen modernin arkkiteh-
tuurin avainkohteita sisältävään rekisteriin. 
Kaikki ne ovat myös valtakunnallisesti 
arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristö-
kohteita.

Kohteiden valmistuminen ajoittuu 1930–
1970 -lukujen väliselle ajanjaksolle, jolloin 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja arkki-
tehtuurin kehityksessä tapahtui paljon. 
Alussa nousi esiin funktionalismi ennakko-
luulottomana uutena suuntauksena. Sitten 
1930-luvun lama hidasti rakennustoimintaa 
ja siitä tuskin selvinneenä Suomi muiden 
mukana joutui sotaan. Olympialaisiin, ensin 
vuoden 1940, sitten vuoden 1952 kisoihin, 
valmistautuminen synnytti Helsinkiin lukuisia 
rakennuksia ja alueita. Sodan jälkeen funktio-
nalismin puhdasoppisuus vaihtui ensin 
romanttishenkisyyteen ja sen jälkeen oli 
vuorossa suomalaisen arkkitehtuurin kulta-
kaudeksikin kutsuttu 1950-luku. Vaikka 
sotavuosien jälkeen rakennusainepula ja 
lakot hankaloittivat toimintaa, asuntojen ja 
koulujen rakentaminen sodan tuhoamien 
tilalle ja suurten ikäluokkien tarpeisiin oli 
vilkasta. Seuraavalla vuosikymmenellä  
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ja koristeellisuus on ”rikos” ( Adolf Loos, 1908 ).4 
Erityisesti 1930-luvulla modernismissa hallitsi 
funktionalistinen muotokieli, joka perustuu 
kansainvälisesti omaksuttuun Le Corbusier’in 
kehittelemään viiden periaatteen ideaan 
( 1927 )5. Funktionalismin kaupunkisuunnitte-
lussa ihanteena on terveellisyys, valon,   
ilman ja auringon tuominen asuntoihin.

Suomalaisesta modernismin arkkitehtuurista 
on jo olemassa kiitettävä määrä tutkimus -
tietoa ja kirjallisuutta. Aihetta kuvaavina 
perusteoksina ovat muun muassa Raija-Liisa 
Heinosen funktionalismin läpimurtoa kuvaava 
tutkimus, 1950-luvun arkkitehtuuria käsitte-
levä Sankaruus ja arki -kirja sekä Timo Kohon 
suomalaisen modernismin vaiheita koskevat 
julkaisut antavat hyvän läpileikkauksen 
modernismin vaiheista. Arvokasta tietoa on 
erilaisissa opinnäytetöissä, erityisesti voisi 
mainita Johanna Hankosen lähiörakentamisesta 
kertovan väitöskirjan, Anne Mäkisen puolustus-
voimien arkkitehtuuria koskevat tutkimukset 
sekä Hilkka Högströmin olympiarakennuksista 
tekemät selvitykset. Useista rakennuksista 
ja alueista on tehty historiaselvityksiä, jotka 
sisältävät tärkeää tietoa myös kohteiden yllä-
pitoa ja restaurointia ajatellen. Varsin monesta 
suomalaisarkki tehdistä on julkaistu monografia, 
jossa heidän töistään on yksityiskohtaista 
tietoa. Lisäksi tämän julkaisun tekemisessä ovat 
arvokkaana lähteenä olleet Arkkitehti-lehden 
kirjoitukset, erityisesti vanhat lehdet, joista 
löytyy aikalaisarvioita ja rakennusten suunnit-
telijoiden omakätisiä kuvauksia kohteistaan. 

Vaikka tietoa on runsaasti, koottua julkaisua 
Helsingin modernismista ei ole toistaiseksi 
ollut olemassa. Tässä julkaisussa on esitelty 
kohteiden perustiedot ja kerrottu myös niiden 
nykytilasta. Tarkoitus on, että julkaisu toimisi 
innostavana opaskirjana, joka johdattaa   
lukijoita tutustumaan kohteisiin ja tekemään 
omia havaintojaan paikan päällä. 

Julkaisun tekstin on kirjoittanut arkkitehti, 
tekniikan tohtori Leena Makkonen. Kuvi-
tuksena on Helsingin kaupunginmuseon ja 
Suomen rakennustaiteen museon arkisto-
materiaalia, kaupunkisuunnitteluviraston 
omia valokuvia sekä valokuvaaja Kari 
Haklin tätä julkaisua varten ottamia kuvia.  
Ulkoasusta ja taitosta vastaa graafinen  
suunnittelija Mika Kettunen. Julkaisija on 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, jonka 
tavoitteisiin kuuluu myös rakennetusta 
kulttuuri ympäristöstä huolehtiminen. 

Kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila 
Laiturilla järjestettiin julkaisun kanssa  
samansisältöinen näyttely 9.8.–8.9.2012.
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Hilding Ekelundin vaikutus monen  
helsinki läisen asuntoalueen syntyyn on   
ollut huomattava. Asuinrakennusten arkki-
tehtuuri olikin kenties hänen ominta aluettaan. 
Hänen mukaansa ”tavallinen asuinrakennus 
ei voi eikä saa olla ns. suurta arkkitehtuuria” 
vaikkakin ”kiusaus ( …) tehdä esim. yksin-
kertaisesta asuinrakennuksen arkkitehtuurista 
jotain erikoista ja mullistavaa, on joskus liiankin 
suuri.” 9 Ekelund oli mukana jo Olympiakylässä, 
lisäksi 1950-luvun Sahanmäen alue Maunulassa 
on hänen kädenjälkeään. 

Olympialaisten päämajoituspaikaksi 1952 
valmistunut Kisakylä muistuttaa hyvin paljon 
Olympiakylää. Taloudellisen tehokkuuden 
saavuttamiseksi Kisakylä oli aikomus toteuttaa 
aluerakentamiskohteena, mutta tavoitteeseen 
ei kuitenkaan vielä täysin päästy. 

Vasta 1960-luvulla, jolloin asuntorakentaminen 
oli rakennusalan keskiössä niin määrällisesti 
kuin uusien rakennusmenetelmien kehittä-
misen suhteen, suunnittelussa astuivat kuvaan 
standardisointi, toiminnan rationalisointi ja 
suurtuotanto. Pihlajamäki oli 1960-luvun suuri-
mittaisen aluerakentamisen pioneerikohde. 

ASUMINEN

ASUNTORAKENTAMiNEN ON eri aikoina ollut 
keskeinen arkkitehtuurin osa-alue. Monet 
nimekkäät arkkitehdit ovat olleet aktiivisia 
asunto-olojen reformaattoreita. Asuntosuun-
nittelu oli muun muassa Alvar Aallon sydäntä 
lähellä. Hänen mukaansa ”asuntokysymys on 
epäilemättä tärkeimpiä asioita jotka meidän on 
ratkaistava. Koko meidän kulttuurimme lepää 
sen varassa, millaisia meidän asuntomme ovat ”.6 
Aallon oma talo Munkkiniemen Riihitiellä henkii 
vahvaa persoonallista ilmaisua, vaikkakin se 
perusmuodoiltaan noudattaa funktionalismin 
teemoja. 

Puolustusvoimien ennakkoluulotonta arkkiteh-
tuuria edustava Autokomppanian kasarmi oli 
Helsingin ensimmäisiä funktionalismin edus-
tajia. Kasarmin valmistuttua huomattiin, kuinka 
yleensä karunluonteinen sotilasarkkitehtuurikin 
voi olla viihtyisää. Kirjoitettiin, kuinka ”vasta 
valmistunut rakennus ei vaikuta lainkaan  
tavalliselta kasarmilta, vaan oikeiden ihmisten 
hauskalta asumukselta.” 7 

Ensimmäiset funktionalistiset asuinalueet,  
periaatteinaan pyrkimys valoisuuteen ja  
terveellisyyteen, toteutettiin Suomessa 
myöhemmin kuin Keski-Euroopassa, vasta  
1930-luvun lopulla.8 Kehitys näkyy Taka-
Töölössä. Sinä aikana kun alue pääosin 1930-
luvulla vaiheittain rakentui, kyseiset periaatteet 
nousivat yhä selkeämmin esiin. Vuosikymmenen 
lopussa valmistuneen Olympiakylän voi nimetä 
yhdeksi suomalaisen funktionalistisen asun-
toarkkitehtuurin merkittävimmistä kohteista. 
Suuntauk sen puhdasoppisiin piirteisiin yhdistyy 
siellä luonnon ympäristön ominaisuuksien 
huomioon ottaminen. Olympiakylä on myös 
varhainen esimerkki yleishyödyllisestä asunto-
tuotannosta. Sama tavoite käynnisti myöhemmin 
Olympiakylän vieressä sijaitsevan Käärmetalon  
rakentamisen, kun Helsingin kaupunki   
1940-luvun lopulla ohjelmoi sodanjälkeisen 
pula-ajan asunto rakentamista. 
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Modernismia Helsingissä_Sisus_140612.indd   7 14.6.2012   10.22



8  |  ASUMINEN 

eri huonetilojen samoin kuin ulkotilojen ja  
terassien suuntaus auringonvalon ja tuulen 
suhteen edullisesti.12

Oman kodin suunnittelussa molempien arkki-
tehtipuolisoiden osuus oli tärkeä. Myös valta -
osa kodin kalusteista on Alvar ja Aino Aallon 
suunnittelemia. Monista huonekaluista ja 
tekstiileistä tuli sittemmin yleisön saata-
villa olevia klassikkoja. Sisätiloissa on paljon 
lämpimän tunnelman tuovaa puuta ja monia 
erilaisia seinäpinnoitteita kuten kangasta. Myös 
puutarhan puolisot suunnittelivat yhdessä.13 

Elissa Aallon kuoltua 1994 Alvar Aalto Säätiö 
yhdessä Helsingin kaupungin ja opetus-
ministeriön kanssa hankki talon omistukseensa 
1998. Vuodesta 2002 alkaen talo on toiminut 
kotimuseona, jossa myös sisustus on säilytetty 
alkuperäisenä. Talossa tehtiin 2000-luvun 
alussa huolellinen kunnostustyö, jossa  
”ajalliset kerrostumat, ajan patina, yksityiskoh-
tien herkkyys ja ennen kaikkea voimakas paikan 
henki olivat restaurointitöiden pääasiana”.14 

ALVAR AALLON KOTI 
JA TOIMISTO
1935–36
RIIHITIE 20
ALVAR AALTO 

MUUTETTUAAN TURUSTA Helsinkiin 1933  
Alvar Aalto perheineen asui ensin kaupungin 
keskustassa kerrostalossa. Oman talon suun-
nittelu Munkkiniemen Riihitielle alkoi talvella 
1935 ja talo valmistui seuraavana kesänä. 
Alvar Aalto oli tuolloin toteuttanut jo suuriakin 
hankkeita muualle Suomeen ja noussut niiden 
ansiosta kansainväliseen maineeseen, mutta 
Riihitien talo oli ensimmäinen hänen suun-
nittelemansa nykyisen Helsingin10 alueelle 
valmistunut rakennus.

Riihitien talosta tuli perheen pysyvä koti,  
jossa Alvar ja Aino sekä myöhemmin Elissa 
Aalto asuivat loppuelämänsä. Myös Aallon 
toimisto sijaitsi kodin yhteydessä siihen 
saakka, kunnes uusi toimistorakennus 
valmistui 1955 lähelle Tiilimäkeen. 

Riihitien talon arkkitehtuuri toistaa funktiona-
lismin perusaiheita. Kuutiomainen valkoinen 
rakennus ei kuitenkaan noudata suuntauksen 
tiukkalinjaista muotokieltä, vaan taloa 
suunnitellessaan Aalto oli löytämässä oman 
persoonallisen ilmaisunsa.11 Talon kadun 
puoleisen niukkailmeisen julkisivun vasta-
painoksi yksityinen pihan puoli on auko-
tukseltaan ja muotoaiheiltaan varsin rikas. 
Modernismin arkkitehtuurille vieras perin-
teinen riukuaita rajaa suurta pihaa. 

Talon alakerrassa on oleskelutilojen ja keittiön 
lisäksi toimisto-osa, joka jatkuu myös toiseen 
kerrokseen. Sisäänkäynti molempiin on saman 
ulko-oven kautta. Toimiston ja olohuoneen 
välillä on myös sisäyhteys. Toisessa  
kerroksessa on makuuhuoneet ja pieni aula.  
Yläkertaan liittyy suuri kattoterassi, josta 
ennen lähiympäristön laajempaa rakentamista 
ja puuston kasvua avautui näkymä pitkälle, 
merelle saakka. Terassi ja piha ovat olen-
nainen osa asumista, sisä- ja ulkotilat liittyvät 
toisiinsa suurikokoisten ikkunoiden ja piha-
ovien välityksellä. Suunnittelussa oli tärkeää 

KUVA: AAS

KUVA: AAS
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Puolustusministeriössä pyrittiin rationalisoi-
maan kasarmien suunnittelua.19 1930-luvun 
alussa syntyi suositus optimaalisesti mitoite-
tusta miehistökasarmityypistä. Pyrittiin myös 
rakenteiden tarkoituksenmukaisuuteen ja 
kestävyyteen. Materiaalit ovat lujia, lattioissa 
mosaiikkibetonia, ovenvetimissä ja portaiden 
kaiteissa lattaterästä ja teräsputkea.20  
Hygienian parantaminen nähtiin tärkeänä 
tavoitteena asevelvollisten terveyden-
huollossa. Siitä syystä suosittiin helposti 
puhdistettavia pintoja ja vaaleita värejä.21 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen suuren 
ruokasalin peräseinälle arkkitehti suunnitteli 
suurikokoisen maailmankartan. Suomi on 
kartassa väritetty kullanväriseksi.22

Majoitussiipi ja luentosaleja käsittävä lyhy-
empi siipi muodostavat pohjamuodoltaan 
L-kirjaimen muotoisen kokonaisuuden. 
Miehistökasarmin pohjaratkaisu perustuu 
sivukäytävään, mikä on valonsaannin ja tuule-
tettavuuden kannalta edullisinta. Leveitä 
käytäviä saatettiin aikanaan käyttää vaikkapa 
voimisteluharjoituksiin.23 Katujen kulmassa 

MARTTA MARTiKAiSEN päätyönä 
puolustusminis teriön rakennustoimistossa 15 
voidaan pitää Helsingin autokomppanian 
miehistökasarmia ja autohallia. Vasta 
30-vuotiaan arkkitehdin ensimmäinen itse-
näinen suuri suunnittelu tehtävä oli vaativa ja 
samalla varsin opettavainen työ. Arkkitehdin 
tavoitteena oli tuoda karuun kasarmiarkki-
tehtuuriin inhimillisyyttä. Vaikka kasarmiarkki-
tehtuuri on luonteeltaan asiallista, askeettista 
sen ei tarvinnut olla.16 Paitsi viihtyisyyttä, 
lehdistössä ylistettiin funktionalistista arkki-
tehtuuria arvioiden, että autokomppanian 
miehistökasarmi on ”pohjoismaiden upein  
ja ajanmukaisin.” 17 Myös Martta Martikainen 
itse sai erityishuomiota päivä- ja aikakaus-
lehdistössä, sillä vielä 1930-luvulla naiset 
olivat vähemmistönä suomalaisessa  
arkkitehtikunnassa.18 

AUTOKOMPPANIAN MIEHISTÖKASARMI    
JA AUTOHALLI
KASARMI 1934–35, AUTOHALLI 1934–36
MECHELININKATU 32
MARTTA MARTIKAINEN

KUVA: HKM
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sivukäytävä kaartuu näkyen puolipyöreänä 
muotona ulospäin. Kadun puolen käytävä-
seinällä on nauhaikkunat, mikä ilmentää 
liikkeen jatkuvuutta, pihan puoleiset tupien 
ikkunat sen sijaan ovat yksittäisiä. Porras-
huone näkyy julkisivusta ulkonevana osana 
ja sen vertikaalisuuntainen ikkuna kuvastaa 
tilan toimintaa. Ulkoseinät ovat tiilestä 
muuratut, sileiksi rapatut ja alkujaan  
valkoisiksi maalatut. 

Autohalli on erillinen matala rakennus 
kasarmin länsipuolella. Sen suunnittelun 
lähtökohtana olivat autojen ja liikenteen 
tarpeet. Sisäänajo tapahtui matalien siipien 
pyöristettyjen ovenpielien välistä. Hallitilan 
suuri jänneväli mahdollistaa sisätilojen 
vapaan käytön. Huoltamotilat sijaitsivat 
hallin jatkeena pihan puolella omassa siives-
sään. Bensiinipumppukatos siroine betoni-
reunuksineen on pihan keskeinen aihe.24 

Talon alkuperäinen käyttäjä, Autokomppania 
muutti rakennuksista pois 2000-luvun 
alussa, jolloin miehistökasarmi oli vielä 
pääosin erittäin hyvin säilynyt sisätilojaan 
ja yksityiskohtiaan myöten. Sen jälkeen 
rakennus on ollut tyhjillään ja sille on 
mietitty uutta käyttöä. Tyhjillään olo on 
rapauttanut rakennuksen kunnon nopeasti. 

KUVAT: KH
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Alueen suunnittelun edistyksellisyydestä 
huolimatta rakentamistekniikassa siirryttiin 
melko hitaasti moderneihin menetelmiin. 
Ulkoisesti funktionalismin mukaisissa alku-
vaiheen töölöläistaloissa oli kantava tiili-
muuri.29 Vähitellen siirryttiin sekarunkoon, 
jossa talon keskellä sijainneet paksut sydän-
muurit saatettiin korvata teräsbetonipilareilla, 
mutta jossa muut pystyrakenteet olivat 
tiilestä muurattuja. Alimman kerroksen liike-
huoneistojen seinät saatettiin joskus suurten 
näyteikkunoiden aikaansaamiseksi korvata 
betonipilareilla. Pikkuhiljaa seinärakenne 
oheni uuden, täystiiltä paremmin lämpöä 
eristävän reikätiilen ansiosta. Näin asunto-
pinta-ala kasvoi ja rakentamisesta tuli 
taloudellisesti kannattavampaa.30 

TAKA-TÖÖLÖN   
ASUNTOALUE 
1930–39

TAKA-TööLöN ALUETTA alettiin toteuttaa 
jugend-kaavan pohjalta, jonka lähtökohtana 
oli vuosisadan vaihteessa järjestetyn koko 
Töölöä koskeneen asemakaavakilpailun tulos.25 
Kaavaa kuitenkin kritisoitiin ja sitä muutettiin 
jo 1916 keskeisenä ajatuksena kortteliraken-
teen avaaminen. Pieniä kortteleita yhdistettiin 
ja pihasiipiä poistettiin. Silti kritiikki jatkui ja 
kaavaan tehtiin edelleen useita muutoksia, 
joiden myötä korttelit vähitellen muodostuivat 
yhä avoimemmiksi ja väljemmiksi.26

Rakentamisen alkuvaiheessa asemakaava 
edusti vielä traditionaalista ajattelua ja talotkin 
olivat yksityiskohdiltaan klassistisia ornament-
teineen, leveine räystäineen ja pilariaiheineen. 
Vähitellen rakennuksissa alkoi ilmetä funk-
tionalismin piirteitä, erityisesti julkisivuissa. 
Siirryttiin asteittain kohti yhä suurempaa 
pelkistystä ja yksinkertaistusta. Sileissä 
rappauspinnoissa ei ollut juuri enää koris-
teita. Poikkeuksen teki 1920- ja 1930 -lukujen 
vaihteeseen osunut lyhyt art deco -kausi 
tunnistettavine julkisivuaiheineen ja porras-
huoneineen. Julkisivut maalattiin vaaleiksi 
valoisuuden ja hygienian tunnun lisäämiseksi. 
Huoneiden funktio näkyi ikkunoiden vaihtele-
vassa koossa, erkkerit toivat lisää valoa sisä-
tiloihin. Ulko-ovet suunniteltiin huolella, niissä 
käytettiin isoja lasipintoja sekä kromia. Porras-
huoneet saattoivat olla hyvinkin yksinkertaisia, 
mutta parhaimmillaan niiden suunnittelussa  
oli arkkitehdin lisäksi mukana myös taiteilijoita 
ja käsityöläis mestareita.27 

Alkuvaiheen umpikorttelirakenne ja  
rakennusten syvä runko eivät juuri antaneet 
mahdollisuuksia uudistaa asuntojen pohja-
ratkaisuja. Funktionalismin ihanteet valoisuu-
desta ja tarkoituksenmukaisesta tilankäytöstä 
eivät siten voineet toteutua. Vasta Taka-
Töölön viimeiset rakentamisvaiheet toteut-
tavat puhtaasti funktionalismin päämääriä 
sekä rakennusten arkkitehtuurin että   
myös asemakaavan suhteen.28 
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suudet, pinnanmuodot, ilmansuunnat ja 
näkymät. Kallioinen ja metsäinen ympäristö 
sulautuu osaksi kokonaisuutta, rakennustapa 
on avoin ja väljä. Arkkitehtuurissa on nähty 
muista Pohjoismaista omaksuttuja teemoja 
sekä Välimeren maiden rakennuskulttuurin 
vaikutuksia.35 Useimpien rakennusten 
vino sijoitus suhteessa katulinjaan toistuu 
teemana myös asuintalojen arkkitehtuurissa, 
erilaisissa erkkereissä ja parvekkeiden  
sijoituksessa. Talot edustavat puhdaslinjaista 
”valkoista funktionalismia”, mutta toisaalta 
niissä on 1920-luvun klassismin henkeä,   
muun muassa loivat harjakatot.36 

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetuissa 
taloissa asunnot olivat suhteellisen pieniä 
mutta valoisia, koska ne olivat joko läpi talon 

OLyMPIAKyLä
ENSIMMÄINEN VAIHE 1939–40, 
TOINEN VAIHE 1941 –48 
HILDINg EKELUND, MARTTI VÄLIKANgAS 

OLYMPiAKYLä ON suomalaisen funktio-
nalismin merkittävimpiä kohteita ja avain teos 
koko suomalaisen asuntoarkkitehtuurin  
kehityksessä. Alueen toteutus oli jatkoa 
valtion ja Helsingin jo 1910-luvulla aloittamalle 
asuntopulan helpottamiseen ja spekulaation 
estämiseen tähtäävälle sosiaaliselle asunto-
tuotantotoiminnalle. Sellaisena se on  
ensimmäinen varsinainen yleishyödyllinen 
rakentamiskohde Suomessa.31 

Olympiakylän oli tarkoitus valmistua 
Helsingin 1940 olympialaisten urheilijoiden 
majoittamista varten, mutta lopulliset 
käyttäjät olisivat vähävaraisia perheitä, 
pienipalkkaisia virkamiehiä ja ammatti-
työläisiä. Asunnot mitoitettiin kooltaan 
sellaisiksi, että asukkaiden tulot riittäisivät 
vuokranmaksuun.32 Alueen rakentaminen 
aloitettiin tammikuussa 1939. Sota siirsi  
olympialaiset, mutta asuntoalueen  
rakentaminen jatkui läpi sotavuosien.

Olympiakylän rakennuttaja Helsingin Asunto-
keskusosuuskunta Haka tilasi ehdotuksen 
asemakaavaksi ja yleissuunnitelmaksi arkki-
tehtiryhmältä, johon kuuluivat Alvar Aalto, 
Hilding Ekelund, Kaj Englund, Georg Jägerros 
ja Martti Välikangas.33 Ehdotuksen pohjalta 
työtä jatkoivat Ekelund ja Välikangas. He 
tekivät kyseiseen tutkielmaan vain vähäisiä 
muutoksia. Rakennusten sijoitus maastoon 
muuttui hieman, lisäksi he kehittivät 
muutamia uusia asuntotyyppejä. Ensim-
mäisessä vaiheessa toteutetut rakennukset 
Ekelund ja Välikangas suunnittelivat yhdessä, 
jatkossa Ekelund toimi yksin.34 

Olympiakylä toteuttaa funktionalismin 
kaupunkisuunnittelun periaatteita terveel-
lisestä ja luonnonläheisestä asumisesta. 
Rakennusten sijoittelu ei noudata jäykästi 
muualla Euroopassa tavanomaista suora-
kulmaista koordinaatistoa, sen sijaan lähtö-
kohtana ovat luonnonympäristön ominai-
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avautuvia tai sijoittuivat päätyihin. Toisessa 
rakennusvaiheessa asuntojen kokoa jouduttiin 
edelleen pienentämään ja sijoittamaan kerros-
tasoille yksi asunto lisää. Niin jouduttiin 
tyytymään myös yhteen suuntaan avautuviin 
asuntoihin. Alkuvaiheen taloissa oli myös 
parvekkeet, jotka olennaisella tavalla  
nostivat asumisen tasoa, mutta sodan-
jälkeisessä niukassa taloudellisessa tilanteessa 
parvekkeita ei enää saanut rakentaa pieniin 
asuntoihin. Vaikka asunnot olivat funktio-
nalismin ideologian mukaisesti tarkoituksen-
mukaisia ja niukkoja, pienissäkin asunnoissa  
oli asumisen kvaliteettia.37 

Alueen ympäristösuunnitelman laati puutarha-
arkkitehti Elisabeth Koch. Puutarha-arkkitehti 
Paul Olsson täydensi suunnitelmia muutaman 
asuintalon osalta. Olympiakylässä on luonnon-
olosuhteista riippuen puutarhamaisia, 
metsäisiä sekä kallioisia pihoja. Kaikille piha-
tyypeille on yhteistä, että ne muodostavat 
yhtenäisen puoliavoimen pihatilan. Tonteilla on 
paljon luonnonpuustoa. Pihakäytävät ja huolto-
alueet oli pääosin suunniteltu sorapintaisiksi, 
oleskelualueet ja pihapolut olivat nurmipintaan 
rajautuvia liuskekivipintaisia alueita.38 Olympia-
kylän miljöö on säilynyt varsin hyvin lähellä 
alkuperäisasuaan.
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Seuraavan vuoden ohjelma käsitti useita 
aluekohteita. Tavoitteena oli hankkeiden 
yhtäaikaistamisella saavuttaa kustannus-
hyötyjä pula-ajan vaikeissa olosuhteissa. 
Yksi kohteista oli Käpylässä Mäkelänkadun 
varrella sijaitseva kortteli.39 

Kortteliin oli alun perin suunniteltu  
sijoitettavaksi useita L-kirjaimen muotoisia 
asuin rakennuksia.40 Lindegrenin toimisto 
sai kuitenkin vapaat kädet kehitellä suunni-
telmaa. Koska koko kortteli oli nyt tarkoitus 
toteuttaa yhdellä kertaa, oli perusteltua 

KääRMETALO 
1949–51
MÄKELÄNKATU 86
YRJö LINDEgREN

ENNEN SOTAA tapahtuneen Taka-Töölön 
toteuttamisen jälkeen kerrostaloraken-
taminen oli ollut käytännöllisesti katsoen 
pysähdyksissä. 1940-luvun lopulla Helsingin 
kaupunki halusi edistää sodanjälkeisen asunto-
pulan ratkaisua ja asetti komitean valmiste-
lemaan yleishyödyllistä rakentamistoimintaa. 
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ajatella kokonaisuutta uudesta lähtö-
kohdasta.41 Niinpä ratkaisu muuttui totaa-
lisesti. Kokonaisuus käsittää kaksi käärme-
mäisesti polveilevaa talolamellia sekä kadun 
varressa olevan piharakennuksen, johon talon 
asukkaita varten rakennettiin lastentarha, 
sauna uima-altaineen, lämpö- ja sähkökeskus 
sekä pesula. Kahteen asuinrakennukseen tuli 
yhteensä 190 asuntoa keskipinta-alaltaan 
vajaa viisikymmentä neliötä. Myös piha-
rakennuksessa oli alun perin muutama asunto. 
Toisen asuinrakennuksen päätyyn tuli lisäksi 
liiketiloja maito-, liha- ja sekatavarakaupalle.42 

Suunnittelun tärkeä tavoite oli sovittaa 
rakennukset luontevasti vaihtelevaan 
maastoon ja tontin rakentamaton osa säily-
tettiin mahdollisimman luonnonmukaisena. 
istutussuunnitelman on todennäköisesti 
tehnyt puutarha-arkkitehti Elisabeth Koch. 
Oleskelupiha sijoittuu asuinrakennusten  
länsipuolelle, suojaan liikenteen melulta. 
Rakennuksen polveilevan muodon ansiosta 
pihaan muodostuu syvennyksiä pienille  
pihatiloille molemmin puolin lamelleja.43
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Piharakennus45 on pihan suuntaan polveileva 
ja kadun puolella suoralinjainen. Julkisivuissa 
materiaalien käyttö on rikkaampaa kuin asuin-
rakennuksissa, seinäpinnoissa on sekä sileää 
että profiloitua rappausta, kadun puolen 
korkea sokkeliosa on graniittia. Rakennus 
kunnostettiin 1980-luvulla ja tilat ovat edel-
leen alkuperäisessä käytössä. Rakennuksessa 
toimii lasten päiväkoti, myös saunaosasto 
uima-altaineen on toiminnassa. Lisäksi 
piha rakennukseen on sijoitettu taloyhtiön 
yhteiset tekniset tilat.46

Käärmetalossa näkyvät sodan jälkeiset 
asumisen ja arkkitehtuurin ihanteet.  
Funktionalismin periaatteisiin, asumisolojen 
terveellisyyteen, asuntojen valoisuuteen sekä 
standardisointiin, yhdistyvät arkkitehtuurin 
orgaaniset muodot ja maanläheiset materi-
aalit. Asuintalot ovat pienistä muutoksista ja 
ikkunoiden uusimisesta huolimatta säilyneet 
pääpiirteissään rakentamisvaiheen asussa, 
mutta kunto on heikohko. Ne odottavatkin 
perusteellista kunnostusta. 

Käärmemäinen muoto syntyi toistamalla 
vuorotellen kahta erilaista vinosuunnikkaan 
muotoista lamellityyppiä. Varsinaiset asuin-
huoneet ovat kaikki säännöllisen muotoisia, 
vinoja kulmia on keittiöissä ja muissa apu-
tiloissa sekä porrashuoneissa. Asuntojen 
poikittaiset kantavat väliseinät ovat näkyvillä 
myös rakennuksen ulkoisessa hahmossa. 
Molemmissa lamellityypeissä on kolme 
asuntoa porrastasannetta kohden. Kaksi 
niistä ulottuu läpi rungon, yksi avautuu vain 
yhteen suuntaan, lähes kaikissa on parveke. 
Porrashuoneiden detaljeissa, metallipinna-
kaiteissa ja puisissa käsijohteissa on 1950-
luvun henkeen hillittyä koristeellisuutta.  
Käärmetalon värisuunnitelmat laati taiteilija 
Eino Kauria. Hän määritteli paitsi ulkomaa-
lauksen värit myös sisävärit, niin porras-
huoneissa kuin asunnoissakin.44
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SAHANMäEN   
ASUINALUE
1951–56
MAUNULA 
HILDINg EKELUND 

HiLdiNG EKELUNdiN 1950-luvun asunto-
arkkitehtuurin päätyönä voidaan pitää 
Maunulan Sahanmäen aluetta, jossa hän 
kehitteli edelleen Olympiakylän aikaisia suun-
nittelupariaatteitaan. Maunulassa toteutuu 
skandinaavinen idea asuntoalueen monipuoli-
sesta rakennustyyppivalikoimasta. Rakennus-
tyypistön monimuotoisuudesta huolimatta 
kokonaisuus on ilmeeltään yhtenäinen ja 
poikkeuksellisen ehyt, sillä Ekelund sai yksin 
suunnitella koko laajan alueen.47 Kokonaisuus 
käsittää neljä pistetaloa, kolme lamellitaloa 
sekä kaksikymmentäkaksi rivitaloa. Lamelli-  
ja pistetalot sijoittuvat mäen laelle ja rivitalot 
kolmeen rinteen suuntaiseen riviin niiden 
alapuolelle. Lamellitaloista kaksi on pohjamuo-
doltaan kaartuvaa ja ne myötäilevät rinnettä, 
kolmas on suora, loivasti porrastuva massa.
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Ekelund ja puutarha-arkkitehti Elisabeth  
Koch suunnittelivat yhdessä kerrostalojen 
pihoja. Rivitalojen pihojen suunnittelijaa  
ei ole pystytty selvittämään.50 Maunulan 
Sahanmäen asuntoalue on laadukasta arjen 
ympäristöä, vaikka on luonteeltaan vaatima-
tonta ja vähäeleistä. Kokonaisuus on varsin 
väljästi rakennettu, mutta monin paikoin 
erityyppisten rakennusmassojen vaihtelevasta 
rytmistä syntyy pienimittakaavaisia kaupunki-
tiloja. Alueella on nähtävissä sodanjälkeisen 
ajan arkkitehtuurin henki, joka rakentuu 
funktionalismin pohjalle mutta jota rikastaa 
”arkkitehtuurin inhimillisten arvojen korostus.” 51

Sahanmäen alueella korostuu ajalle tyypillinen 
runsas vaihtelu materiaalivalikoimassa, 
joka kuitenkin alistuu kokonaisuuden 
rauhalliseen ilmeeseen.52 

Pistetalot erkkereineen ja epäsymmetrisine 
kattomuotoineen kiinnittävät huomion. 
Asunnot sijoittuvat spiraalimaisesti keskellä 
sijaitsevan portaikon ympärille kukin omalle 
sisäänkäyntitasanteelleen. Kaikki huoneistot 
ovat pohjaratkaisultaan erilaisia. Kullakin 
porrastetulla kerrostasolla on kolme kaksioita 
ja yksi pieni kolmio. Kaikissa asunnoissa on 
rungosta ulkoneva parveke. Pistetalojen 
sisäänkäyntiä on korostettu vaalealla tiilellä 
sekä porraskiveyksen liuskekivellä. Taloissa 
oli alun perin asukkaiden yhteinen katto-
terassi, mutta se on myöhemmin rakennettu 
umpeen.48 

Rivitalot rajaavat katutiloja ja niiden välistä 
avautuu näkymiä rinnettä ylös ja alas. Ne on 
toteutettu puolitasoratkaisuna rinteeseen 
sovittaen. Taloja on kaksi tyyppiä, kussakin 
talossa on viisi asuntoa. Asuintilat sijoittuvat 
eri tavoin suhteessa toisiinsa ja ulkotiloihin 
riippuen siitä, mihin kerrokseen ja mille 
puolelle taloa sisääntulo on sijoitettu.  
Ekelund kiinnostui jo varhain rivitaloista, 
mutta erityisesti 1950-luvulla hän kehitteli 
tätä talotyyppiä. Tuolla vuosikymmenellä 
rivitalo tuli yleisestikin uudeksi vaihtoehdoksi 
asuntovalikoimaan.49 
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perinteisiä menetelmiä käyttäen.55 Standardi-
sointia käytettiin kuitenkin keittiöissä ja 
kylpyhuoneissa, jotka perustuivat muutamiin 
tyyppiratkaisuihin.56 Merkittävää on, että 
Kisakylässä käytettiin jo esivalmisteisia 
porrassyöksyjä. Alueen noin kolmesataa 
esivalmisteista porrassyöksyä olivat maamme 
ensimmäiset. Porrassyöksyt valmistettiin 
työmaalla, ei vielä tehtaassa. Porrassyöksyjen 
teollinen valmistus alkoi vasta 1954.57 

KISAKyLä
1950–52
PAULI SALOMAA

KiSOJEN PERUUNTUMiSEN takia Olympiakylä 
ei toiminutkaan sille tarkoitetussa tehtä-
vässä vaan oli otettu jo asuinkäyttöön. Sen 
sijaan kesään 1952 siirrettyihin olympialaisiin 
mennessä valmistui sen naapuriksi Kisakylä, 
jonne noin 7500 miesurheilijaa pääasiallisesti 
majoitettiin. Kisakylä oli olympiarakennus-
toimiston laajin rakennusprojekti. Kokonai-
suuteen kuuluu neljätoista asuinrakennusta, 
joihin tuli yhteensä 565 asuntoa. Taloille 
annettiin olympialaisiin viittaavia nimiä, kuten 
”Lähtökuoppa”, ”Maaliviiva” ja ”Voittaja”.53 
Asunnot ovat kooltaan noin kahdesta-
kymmenestä noin sataan neliötä. Asuintalojen 
lisäksi rakennettiin kisatoimistorakennus  
sekä lämpökeskus, johon tuli myös liiketilaa.

Kokonaisuus käsittää kolme erillistä rakennus-
ryhmää. Suurin ryhmä sijaitsee välittömästi 
Olympiakylän eteläpuolella Koskelantien 
toisella puolella. Kaksi taloa sijoittuu lännem-
mäksi Koskelantien varteen ja kaksi Sofian-
lehdonkadulle. Olympiakylän eteläpuoliset 
rakennukset ovat pohjamuodoltaan taitetun 
L-kirjaimen muotoisia ja Sofianlehdonkadun 
talot U-kirjaimen muotoisia, joten niille 
muodostuu puolisuljettuja pihatiloja.  
Lännempänä Koskelantiellä sijaitsevat talot 
ovat suoria, vähäisesti porrastuvia massoja. 
Arkkitehtuuri, hieman varioituna eri osa-
alueilla, muistuttaa paljolti Olympiakylää. 

Niukkojen resurssien puitteissa toteutetussa 
Kisakylässä painotettiin kaikin mahdollisin 
tavoin taloudellisuutta ja tehokkuutta. Sitä 
silmällä pitäen rakennukset suunniteltiin 
siten, että ne saatettiin kisojen jälkeen 
ilman muutoksia ottaa varsinaiseen asuin-
käyttöön.54 Alun perin Kisakylä oli aikomus 
toteuttaa aluerakentamiskohteena, toisin 
sanoen tähdättiin alueen samanaikaiseen 
ja yhtenäiseen rakentamiseen. Riskien  
välttämiseksi työ kuitenkin lopulta jaettiin eri 
rakennusliikkeille. Siten suunnitteluvaiheessa 
tehty tyypittely jäi osittain hyödyntämättä  
ja rakentaminen tapahtui pääasiassa  
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PIHLAJAMäEN   
ASUNTOALUE
1959–64, 1968–58
OLLI KIVINEN, LAURI SILVENNOINEN,   
ESKO KORHONEN 

ELEMENTTiRAKENTAMiSESTA OLi Suomessa 
keskusteltu jo koko 1950-luvun ajan, mutta 
Pihlajamäki oli ensimmäinen kohde, jossa 
täyselementtitekniikkaa sovellettiin kerros-
talojen rakentamisessa ensimmäisen kerran. 
Alueen rakentajat, Helsingin Asuntokeskus-
kunta Haka ja Helsingin Sato Oy, olivat siinä 
edelläkävijöitä Helsingin seudulla. Arkkitehti 
Lauri Silvennoisella oli merkittävä rooli siinä, 
että elementtitekniikalla kyettiin luomaan 
arkkitehtonisesti korkealaatuinen asuinalue.59 
Silvennoinen oli hyvin kiinnostunut tästä ajan 
uudesta mahdollisuudesta ja tutustui myös 
alan kansainväliseen kehitykseen.60 

Kymmenentuhannen asukkaan alueen  
asema kaavan laati Olli Kivinen. Asemakaavan  
taustalla voidaan nähdä kansainvälinen 
puutarhakaupunki-ideologia, jota täällä 
sovellettiin metsäiseen maastoon. Pihlaja-
mäen kohdalla voidaankin puhua metsä-
kaupungista.61 Alue piirtyy metsäisessä  
ympäristössään veistoksellisena maamerk-
kinä, missä näkyy Le Corbusier’n kaupunki-
utopian vaikutus. Tyhjä tila rakennusten 
ympärillä oli yksi 1960-luvun kaupunkisuun-
nittelun tavoiteltu ominaispiirre.62 Pihlajamäki 
rakennettiin luonnonlähtökohdiltaan rikkaasti 
vaihtelevaan maisemaan, jossa on paljon 
avokalliota näkyvillä. Arkkitehtuuri korostaa 
maaston muotoja. Valkoiset rakennukset ja 
kallioinen metsäluonto muodostavat  
kontrastin keskenään. Puistojen, katujen, 
tonttien ja metsän rajat eivät ole selkeitä. 
Alavissa maastonkohdissa on matalia julkisia 
rakennuksia, ylärinteillä taitetut lamellit 
myötäilevät maastokäyriä. Tornitalot on 
sijoitettu lakialueille. Asuntokadut kiertävät 
kortteleita ulkopuolelta. Ostoskeskus sijaitsee 
ajan lähiösuunnitteluperiaatteiden mukaisesti 
kerrostalokokonaisuuksien keskellä  
liikenteen solmukohdassa.63 
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Koko Pihlajamäen alueella asuntojen keski-
pinta-ala on noin kuusikymmentä neliötä. 
Talotyyppejä on vain muutama. Rakennukset 
ovat selkeäpiirteisiä, ulokkeita tai syvennyksiä 
ei julkisivupinnoissa juuri ole. Hakan alueella 
on pääasiassa kolmikerroksisia lamellitaloja. 
Valtavan pitkät taitetut massat muodostavat 
keskelleen suojaisia piha-alueita. Erikoisuutena 
on tavallisuudesta poikkeava talotyyppi, jossa 
on kaksi kaksikerroksista rivitaloa päällekkäin.66 
Saton rakentamalla alueella lamellitalot 
muodostavat rajaavan muurin, alueen sisä-
osassa on sekä torni- että lamellitaloja.67

Valmistuessaan Pihlajamäki sai runsaasti 
positiivista huomiota osakseen, mutta varsin 
pian keskustelu kääntyi kriittiseksi tiiviimmän 
ja kaupunkimaisemman rakenteen noustessa 
yleiseksi ihanteeksi. Aluetta on tiivistetty 
1970-luvulla rakentamalla ostoskeskuksen 
pohjoispuolelle uusia, arkkitehtuuriltaan 
varsin vaatimattomia asuinrakennuksia. 

Alueen pohjoisosa annettiin Hakan raken-
nettavaksi. Rakennusten suunnittelija oli 
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton asunto-
osasto, jossa työtä johti Esko Korhonen. 
Lounaisesta Saton alueesta järjestettiin 
yleinen arkkitehtikilpailu, jonka voittaja  
Lauri Silvennoinen suunnitteli talot.64 Arkki-
tehtikilpailussa edellytettiin asuntotyypistöä, 
joka mahdollisti teollisten rakennustapojen 
käytön. Nimenomaan tämä Pihlajamäen osa 
onkin kiinnostava elementtirakentamisen 
kehityksen kannalta. Ensimmäisessä 
vaiheessa rakennetut tornitalot toteutettiin 
suurmuotti tekniikkaa käyttäen, toisessa 
vaiheessa lamellitaloja rakennettaessa  
siirryttiin jo täyselementtitekniikkaan. 65
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KOULUT HELSiNKiLäiSEN MOdERNiSMiN merkki teoksiin 
kuuluu monta erityyppistä koulurakennusta. 
Metsätalon arkkitehtuurissa on paitsi   
rakentamisajankohdan valtavirtauksen,  
funktionalismin, myös klassismin piirteitä, sillä 
sijainti Kaisaniemessä vanhan empirekeskustan 
ja uudemman kaupunkirakenteen välissä  
asetti suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. 
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Santahaminan kadettikoulu olisi voinut   
jäädä toteuttamatta, ellei Suomelle vuodeksi 
1940 myönnetty olympialaisisännyys olisi 
vauhdittanut hanketta. Koulu edustaa sitä 
laadukasta ja edistyksellistä arkkitehtuuria, 
jota puolustusministeriön rakennustoimis-
tossa erityisesti 1930-luvulla kehiteltiin. 

Kauppakorkeakoulu on erinomainen esimerkki 
suomalaisessa arkkitehtuurissa sodan jälkeen 
esiintyneestä linjasta, jolle tyypillistä on 
lämpö ja koristeellisuus. Näitä ominaisuuksia 
voidaan pitää paitsi reaktiona sodan jälkeiseen 
tilanteeseen, myös Ruotsista omaksuttuina 
vaikutteina.68 

1950-luvulla, kun sodan vaikutuksista alettiin 
vähitellen selvitä ja suuret ikäluokat kasvoivat 
kouluikään, rakennettiin lukuisia eri tason 
koulurakennuksia. Myös Helsingin yliopiston 
opiskelijamäärä kasvoi voimakkaasti ja uusien 
tilojen tarve kävi ilmeiseksi. Rakennettiin 
Porthania, joka on yksi merkittävimmistä 
tuon ajan suomalaisista yliopistorakennuksista. 
Kuten Kauppakorkeakoulukin, se on vastikään 
restauroitu tavalla joka nostaa sen erityisarvot 
näkyville. 

Meilahden kansakoulu oli 1950-luvulta alkaen 
kouluarkkitehtuurissa ilmenneen uudenlaisen 
koulusuunnittelun ensimmäisiä esimerkkejä. 
Tuolloin vapauduttiin kehittelemään erilaisia 
variaatioita, joissa arkkitehtuurin keskeisenä 
päämääränä oli oppilaiden olosuhteiden  
optimointi. 1950-luvun loppuvuosina 
toteutettu Työväenopiston laajennusosa, 
pelkistetty, linjakas ja puhdaspiirteinen pieni 
rakennus piiloutuu Helsinginkadun opisto-
talon taakse ja on siten voinut monelta jäädä 
kokonaan huomaamatta. Myös se voidaan 
täydellä syyllä nimetä yhdeksi suomalaisen 
modernismin merkkitöistä. 
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vanhempaan aikakauteen, ja rakennuksessa 
on monia klassismin piirteitä, kuten symmet-
risyys ja tilojen monumentaalisuus. Sisäpihan 
ja puiston puoleiset kapeat ja korkeat ikkunat 
ovat klassismiin viitaten ankaran säännölli-
sessä järjestyksessä.70 

Pääsisäänkäynti sijaitsee neliömäisen pihan 
puolella, jonne tullaan ilmavan pergolan alta, 
ja toinen sisäänkäynti sitä vastapäätä samalla 
akselilla Fabianinkadun puolella. Niiden välillä 
on läpikuljettava valoisa aula. Luokkahuoneet 
ja tutkimuslaitoksen tilat sijoittuvat kahdessa 
siivessä pääasiassa molemmin puolin keski-
käytävää, joka päättyy toisessa päässä 
valoisaan porrasaulaan ja toisessa 
päässä suurehkoon ikkunaan. Keskisiiven 
kolmannessa kerroksessa on sisäpihalle   
avautuva leveä sivukäytävä, mikä suunniteltiin 
käytettäväksi myös opetustarkoituksiin. 
Funktionalismin teeman mukaiselle tasa-
katon muodostamalle terassille sijoitettiin  
seitsemän kasvihuonetta erilaisia metsä-
tieteellisiä kokeita varten.71 

METSäTALO
1938–39 
UNIONINKATU 40 
JUSSI PAATELA 

KAiSANiEMEEN OLi alun perin suunnitelmissa 
rakentaa useampia rakennuksia käsittävä  
kokonaisuus maa- ja metsätieteelliselle 
tiedekunnalle. Projekti kuitenkin keskeytyi 
olympialaisiin valmistautumisen takia, 
sillä tiedekunnalle varatut rahat tarvittiin kisa-
rakentamiseen. Sitten sota siirsi suunnitelman 
toteuttamista. Lopulta, kun suunnittelua 
jatkettiin, päädyttiin yhteen rakennukseen, 
johon metsätaloustieteellisen tiedekunnan 
kanssa sijoittui Metsätieteellinen   
tutkimuslaitos.69 

Ympäröivä eri-ikäisistä rakennuksista koostuva 
kaupunkirakenne asetti suunnittelulle reuna-
ehtoja. Metsätalo on olemukseltaan vahvasti 
funktionalismin mukainen, mikä ilmenee muun 
muassa kuutiomaisessa perusmuodossa, 
Fabianinkadun puolen epä symmetrisyydessä  
ja nauhaikkunoissa sekä interiöörin yksityis-
kohdissa. Umpikorttelirakenne kuitenkin viittaa 
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Useassa kohdassa suunnittelijat joutuivat 
pohtimaan alkuperäisen ja uuden erottamista 
toisistaan. Ykkösvaiheessa pyrittiin piilotta-
maan kaikki uusi tekniikka, kakkosvaiheessa 
Museoviraston ohjeen mukaan sijoitettiin 
muun muassa tekniset installaatiot näkyville. 
Kolmannen kerroksen sivukäytävätilassa, 
jonka lattiapinnoite vaati osittaista uusimista, 
haluttiin uusi sulauttaa vanhaan vaikuttavan 
yhtenäisen tilantunnun säilyttämiseksi. Siksi 
käytävän puolivälissä matto yksinkertaisesti 
vaihtuu vanhasta uuteen mahdollisimman 
huomaamattomasti.76

Rakennuksen interiöörissä72 on käytetty 
yhteensä seitsemää eri puulajia, mikä sopiikin 
metsäalan kouluun. Ensimmäisen kerroksen 
suuri luentosali on tästä upea esimerkki. 
Pääasiallinen lattiamateriaali on kumimatto. 
Pääaulan lattia on lasitettua keraamista tiiltä, 
joka on kauniisti patinoitunut. Portaikot   
ovat mosaiikkibetonia. 

Metsätalossa tehtiin 2000-luvun ensimmäi-
sellä kymmenellä vaiheittainen restaurointi. 
Koko talo tuli nyt humanistisen tiedekunnan 
käyttöön.73 Korjaustöiden alkaessa rakennus 
oli monilta osin säilynyt erittäin hyvin alku-
peräisessä kunnossa, parhaiten yliopiston 
käytössä olleet keski- ja pohjoissiivet.74 Tavoit-
teena oli säilyttää vanhaa mahdollisimman 
pitkälle. Pihalla ja ulkoasussa muutokset olivat 
palauttavia, samoin auloissa, käytävissä ja 
osassa opetustiloja. Kuitenkin ensimmäisen 
vaiheen restauroinnissa jouduttiin tilankäytön 
tehostamiseksi huonejako uusimaan täysin 
luokkahuoneiden osalta. Toisessa vaiheessa 
huonejako pystyttiin pääosin säilyttämään.75 
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SANTAHAMINAN  
KAdETTIKOULU
1939–41
SANTAHAMINA
OLAVI SORTTA 

ENNEN SANTAHAMiNAN rakennuskokonai-
suuden valmistumista Suomen Kadettikoulu 
toimi eri rakennuksissa Helsingin keskustassa ja 
Munkkiniemessä. Koululta kuitenkin puuttuivat 
kunnolliset liikuntatilat. Sellaisten rakentami-
seen anottiin määrärahoja useampaan ottee-
seen, mutta tuloksetta. Asia sai käänteen, kun 
vuoden 1940 olympialaisten järjestelyvastuu 
saatiin Suomeen. Rakentamispäätös syntyi silloin 
nopeasti. Uuden kadettikoulun oli määrä toimia 
urheilijoiden majoitustilana, sillä oli selvää, ettei 
päämajoituspaikaksi aiottu Olympiakylä riittäisi 
koko tarpeeseen. Sijoituspaikaksi valitussa 
Santahaminassa olisi urheilijoille myös hyvät 
harjoittelumahdollisuudet.77 

Puolustusministeriön teknillisen osaston  
rakennustoimistossa pääsuunnittelijana toimi 
Olavi Sortta.78 Rakennustyöt aloitettiin keväällä 
1939 ja harjannostajaisia ehdittiin viettää saman 
vuoden elokuussa, kunnes sota katkaisi raken-
tamisen. Heti välirauhan aikana töitä kuitenkin 
päästiin jatkamaan ja koulu valmistui 1941.79 
Santahaminaan rakennettiin kaikkiaan kuusi 
rakennusta; itse koulu, ruokala, kurssirakennus, 
kasarmi, upseerien asuinrakennus sekä talli. 

Uimahallin rakentamista jouduttiin erityisesti 
perustelemaan. Argumentit olympiaurheilijoiden 
tarpeista sekä upseerien hyvän kunnon merki-
tyksestä ja vielä siitä, että monissa muissa 
maissa vastaavissa oppilaitoksissa uima-altaita 
oli rakennettu, menivät lopulta läpi. Kadetti-
koulun uimahalli rakennettiin ja se oli tuolloin 
vasta toinen julkinen sisäuimahalli Suomessa.80 
Uimahalli toteutettiin koulurakennuksen yhtey-
teen omana rakennussiipenään, jonne kuljetaan 
pääsisäänkäyntiaulasta. Selkeän perusmuotoi-
sena kiiltäviksi maalattuine pyöreine pilareineen 
ja kevyine lasiseinineen se on harvinaisen kaunis 
tila. Erikoista on uimahallin yhteydessä oleva 
pohjamuodoltaan puolipyöreä amfiteatteri-
mainen sauna.81 

KUVA: KH
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Alueella keskeisesti sijaitseva ruokala-
juhlasalirakennus on vaikuttava yhtenäinen 
arkkitehtoninen kokonaisuus. Se on alueen 
rakennuksista sekä sisäosiltaan että ulkoarkki-
tehtuuriltaan viimeistellyin. Rakennuksen 
toisessa kerroksessa on keskeinen halli ja 
sen toisella puolella juhlasali, toisella ruokala. 
Julkisivussa on tyyliteltyjä kypärä-aiheisia  
reliefejä. Samoin sisätiloissa on monia koriste-
aiheita, muun muassa sotilashahmoja. Kiiltä-
viksi maalatut pylväät ovat kullan- ja hopean-
värisiä tilojen arvokkuutta korostaen.82 

Kadettikoulu oli viimeinen puolustusministeriön 
rakennustoimistossa suunniteltu rakennus. 
Sodan jälkeen puolustuslaitoksen rakennuksia 
suunnittelivat useimmiten yksityiset arkkitehdit, 
ministeriölle jäi valvojan rooli.83 

Aiottuja vuoden 1940 olympiakisoja ei siis 
koskaan pidetty, mutta kun kisat 1952 järjestet-
tiin, toimi kadettikoulu Suomen kisajoukkueen 
majoitus- ja harjoittelupaikkana. Sen jälkeen 
koulussa on toiminut ja toimii edelleen   
Maanpuolustuskorkeakoulu.
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SANTAHAMINAN KADETTIKOULU
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KAUPPAKORKEA KOULU
1941–50, RUNEbERgINKATU 14
HUgO HARMIA, WOLDEMAR bAECKMAN 

KAUPPAKORKEAKOULUN SUUNNiTTELU- ja 
rakentamisprosessi kesti kaikkiaan lähes 
kymmenen vuotta. Sitä alettiin valmistella  
välirauhan aikana ja koulun suunnittelusta järjes-
tettiin arkkitehtuurikilpailu, joka päättyi kesällä 
1941. Hugo Harmian ja Woldemar Baeckmanin 
voitto ehdotuksen pohjalta jatkettiin välittömästi 
suunnittelutyötä, mutta rakentamaan päästiin 
sodan takia vasta kesällä 1948. Sodanjälkeisestä 
rakennusainepulasta ja toistuvista lakoista  
huolimatta työ edistyi ripeästi ja koulu valmistui 
keväällä 1950.84 

Korttelin epäsäännöllinen muoto saneli   
pitkälti perusratkaisua ja eri tilojen sijoittumista 
rakennukseen. Yhtä lailla koulun toiminnalliset ja 
opetukselliset edellytykset olivat suunnittelun 
tärkeä lähtökohta. Varsinaisia luokkatiloja ei 
sijoitettu neljättä kerrosta korkeammalle, alun 
perin hissi oli nimittäin tarkoitettu vain opettajien 
käyttöön. Luokkatilat suunnattiin optimaalisesti 
auringonvalon suhteen, hiljaisuutta vaativat tilat 
sijoitettiin suojaan katumelulta. Rakennus jakautuu 
selkeisiin, toiminnallisesti eriluonteisiin osiin. 
Keskisiipeen sijoittuvat eteishallin lisäksi  
suuri luentosali, ruokala sekä juhlasali.

Koulun juhlasali suunniteltiin monikäyttöiseksi, 
sillä sen tuli toimia myös ulkopuolisten järjestä-
mien kokousten, konserttien ja tanssiaisten pito-
paikkana. Siksi siitä tuli tasalattiainen ja istuimista 
siirrettävät. Salin muoto ja materiaalit suunniteltiin 
akustiikan ominaisuuksia silmällä pitäen, säätö-
mahdollisuus järjestettiin sivuseiniin sijoitetuilla 
kääntö levyillä.85 

Rakennuksessa on ominaista luonnonmateriaalien 
kuten tiilen ja lakatun puun käyttö. Monin paikoin, 
esimerkiksi pääaulan lattiassa sekä katoissa, ovissa 
ja kaiteissa on hienovaraisia dekoratiivisia aiheita. 
Kiinteät sisustukset suunnitteli pääasiassa arkki-
tehti Sakari Nironen. Vain hierarkkisesti tärkeimpiin 
tiloihin suunniteltiin irtokalusteita, suunnittelijana 
toimivat Olli Borg ja ilmari Tapiovaara, muutoin 
kalusteet olivat standardivalmisteisia. Kaikki  
valaisimet olivat Paavo Tynellin suunnittelemia.86 
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Sodan jälkeisessä Suomessa julkisia  
rakennuksia koristeltiin värikkäälläkin tavalla. 
Kiinteästi rakennukseen liitetyt taideteokset 
ovat olennainen osa arkkitehtuuria.87  
Kauppakorkeakoulun sisäänkäyntiä korostaa 
Michael Schilkinin keramiikkareliefi, joka 
valmistettiin Arabian tehtaalla.88 Schilkin piirsi 
myös rakennuksen edessä olevan suihku-
kaivon, johon liittyy Aimo Tukiaisen veistos 
”Liikevoitto”. 

Myöhemmin rakennuksessa on tehty joitain 
vähäisiä muutoksia, kuten eteläsiiven korotus 
1955 sekä ilmanvaihtokonehuoneen rakenta-
minen sen jatkeeksi 1980-luvulla.89 Rakennus 
restauroitiin90 1990-luvun lopulla, jolloin 
se oli tärkeimmiltä osiltaan säilynyt varsin 
hyvin alkuperäisessä asussaan. Rakennuksen 
päätilojen, kuten aulojen, juhlasalin ja sen 
vaikuttavan puuinteriöörin sekä luentosalien 
muutokset rajoitettiin välttämättömimpään. 
Muita tiloja ja niiden varustusta palautettiin 
lähemmäksi alkuperäistä. Taideteokset, 
kiinteä kalustus ja muu varustus oli pääosin 
säilynyt, uusi kalustus suunniteltiin niihin 
sopivaksi.91 Kauppakorkeakoulun 1940-luvun 
ilme ja henki on restauroinnissa kyetty  
säilyttämään erittäin hyvin.
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Modernismia Helsingissä_Sisus_140612.indd   38 14.6.2012   10.26



39

MEiLAHdEN KANSAKOULUSTA tuli merkittävä 
uudenlaisen, kaavamaisuudesta vapautuneen 
kouluarkkitehtuurin symboli.93 Monet 1949 
järjestetyn arkkitehtikilpailun ehdotuksista 
olivat tuomariston mielestä onnistuneella tavalla 
sovinnaisista koulutyypeistä poikkeavia.  

MEILAHdEN   
KANSAKOULU 92

1949–53
JALAVATIE 6
VILJO REVELL, OSMO SIPARI 
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Voittajaksi valittiin ehdotus ”Piha”, tekijöinä 
Viljo Revell94 ja Osmo Sipari. Kun voittaja-
ehdotuksen kuvat oli julkaistu, ne herättivät 
myös kriittisiä kannanottoja. Ratkaisua  
pidettiin outona ja epäiltiin erikoisen muotoisen 
koulurakennuksen tulevan kaupungille kalliiksi. 
Näiden arvioiden sävy muuttui päinvastaiseksi, 
kun koulu valmistui.95 

Helsingin koulurakentamissuunnitelmassa 
Meilahden koulu oli ajoitettu kiireellisimpien 
joukkoon, sillä alueella oli huutava pula koulu-
tiloista. Toteutusaikataulua nopeutti myös se, 
että ennen vuoden 1952 olympialaisia haluttiin 
rakentaa mahdollisimman monta koulua, jotka 
voisivat kisojen ajan toimia urheilijoiden ja  
kisavieraiden majoituspaikkana.96 

Punatiilinen, kaksikerroksinen, vapaamuotoi-
sesti kaartuva rakennus muodostaa etelään 
avautuvan suojaisan pihan. Eteläsivussa on 
nauhaikkuna, takajulkisivu on suljetumpi.  
Koulurakennuksen tilajako on selkeä. Kaikki 
normaaliluokat sijaitsevat rakennuksen etelä-
sivulla, erikoisluokat vastakkaisella puolella. 
Liikunta-juhlasali ja ruokala sijoittuvat keskei-
sesti sisäänkäynnin välittömään yhteyteen. 
Kaartuva käytävä on rakennuksen eri osissa 
joko sivu- tai keskikäytävä. 
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Kattomuodosta käytiin paljon keskustelua 
suunnittelun eri vaiheissa. Kilpailun palkinto-
lautakunta edellytti, että osaan rakennusta 
esitetty tasakatto kattoikkunoineen korva-
taan Suomen ilmastoon paremmin sopivalla 
ratkaisulla. Toisaalle rakennukseen ehdotetun 
sahakattoratkaisun tuomaristo myös torjui 
pitäen muotoa tarpeettomana. Lopulta  
Revell ja Sipari olivat pakotettuja muuttamaan 
kaikki katot satula- tai pulpettikatoiksi.   
Katemateriaalikin vaihtui toteutusvaiheessa 
kuparista pelliksi. Tiilijulkisivun värisävystä 
Revell oli hyvin tarkka. Ensimmäiset työmaalle 
toimitetut tiilet hän hylkäsi liian tummina. 
Samoin hän oli hyvin vaativa betoniosuuksien 
laadun ja pintastruktuurin suhteen ja edellytti, 
että sahapintaisen muottilaudoituksen jälki 
jää näkyville.97 

Kiinteän sisustuksen suunnitteli Revellin 
toimistossa työskennellyt sisustusarkkitehti 
Olli Borg. Revell koetti saada myös koulun 
irtaimen sisustuksen toimistonsa suunnitelta-
vaksi, sillä hän ei pitänyt valmismallistoja 
kelvollisina. Siihen ei kaupungin taholta 
kuitenkaan suostuttu. Toisen kerroksen 
aulassa on Onni Ojan pelkistetty, ihmis hahmoja 
esittävä työ nimeltään ”Vauhtia ja odotusta”.98 

Koulurakennus on säilynyt näihin päiviin  
ilman merkittäviä muutoksia, mutta kunto 
alkaa olla monin osin heikko. Vuoden 2011 
aikana aloitettiinkin koulun ensimmäisen 
laajamittaisen peruskorjauksen valmistelu. 
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alan lehdissä.103 Ahtaalla keskustatontilla 
paikalla rakentaminen olisikin ollut hankalaa. 
Elementti tekniikan avulla pystyttiin myös 
nopeuttamaan rakentamisaikataulua. Lisäksi 
se oli Ervin mukaan hyvä keino saavuttaa 
siroja, keveitä rakenteita ja toteuttaa tavoite 
ilmavuudesta ja valoisuudesta.104

PORTHANIA99

1950–57
YLIOPISTOKATU 3
AARNE ERVI 

PORTHANiA ON toteutettu 1949 pidetyn 
yleisen arkkitehtikilpailun ja sen jälkeen järjes-
tetyn jatkokilpailun pohjalta, jonka voittajaksi 
valittiin yksimielisesti Aarne Ervin ehdotus.100 

Porthania-rakennus kytkeytyy ehjästi ympä-
ristöönsä. Ulkoarkkitehtuuri on neutraalia, 
joten rakennuksen olemus ei ole ristiriidassa 
läheisen empirekaupunginosan kanssa vaan 
sopeutuu sen ilmeeseen. Ulkopuoli kuvastaa 
rakennuksen sisäistä rytmiikkaa. Etupiha 
on tärkeä osa rakennuskokonaisuutta paitsi 
toiminnallisesti, myös kaupunkikuvallisesti.101 

Aarne Ervi oli läpi uransa innostunut 
kehittelemään uusia rakennusteknisiä 
ratkaisuja. Hänen panoksensa erityisesti 
esivalmisteisten teollisten materiaalien 
esiin nostamisessa oli suuri.102 Porthania on 
elementtitekniikan käytössä edelläkävijä, 
jota sen valmistuessa esiteltiin monissa 
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Rakennuksen suunnittelussa varauduttiin 
yliopistoelämän nopeaan kehitykseen ja 
sen edellyttämiin tilatarpeiden muutoksiin. 
Mahdollinen tarve huonetilojen uudelleen 
ryhmittelyyn otettiin heti alusta alkaen 
huomioon. Siksi rakenneratkaisu suunniteltiin 
joustavaksi. Kaikki väliseinät ovat kevyitä 
ja siirrettäviä, pilarien määrä on minimoitu. 
Kevyet väliseinät ovat yläosastaan lasia 
siellä missä mahdollista. Näin tiloihin saadaan 
jatkuvuuden tuntua ja myös keskikäytäville 
luonnon valoa. Sisustus on tärkeässä roolissa. 
Ervin arkkitehtuurin herkkyys ilmenee   
erityisesti huolellisissa yksityiskohdissa   
ja harkituissa materiaalivalinnoissa.105 

Rakennuksen 2000-luvun alkuvuosina  
tapahtunut restaurointi106 on yksi onnistu-
neimpia viime aikojen modernin arkkitehtuurin 
korjaus kohteita Suomessa. Ulkoseinien laatoi-
tettujen sandwich-elementtien uusiminen olisi 
edellyttänyt koko julkisivun purkamista, siksi 
päädyttiin ainoastaan paikkaamaan vauriot 
ja puhdistamaan julkisivupinta. Talotekniikan 
uusiminen ajan vaatimusten tasalle ei ollut 
helppo tehtävä. ilmastointikone huoneille 
onnistuttiin kuitenkin löytämään paikat 
rakennusrungon sisältä ja taitavalla kanavien 
sovituksella kyettiin suurimmalta osin säilyt-
tämään alkuperäinen arkkitehtoninen ilme.107 
Sisätilojen patinaa ei haluttu piilottaa vaan 
mahdollisimman paljon alkuperäistä säästettiin. 
Muutamissa kohdin suunnittelijat joutuivat 
tekemään valintoja säilyttämisen ja uusimisen 
välillä. Porrashuoneen lasitiiliseinämä oli 
suurelta osin rikki ja mustunut siten, ettei  
sen lävitse enää tullut valoa. Seinämän   
alku peräinen idea oli siten kadonnut. Siksi  
se radikaalisti uusittiin kokonaan ja valo virtaa 
jälleen sisälle. Käytävän patinoitunut korkki-
levyseinämä puolestaan haluttiin säästää, 
vaikka sitä jouduttiin huonoksi menneiden 
korkkilaattojen takia pienentämään. Työtä 
ohjasi kaikkiaan pyrkimys hienovaraiseen  
tasapainoon uuden ja vanhan välillä.108 
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Aulis Blomstedt perehtyi urallaan syvällisesti 
arkkitehtuurin teoriaan ja pohti peruskäsitteitä, 
kuten muotoa ja harmoniaa. Blomstedtin 
kehittämä Canon 60 -harmoniateoria on 
Työväenopiston laajennusosassa toteutunut 
kattavasti.112 Laajennusosan viimeistellyssä 
pelkistyksessä on selviä viittauksia myös 
alanko maalaisen de Stijl -ryhmän tuotantoon, 
joka korosti ideologiassaan järjestystä, selkeyttä 
ja yksinkertaisuutta. Ryhmän värimaailma, 
kuitenkin taitettuna, toistuu muun muassa 
rakennukseen liittyvissä erityyppisissä 
tasoissa.113 Rakennuksessa on selvästi  
nähtävissä myös Blomstedtiin tärkeän esikuvan,  
Le Corbusierin vaikutus, jonka kehittelemät  
viisi perusperiaatetta toteutuvat rakennuksessa 
kattopuutarhaa lukuun ottamatta. Läntinen 
luokkasiipi on nostettu pilarien varaan.   
Pilari-palkki-järjestelmä mahdollistaa sen 
puhdasoppisen nauha ikkunafasadin.114 

Kaikkien neljän kerroksen aulassa on pitkä, 
tumman siniharmaa umpiseinä. Kerrosten 
muissa keskeisissä seinäpinnoissa ja  
porrashuoneessa on oma tunnusvärinsä, 
ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa  
vihreä, kolmannessa punainen ja neljännessä 
keltainen. Sisätiloissa on myös paljon lakattuja  

TyÖVäENOPISTON 
LAAJENNUSOSA
1955–59
HELSINgINKATU 26
AULIS bLOMSTEDT 

HELSiNGiN TYöVäENOPiSTON Opistotalo 
muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluu 
klassistinen päärakennus109 Helsinginkadun 
varrella ja sen takana Alppikatuun rajautuva 
laajennusosa. Jo alkuperäiseen rakennus-
ohjelmaan kuului opistotalon laajentaminen. 
Ensimmäiset suunnitelmat laadittiin 1930-
luvun alussa. Tontilla olevaa kalliota alettiin 
louhia, mutta työt keskeytettiin vuodeksi 
1940 suunniteltujen olympialaisten valmis-
telujen takia. Seuraavaksi sota pysäytti 
projektin toteuttamisen. Vasta 1950-luvun 
puolella päästiin suunnittelua taas jatkamaan. 
Ensin luonnossuunnitelmia laadittiin 
kaupungin rakennustoimiston talonrakennus-
osastolla, mutta pian todettiin että resurssi-
syistä suunnittelutehtävä tulisi antaa   
ulkopuolisen arkkitehdin tehtäväksi.   
Aulis Blomstedt valittiin työhön.110 

Vanha ja uusi osa sijoittuvat samansuuntai-
sina massoina tontille, joka takaosassaan 
päättyy kallioseinään. Laajennusosa käsittää 
juhlasalin näyttämötiloineen ja lämpiöineen, 
oppilasravintolan, kaksi suurta luentosalia 
sekä kymmenisen luokkahuonetta. Lisäksi 
rakennukseen tuli kolme asuntoa.111

KUVA: SRM
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olennaisesti liittyvä aihe on taiteilija   
Sam Vannin abstrakti maalaus ”Contra-
punctus” toisen kerroksen aulassa, jonne 
Blomstedt luonnosteli sille paikan. Rakennus 
materiaaleineen, väreineen, kalusteineen, 
valaisimineen ja maalauksineen muodostaa 
kokonais taideteoksen.115 

puupintoja pehmentämässä värimaailmaa. 
interiööri  on juhlasalin väliverhoa lukuun  
ottamatta muutoin askeettisen koristelematon. 
Blomstedt itse suunnitteli väliverhon geo-
metrisen, suorakulmaisiin kuvioihin ja pieniin 
ympyröihin perustuvan aiheen, jossa toistuvat 
de Stijl -värit. Toinen arkkitehtuurin vähä-
eleisyydestä poikkeava, mutta raken nukseen 
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moderni, viimeiseen saakka pelkistetty, 
rationaalinen. Samoihin aikoihin suunniteltu  
Kulttuuritalo, joka on Alvar Aallon punatiili kauden 
päätöitä, on luonteeltaan varsin toisenlainen, 
lämminhenkinen ja ilmeikäs. 

Helsingin Kaupunginteatteri on Timo Penttilän 
mukaan hänen kenties merkittävin työnsä. 
Suomalaiskollegojen vastaanotto ei rakennuksen 
valmistuessa ollut yksinomaan ylistävää,  

KULTTUURI-
RAKENNUKSET
KAiJA JA Heikki Sirenin suunnitelmien mukaan 
toteutettu Kansallisteatterin pieni näyttämö on 
pienestä koostaan huolimatta yksi suomalaisen 
modernin arkkitehtuurin merkkiteoksista, joka 
sai heti valmistuttuaan laajalti myös kansain-
välistä huomiota osakseen. Rakennus on 
toteutusaikaansa nähden jopa poikkeuksellisen 
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1951–54
LÄNTINEN TEATTERIKUJA 1
HEIKKI SIREN, KAIJA SIREN 

UUdENTYYPPiSEN STUdiOTEATTERiN 
rakentamista Kansallisteatterin yhteyteen 
oli pohdittu jo 1940-luvulla, mutta rahoitusta 
ei silloin saatu järjestymään.119 Eikä se onnis-
tunut seuraavallakaan vuosikymmenellä, 
sodanjälkeisessä tilanteessa, jolloin yhteis-
kunnan varoja tarvittiin moneen muuhunkin 
tarkoitukseen. Niinpä teatterilaajennuksen 
rakentamista varten pantiin toimeen avoin 
varainkeräys ja tehtiin talkootyötä.120

Rakennustyöt saatiin käyntiin 1953 ja pieni 
näyttämö vihittiin käyttöön jo seuraavana 
vuonna, jolloin se oli ensimmäinen sodan 
jälkeen Suomeen rakennettu teatteri.121 
Samalla sen valmistuminen merkitsi  
historial lista käännettä suomalaisessa 
teatteri elämässä, sillä Kansallisteatterista 
tuli ensimmäinen teatteri, jossa toimi kaksi  
erillistä näyttämöä. Myös teatteri-ilmaisu 
siellä oli uutta ja ennakkoluulotonta.122

Suunnittelun tärkeä lähtökohta oli sijainti 
Kaisaniemen puiston laidalla. Puiston teko-
lampi otettiin sommitelman oleelliseksi 
komponentiksi.123 Teatterirakennuksen 
kuutiomainen hahmo toimii puiston  
päätteenä, josta suunnasta katsottaessa  
se peittää taakseen vanhan teatterin,   
vain sen näyttämötorni jää näkyviin. 

sillä 1960-luvun lopulla arkkitehtikunnan  
keskuudessa vallitsi kahtiajakoisuus ja 
kiivas keskusteluilmapiiri.116 Finlandia-talo 
valmistui lopulliseen asuunsa 1970-luvulla, 
vasta vähäistä ennen Alvar Aallon kuolemaa. 

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN 
PIENI NäyTTäMÖ 118

Tämän Helsingin kenties tunnetuimman 
julkisen rakennuksen arkkitehtuurissa  
Aalto sai luoda synteesin monista  
aikaisemmissa kohteissaan kehittelemistään 
teemoista.117
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Julkisivun päämateriaali on tummanruskea 
keraaminen laatta, myös laastisaumat ovat 
tumman ruskeat. ikkuna- ja oviaukkojen väliset 
alueet ovat valkoista lasilevyä.124 Arkadin  
pilareihin Sirenit suunnittelivat alun perin  
ikkunaseinien tapaan valkoista julki sivulasia, 
mutta materiaali muutettiin rakennusvaiheessa 
teräkseksi. ikkunanpuitteet ovat saarnea, 
samoin ulko-ovet. Pohjoisessa julkisivussa 
on kolme ovea teatteritiloihin ja yksi ovi, joka 
alun perin johti ravintolaan.125 Sisäänkäynnin 
yläpuolinen teräsrakenteinen katos siroine 
vetotankoineen on hienostunut ja ainoa vähä-
eleisestä julkisivusta ulkoneva yksityiskohta. 

Sisääntulohalli, pääporras ja ylälämpiö  
muodostavat tilasarjan, joka johdattaa yleisön 
asteittain katsomoon. Tilakomposition paino-
piste on ylälämpiössä, jonka ikkunat avautuvat 
laajasti puistoon.126 Alun perin rakennukseen 
suunniteltiin tilat myös teatterikoulua varten. 
Ne sijaitsivat lämpiön yläpuolella kahdessa 
kerroksessa. Ravintola, satapaikkainen Teatteri-
grilli pienine tanssilattioineen, sijoitettiin 
sisäänkäyntiaulan välittömään yhteyteen, 
muutaman askelman katutason alapuolelle.127 
Teatterigrillin tilat otettiin kuitenkin 1976  
teatterin käyttöön ja niihin sijoitettiin pieni 
Willensauna-näyttämö. Julkisivussa muutos 
näkyi vain vähän. Ravintolan tyylikäs nimikyltti 
poistettiin julkisivusta ja sen ikkunat   
peitettiin sisäpuolelta mustilla levyillä.128
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KULTTUURiTALOSSA YHdiSTYY kolme 
erityyppistä toimintaa, mikä on nähtävissä 
myös rakennuksen ulkohahmossa. Kokonai-
suuden kolme osaa ryhmittyvät Sturenkadun 
suuntaan avautuvan U-kirjaimen muotoon. 

KULTTUURITALO 
1952–58
STURENKATU 4
ALVAR AALTO
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Konserttisalin muotoon vaikutti tavoite 
aikaansaada käyttöominaisuuksiltaan 
mahdollisimman laadukas kulttuuritilaisuuksia 
ja musiikkiesityksiä varten tarkoitettu sali. 
Salin pintaverhouksissa on paljon puuta sen 
edullisten akustisten ominaisuuksien takia.131 

Hallitseva konserttisalin, auditorion ja  
ravintolan sisältävä osa on vapaamuotoinen. 
Kuutiomainen toimisto-osa on puolestaan 
ilmeeltään säännöllisen järjestelmällinen.  
Näitä kahta osaa yhdistää matalampi siipi, 
jossa sijaitsevat sisääntuloaula sekä opinto- 
ja luentosalit. Kadun suuntainen pitkä katos-
rakennelma muodostaa portin pienelle 
intiimin oloiselle sisääntuloaukiolle, jossa 
on Wäinö Aaltosen veistos ”Suomalaisen 
työmiehen käsi”. Veistos symbolisoi 
Kulttuuritalon rakentamista. Talo nimittäin 
toteutettiin suurelta osin talon rakennuttaneen 
Suomen kommunistisen puolueen jäsenten  
palkattomana talkootyönä.129

Rakennuksen osien erilainen luonne kuvastuu 
myös julkisivumateriaaleissa. Toimisto-osan 
julkisivupinta on kuparia, kaarevaseinäinen 
konserttisaliosa on punatiilinen. Saliosan 
epäsäännöllinen muoto edellytti erikois-
muotoisia tiiliä. Aalto kehitteli tähän 
tarkoitukseen kaikkiin erisäteisiin pintoihin 
mukautuvan kiilamaisen tiilen, joka mahdollisti 
arkkitehtonisesti vaikuttavan julkisivun.130 
Kulttuuritalo onkin eräs Aallon 1940–  
60 -luvuille ajoittuvan punatiilikauden  
mestariteoksista.
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Kulttuuritalo on historiansa aikana toiminut 
suosittuna konserttipaikkana sekä erilaisten 
yhteisöjen, seurojen ja kerhojen toimipisteenä. 
Muun muassa Radion sinfoniaorkesteri on 
pitänyt siellä majaansa vuosikymmenten ajan 
ennen siirtymistään 2011 valmistuneeseen 
Musiikkitaloon. Myös Teatterikorkeakoulu toimi 
Kulttuuritalossa joitakin vuosia 1990-luvulla. 
Sen jälkeen sinne muutti Museoviraston  
rakennushistoriaosasto. Lähitulevaisuudessa 
Museovirasto kokonaisuudessaan muuttaa 
Kulttuuritaloon sekä sen vieressä sijaitsevaan 
entiseen Kotitalousopettajaopistoon.132   
Tässä yhteydessä molemmat rakennukset 
peruskorjataan perin pohjin.133 Juhlasalin käyttö 
konserttien ja tapahtumien pitopaikkana säilyy.
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KAUPUNgINTEATTERI
1959–67
ELÄINTARHANTIE 5
TIMO PENTTILÄ 

HELSiNGiN KAUPUNGiNTEATTERiN suunnit-
telusta 1959 järjestetyn arkkitehtikilpailun 
voitti arkkitehti Timo Penttilän ehdotus.134 
Rakennus valmistui vasta syksyllä 1967,  
liki kymmenen vuotta kilpailun julistamisen 
jälkeen. Teatterirakennuksen pohjoispuolelle 
rakennettiin 1987 saman arkkitehdin  
suunnittelemana erillinen laajennusosa,   
jossa toimii pieni näyttämö Studio Elsa.   
Se on ratkaisuiltaan paljolti varsinaisen 
teatteri rakennuksen kaltainen. 

Teatterin sijaintia Eläintarhanlahden rannan 
suurella tontilla ei ollut kilpailuohjelmassa 
määritelty tarkasti.135 Penttilän suunni-
telmassa lähtökohtana oli rantamaiseman 
erityisluonne. Horisontaaliset linjat myötäi-
levät maisemaa ja rakennus yhdistyy graniitti-
muurein ympäristöönsä. Näyttämötorni on 
vahva dominantti. Teatterirakennus sijoittuu 
tontin takaosaan osittain jyrkkään kallion-
rinteeseen upotettuna. Näyttämöt ja varasto-
tilat sijoittuvat vasten kalliota. Yleisötilat 
ryhmittyvät rakennuksen eteläsivulle pitkäksi 
nauhaksi siten, että sisääntuloaula sekä 
suuren näyttämön lämpiö avautuvat suurten 
ikkunoiden kautta mahdollisimman laajasti 
ja esteettömästi puistoon ja vesimaisemaan. 
Pienen näyttämön intiimiys puolestaan 
korostuu siten, että sen lämpiö sijoittuu 
rakennuksen sisäosaan ilman näköalaa.136 
Myös henkilökunta olisi halunnut tiloistansa 
puistoon avautuvia näkymiä, mutta  
rakennuksen yhtenäisen ilmeen vuoksi  
arkkitehti sijoitti niihin vain yläikkunat   
ja ainoastaan henkilökunnan yhteistiloihin 
pari lasierkkeriä.137 
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Modernismia Helsingissä_Sisus_140612.indd   54 14.6.2012   10.28



55

porraskaiteissa ja käsijohteissa sekä 
valaisimissa. Sama materiaalivalikoima jatkui 
myös lämpiöiden alkuperäisissä irtokalusteissa, 
neliskulmaisissa valkoisissa marmoripöydissä 
ja messingistä ja mustasta nahasta tehdyissä 
tuoleissa, jotka suunniteltiin ja valmistettiin 
nimenomaan tätä rakennusta varten. 
Lämpiöi den kalusteet korvattiin uusilla  
syksyllä 2007. Teatteri järjesti suunnittelu-
kilpailun taideteollisen korkeakoulun 
opiskelijoille ja uudet kalusteet teetettiin 
voittajan ehdotuksen mukaisina. Teatteri 
perusteli muutosta sillä, että yleisöltä 
oli saatu palautetta vanhojen kalusteiden 
epä mukavuudesta.140 Näin hävisi lämpiö  -
tilojen kokonaistaideteoksenomainen luonne. 

Suurelle näyttämölle haluttiin mahdollisimman 
kiinteä vuorovaikutus katsojien ja teatteri-
esityksen välille. Siksi katsomo on muodoltaan 
loivasti kaartuva ja leveä. Näin penkkirivien 
lukumäärä ja etäisyys näyttämölle on pieni. 
Pienen näyttämön tilojen suunnittelussa 
puolestaan korostuu mahdollisimman   
suuri muunneltavuus.141 

Lähivuosina pääosiltaan lähes   
alkuperäisessä asussaan olevaa teatteria 
odottaa laaja peruskorjaus.142 

Julkisivut on verhottu vaaleilla keraamisilla 
laatoilla, joita Penttilä suunnitteli erimuo-
toisina eri osiin rakennusta.138 Sisätilojen  
materiaalit vaihtelevat tilojen funktion 
mukaan. Sisääntuloaulan lattia on Carraran 
marmoria, yleisötilojen seinissä on rapattujen 
pintojen lisäksi tiikkiä, katsomoiden seinät 
ovat osin kangasverhoiltuja.139 Messinkiä on 
erityisen paljon. Sitä on ikkunanpuitteissa, 
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Pääsisäänkäynti tapahtuu avaraan eteis -
halliin, josta nousee leveä portaikko lämpiöön,  
ravintolaan ja saleihin. Päälämpiö portaikkoineen 
ja parvekeseinämineen on eräs vaikuttavimmista 
Aallon suunnittelemista sisä tiloista. Rakennuksen 
sydän on luonnollisesti salitila veistoksellisine 
parveke kaiteineen ja akustiikka verhouksineen.  
Se tarjoaa juhlavat puitteet konserteille ja  
tapahtumille. Kalusteet, valaisimet, lattia- ja 
seinäpinnat, porraskaiteet ja kaikki detaljit  
ovat osa kokonaistaideteosta. 

FINLANdIA-TALO
1962–75
MANNERHEIMINTIE 13
ALVAR AALTO 

FiNLANdiA-TALO OLi osa Alvar Aallon  
keskusta suunnitelmaa, jonka hän sai Helsingin 
kaupungilta tehtäväkseen 1959. Suunnitelma 
käsitti suuren viuhkamaisen terassitorin, sarjan 
kulttuurirakennuksia sekä Mannerheimin 
patsaalta alkavan laajan puistovyöhykkeen. 
Monenmoisista erimielisyyksistä johtuen 
keskustasuunnitelmaa ei koskaan toteutettu.143 
Alvar Aallon päämäärä toteutunee pieneltä 
osin, kun Töölönlahden ranta-alue lähi-
tulevaisuudessa rakentuu laadukkaaksi   
julkiseksi kaupunkitilaksi. 

Finlandia-talo vihittiin joulukuussa 1971. 
Kongressisiiven suunnittelu alkoi jo pääraken-
nuksen ollessa rakenteilla ja se valmistui 1975. 
Päärakennus ja kongressisiipi muodostavat 
toiminnallisen kokonaisuuden. Pääosassa 
on suuri konserttisali sekä erillinen kamari-
musiikkisali. Kongressisiipi sisältää monia  
erikokoisia kokoustiloja. 

KUVA: HKM
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Finlandia-talo on kiistatta yksi Helsingin 
merkittävimpiä arkkitehtonisia ja kaupunki-
kuvallisia helmiä, mutta se ei ole kaikilta 
ominaisuuksiltaan osoittautunut  
ongelmattomaksi. 

Pian rakennuksen valmistumisen jälkeen 
julkisivujen marmorilevyt alkoivat halkeilla ja 
käyristyä. Julkisivukorjauksen periaatteista 
syntyi kiivas keskustelu. Toinen keskustelu-
osapuoli oli kestävämmän kivilajin kannalla. 
Arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten 
arvojen puolustajat kannattivat alku-
peräisessä materiaalissa pitäytymistä, mihin 
lopulta päädyttiinkin.144 Ratkaisu ei tälläkään 
kertaa valitettavasti osoittautunut kestäväksi 
vaan laatat ovat jälleen käyristyneet.

Myös konserttisalin akustisia ominaisuuksia 
kohtaan alettiin esittää kritiikkiä hyvin pian 
käyttöönoton jälkeen. Salin pohjamuoto ja  
sen alakaton varsin poikkeuksellinen rakenne 
osoittautuivat problemaattisiksi äänen 
jälki kaiunta-ajan suhteen. Kattorakennetta 
korjaamalla ja muutamilla muilla pienemmillä 
toimenpiteillä päästiin kuitenkin tyydyttävään 
lopputulokseen.145 

Nyt klassisen musiikin konsertit ovat siirtyneet 
enimmäkseen Finlandia-talon lähelle 2011 
valmistuneeseen Musiikkitaloon. Finlandia-
talossa pidetään niiden sijaan viihdekonsertteja 
sekä messuja, konferensseja ja näyttelyitä. 
Muutoksesta johtuen nähtiin tarpeelliseksi 
uusien näyttely- ja kokoustilojen rakentaminen. 
Vastikään valmistunut laajennusosa146 sijoittuu 
Töölönlahden puolelle alun perin pysäköinnille ja 
lastauslaitureille varattuun alustilaan. Laajennus 
yleisötiloineen ja kahviloineen on perusteltu 
siksikin, että Finlandia-talo tulee saamaan uuden 
aseman ranta-alueen muutoksen valmistuessa. 
Laajennus on tehty rakennuksen ominaispiirteitä 
kunnioittaen ja alkuperäinen ajatus valkeiden 
marmorivolyymien ja sisäänvedettyjen lasiseinä-
vyöhykkeiden vuoropuhelusta säilyttäen.  
Taaemmaksi jäävät alkuperäiset julkisivut 
yksityis kohtineen on säilytetty. Uusista raken-
teista on tehty mahdollisimman vähäeleiset.147

KUVA: AAS
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OiVA KALLiON suunnitteleman 
Henkivakuutus yhtiö Pohjan liiketalon 
Kaisaniemessä on arvioitu olevan Helsingin 
ensimmäinen funktionalistinen rakennus.148 
Pitkälti sellaiselta se päällisin puolin vaikut-
taakin, sillä nauhaikkunateema, ensimmäisen 
kerroksen suuret näyteikkunat sekä katto-
terassi toistuvat rakennuksen arkkitehtuurissa
kansainväliselle modernismille ominaisella 
tavalla.149 Lasipalatsi on yksi ensimmäisistä 
funktionalismia edustavista rakennuksista 
Helsingissä. Sen valmistuessa 1930-luvun 
puolivälissä suuntaus oli saavuttanut jo jonkin
verran asemaa suomalaisessa arkkitehtuurissa,
mutta Lasipalatsi on ensimmäisten toteutusten 
joukossa ilmeeltään erityisen puhdaspiirteinen 
ja ilmeikäs.150 

Kansaneläkelaitoksen suunnittelusta käytiin 
ensimmäinen arkkitehtikilpailu jo 1948, mutta 
monista eri syistä hanke kariutui ja suunnittelu 
sai muutamaa vuotta myöhemmin aivan uudet 
lähtökohdat. Rakennuspaikaksi valikoitui 
kolmion muotoinen tontti Töölössä, joka oli 
varattu aikanaan oopperataloa varten.151 

Bensowin liiketalo sijaitsee keskeisellä ja 
näkyvällä paikalla. Syvä ja kapea tontti oli 
lähtökohtana monimuotoisen rakennuksen 
arkkitehtuurille sisäpihatilasarjoineen.   
Liiketalon upeat portaikot ovat rakennuksen 
kohokohtia, joiden olemassaolosta moni 
ohikulkija ei edes tiedä. 

Kun Etelärannan Teollisuuskeskus valmistui 
1952, siitä tuli tärkein esimerkki suomalaisen 
arkkitehtuurin sotavuosikymmenen jälkeisestä 
paluusta modernismin linjoille. Se on merkittävä
rationalistisen arkkitehtuurisuuntauksen 
avainteos Suomessa. 

Rautatalon luonteva liittyminen ympäristöönsä 
oli eräs tärkeä lähtökohta rakennuksen 
suunnittelijalle Alvar Aallolle. Mutta yhtä tärkeä 
oli interiööri, joka piazzoineen on kuin pala 
italiaa Helsingissä. 

LIIKE- JA 
TOIMISTOTALOT

KUVA: HKM

Modernismia Helsingissä_Sisus_140612.indd   58 14.6.2012   10.28



59

Muutama vuosi aiemmin järjestetyn arkki-
tehtikilpailun tuomarointikaan ei tapahtunut 
yksimielisesti, vaan funktionalismi jakoi   
myös juryn mielipiteet jyrkästi.153 

Pohjan talo on monilta ominaisuuksiltaan 
täysin funktionalismin oppien mukainen.  
Siinä on pilarirunko, nauhaikkuna-aihe 
ja kattoterassi. Rakennus ei kuitenkaan 
ole täysin puhdasoppinen. idea julkisivun 
vapaasta sommittelusta ei toteudu, 
sillä pilarirunko yltää julkisivuun saakka,   

1928–30
KAISANIEMENKATU 6
OIVA KALLIO 

VALMiSTUESSAAN SYYSKESäLLä 1930  
Pohjan talo herätti aikalailla huomiota. Uutta 
funktionalistista suuntausta edustava virta-
viivainen rakennus poikkesi radikaalisti ympäris-
töstään. Arviot sisälsivät sekä modernia muoto-
kieltä ihailevia että tuomitsevia lausuntoja, 
mutta toisaalta rakennusta moitittiin myös 
arkkitehtuuriltaan vanhahtavaksi.152  

HENKIVAKUUTUSyHTIÖ POHJAN LIIKETALO
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Pääportaikko on näyttävä tila. Kullakin kerros-
tasolla on porrashuoneeseen liittyvä pyöreä 
eteishalli. Toisen kerroksen käytävällä oli alun 
perin näyttävät näyteikkunavitriinit. Rakennus-
rungon keskellä, sen leveämmässä päässä on 
valopiha, johon ylempien kerrosten toimistotilat 
avautuvat. Valopihan alla on koko rakennuksen 
sydän, kolmannessa kerroksessa sijaitseva 
entinen Pohja-yhtiön asiakaspalvelusali, jota 

ja näennäisesti jatkuva ikkunanauha katkeaa 
todellisuudessa aina pilarin kohdalla. Epä-
jatkuvuuskohta on peitetty mustalla hiotulla 
lasilla. Arkkitehtuuri sisältää myös klassismin 
aiheita. Sellaisia ovat katutasokerroksen pila-
reiden koristeaiheet, korostuslista korkeiden 
näyteikkunoiden yläpuolella, leveä räystäs-
lista sekä koristeellinen julkisivun osuus  
sivuporrashuoneen kohdalla.154 

KUVA: TR
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Pohjan talon sisustusratkaisut, teräsputki-
kalusteet, vaneriovet ja kumilattiat, olivat 
ajan hengen mukaisia tai jopa sitä edellä.157 
Hygieeniset teräsputkihuonekalut yleistyivät 
nopeasti funktionalismin läpimurron jälkeen, 
varsinkin julkisissa tiloissa, hitaammin 
kotien sisustuksissa. Vaneri oli suosiossa 
kotimaisuutensa takia, kumista puolestaan 
tuli suosittu lattiamateriaali 1930-luvulla.158 

kiertää kehämäinen parvi. Toimistokerrosten 
keskellä oleva yhdeksän metriä korkea tila on 
lasikatteinen.155 Rakennuksen valmistuttua 
konttoritilaa kuvailtiin seuraavasti: ”Toimisto-
sali ulottuu kahden kerroksen läpi ollen varsin 
merkillinen pyöriö. Se on kuin pienehkö teat-
teri, jossa toimistoherrat istuvat ensi parvella 
ja konttorineidit permantoaitiossa ( … ) Valo 
tulee katon kautta suuresta lasipyöriöstä. 
Kalustus on pienempiä yksityiskohtia myöten 
uudenaikaista.”156 Kuten muutkin talon   
tilat, myös asiakaspalvelusali on nykyisin  
vuokrattuna yksittäiselle yritykselle.  
itse tila on ehjänä tallella. Väritys on  
tällä hetkellä täysin valkoinen, mutta milloin 
tahansa palautettavissa alkuperäiseksi.

KUVAT: SRM KUVAT: TR
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LASIPALATSI

KESKEiNEN RAKENNUSPAiKKA, niin sanottu 
Turun kasarmin alue, oli pitkään ollut tois-
sijaisessa käytössä. Paikalla oli bensiiniasema 
ja vanhoja kasarmirakennelmia, osa alueesta oli 
rajattu lankkuaidalla. Alue oli valtion omistama. 
Syksyllä 1933 alettiin keskustella sen siirty-
misestä Helsingin kaupungin omistukseen, 
jolloin ryhmä nuoria arkkitehtiylioppilaita, Niilo 
Kokko, Viljo Revell, Heimo Riihimäki, Arvo Aalto 
ja Olavi Laisaari, innostui kohteesta ja esitteli 
kaupungin johdolle ideaansa basaariraken-
nuksesta ja alueen väliaikaisesta käytöstä.159 
Oma-aloitteisuus johti hyvään lopputulokseen. 
Ehdotuksen tehneestä ryhmästä suunnittelu-
vaiheeseen jääneet Revell, Kokko ja Riihimäki 
pääsivät rohkeasti toteuttamaan uuden 
kansainvälisen suuntauksen oppeja. Lasi-
palatsin rakennuttivat osuustoiminnalliset 
yritykset SOK ja Valio yhdessä. Yritykset olivat 
ennakkoluulottomia avantgardisteja rakentajina 
ja sisustajina ja ymmärsivät, kuinka arkkiteh-
tuuri saattoi symbolisoida yrityskuvaa.160 

Pieni rakennus on kokonaistaideteos, sillä se 
suunniteltiin yhtenäisesti sisätilojen detaljeja 
ja julkisivujen valomainoksia myöten. Lasia 
on paljon. Suurten näyteikkunoiden kautta 
sisätilat ovat kadulta käsin hahmotettavissa. 
Ensimmäisen kerroksen liiketilat olivat kaikki 
alun perin läpikuljettavia, nyttemmin vain 
osa. Revell, Kokko ja Riihimäki piirsivät myös 
suuren osan talon kalusteista. Värejä ja 
seinämaalauk sia suunnitteli Eino Kauria 
ja valaisimia Paavo Tynell.161 

1934 –36
MANNERHEIMINTIE 22–24
NIILO KOKKO, VILJO REVELL, HEIMO RIIHIMÄKI 

KUVA: AP
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Niinpä 1990-luvun puolivälissä kaupunki  
rakennuksen omistajana alkoi kehittää sen 
toimintaa. Huolellisessa peruskorjauksessa 166 
rakennuksen kadonneet arvot saatiin takaisin. 
Bio Rexin suhteellisen hyvin säilynyttä  
interiööriä lukuun ottamatta sisätiloissa ei 
ollut paljon alkuperäistä jäljellä. Suunnittelijat 
tutkivat alkuperäisiä suunnitelmia ja niistä  
ilmeneviä ideoita ja henkeä. Tärkeimpänä 
päämääränä pidettiin toiminnallisten ja esteet-
tisten ideoiden palauttamista. Peruskorjauksen 
suunnittelijat kertovat, että päätös käyttää 
uusissa osissa ”vanhoja detaljeja vaati ( … ) 
erityisiä ponnisteluja” eikä vastannut heidän 
ideologiaansa. Lasipalatsin tapauksessa, 
modernin rakennuksen ollessa kyseessä, 
lähestymistapa osoittautui perustelluksi, sillä 
alkuperäisten kaltaiset detaljit ovat edelleen 
tarkoituksenmukaisia.167 Lisäksi näin saatiin 
säilytetyksi idea kokonaistaideteoksesta. 

Lasipalatsi täyttyi pienistä myymälöistä, 
niitä oli parhaimmillaan yli kaksikymmentä.162 
Kaupungin ensimmäinen jäätelöbaari avattiin 
Lasipalatsiin, kun 1930-luvun lama helpotti ja 
maitoa riitti myös tällaiseen tarkoitukseen.163 
Yläkerrassa oli rakennuksen valmistuessa 
elokuvateatteri Bio Rex, joka on toiminnassa 
edelleen, mutta alkuperäistä pienempänä.

Koko Mannerheimintien puoleisen osan pituu-
delta toisessa kerroksessa sijaitsi ravintola 
nimeltään Lasipalatsi. Se oli talvipuutarhoi-
neen ja kattoterasseineen koko talon sydän. 
Ravintola toimi hieman yli kymmenen vuotta, 
kunnes vastapäiseen SOK:n uuteen liiketaloon 
avattiin sitäkin suurempi uusi ravintola.164 
Ravintolan sulkemisesta alkoivat Lasipalatsin 
rappion vuodet. Tiloja pilkottiin pienemmäksi, 
monenlaiset, myös paikkaan sopimattomat, 
toimijat vaihtuivat tilojen käyttäjinä.165 Viimein 
1990-luvulla ymmärrettiin, että kyseessä oli 
modernin arkkitehtuurin helmi ja että asialle 
tulisi tehdä jotain. 

KUVA: HKM
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Siten muodostuu mielenkiintoinen tilasarja 
ja kaksi sisäpihaa, joiden kautta toimisto-
tilat saavat luonnonvaloa. Taaempi sisäpiha 
avautuu vasta toisen kerroksen tasolta. 
Kadun puoleiselle kokonaan avoimelle  
sisäpihalle ja siellä sijaitseviin liikkeisiin  
kuljetaan porttikäytävän alta, jonka alakatto 
on verhottu pullonpohjamuotoisilla sinisillä 
lasilaatoilla. Porttikäytävän keskellä on 
ajoaukko kellaritiloihin, mikä tekee käynnin 
sisäpihalle vähemmän kutsuvaksi. 
Eteläesplanadin varteen muodostuu  
rakennuksen rajaama, katuun vinosti   
rajautuva kolmionmuotoinen aukio. 

1938–40
ETELÄESPLANADI 22
UNO ULLbERg 

BENSOWiN LiiKE- ja toimistotalon168 suunni-
telmat saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen 
sotaa, mutta seuraaviin vuosiin ajoittunut 
rakentamisprosessi viivästyi monista sota-
toimien aiheuttamista vaikeuksista johtuen. 
Tilat saatiin käyttöön syksyllä 1940.169 

Liiketalo sijaitsee merkittävällä ja näkyvällä 
paikalla Esplanadinpuiston eteläpuolella Erot-
tajan aukion äärellä. Tontti on syvä ja kapea, 
mikä asetti suunnittelulle haasteita valaistus-
olojen ja järkevän pohjaratkaisun suhteen. 
Arkkitehti ratkaisi kysymyksen sijoittamalla 
tontin pitkille sivuille kapeat nelikerroksiset 
rakennusrungot ja niitä yhdistämään  
poikittain tontille kaksi leveämpää siipeä. 

BENSOwIN LIIKE- JA TOIMISTOTALO

KUVA: HKM
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Katu- ja pihasivu ovat luonteeltaan varsin 
erilaiset. Pihajulkisivut on rapattu ja maalattu 
valkoiseksi, ilme on lähellä puhdasoppista  
funktionalismia. Katujulkisivu on verhottu 
kolmen senttimetrin vahvuisilla vihertävän-
harmailla sahatuilla vuolukivilaatoilla, myymälä-
kerroksen pilarit kiillotetulla graniitilla.170  
Tässä Bensowin talo oli aikanaan yksi edellä-
kävijöistä, sillä laajemmin julkisivulaatoitukset 
yleistyivät vasta 1940-luvun alusta lähtien  
ja vasta sodan jälkeen liikerakennusten   
julkisivuissa alkoi esiintyä arvokkaampia   
materiaaleja kuin muualla.171 Kadunvarsi-
rakennuksen pohjakerroksessa toimi alun perin 
kukkakauppa dan Ward sekä ravintola Lyhty, 
jonka tilat jatkuivat myös toiseen kerrokseen. 
Moderniin rakennukseen kuuluvat neon-
putkiset mainostekstit julkisivuissa 
suunniteltiin helposti uusittaviksi ilman, 
että julkisivulaatoitus vaurioituisi.172 

Toimistotilojen suunnittelussa arkkitehti 
sovelsi modernia ideaa huonetilojen jousta-
vasta muuntelusta. Talo suunniteltiin pilari-
rakenteiseksi siten, että huonetiloja voitaisiin 
tarpeen mukaan yhdistellä ja jakaa.173 

Vertikaaliliikennettä varten rakennuksessa on 
kolme kierreporrasta. Portaikot saavat valoa 
katon lasitilikuvun kautta. Erityisesti kahdeksan-
kerroksisen kadunvarsisiiven pääportaikko 
yksityiskohtineen ja väreineen on vaikuttava 
tila. Koristeellisuus ja romanttinen henki liittyy 
ajankohdalle ominaiseen arkkitehtoniseen 
ilmaisuun. 

KUVAT: TR
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Rakennuskokonaisuuden keskellä, katutason 
yläpuolella on pieni sisäpiha, joka vastaa 
monessa Aallon rakennuksessa esiintyvää 
ideaa kaikille avoimesta kansalaistorista.  
Tori sai kuitenkin toimia vain vähän aikaa,  
sillä ilkivallan takia se jouduttiin sulkemaan 
yleisöltä jo 1960-luvulla.174

KANSANELäKELAITOS
1948, 1953–56
MINNA CANTHIN KATU 5
ALVAR AALTO 

KANSANELäKELAiTOKSEN TOiMiTALO-
RAKENNUS täyttää kokonaisen korttelin. 
Suuren rakennuksen mahtipontisuutta 
välttääkseen Aalto jakoi tilat erikorkuisiin ja 
näennäisesti erillisiin siipiosiin, jotka kuitenkin 
ovat yhteydessä toisiinsa joko maan pinnalla 
tai maantason alapuolella. Ratkaisu erottaa 
julkisen rakennuksen asuintalojen muodosta-
masta umpikorttelirakenteesta. 

KUVA: SRM
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Nauhaikkunaisen rakennuksen julkisivut 
ovat punatiiltä, kuparia ja mustaa graniittia. 
Lännen puoleisessa kulmauksessa sijaitseva 
pääsisäänkäynti on yllättävän huomaamaton 
ja vaatimaton. Rakennus on toiminnallisesti 
tehokas ja rationaalinen. Suunnittelun tärkeänä 
lähtökohtana oli luoda suuresta mittakaavasta 
huolimatta inhimillinen työskentely-ympäristö.175 
ikkunoiden ryhmitys oli Aallon mukaan paitsi 
esteettinen valinta myös työolosuhteita 
silmälläpitäen valittu ratkaisu. Arkkitehdille oli 
tärkeää, että koneellisen ilmanvaihdon lisäksi 
jokaisessa huoneessa on ”luonnollisen ilman-
vaihdon ja avattavan ikkunan biologinen etu”.176 
ikkunarakenne saranointeineen on erityis-
ratkaisu, jonka arkkitehti suunnitteli Kansan-
eläkelaitoksen rakennusta varten. 

Rakennus jakautuu hierarkkisiin osiin yhtäältä 
talon henkilöstön aseman, toisaalta tilan  
julkisuuden suhteen. Keskeisin ja suurin tila 
on alun perin asiakaspalvelulle tarkoitettu 
kolmen kerroksen korkuinen keskushalli 
komeine prismanmuotoisine kattoikkunoineen.  
Halli ei ole enää asiakaspalvelukäytössä vaan 
toimii nykyisin auditorio- ja näyttelytilana. 

KUVA: AAS
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Arkkitehdin kädenjälki näkyy rakennuksessa 
sisustusta ja yksityiskohtia myöten. Monissa 
tiloissa on seinien ja pilarien pinnoitteena 
erivärisiä kaarevia sauvamaisia laattoja, jotka 
valmistettiin Aallon suunnitelman mukaan 
Arabian tehtaalla.177 Aalto kehitteli Kansan-
eläkelaitosta varten variaatioita standardi-
huonekaluistaan. Hän myös suunnitteli 
tänne uusia valaisintyyppejä, joita sittemmin 
käytettiin muissakin hänen rakennuksissaan. 
Kokoushuoneiden ja johtajiston kerroksessa 
viimeistelty suunnittelu näkyy erityisesti. 
Niiden sisustuksessa on runsaasti puuta 
ja tekstiilejä. Muut toimistohuoneet ovat  
”kutakuinkin normaalia standardia”.178   
Talon kirjasto on pieni, intiimin oloinen.  
Se muistuttaa paljon Aallon suunnittelemaa  
1935 valmistunutta Viipurin kirjastoa. 

KUVA: SRM
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TEOLLISUUSKESKUS
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TEOLLISUUSKESKUS 
1948–53
ETELÄRANTA 10
VILJO REVELL, KEIJO PETÄJÄ 

TEOLLiSUUSKESKUS ON ensimmäinen 
rakennus, joka sotavuosikymmenen jälkeen 
taas noudatti modernismin perinnettä tilan-
teessa, jossa Suomi pula-ajan jälkeen oli taas 
nousemassa uuteen kansainväliseen kauteen. 
Rationaalinen nauhaikkunajulkisivu sekä 
rakenteellinen selkeys edustavat puhtaasti 
modernismia, liuskekiven ja tiilen käyttö 
kuitenkin viittaa edelleen jälleenrakennus-
kauteen.179 

KUVA: SRM
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Suurta kokonaisuutta keventää koko  
rakennusmassan halkaiseminen kahteen 
samansuuntaiseen päätyjä kohti kapenevaan 
siipeen. Tilajäsentely on kauttaaltaan selkeää 
ja järjestelmällistä. Alimmat kerrokset varattiin 
myymälöille, toimistotiloja oli kolmannesta 
kerroksesta ylöspäin ja kolme ylintä kerrosta 
varattiin hotelli Palacelle183 sekä kokoustiloille 
ja ravintolalle. Koko vertikaaliliikenne sekä 
kaikkien putki- ja johtoverokostojen nousut 
on keskitetty kahteen pääporrashuoneeseen 
sekä niiden välissä oleviin hissiryhmiin.184

Elementeistä toteutettu julkisivu edusti  
aikanaan edistyksellistä tekniikkaa. Ulkoseinät 
on verhottu valkosementistä ja dolomiitti-
rouheesta ja -jauheesta valmistuilla eri-
kokoisilla hiotuilla laatoilla.185 Edelläkävijä 
Teollisuuskeskuksen talo oli myös ilman-
vaihdon suhteen. Siellä oli Suomen kaikkein 
ensimmäinen koneellinen ilmastointi.186 

Suomen Työnantajain keskusliiton toimisto-
talon rakentaminen oli ollut vireillä kauan. 
Kun kävi ilmi, että Helsinki saisi olympialaiset 
järjestettäväkseen 1952, syntyi ajatus liittää 
rakennuksen tilaohjelmaan myös kisojen 
kunniavieraita palveleva edustava hotelli 
sekä ravintolapalveluja.180 Suunnittelusta 
järjestettiin arkkitehtikilpailu 1948. Kyseessä 
oli kokonaisen korttelin uudelleenkäyttö. 
Ensimmäisen palkinnon voitti ehdotus ”Ratas”, 
jonka tekijät olivat Viljo Revell ja Keijo Petäjä 
avustajinaan Osmo Sipari ja Eero Eerikäinen. 
Revell ja Petäjä jatkoivat suunnittelua  
toteutusvaiheessa.181 

Tavoitteena oli saada rakennus nopealla 
aikataululla pääosiltaan käyttökuntoon 
olympialaisiin mennessä. Sotavuosien 
jälkeisestä rakennusalan poikkeustilasta, 
lakoista, kustannusten noususta ja materiaali-
pulasta huolimatta tavoitteeseen päästiin. 
Taloudellisista syistä suunnitelmaa kuitenkin 
muutettiin kilpailuehdotusvaiheesta. Arkki-
tehtien esityksen vastaisesti toisen kerroksen 
autopaikoitusta varten varatun vapaan tilan 
paikalle sijoitettiin tuottavampaa myymälä-  
ja ravintolatilaa.182 
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Sisustus pintoineen, kalusteineen ja 
yksityiskohtineen suunniteltiin rakennuksen 
rationaaliseen arkkitehtuuriin elimellisesti 
liittyväksi. Alkuperäisiä materiaaleja olivat 
tiili, teak ja hillityt tekstiilit. Huonekalut olivat 
teräksestä ja vanerista taivutettuja.187 

Viimeisten vuosien aikana rakennuksessa on 
tehty paljon muutoksia. Ylimmän kerroksen 
saunatilat on muutettu toimisto- ja kokous-
tiloiksi. Vastikään toimistotiloiksi muutettiin 
myös toisen kerroksen kahvila- ja ravintola-
tilat, kerroksen sisääntuloaulan olennaiset 
piirteet kuitenkin säilyivät. Suurin muutos 
tapahtui, kun Palace-hotellin toiminta päättyi 
pari vuotta sitten ja tilalle tuli toimistoja. 
Käytävät ja hissiaula säilyivät pääosin  
ennallaan, vaikka käyttötarkoitus muuttui. 
Myös puhtaaksi muuratun tiiliseinän ja  
pilareiden säilyminen oli olennaista. Niissä 
sekä katutason aulatilan materiaaleissa, 

kuten liuskekivilattiassa, on vielä alku -
peräistä tunnelmaa. Liuskekivi jatkui alun 
perin jalkakäytävälle asti, mutta 1990-luvulla 
se poistettiin ulkoa ja korvattiin asfaltilla.188
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sisältä ulospäin”.192 Rakennuksen sydän onkin 
sen keskushalli. Aalto kutsui tilaa marmori-
pihaksi. Kilpailuehdotuksessa193 tila oli esitetty 
kaikkiaan seitsemän kerroksen korkuiseksi. 
Toteutusvaiheessa tilaaja kuitenkin halusi 
taloudellisempaa vaihtoehtoa ja marmoripihasta 
tuli ainoastaan kolmen kerroksen korkuinen. 
Aalto halusi pihaan italialaisen tunnelman, 
sillä italian merkitys innoituksenlähteenä oli 
hänelle valtavan suuri. Marmoripihassa toteutuu 
hänen unelmansa katetusta ”piazzasta”.194 
Piha saa luonnonvaloa pyöreiden kattoikkunoiden
kautta.195 Pimeällä valo tulee kattoikkunoiden 
yläpuolelle kiinnitetyistä ulkovalaisimista. 
Lattiat ovat Carraran marmoria ja parvikäytävien 
seinämät travertiinia. Aalto halusi vielä erikois-
käsittelyllä antaa travertiinipinnoille ”aidon 
tunnun, suunnilleen samanlaisen, mikä sillä 
on luonnossa sateenpieksemillä italialaisilla 
riviera-alppirinteillä.” 196 Hän otti kantaa myös 
marmoripihan suihkulähteeseen liittyviin 
istutuksiin, joiden hänen mukaansa tuli 
seurata arkkitehtuurin muotoja eli niidenkin 
tuli viitata italiaan. Näin Aalto ohjeisti 
puutarha-arkkitehti Paul Olssonia.197 

RAUTATALO
1951–55
KESKUSKATU 3
ALVAR AALTO 

RAUTATALON RATKAiSUiSSA ilmenee Alvar 
Aallon kyky paneutua huolella rakennuksen ja 
sen ympäristön muodostaman kokonaisuuden 
suhteisiin. Hän tutki Rautatalon ympäristöä 
laajalti, aina rautatieasemarakennukseen saakka.
Naapurit, Eliel Saarisen 1920 suunnittelema 
punatiilinen liiketalo ja toisella puolella matala 
domus Litonii -rakennus,189 asettivat suunnit-
telulle haasteita. Aalto päätyi ratkaisuun, joka on 
”rytmiltään harmoonisesti naapureihin liittyvä 
rakennelma ilman struktuuri-imitatioita”.190 
Tällä perusteella syntyi ajatus verkkomaisesta 
julkisivusta. Sama teema esiintyy myös muissa 
Aallon Helsingin keskustaan suunnittelemissa 
liiketaloissa.191

Vaikka Aalto punnitsi tarkoin rakennuksen 
kaupunkikuvallista asemaa, arkkitehdin omien 
sanojen mukaan ”Rautatalo on rakennettu 
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Aallon suunnittelemista ovenkahvoista  
kaikkein tunnetuin, Rautatalo-vedin, otettiin 
ensi kerran käyttöön tässä rakennuksessa. 
Aalto piirsi myös sisustukset katutasossa ja 
marmoripihan ympärillä olleisiin myymälöihin. 
Marmoripihalla toimineeseen Colombian 
kahvilan kalusteiksi hän suunnitteli pienet 
neliönmuotoiset metallijalkaiset puupöydät, 
mustalla nahalla päällystetyt nojatuolit ja 
kolmijalkaiset jakkarat. Kun talossa tehtiin 
peruskorjaus198 käyttäjän vaihtuessa 1990-
luvulla, uusi omistaja päätti uudistaa kahvila-
sisustuksen. Alkuperäiset irtokalusteet 
siirrettiin varastoon sekä osittain Alvar Aalto 
-museon kokoelmiin. Myöhemmin ne onnek-
kaasti löysivät sijoituspaikan Akateemisen 
kirjakaupan tiloihin perustetusta kahvilasta. 
Rautatalossa nyt olevat kalusteet on teetetty 
alkuperäisten piirustusten mukaan. 
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Modernismia Helsingissä_Sisus_140612.indd   76 14.6.2012   10.30



77

KUVAT: AAS
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SAIRAALAT

KAKSi iLMEELTääN varsin erilaista 
helsinkiläis sairaalaa syntyivät suurin piirtein 
yhden vuosikymmenen sisällä. Sotilas sairaala 
Tilkka edustaa hyvin puhdaspiirteistä funktio-
nalismia – olihan sairaalasuunnittelu sellainen 
arkkitehtuurin osa-alue, johon suuntaus 
hygienian ja terveellisyyden tavoitteineen 
soveltui luontevasti. Lastenlinnakin on 
perusratkaisuiltaan funktionalistinen, mutta 
silmiinpistävämpää on sen koristeellisuus. 
Jälleenrakennuskaudelle, jolle sen vähittäinen 
valmistuminen ajoittuu, oli ominaista ulko-
seinien rappauspinnan käsittely eri tavoin. 
Lastenlinnan reliefimäinen julkisivu on yksi 
rikkaimmin koristelluista tuon ajan fasadeista.
 

SOTILASSAIRAALA 
TILKKA
1934–36, 1957–65
MANNERHEIMINTIE 164
OLAVI SORTTA 

HELSiNGiN SOTiLASSAiRAALA Tilkan 
sijoitusta määritteli toisaalta potilaiden 
terveydellisten olojen optimointi ja toisaalta 
ennen bakteriologian aikaa vallinnut käsitys 
tarttuvien tautien leviämisestä. Niinpä uusi 
sairaala sijoitettiin kauas silloisesta kaupunki-
keskustasta, korkeaan maastonkohtaan.199 
Tilkka suunniteltiin puolustusministeriön 
teknillisen osaston rakennustoimistossa, 
pääsuunnittelijana toimi Olavi Sortta.200 
Myös myöhemmin valmistunut sairaalan 
kaareva laajennusosa on hänen 
suunnittelemansa.

78
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osastojen aputilat puolestaan käytävän 
pimeämmälle puolelle.203 Leikkaussalit apu-
tiloineen ryhmittyivät kahdeksankulmaisen 
käytävälaajennuksen ympärille. Malli lienee 
Yhdysvalloista tai ruotsalaisesta Kalmarin 
sairaalasta, jonka piirustukset julkaistiin 
Tilkan suunnittelun aikoihin.204 Potilas-
huoneiden ovet olivat kaksilehtiset.   

Sortta oli arkkitehti Elsi Borgin ohella  
puolustusministeriön rakennustoimiston 
kouluttama sairaala-asiantuntija. Heidän 
yhdessä suunnittelemansa, 1931 valmistuneen 
Viipurin keskussotilassairaalan monet 
ratkaisut toimivat mallina Tilkassa. Tilkka 
edusti aikanaan Helsingin moderneinta 
ja edistyksellisintä sairaala-arkkitehtuuria. 
Se on perusmuodoiltaan ja ilmeeltään 
selvemmin funktionalismin mukainen kuin 
muut Helsinkiin 1930-luvulla rakennetut 
sairaalat, esimerkiksi Punaisen Ristin sairaala 
ja Naistenklinikka.201 Rakenteeltaan se on 
kuitenkin pääasiassa perinteinen. Kantavat 
ulkoseinät ovat tiiltä ja rapatut. Myöskään 
ikkunat eivät tästä johtuen ole nauhaikkunoita 
vaan erillisiä aukkoja muurissa. Välipohjat ja 
porrashuoneet on kuitenkin valettu betonista,
samoin yhdeksänkerroksisen torniosan 
puolipyöreät parvekkeet. Parvekeratkaisu oli 
muutenkin ainutkertainen Suomessa.202 

Sairaalaan tuli kaikkiaan kaksi ja puoli sataa 
potilaspaikkaa. Ylimmän kerroksen osasto 
oli varattu upseereille. Upseerien huoneet 
olivat yhden tai kahden hengen huoneita ja 
niissä oli parempi varustetaso kuin sotilas-
potilaiden huoneissa, joista suurimmat olivat 
kuudentoista hengen saleja. Potilashuoneet 
sijoittuivat keskikäytävän lounaispuolelle 
auringonvalon saannin kannalta edullisesti, 
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Ne pidettiin sotilassairaalassa päivisin 
auki valonsaannin maksimoimiseksi, avoinna 
ollessaan ne jäivät seinän syvennykseen 
eivätkä siten häirinneet käytäväliikennettä.205 

Sairaalan sisätiloissa seinät ja katot  
maalattiin kiiltävällä maalilla, sillä tällaisen 
valoa heijastavan sileän pinnan katsottiin 

olevan hygieeninen. Värisuunnitelman 
laati Eino Kauria. Arkkitehti Sortta kuvaili 
ratkaisuja seuraavasti: ”iloa ja valoa on 
rakennuksen kaikissa osissa koetettu 
saada väreillä. Yleensä on käytetty kirkkaita 
heleitä värisävyjä; useimmiten toistuvat värit 
ovat vaaleansininen, vihertävän keltainen, 
vaalean sinivihreä. Savupiippu, jota sairaalan 
toinen porras spiraalina kiertää on maalattu 
hehkuvan punaiseksi kuvaten siten uloskin-
päin sitä lämpöä, mikä sen kanavassa 
kulkee.” 206

Sisääntulokerroksessa on kolme seinä-
reliefiä. Yksi niistä on pääaulassa sijaitseva 
kahdentoista metrin pituinen Ragnar Ypyän 
suunnittelema Suomen asemaa Neuvosto-
liiton naapurina symbolisoiva ”Hyvän ja pahan 
taistelu”.207 Kaksi muuta ovat kullattuja jäljen-
nöksiä Elias ilkan ja Erik Bryggmanin suunnit-
telemasta Helsingin Vanhankirkon puiston 
sankaripatsaan reliefistä ”Ratsumiehet”.208 

Keskussotilassairaalan toiminta lakkautettiin 
Tilkassa 2005. Mittavan peruskorjauksen 209 
myötä sairaala muutettiin hoivapalvelu- ja 
hyvinvointikeskukseksi. Rakennuksessa on 
tietystikin täytynyt tehdä isoja muutoksia, 
mutta myös alkuperäistä on paljon tallella. 
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LASTENLiNNAN SUUNNiTTELUN sai  
tehtäväkseen Kaarlo Borg, joka oli sairaalan 
ylilääkärin Arvo Ylpön hyvä ystävä. Borg 
kuitenkin kuoli kesken työn 1939. Siinä tilan-
teessa työtä jatkoivat hänen sisarensa Elsi 
Borg sekä Olavi Sortta ja Otto Flodin. 

LASTENLINNA
1938–48
LASTENLINNANTIE 2
KAARLO bORg, ELSI bORg,    
OTTO FLODIN, OLAVI SORTTA 
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Sairaalan rakentaminen lomittui toisen 
maa ilmansodan vaiheisiin. Louhintatyöt 
saatiin alkuun juuri ennen sodan syttymistä 
vuoden 1939 lopulla, mutta varsinaisesti 
rakennustöihin päästiin vasta 1946. Sodan 
takia rakentamiseen liittyi taloudellisia
ongelmia ja pulaa materiaaleista. Niistä huoli-
matta rakennustyöt sujuivat suhteellisen 
ripeästi ja Lastenlinna vihittiin käyttöön 
loppuvuodesta 1948.211 

Kokonaisuuteen kuuluu nelikerroksinen 
kaareva sairaalasiipi, kaksitoistakerroksinen 
hoitajattarien asuntotorni sekä niitä yhdistävä 
matala keskussiipi, joka toimii liikenteellisenä 
solmukohtana. Liikenteen keskittäminen 
minimoi läpikulkua ja on siten hygieniankin 
kannalta optimaalinen ratkaisu. Kaarevalla 
muodolla on vältetty pitkien käytävien  
monotonisuus. Sen ja keskusosan suhteellinen 
mataluus edesauttaa paloturvallisuutta.  
Potilashuoneet ja parvekkeet sijoittuvat 
keskikäytävän valoisalle puolelle, aputilat sen 
toiselle puolelle. Käytävä saa valoa päädyistä 
ja lisäksi potilashuoneiden käytäväseinien 
kautta, jotka ovat osittain lasia. Keskusosan 
kattotasanne toimi alun perin terassina,   
jonne oli käynti sekä sairaalasiivestä että 
torniosasta.212 

Pitkän ajan vaikutus, joka kului suunnitelmien 
hyväksymisestä rakennuksen valmistumiseen, 
näkyy Lastenlinnan arkkitehtuurissa. Koko-
naisuus on peruskompositioltaan funktio-
nalismin mukainen. Julkisivutkin oli alun perin 
suunniteltu sileiksi ja valkoisiksi, mutta   
Elsi Borgin ehdotuksesta päädyttiin kuitenkin 
terastirappaukseen. Rappauspintaan, 
joka jo sellaisenaan on varsin elävä, tehtiin 
lisäksi kohokuviointi ja lisättiin Sakari Tohkan 
suunnittelemia veistoksia ja reliefejä. 
Koristeellista vaikutelmaa lisäävät vielä 
julkisivukuviointien värit.213 Valmistuessaan 
ratkaisu herätti kritiikkiä jyrkimpien 
funktionalistien keskuudessa. Reliefimäistä 
pintaa pidettiin myös sairaalahygienian 
kannalta ongelmallisena.214 

Lastenlinna rakennettiin kuntoutus-
laitokseksi terveydellisistä tai sosiaalisista 
syistä hoitoa tarvitseville lapsille. Se toimi 
myös lastenhoitajien koulutuslaitoksena. 
Lisäksi rakennukseen sijoitettiin henkilö-
kunnan ja opiskelijoiden asuntoja.210 
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1950-luvulla Lastenlinnaa laajennettiin.  
Suunnittelijana oli tuolloin jo eläkkeellä 
oleva Elsi Borg. Nelikerroksinen lisärakennus 
liitettiin sairaalasiiven kulmaan, yksikerrok-
sinen uusi siipi rakennettiin Linnankosken-
kadun suuntaiseksi. Näin pihasta tuli suljettu. 

Laajennusosaan tuli tilat myös sairaala-
koulua varten, mikä oli tuon ajan Suomessa 
ainutlaatuista. Myös laajennusosan julkisivut 
ovat terastirapatut, koristelua on kuitenkin 
vähemmän kuin vanhassa osassa.
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Nyt 2010-luvulla Lastenlinnan kohtaloa  
mietitään, sillä nykyaikaisen sairaalan toiminta 
vanhoissa ja tällä hetkellä huonokuntoisissa 
tiloissa on osoittautunut ongelmalliseksi.

Rappauksen pinta on jäsennöity pysty-  
ja vaakasuuntaisin saumoin, mistä syntyy 
vaikutelma elementeistä koostetusta 
julkisivuista.215 Alun perin vanha ja uusi osa  
erottuivat toisistaan selvästi, kun niitä 
yhdisti keveä liitososa. Myöhemmin nivelosa 
on kuitenkin rakennettu umpeen.
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Enemmän tai vähemmän olympialaisiin  
liittyviä rakennuksia on Helsingissä kosolti, 
olihan kaupunki saatava näyttävään kuntoon 
ennen kansainvälisiä kisoja ja paljon muutakin 
tarvittiin kuin pelkkiä urheiluareenoita. Siten 
esimerkiksi Malmin lentokentällä ja Santa-
haminan kadettikoululla on yhteytensä 
olympiarakentamiseen. Myös monia muuhun 
tarkoitukseen rakennettuja rakennuksia 
käytettiin kisojen tarpeisiin. Muun muassa 
Autopalatsin kolmannen kerroksen tennis-
kentät toimivat olympialaisten koripallo- 
otteluiden tapahtumapaikkana.219 

OLyMPIASTAdION
1933, 1938, 1940, 1952
PAAVO NURMEN TIE 
YRJö LINDEgREN, TOIVO JÄNTTI 

STAdiON OLi Helsingin olympiarakennuksista 
ensimmäinen ja se tuli olemaan urheilu-
tapahtumien keskipiste. Sellaisena se vaikutti 
muiden olympiarakennusten arkkitehtuuriin, 
joiden yhtenäiseksi muotokieleksi valikoitu 
valkoinen funktionalismi.

Stadion-hanketta oli valmisteltu jo pitkään 
ennen kuin se saatiin varsinaisesti alkuun 
perustamalla Stadion-säätiö.220 Sijoitus-
paikasta keskusteltiin vilkkaasti. Arkkitehti-
piireissä kritisoitiin säätiön ehdottamaa 
nykyistä sijaintipaikkaa Töölössä, sillä epäiltiin 
Keskuspuisto-kokonaisuuden tuhoutuvan 
tarvittavien liikennejärjestelyjen vuoksi. 
Kritiikin esittäjien mielestä paikka ei myöskään 
tarjonnut mahdollisuuksia monumentaalisen 
vaikutelman luomiselle. Ehdotettiin jopa 
toimintojen hajauttamista ympäri kaupunkia. 
Yhtenä perusteena nykyisen sijaintipaikan 
valinnalle oli taloudellinen kannattavuus 
lähellä keskustaa.221 

URHEILU

HELSiNKiiN RAKENNETTiiN lukuisa määrä 
erityyppisiä urheilurakennuksia, kun kaupunki 
valmistautui vastaanottamaan ensin vuodeksi 
1940 suunniteluja ja sitten sodan takia 
vuoteen 1952 siirrettyjä olympialaisia.216 
Urheiluarkkitehtuuri on tyyppi, johon funktio-
nalismi terveyttä edistävine päämäärineen 
soveltui luontevasti. Olympiarakennukset 
ovat ensimmäinen laaja yhtenäinen funktio-
nalistisen arkkitehtuurin kerrostuma 
Helsingissä ja ainutlaatuinen kokonaisuus 
koko Suomessa.217 

Helsingin olympialaisilla ja niiden moni-
vaiheisella valmistelulla oli suuri merkitys 
koko Suomelle. Ne symbolisoivat sodan 
tuhoista selvinneen maan nousua jaloilleen 
ja avautumista muuhun maailmaan. Helsingin 
kaupungin johto oli vahvasti sitoutunut 
olympiarakennusten toteuttamiseen. Myös 
kaupungin taloudellinen panos oli merkittävä, 
neljäsosa koko budjetista.218 Kisat osuivat 
aikaan, jolloin Helsinkiä muutoinkin voimak-
kaasti kehitettiin muun muassa alueliitoksin 
ja uusia asuinalueita rakentamalla. Olympia-
rakennusten monipuolinen käyttö myös 
kisojen jälkeen yleisöä palvelevina liikunta-
paikkoina oli tärkeä päämäärä alusta asti,  
sillä niukkojen resurssien puitteissa ei kannat-
tanut panostaa ainoastaan kilpaurheiluun.

Vuoden 1940 peruuntuneita olympialaisia 
varten ehdittiin tehdä paljon valmisteluja, 
monet urheilurakennuksista olivat jo lähes 
valmiita, kun toisen maailmansodan sytty-
minen johti kisojen peruuttamiseen vain 
kolme kuukautta ennen niiden alkamista. 
Velodromi ja Soutustadion sekä itse Olympia-
stadion olivat jotakuinkin valmiita jo ennen 
sotaa, Uimastadion jonkin verran kesken. Kun 
Suomelle sodan jälkeen myönnettiin uusi 
mahdollisuus kisojen järjestämiseen vuonna 
1952, rakentaminen jatkui ja keskeneräiset 
olympiarakennukset viimeisteltiin.

Modernismia Helsingissä_Sisus_140612.indd   86 14.6.2012   10.32



87

KUVA: HKM
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Stadion oli aikanaan merkittävä kohde 
edistyksellisten ja yksinkertaisen eleganttien 
betonirakenteidensa takia. Pohjois- ja etelä-
kaarteiden julkisivuna kiertävä kaareva, vain 
seitsemän senttiä paksu betonikaide oli 
aikanaan rakentajien korkean ammattitaidon 
näyte. Rautabetonia käytettiin stadionilla 
paljon suuremmassa määrin kuin tuohon 
aikaan yleensä.226 

Olympiastadionin suunnittelusta 1933   
järjestetyn arkkitehtikilpailun voittivat   
Yrjö Lindegren ja Toivo Jäntti. 222 Stadionin 
rakentaminen oli valtava ponnistus sekä  
taloudellisesti että teknisesti ja sen valmistu-
minen kaikkiaan monivaiheinen tapahtumaketju. 
Ensimmäinen vaihe, pääosin valmiina, vihittiin 
käyttöön 1938. Tuolloin ei vielä tiedetty 
olympialaisten saamisesta Suomeen. Kuitenkin 
jo samana kesänä Tokio ilmoitti luopuvansa 
kisoista ja syksyllä Suomi sai kuulla saavansa 
järjestelyt osalleen. Silloin alettiin välittömästi 
suunnitella stadionin laajentamista, sillä kisoja 
varten tarvittiin tilaa yli 60 000 katsojalle.223 

Pian sota kuitenkin katkaisi hankkeen valmis-
telut.224 Rakentaminen kuitenkin jatkui taas 
1940-luvun loppuvuosina, kun oli saatu tieto 
vuoteen 1952 siirrettyjen olympialaisten 
saamisesta Suomeen. Rakentamista haittasivat 
sodanjälkeinen materiaalipula ja toistuvat lakot, 
mutta vähitellen stadion saatiin valmiiksi.  
Olympiakisojen jälkeen purettiin erilaiset väli-
aikaiset rakennelmat kuten puukatsomo ja 
lehdistölle tarkoitetut tilat. Myöhempiä laajen-
nuksia ovat muun muassa veroviraston tilat, 
retkeilymaja ja urheilumuseon laajennus.225
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korjaamalla. Kaukaa katsoen stadionin ulkonäkö 
kyllä säilyi, mutta autenttisuus kadotettiin. 
Ratkaisu on herättänyt runsasta kritiikkiä.229 
Ennen vuoden 2005 yleisurheilun maailman-
mestaruuskisoja stadion sai uuden katteen 
itäkatsomon päälle. ilmava katos erottuu 
vanhasta rakenteesta positiivisena uutena 
elementtinä.230 

Kokonaisuutena, sen arvoa heikentävistä 
muutoksista huolimatta, Olympiastadion on 
monumentaalisuudessaan ja selkeydessään yhä 
yksi suomalaisen arkkitehtuurin pääteok sista. 
Oleellisen osan rakennuksen arvosta muodostaa 
sen merkitys modernismin ideologian, 
suomalaisen urheiluhengen ja yhtä aikaa
kansainvälisyyden symbolina. Jää nähtäväksi, 
miten stadionin arvot kyetään säilyttämään 
jatkossa, sillä jälleen on suunnitteilla suuri 
remontti. Katsomo olisi tarkoitus kattaa lähes 
kauttaaltaan, penkit vaihdettaisiin, lisäksi 
kaikki sisätilat uusittaisiin. Valmista pitäisi olla 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhliin,  
eli vuoden 2017 loppuun mennessä.231

Seitsemänkymmenen metrin korkeuteen 
nousevasta hoikasta tornista tuli valmistues-
saan olympiakisojen tunnusmerkki ja laajemmin 
uuden aikakauden symboli. Säälle alttiina olevaa 
tornia on jouduttu kunnostamaan useampaan 
kertaan, viimeksi 2011.

Myös itse stadionia on korjattu monessa eri 
vaiheessa, etenkin suurten urheilutapahtumien 
valmisteluihin liittyen.227 Perusteellinen korjaus 
tehtiin taas, kun Helsinki sai järjestettäväkseen 
vuoden 1994 yleisurheilun maailmanmestaruus-
kisat. Betonirakenteet olivat pahasti 
rapautuneet, stadion oli osin käyttökiellossa. 
Tekniset vauriot kartoitettiin huolellisesti, 
mutta stadionin historiaa ei selvitetty ennen 
kuin työt olivat jo käynnissä. Korjaukset 
tehtiin siten tekniikan ehdoilla ilman arviointia 
rakenteiden historiallisesta merkityksestä.228 
Aikanaan huippumoderni betonikonstruktio 
purettiin suurelta osin, katsomoporrastukset 
uusittiin elementtejä käyttäen. Pääkatsomo 
oli säilynyt paremmin katoksen alla, joten  
sen osalla riitti rakenteiden vahvistaminen  
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päästyä taas 1930-luvun alun laman jälkeen 
vauhtiin.233 Siksi koko suunnitelma toteutettiin 
supistettuna ja rakennusaineiden suhteen 
noudatettiin suurta säästäväisyyttä. 
Rakennuksen päätyyn ajateltu nelikerrok-
sinen näyttelytila näkyvine mainospintoineen 
jäi pois. Samoin kävi arkkitehtien esittämälle 
16-kerroksiselle hotellilaajennukselle, 
johon ei tiukassa taloudellisessa tilanteessa 
tietystikään ollut varaa.234 Messuhalli saatiin 
käyttöön jo vuoden 1935 helmikuussa ja  
lopullisesti se valmistui kesään mennessä.

Messuhallia mainostettiin sen valmistuttua 
Suomen suurimpana hallitilana. Sen katto-
tuolit ovat rautabetonisia 2-nivelkaaria, jotka 
tukeutuvat kaarten suuntaisiin rautabetoni-
seinämiin. Messuhallista tulikin edelläkävijä 
kaarihallien rakentamisessa. Arkkitehdit 
hakivat myös ilmanvaihdon ja valaistuksen 
järjestelyihin edistyksellisiä ratkaisuja, 
sillä muunneltavan tilan tarpeet olivat 
erityisen vaativat.235

MESSUHALLiN SUUNNiTTELUSTA järjestettiin 
arkkitehtikilpailu, joka päättyi helmikuun lopulla 
1934. Kilpailijoiden tehtävänä oli suunnitella 
messu- ja näyttelytila, joka soveltuisi niin 
juhlien, konserttien ja kongressien pitämiseen 
kuin myös urheilutapahtumien järjestämiseen. 
Ensimmäisen palkinnon saivat Antero Pernaja 
ja Ragnar Ypyä sekä Martta Martikainen heidän 
avustajanaan. Rakenteeltaan varsin selkeä, 
ehdoton, puhdaslinjainen ja rakenteellisesti 
rohkea ratkaisu jäi kuitenkin toteuttamatta. Sen 
sijaan Suomen Messut tilasi uudet luonnokset 
palkituilta kilpailijoilta eli Pernajalta ja Ypyältä, 
toiseksi tulleilta Risto-Veikko Luukkoselta ja 
Aarne Hytöseltä sekä kolmannen palkinnon 
saaneelta Alvar Aallolta. Heidän ehdotuksistaan 
parhaaksi osoittautui Hytösen ja Luukkosen 
ehdotus, joka sitten valittiin suunnittelun 
pohjaksi.232 

Rakennustyöt alkoivat kesällä 1934 eli ajoit-
tuivat aikaan, jolloin rakennuskustannukset 
olivat nousseet voimakkaasti rakentamisen 

MESSUHALLI
1934–35, 1950
MANNERHEIMINTIE 17
AARNE HYTöNEN, RISTO-VEIKKO LUUKKONEN 
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Jo avajaisnäyttelyssä 1935 huomattiin, että 
halli oli tiloiltaan ahdas. Laajentamista alettiin 
harkita 1949, jolloin ajatusta puolsivat myös 
lähestyvät olympialaiset. Niin päädyttiin 
rakentamaan jatke rakennuksen pohjois-
päähän, suunnittelijoina toimivat jälleen 
Hytönen ja Luukkonen. Laajennus vastaa 
ilmeeltään vanhempaa osaa, sisätilatkin  
poikkeavat toisistaan vain vähän.236 

Messutoiminta siirtyi pois rakennuksesta 
1970-luvun puolivälissä. Nykyisellään siellä 
on pääasiassa liikuntatiloja ja nimityskin 
on muuttunut Töölön kisahalliksi. Monet 
muutokset ovat heikentäneet rakennuksen 
arkkitehtonisia arvoja. Käytännössä hyvin 
vähän alkuperäistä on jäljellä.237 Alun perin 
virtaviivaisen ja linjakkaan rakennuksen julki-
sivujen lämpörappaus on jättänyt sokkelin 
ja ikkunat syvennykseen. Mannerheimintien 
puoleiset suuret näyteikkunat, jotka oli aiottu 
laadukkaan kotimaisen tuotannon näytteille-
panoa varten,238 ovat nyt sekundaarisessa 
käytössä. Kaakkoispäätyä hallitsee ravintola-
rekvisiitta. 
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Etuna olisi se, että radan sisäosaa voitaisiin 
käyttää monissa kenttälajeissa. Niinpä lopulta 
päädyttiin pysyvään rautabetonista raken-
nettavaan pyöräilyareenaan.239 

Velodromin sijoituspaikaksi päätettiin valita 
Käpylä, joka oli hyvien liikenneyhteyksien 
päässä. Asiaan vaikutti myös urheilijoiden 
majoitukseen varatun Olympiakylän läheisyys. 
Velodromin suunnittelun sai syksyllä 1938 
tehtäväkseen Hilding Ekelund. Sekä suunnit-
telu- että rakennustyöt etenivät siitä lähtien 
ripeästi ja jo kesäkuussa 1940 rata avattiin 
harjoituskäyttöön. Velodromi oli pitkälle 
valmis, kun jatkosota syttyi kesäkuussa 1941. 
Ennen varsinaisia olympiakisoja 1952 tehtiin 
ainoastaan vähäisiä viimeistelytöitä. Silloin 
suunnittelijana toimi pääasiassa Olympia-
rakennustoimisto, jossa yliarkkitehtina   
toimi Pauli Salomaa.240 

VELOdROMI
1938–40
MÄKELÄNKATU
HILDINg EKELUND 

KiLPAPYöRäiLY ON Suomessa suhteellisen  
uusi laji. Rata-ajoja alettiin järjestää vasta  
1930-luvulla, jolloin kilpailut käytiin tavallisten 
urheilukenttien juoksuradoilla. Koska kunnon 
rata puuttui kun olympialaiset myönnettiin 
Suomelle 1938, ryhtyivät alan asiantuntijat 
yhdessä Helsingin kaupungin kanssa  
pohtimaan, miten kisojen pyöräilyosuus 
mahdollistettaisiin. Kisajärjestelyjen tuomat 
suuret taloudelliset haasteet pakottivat 
päättäjät säästämään kaikessa mahdollisessa. 
Niinpä haluttiin selvittää, voitaisiinko olympia-
kisat järjestää ilman kallista kansainväliset 
mitat täyttävää viettävää pyöräilyrataa. 
Kansainvälinen pyöräilyliitto ja olympia-
komitea torjuivat ajatuksen, joten suunnittelua 
jatkettiin. Seuraavaksi tutkittiin puurakenteisen 
väliaikaisen radan mahdollisuutta. Sellainen 
oli ollut käytössä esimerkiksi Berliinin olympia-
laisissa 1936. Pyöräilyn harrastajat olivat 
kuitenkin ehdottomasti pysyvän radan kannalla. 
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Velodromi oli päässyt varsin huonoon  
kuntoon ennen kuin se 2000-luvun  
vaihteessa kunnostettiin.243 Korjauksessa 
on kyetty pitkälle säilyttämään rakennuksen 
arkkitehtoniset arvot. Vaikka myös itse 
pyöräilyrataa kunnostettiin, radan pituuden 
ja turvarakenteiden puutteellisuuden takia 
nykyiset vaatimukset täyttävien kansain-
välisten kilpailujen järjestäminen ei siellä  
ole mahdollista. 

Velodromi sijoittuu kahden männikköisen 
kukkulan väliin siten, että pohjoisempi niistä 
toimii avoimena katsomona. Pääkatsomo on 
tasamaalla. Siinä on yhteensä kaksituhatta 
istumapaikkaa, joista puolet katetussa 
katsomossa. Maakatsomoon mahtuu lisäksi 
yli neljätuhatta katsojaa. Olympiakisoja varten 
järjestettiin ympärillä oleville kallioille vielä 
parituhatta paikkaa. Yhteensä katsojapaikkoja 
oli silloin yli kahdeksantuhatta.241 

Pyöräilyradan tuli ennen kaikkea olla turvallinen 
ja virheetön. Riittävän laadukkaan radan 
rakentaminen Suomen ilmasto-olosuhteisiin 
edellytti kalliita rakenteita ja käsityötä. 
Ovaalinmuotoinen kalteva rata on neljäsataa 
metriä pitkä ja jyrkimmillään 37 astetta. Radan 
julkisivuna on sen muotoa seuraava betoni-
kaide. Hauskana yksityiskohtana katsomon 
takaseinässä on pyöreät valoaukot, samoin 
yleisön sisääntulolämpiön päätyseinissä. 
Radan sisäpuoliselta urheilukentältä on 
tunnelin kautta yhteys pääkatsomon alla 
oleviin pukuhuonetiloihin.242 
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VELODROMI
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Soutustadionin suunnittelu käynnistyi 
syksyllä 1938. Arkkitehti Hilding Ekelundin 
lisäksi aktiivisena osapuolena suunnittelussa 
oli soutu- ja melontakilpailuja valmisteleva 
toimikunta. Mallia stadionille käytiin   
hakemassa Keski- ja Etelä-Euroopasta. 
Ekelundin luonnoksissa kaikki rakennukset 
olivat aluksi virtaviivaisia funkisrakennuksia, 
joiden materiaaliksi hän lienee kaavaillut 
rautabetonia. Ensimmäiset lennokkaat ideat 
kuitenkin tyrmättiin kustannussyistä. Katsomo 
tehtiin betonista, muut rakennukset sen sijaan 
ovat puurunkoisia.245 

Pääkatsomo valmistui 1939 ja vielä hieman 
keskeneräistä stadionia päästiin kesällä 
testaamaan kilpailuareenana jo ennen kuin 
sota keskeytti rakentamisen. Keväällä 1940 
työt taas jatkuivat. Vuosikymmenen lopulla 
kunnostettiin ranta-alueita ja rakennettiin 
laitureita. Vuoden 1952 kisoja valmisteltaessa 
Soutustadionin viimeistelyvaiheiden 
suunnittelu siirtyi Olympiarakennus-
 toimistolle, jossa hankkeen arkkitehtina 
toimi pääasiassa Pauli Salomaa.246

SOUTUSTAdION
1938–40
MERIKANNONTIE
HILDINg EKELUND 

HELSiNGiSSä Ei ennen Soutustadionia ollut 
kansainväliset mitat täyttävää soutuareenaa, 
sillä soutu ei kansainvälisellä kilpailutasolla 
ollut vielä juurikaan tunnettu laji Suomessa. 
Kun Suomi valittiin olympiakisojen isäntä-
maaksi, tuli tarve soudulle ja melonnalle 
sopivan areenan rakentamiseen. 

Soutustadion rakennettiin luonnonkauniille 
paikalle Taivallahteen pistävälle niemelle. 
Rakennuspaikka valikoitui muun muassa 
hyvien liikenneyhteyksien, läheisten 
majoitusmahdollisuuksien ja ravintoloiden 
takia. Valintaa kritisoitiinkin. Arvostelijoiden 
mielestä rakennukset heikentäisivät  
luonnonkauniin paikan arvoja.244 
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Kun olympiakisat sitten 1952 tulivat ajan-
kohtaiseksi, ilmeni että sijaintipaikka oli liiaksi 
alttiina kovalle merenkäynnille. Siksi olympia-
soudut järjestettiin pohjoisemmaksi sijoitetulla 
radalla ja itse soutustadionia käytettiin vain 
melontakilpailuihin.248 

Soutustadionrakennuksen itäpuolella on 
kaksikerroksinen kerhorakennus. Lisäksi koko-
naisuuteen kuuluu soutuseuroille vuokrattava 
venevaja. Alkuperäinen venevaja tuhoutui 
tulipalossa 1995, mutta paikalle on rakennettu 
rekonstruktio Ekelundin piirustusten mukaan. 
Kerhorakennus on peruskorjattu 2000-luvun 
taitteessa, jolloin siinä tehtiin vähäisiä 
muutoksia, erityisesti sisätiloissa.249

Katsomon katteena on ulospäin levenevä 
lippa. Rakennuksen harvoja yksityiskohtia 
ovat katsomon taustaseinässä olevat pyöreät 
valoaukot ja niiden välisten sisäänpäin viistet-
tyjen pilareiden käsittely. Katsomon alla  on 
erilaisia soutustadionin toimintaan liittyviä 
aputiloja. Kisojen lähestyessä 1950 pääkatso-
mon eteen rakennettiin betonirakenteinen 
tuhatpaikkainen kattamaton katsomo-
laajennus.247 
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1930-LUKU OLi Suomessa ratsastuksen 
kulta-aikaa. Lajia harrastettiin 1936 rakenne-
tulla Laakson kentällä ja suomalaisratsastajat 
menestyivät kansainvälisissä kilpailuissa.250 
Laakson kenttä mahdollisti myös kansain-
välisten ratsastuskilpailujen järjestämisen, 
mutta kun tieto vuoden 1940 olympialaisten 
isännyydestä saatiin, kävi selväksi että niitä 
varten tarvittaisiin kunnon hevostallit sekä 
katettu harjoituspaikka ratoineen. Niinpä 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti,  
että olympialaisia palveleva ratsastushalli  
toteutetaan Laakson radan koillispuolelle 
Ruskeasuolle, Keskuspuiston laidalle.251 

Kuten kaikkien olympiarakennusten arkki-
tehdit, myös ratsastushallin suunnittelija, 
rakennushallituksen yliarkkitehti Martti  
Välikangas, joutui kustannussyistä karsimaan 
ensimmäisiä suunnitelmiaan. Rakennusten 
mitoituksessa ei voitu säästää, mutta muutoin 
kaikessa tuli pyrkiä yksinkertaisuuteen. Teräs-
betonisia kattorakenteita korvattiin puulla ja 
kateaineeksi valittiin edullinen huopa, myös 
sisustuksen tasosta tingittiin. Suunnitelluista 
kolmesta hevostallista toteutettiin vain kaksi. 
Lähiympäristö jätettiin käsittelemättä.252

RUSKEASUON   
RATSASTUSHALLI
1938–40
RATSASTIE
MARTTI VÄLIKANgAS 
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Ratsastushalli valmistui ja vihittiin käyttöönsä 
talvisodan jälkeen syksyllä 1940. Tuolloin 
halli julistettiin Pohjoismaiden suurimmaksi. 
Yleisöä ratsastuskisoihin mahtui neljä ja puoli 
tuhatta ja siellä ajoittain järjestettyihin  
nyrkkeilykisoihin seitsemäntuhatta.253 

Suorakaiteen muotoisen suuren halli-
rakennuksen katto on kaarirakenteiden 
kannattama. Katon huipulla on koko 
rakennuksen pituinen kattolyhty ikkuna-
nauhoineen. Myös katsomoiden yläosassa on 
nauhaikkuna. Ratsastushallia, erityisesti sen 
tilajakoa ja käyttötarkoitusta, on muunneltu 
vuosikymmenten varrella useaan otteeseen. 
Sitä on käytetty jopa raitiovaunuhallina ja 
linja-autojen varikkona sekä autonäyttely-
tilana.254 Halli peruskorjattiin 2000-luvun 
taitteessa. Alun perin ratsastustila oli koko 
hallin mittainen, kaikkiaan sata metriä pitkä. 
Sitä reunustivat katsomot sen molemmilla 
pitkillä sivuilla. Nyt vain osa alkuperäisestä 
suuresta hallitilasta on ratsastajien käytössä, 
muussa osassa rakennusta on erityyppisiä 
liikuntatiloja. Vaikka suuren hallitilan 
vaikuttavuus onkin sen katkaisun myötä 
kadonnut, on rakennuksessa kaikkiaan  
paljon alkuperäistä jäljellä.
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UIMASTAdION
1938–52
HAMMARSKJöLDINTIE
JORMA JÄRVI 

UiMASTAdiON ON Suomen ensimmäinen 
maauimala. Helsingissä ei ennen sen valmis-
tumista ollut kansainvälisten uintikisojen 
edellyttämää tasalämpöistä allasta. Sellaisen 
saamiseksi tutkittiin useampaa vaihtoehtoa, 
joko rannalle muodostettavia lämmitettäviä 
merivesialtaita, väliaikaisia uima-altaita tai 
pysyvää maauimalaa. Viimeinen vaihto-
ehdoista tuli valituksi. Sijoituspaikaksi valittiin 
Eläintarhan urheilu- ja virkistyspuisto, jossa 

stadion palvelisi olympialaisten jälkeen hyvin 
myös tavallisten helsinkiläisten tarpeita.255 

Vuoden 1940 olympialaisia varten tilattiin 
syksyllä 1938 Gösta Juslénilta ja ilmari 
Niemeläiseltä kummaltakin erikseen luonnos-
ehdotus. Molemmissa ehdotuksissa oli 
puolensa. Viranomaiset asettivat Juslénin 
ehdotuksen etusijalle, koska siinä oli kansan-
kylpylämäistä luonnetta. Niemeläisen ehdotus 
puolestaan oli puhtaammin kilpailuareenan 
luonteinen ja siten uimarien kannattama. Kun 
asiassa ei päästy yksimielisyyteen, annettiin 
suunnittelu kaupungin rakennustoimiston 
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Sodan jälkeen kesällä 1949 arkkitehti Järvi 
kutsuttiin jatkamaan suunnittelua, mutta sillä 
välin oli muun muassa sisäänkäynti toteutettu 
hänen suunnitelmistaan poikkeavasti.257  
Arkkitehti oli oletettavasti halunnut siitä 
samankaltaisen kuin Olympiastadionilla,  
ei symmetristä ratkaisua vaan rakennuksen 
lounaisreunan kohdalle sijoitetun sisään-
käynnin.258

Olympiakisoja silmällä pitäen rakennettiin viisi-
kymmentä metriä pitkä allas uintia ja vesipalloa 
varten sekä pienempi neliömäinen hyppyallas. 
Myöhempää harrastajauimareiden käyttöä 
ajatellen rakennettiin lisäksi harjoittelu- 
ja lastenaltaat. Kahdensadan katsojapaikan 
katsottiin riittävän normaalikilpaluihin, mutta 
väliaikaisjärjestelyillä paikkamäärää saatiin 
kasvatettua jopa yhteentoistatuhanteen. 
Pysyvä katsomo rajaa stadionia vain yhdeltä 
sivulta, muut sivut avautuvat auringonottoa 
ja liikuntaa varten vapaasti ympäröivään  
luontoon. Katsomo suunniteltiin mahdolli-
simman hyvää näkyvyyttä ajatellen lievästi 
kaarevaksi. Sen sijoitus altaan länsisivulle estää 
ilta-auringon häikäisyn ja mahdollistaa etelän-
puolen auringonvalon tulon alueelle.259

Omana aikanaan edistykselliset teräsbetoni-
rakenteet tehtiin käsityönä. Arkkitehtuuri on 
viimeisteltyä, yksityiskohdat suunniteltiin 
huolella. Väreiksi valittiin valkoinen ja punainen 
sinisen veden ja vihreän nurmikon vastakoh-
daksi.260 Alun perin katsomon pylväskäytävän 
pitkä taustaseinä oli maalattu murretun   
punaiseksi, nykyisin katsomo on kuitenkin  
kauttaaltaan valkoinen.261 

Alueella pyrittiin säilyttämään mahdollisimman 
luonnonmukainen tunnelma. Uimastadionin 
ulkotiloja suunnitteli Jorma Järven ohella 
kaupunginpuutarhuri Bengt Schalin, toteutus 
ei kuitenkaan ollut täysin suunnitelmien 
mukainen.262

Uimastadionia kunnostettiin 1990-luvun 
puolivälin tienoilla Museoviraston valvonnassa. 
Sisätiloissa on tehty paljon muutoksia ja tiloja 
on modernisoitu. Vedenpuhdistustekniikka  
on sitten 1950-luvun muuttunut, siten   
valtavien koneistojen tilalle on voitu  
sijoittaa kuntosaleja.263

talonrakennusosaston tehtäväksi. Päällikkönä 
toiminut Gunnar Taucher pyysi kuitenkin 
toimiston resurssipulan takia tehtävään  
yksityisarkkitehdin, Jorma Järven.256 

Sota hankaloitti suunnittelua ja rakentamista 
monella tavalla. Se esti asiantuntijoiden 
tutustumismatkat vastaaviin laitoksiin 
ulkomaille, ainoastaan Tukholmassa voitiin 
vierailla. Englannista tilatut vedenpuhdistus-
koneistot tuhoutuivat, kun pommitukset 
osuivat niitä kuljettaneeseen alukseen 
Pohjanmerellä. Turun satamassa tärveltyi 
uimastadionille tilattuja tarvikkeita. 
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Modernismia Helsingissä_Sisus_140612.indd   101 14.6.2012   10.32



102

MERIASEMAN MATKUSTAJAPAVILJONKI    
JA MAKASIINI TERMINAALI
1949, 1950–52
ETELÄSATAMA OLYMPIARANTA 1–3
AARNE HYTöNEN, RISTO-VEIKKO LUUKKONEN 

LIIKENNE

HELSiNGiN LAiVALiiKENNEKESKUKSEN kehit-
tämistä oli suunniteltu 1920-luvun vaihteesta 
alkaen. Varsinaisesti toimeen päästiin vasta 
1938, kun entistä Ullanlinnan laivatelakkaa 
ryhdyttiin muuttamaan yli kolmesataa-
metriseksi Makasiinilaituriksi. Eteläsatamaan 
varattiin paikat kolmelle rakennukselle,   
joista yksi olisi matkustajapaviljonki. Sota 
kuitenkin katkaisi kehittämissuunnitelmat, 
eikä rakentamista päästy tuolloin aloittamaan. 
Kun saatiin tieto olympiakisojen 1952 myön-
tämisestä Helsingille, saivat suunnitelmat 
jälleen vauhtia ja Makasiinilaiturin rakennuksia 
päästiin suunnittelemaan.264

1930-luvun alun moderniin elämäntyyliin  
kuului lentäminen – tosin se tuolloin  
koski lähinnä eliittiä. Malmin lentoaseman  
valmistuminen mahdollisti yhteyksien luomisen 
Suomelle tärkeisiin maihin ja samalla se oli 
merkittävä näyttö muulle maailmalle maamme 
nykyaikaisuudesta. Malmin lentoasema oli 
Suomen ensimmäinen siviili-ilmailuun  
tarkoitettu pysyvä lentoasema ja aina 
1950-luvun alkuun saakka tärkein lentotie 
Suomeen.265 Se palvelee edelleen alkuperäistä 
lähellä olevassa tarkoituksessaan, nyt  
ilmailun harrastajien käytössä.

MAKASiiNiLAiTURiN RAKENNUSTEN suun-
nittelusta järjestettiin 1949 kutsukilpailu. 
Matkustajapaviljongin lisäksi tuli sen luoteis-
puolelle suunnitella myöhemmin rakennettava 
tullivarastorakennus, Makasiiniterminaali. 
Suunnittelutehtävään kuului myös lähi alueen 
katu- ja paikoitusalueen järjestely. Kilpailun 
voittajaksi valittiin Aarne Hytösen ja 
Risto-Veikko Luukkosen ehdotus.266 

Matkustajapaviljonkia päästiin rakentamaan 
helmikuussa 1951 ja se saatiin väliaikaiseen 
käyttöön kesällä 1952. Valmistumisvuotensa 
kunniaksi laiturialue sai nimekseen Olympia-
laituri ja siellä sijaitsevia rakennuksia alettiin 
kutsua Olympiapaviljongiksi. Matkustaja-
paviljonki kiinteine laiturisiltoineen oli 
Helsingin ensimmäinen nykyaikainen  
matkustajaterminaali.267 
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Rakennusten suunnittelussa oleellista 
oli liikenteen sujuvuus, matkustajien ja 
tavaroiden siirtymisen pisteestä toiseen 
oli sujuttava häiriöttä. Sitä ajatellen 
Makasiini laiturin paikka oli maaston suhteen 
optimaalinen. Satamalaiturin ja paikoitus-
alueen välinen kuuden metrin korkeusero 
tarjosi mahdollisuuden suunnata aluksista 
maihin ja päinvastoin tapahtuva henkilö-
liikenne siltoja pitkin satamaraiteiden ylitse. 
Makasiinilaituria käyttivät alun perin 
matkustajalaivojen lisäksi myös rahtialukset 
ja rahtiliikenteen tarpeisiin rakennukseen 
sijoitettiin myös paljon varastotiloja. 
Tavaramakasiini sijoitettiin pääkerroksen 
alapuolelle laiturin tasoon. 268 

Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisiin materi-
aalien valintaan vaikuttivat toisaalta sataman 
ankarat ilmasto-olosuhteet ja toisaalta 
suurten käyttäjämäärien materiaaleja  
kuluttava vaikutus. Rakennuksen julkisivujen 
alaosassa käytettiin siksi tummaa julkisivu-
tiiltä ja toisessa kerroksessa keltaisia klinkkeri-
pinnoitteisia betonilaattoja. Tullaussalin 
lattiamateriaaliksi valittiin pystypuuparketti, 
eteishallin lattiaksi marmorimosaiikki.269  
Kokonaisuuteen kuuluu arkkitehtonisesti 
vaikuttava maanpuoleinen sadekatos.
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Myös muualla valmisteltiin lentokenttä-
rakentamista ja pelkona oli, että joko 
Tukholman tai Turun kenttä valmistuisi 
ennen kuin työ Helsingissä saataisiin valmiiksi. 
Niin kisassa sitten kävikin. Turun Artukaisten 
kenttä valmistui jo syksyllä 1935 ja Tukholman 
Bromman kenttä seuraavana kesänä. Malmin 
lentokentällä liikenne päästiin aloittamaan 
vasta joulukuussa 1936.273 Virallisesti 
lentoaseman valmistuminen ajoittui vasta 
kevääseen 1938, kun hallintorakennuskin 
saatiin valmiiksi.274 

Ensimmäiseksi suunniteltiin ja toteutettiin 
lentokonehalli. Valmistuessaan 1937 se  
oli Euroopan toiseksi suurin. Hallin mitoitus 
suunniteltiin siten, että tuona aikana 
käytetyin lentokonetyyppi Junkers Ju 52 
mahtuisi sisään joko pitkittäin tai poikittain.275 
Teräsbetonipilareista ja teräsristikkopalkeista 
muodostuva konstruktio mahdollisti suurten 
jakamattomien tilojen rakentamisen.

HELSINKI-MALMIN LENTOASEMA
1935–37, 1936–38
ILMAILUTIE 9
DAg ENgLUND270 

MALMiN LENTOASEMAN rakentamista 
valmisteltiin pitkään, 1930-luvun alkupuolelta 
alkaen. Suomella oli paineita nykyaikaisen 
lentokentän rakentamiseen, sillä siviili-
lento matkustajien käytössä oli ainoastaan 
kesäkauteen rajoittuva vesitasoliikenne. 
Siten Suomessa oltiin pahasti jäljessä muun 
Euroopan teknisestä kehityksestä.271

Sijoitusvaihtoehtoja punnittiin perus-
teellisesti. Loppuvaiheessa valinta tehtiin 
Tattarinsuon ja Tuomarinkylän välillä. Koska 
Tuomarinkylä katsottiin sopivaksi asunto-
rakentamiseen, sijoituspaikaksi valittiin  
Tattarinsuo Malmilla. Suon kuivattaminen 
lentokentäksi edesauttaisi lisäksi lähialueiden 
käyttöä asumistarkoituksiin.272 
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Hallintorakennusta päästiin suunnittele-
maan vasta alkutalvesta 1936. Lentoasema-
rakennus oli tuon ajan Suomessa uusi ja 
tuntematon rakennustyyppi, johon oli helppo 
omaksua uusi arkkitehtoninen suuntaus, 
funktionalismi.276 Pohjamuodoltaan pyöreä 
kolmikerroksinen rakennus pitkine siipi-
rakennuksineen kuvastaa betonirakenteiden 
mahdollistamaa suunnittelun vapautta 
parhaimmillaan. Kaari ja ympyrän muoto 
olivat funktionalistisessa arkkitehtuurissa 
käytettyjä teemoja, mutta rakennukset, joissa 
pohjaratkaisun lähtökohtana on täysi ympyrä, 
olivat tuon ajan rakentamisessa varsin 
harvinaisia.277 Pyöreään osaan liittyvät kaksi 
suorakulmassa toisiaan vasten olevaa siipi-
rakennusta suunniteltiin alun perin siten, että 
niitä voitaisiin laajentaa joko jatkamalla tai 
korottamalla.278 Siipirakennusten katoilla oli 
alun perin pyöreän osan toisessa kerroksessa 
sijaitsevaan ravintolaan liittyvä kattoterassi. 

Päärakennus ei ole nykyisellään lähelläkään 
alkuperäistä asuaan. Vuonna 1955 tehtiin 
pyöreässä osassa radikaali julkisivukorjaus.279 
Alun perin ulkopinnassa päällimmäisenä ollut 
arvokas terastirappaus poistettiin kokonaan. 
Eristekerroksen ulkopintaan kiinnitettiin 
viiden sentin korkkikerros ja sen päälle alumiini-
pelti. Siipirakennukset korjattiin 1960-luvun 
lopulla, jolloin ensimmäisen kerroksen ulko-
seinät saivat kahitiilisen ulkoverhouksen. 
Sokkelin graniittikiveys poistettiin ja 
korvattiin teräsbetonilla. Myös ikkunoita on 
uusittu.280 Lentokonehallin kunto näyttää 
tällä hetkellä huolestuttavalta. Ulkoseinien 
rappaus on erittäin huonokuntoinen, ovet  
ja loput ikkunat kaipaavat kunnostusta.

Malmin lentoasema rakennuksineen on yksi 
harvoista ilmailun alkuvaiheen lentoasemista 
Euroopassa, joka on edelleen alkuperäistä 
vastaavassa käytössään.281 Käyttötarkoituksen
säilyminen on kuitenkin vaakalaudalla, sillä 
suunnitteilla on lentokenttätoiminnan 
siirtäminen pois Malmilta.282 Tilalle on 
kaavailtu asuinaluetta. Uutta sijoituspaikkaa 
ei kuitenkaan toistaiseksi ole löytynyt   
ja Malmin lentokenttä siis jatkaa vilkkaasti  
toimivana harrasteilmailun keskuksena.
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MEiLAHdEN KANSAKOULU
1949–53
Viljo Revell ( 1910–64, arkkitehti käytti vuoteen 1959 saakka 
alkuperäistä nimeä Rewell ), Osmo Sipari ( 1922–2008 )
Rakennus on vailla suojelua.

PORTHANiA
1950–57
Aarne Ervi ( 1910–77 )
Rakennus on vailla suojelua.

TYöVäENOPiSTON LAAJENNUSOSA
1955–59
Aulis Blomstedt ( 1906–79 )
Rakennus on suojeltu asemakaavalla 1989.

SUOMEN KANSALLiSTEATTERiN PiENi NäYTTäMö
1951–54
Heikki Siren ( 1918– ), Kaija Siren ( 1920–2001 )
Rakennus on vailla suojelua.

KULTTUURiTALO 
1952–58
Alvar Aalto 
Rakennus on suojeltu rakennussuojelulain nojalla 1989.

KAUPUNGiNTEATTERi
1959–67
Timo Penttilä ( 1931–2011 )
Rakennus on vailla suojelua.

FiNLANdiA-TALO
1962–75
Alvar Aalto 
Rakennus on suojelu rakennussuojelulain nojalla 1993, 
määräyksiä muutettu 2002. 

HENKiVAKUUTUSYHTiö POHJAN LiiKETALO
1928–30
Oiva Kallio ( 1884–1964 )
Rakennus on vailla suojelua.

LASiPALATSi
1934–36
Viljo Revell, Niilo Kokko ( 1907–75 ), Heimo Riihimäki ( 1907–62 )
Rakennus on vailla suojelua.

BENSOWiN LiiKE- JA TOiMiSTOTALO
1938–40
Uno Ullberg ( 1879–1944 )
Rakennus on vailla suojelua.

KANSANELäKELAiTOS
1948, 1953–56
Alvar Aalto 
Rakennus on vailla suojelua.

KOHTEIdEN SUOJELUTIEdOT

ALVAR AALLON KOTi JA TOiMiSTO 
1935–36
Alvar Aalto ( 1898–1976 )
Rakennus on suojeltu rakennussuojelulain nojalla 1982.

AUTOKOMPPANiAN MiEHiSTöKASARMi JA AUTOHALLi
1934–35, 1934–36
Martta Martikainen ( 1904–92, 1936 alkaen Martikainen-Ypyä )
Rakennukset ovat vailla suojelua.

TAKA-TööLöN ASUNTOALUE 
1930–39 
Alueella on suojeltu asemakaavalla muutamia julkisia   
rakennuksia sekä asuintaloja ja asuintalokokonaisuuksia.

OLYMPiAKYLä  
1939–40, 1941–48 
Hilding Ekelund ( 1893–1984 ), Martti Välikangas ( 1893–1973 )
Tekeillä asemakaava, jossa kohde suojellaan. 

KääRMETALO 
1949–51
Yrjö Lindegren ( 1900–52 )
Tekeillä asemakaava, jossa kohde suojellaan. 

SAHANMäEN ASUiNALUE
1951–56
Hilding Ekelund 
Tekeillä asemakaava, jossa kohde suojellaan. 

KiSAKYLä
1952
Pauli Salomaa ( 1907–83 )
Kohde on vailla suojelua.

PiHLAJAMäEN ASUNTOALUE
1959–64, 1968
Olli Kivinen ( 1921–99 ), Lauri Silvennoinen ( 1921–69 ),   
Esko Korhonen ( 1923–94 )
Kohde on suojeltu asemakaavalla 2008.

METSäTALO
1938–39
Jussi Paatela ( 1886–1962 )
Rakennus on suojeltu asemakaavalla 1988.

SANTAHAMiNAN KAdETTiKOULU
1939–41
Olavi Sortta ( 1896–1968, alun perin Olavi Sahlbom,   
1935 alkaen Sortta )
Rakennukset ovat vailla suojelua.

KAUPPAKORKEAKOULU
1941–50
Hugo Harmia ( 1907–52 ), Woldemar Baeckman ( 1911–94 )
Rakennus on vailla suojelua.
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TEOLLiSUUSKESKUS 
1948–53
Viljo Revell, Keijo Petäjä ( 1919–88 )
Rakennus on vailla suojelua.

RAUTATALO
1951–55
Alvar Aalto 
Rakennus on suojeltu rakennussuojelulain nojalla 1991.

SOTiLASSAiRAALA TiLKKA
1934–36, 1957–65
Olavi Sortta 
Rakennus on suojeltu asemakaavalla 2002.

LASTENLiNNA
1938–48
Elsi Borg ( 1893–1958 ), Kaarlo Borg ( 1888–1939 ),   
Otto Flodin ( 1903–69 ), Olavi Sortta 
Rakennus on suojeltu asemakaavalla 1987.

OLYMPiASTAdiON
1933, 1938, 1940, 1952 
Yrjö Lindegren, Toivo Jäntti ( 1900–75 )
Rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla 2006.

MESSUHALLi
1934–35, 1950
Aarne Hytönen ( 1901–72 ), Risto-Veikko Luukkonen ( 1902–72 )
Rakennus on vailla suojelua.

VELOdROMi
1938–40
Hilding Ekelund 
Rakennus on suojeltu asemakaavalla 2009.

SOUTUSTAdiON
1938–40
Hilding Ekelund
Rakennus on suojeltu asemakaavalla 1999.
 
RUSKEASUON RATSASTUSHALLi
1938–40
Martti Välikangas 
Rakennus on vailla suojelua.

UiMASTAdiON
1938–52
Jorma Järvi ( 1908–62 )
Rakennus on toistaiseksi vailla suojelua.

MERiASEMAN MATKUSTAJAPAViLJONKi    
JA MAKASiiNiTERMiNAALi
1949, 1950–52
Aarne Hytönen, Risto-Veikko Luukkonen 
Rakennukset on suojeltu asemakaavalla 2000.

HELSiNKi-MALMiN LENTOASEMA
1935–37, 1936–38
dag Englund ( 1906–79 )
Rakennus on vailla suojelua.
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Modernismia Helsingissä_Sisus_140612.indd   120 14.6.2012   10.33





Tässä julkaisussa kuvataan helsinkiläisiä kohteita, joiden valmistuminen ajoittuu  
1930–1970-lukujen väliselle ajanjaksolle. jakson alkuvaiheessa hallitsi funktionalistinen  
muotokieli. sitä sovellettiin ennakkoluulottomasti muun muassa lasipalatsissa ja 
autokomppanian rakennuksissa. kaupunkisuunnittelussa ihanteena oli terveellisyys – 
valon, ilman ja auringon tuominen asuntoihin. Taka-Töölö on hyvä esimerkki siitä, miten nämä  
tavoitteet vähitellen konkretisoituivat. Modernismiin kuuluvat myös sosiaaliset päämäärät.  
asumisessa tavoiteltiin hyviä olosuhteita kaikille yhteiskuntaluokille. Olympiakylä, kisakylä 
ja käärmetalo kertovat näistä pyrkimyksistä. Modernismille ominaista oli myös innostus 
rakennustekniikan kehitykseen, erityismaininnan ansaitsee Porthania-rakennuksen 
innovatiivisuus. ajanjakson loppupuolella panostettiin massatuotantoon, Pihlajamäen 
asuinalue on ensimmäinen elementtitekniikalla toteutettu aluerakentamiskohde Helsingissä.

julkaisun tarkoituksena on toimia innostavana opaskirjana, joka johdattaa lukijoita 
tutustumaan Helsingin modernismin huippukohteisiin ja tekemään omia havaintojaan 
paikan päällä. kirjoittaja on arkkitehti, tekniikan tohtori leena Makkonen, joka työskentelee 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa rakennussuojelun asiantuntijana.
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