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K AT S E E T S I S Ä Ä N P Ä I N

R

akennuksilla on kahdet julkisivut, yhdet ulospäin ja toiset sisäänpäin. Rakennuksen sisätilat muodostavat sen sisäänpäin kääntyneen ”julkisivun”. Sisäjulkisivuja
on ulkopuolta enemmän; nehän koostuvat
seinistä katoista ja lattioista. Ne yhdessä rajaavat rakennuksen sisätiloja, jotka näin
muodostavat kolmiulotteisia kokonaisuuksia.
Rakennusten sisätilat ovat julkisuudelta piilossa. Asuntojen sisätilat ovat erittäin
yksityisiä, kotirauhan ja yksityisyyden suojan turvaamia ja siksi poissa julkisuudesta. Julkisten rakennusten sisätilat sen sijaan
ovat useimmiten kaikkien nähtävissä ja siinä
mielessä hieman yhteistäkin omaisuutta – ja
elleivät aivan sitä, niin ainakin ne ovat osa
yhteistä kulttuurivarallisuuttamme.
Euroopan rakennusperintöpäivien yleisenä tarkoituksena on lisätä rakennetun kulttuuriympäristön tuntemusta ja arvostusta.
Päivien teemana vuonna 2007 on Julkiset sisätilat. Nyt halutaan kohdistaa sekä kansalaisten että tilojen omistajien ja niitä käyttävien mielenkiinto sisätilojen arvoihin.
Erityisenä huomion kohteena näissä tiloissa
ovat kiinteät sisustukset, sisäpintojen materiaalit, ovet ja ikkunat sekä tilajako.
Pieni osa julkisista sisätiloista on eri tavoin suojeltua kulttuuriperintöä, enin osa ei
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ole minkäänlaisen suojelun piirissä. Varsinkin liike-, työ- ja liikuntatiloina käytettävät
rakennukset muuttuvat tarpeitten mukaan
ja nykyisin yhä useammin myös vaihtuvien muotivirtausten seurauksena. Siksi arvokkaitakin oman aikansa muistomerkkejä katoaa purkukuormina sananmukaisesti
historian pölyyn. Hallinnon rakennusten ja
kirkkojen sisätilat näyttävät säilyvän hieman
paremmin. Monenkaan rakennuksen sisätilojen muuttaminen ei edellytä rakennuslupaa, joten rakennuksen omistajan tai tilojen
käyttäjän ymmärrys tiloihin mahdollisesti liittyvistä erityisistä arvoista on avainasemassa.
Parhaat julkiset sisätilat ovat olennainen
osa yhteistä aineellista muistiamme ja siksi
säästämisen arvoisia. Siihen toimeen tarvitaan ymmärrystä, tahtoa ja taitoa. Sellaisen
ymmärryksen virittäminen on ollut Euroopan rakennusperintöpäivien tärkein pyrkimys koko päivien olemassaolon ajan.

Heikki Kukkonen
Rakennusperintöpäivien
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Suomen Kotiseutuliiton
hallituksen puheenjohtaja

BLICKEN INÅT

A

lla byggnader har två fasader, en som
vänder sig utåt och en som vänder sig
inåt. Byggnadens interiör utgör dess inåtvända ”fasad”. De inre fasaderna är fler än
den yttre: här finns ju både väggar, tak och
golv. Tillsammans skapar de den tredimensionella helhet som utgör byggnadens inre.
Byggnadernas insida är dold för offentligheten. Bostadsinteriörer är i allra högsta grad privata och skyddas av hemfrid och
sekretess. Interiörerna i offentliga byggnader är däremot för det mesta tillgängliga för
alla och i den meningen utgör de något av
var mans egendom – och också om det inte
vore precis så är de åtminstone en del av vårt
gemensamma kulturkapital.
De europeiska byggnadsarvsdagarna har
som allmänt mål att öka kunskapen om och
uppskattningen av den byggda kulturmiljön. År 2007 är temat för dagarna Offentliga interiörer. I år vill byggnadsarvsdagarna
fokusera medborgarnas, ägarnas och användarnas intresse på de värden som finns i
interiörerna. Särskild uppmärksamhet riktas
mot fast inredning, interiörmaterial, dörrar,
fönster och rumsindelning.
Bara en liten del av de offentliga interiörerna är kulturmärkta på olika sätt, största delen faller inte inom ramen för något

som helst skydd. Speciellt utsatta är byggnader med affärslägenheter, arbetsrum och idrottslokaler som byggs om efter behov och
i dag också efter växlande modeströmningar. Byggnader som är värdefulla minnesmärken från sin egen tid försvinner därför
bokstavligen som rivningslass i historiens
damm. Interiörerna i förvaltningsbyggnader och kyrkor ser ut att klara sig en aning
bättre. Ombyggnad av interiörer förutsätter för det mesta inte bygglov, och därför är
ägarens eller användarens förståelse för interiörens eventuella särskilda värden i nyckelställning.
De bästa offentliga interiörerna är en väsentlig del av vårt gemensamma materiella
minne och därför är de värda att bevara. För
det krävs förståelse, vilja och kunskap. Att
odla fram en sådan förståelse har från första
början varit det viktigaste målet för Dagarna
för Europas byggnadsarv.

Heikki Kukkonen
Ordförande för delegationen
för Dagarna för Europas byggnadsarv
Styrelseordförande
för Finlands Hembygdsförbund
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J U L K I S E N J A Y K S I T Y I S E N V U O RO VA I K U T U S
SISÄTILOISSA

K

irjastoissa, kouluissa, teattereissa, virastoissa ja vallan palatseissa ilmenee
samanlainen julkisen ja yksityisen vaihtelu
kuin muissakin asumiseen ja elämiseen tarkoitetuissa rakennuksissa. Julkiset tilat ovat
eräänlaisia käyttäytymiskehyksiä. Niihin
kytkeytyy toiminnallisten sääntöjen kokonaisuus, joka ohjaa ihmisten käyttäytymistä,
vaikka yksilöt vaihtuvat. Tilojen luonnetta
ja ohjaavuutta voi ja tulisikin säädellä, mutta tietoisesti ja avoimesti keskustellen.

Ympäristösuhteen säätelyä
tilan ja ajan avulla
Ihmisen ympäristösuhdetta tutkivassa ympäristöpsykologiassa pohditaan toisaalta fyysisen ympäristön vaikutusta ihmiseen, toisaalta ihmisen mahdollisuuksia muokata
ympäristöstään mieleisensä. Kieltäessään sodan jälkeen kajoamasta korjaustöiden yhteydessä Englannin eduskuntatalon perinteisiin tilaratkaisuihin, pääministeri Winston
Churchill kiteytti edellä esitetyn näkemyksensä seuraavasti: ”me ihmiset muokkaamme rakennuksia ja sitten rakennukset muokkaavat meidät”.
Ympäristöpsykologiassa nähdään ihmiset
aktiivisina asuntonsa, ympäristönsä ja arkielämänsä ”haltuunottajina”. Ihmisen ympäristösuhdetta voidaan kuvata toiminnan ja
kokemuksen muodostamana vuorovaikutuksena. Siinä ihminen pyrkii säätelemään
ympäristösuhdettaan niin kutsutun psyykkisen työn avulla. Sillä tarkoitetaan omaan
8

minuuteen liittyvien sisäisten mielikuvien,
ajatusten ja tunteiden muokkaamista. Muita ”säätelyvälineitä” ovat kehollinen ponnistelu sekä toiminta sosiaalisessa, rakennetussa
ja luonnon ympäristössä.
Konkreettisia esimerkkejä säätelystä ovat
asunnon tai oman huoneen personalisointi ja muokkaus oman itsensä näköiseksi, tilan ja etäisyyksien käyttö sosiaalisessa kanssakäymisessä, sisustaminen ja rakentaminen
sekä nk. elvyttävien paikkojen etsintä. Hyvän ympäristösuhteen perustana on ihmisen
pyrkimysten ja ympäristön ominaisuuksien
tai sen tarjoumien välinen yhteensopivuus.
Sellainen ympäristö tukee minuutta, paikallista identiteettiä ja tuottaa samalla hyvinvointia.
Myös yhteisöt, kuten pienryhmät sekä
yhteiskunta, säätelevät esimerkiksi kaavoitusmonopolinsa tai julkisiin tiloihin sisältyvien käyttäytymissääntöjen avulla ihmisen
ympäristössä toimimisen reunaehtoja ja siinä syntyviä kokemuksia. Siten ympäristön
vaikutus on sekä välitöntä että mielikuvien,
kulttuurin ja yhteiskunnan välittämää.
Ympäristösuhde on altis jatkuvalle pienimuotoiselle muutokselle. Suuret muutokset koetaan uhkana minuuden eheydelle.
Ympäristösuhteelle on ominaista vastakkaisuuksien tuoma heilahtelu, mm. äsken mainitun muutoksen ja pysyvyyden välillä. Ympäristösuhteen perusjännitteenä voidaan
pitää itsemääräämisen ja tarvitsevuuden välistä ristiriitaa. Tätä kasvavan itsenäisyyden
ja etäisyyden sekä turvallisuuden ja läheisyy-

den välistä jännitettä ihminen joutuu ratkaisemaan läpi elämänsä. Psykodynaamisen
jännitteen ulkoisena ilmentymisenä voidaan
pitää pyrkimystä yksityisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Viimeksi mainittu liittyy myös
julkiseen yhteisöllisyyteen ja julkiseen valtaan. Edellä kuvatuista jännitteisistä vastakkaisuuksista juontaa juurensa tarve säädellä
ympäristösuhdetta sekä tilan luonteen että
ympäristössä ilmenevän ajan ja rytmin avulla.
Aikaa ja muutosta koskeviksi kysymykseksi nousevat silloin, mikä on ”oikea aika”
rakennuksessa ja sen saneerauksessa? Tuleeko menneisyys ”museoida” vai voidaanko
jättää joustoa nykyisyydelle ja jopa tuleville käyttäjille? Miten tuetaan läsnäoloa juuri NYT, mikä ilmiönä liittyy myös lumo- ja
uskonnolliseen huippukokemukseen?

Esimerkkejä julkisen tilan säätelystä
Hyvässä ympäristössä on siis kyse säätelyprosessista, jossa ympäristö on eräs elämässä
selviytymisen väline. Julkisten tilojen säätelyssä on tuolloin tarkasteltava sekä erilaisia
tilatyyppejä että niiden käyttäjäryhmiä. Julkisia tiloja voi ryhmitellä esimerkiksi käyttäjien iän (lasten ja nuorten tilat, kuten koulu
ja päiväkoti) tai toiminnan tavoitteiden mukaan, sellaisten kuin huvittelu (teatteri, elokuva, ravintola), tiedon hankinta (kirjasto,
museo), erikoistavaroiden ostaminen (apteekki) tai uskonnon harjoittaminen (kirkko). Ryhmittelyn perustana voi olla myös
julkinen tehtävä (virasto, tutkimuslaitos) tai
vallan keskittymä (”palatsi”).
Käyttäjäryhmiä ovat silloin lapset ja nuoret, suuri yleisö, kulttuuriväki, erityisliik-

Esimerkkejä erityyppisten julkisten rakennusten yksityisistä, puoliyksityisistä, puolijulkisista ja julkisista tiloista.
Tilatyyppi Koulu
Kirjasto
ja luonne (päiväkoti) Museo

Teatteri
Apteekki
Elokuvat
Ravintola

Kirkko

Yksityinen Henkilökunnan
tilat

Henkilökunnan
tilat

Henkilökunnan
tilat

Henkilö- Johtajan
kunnan tila
tilat

Puoli
WC
yksityinen (vuode)

Oma
työtila

Kabinetti, ErityisRippioma loosi neuvonta- tuoli
piste

Henkilö”Takakunnan
näyttämö”
työhuoneet Henkilökunnan tilat

Puolijulkinen

Oma
luokka
Kotipesä

Kirjaston
hoitajan
tiski

Yleisösali

Apteekin Alttarin
tiskin etu- takaosa
ja takaosa Saarnastuoli

Yhteiset
tilat

Eliitin
oma
sali

Julkinen

Sisääntulotila
Juhla- tai
ruokasali

Sisääntulo
Lukusali

Aula
Kahvio

SisäänEteinen
tulo
KirkkoMyymälä- sali
sali

Sisääntuloaula

Sisääntulotila
Juhlatai ruokasali

Henkilökunnan
tilat

Virasto
Vallan
Hoitolaitos rakennus
(”palatsi”)
Johtajan
tila
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jopa kymmenen tuntia päivässä, mikä on
rankkaa pienen lapsen kehityksen kannalta. Vastaava yksityisyyden puute on yleinen
ongelma myös pitkäaikaissairaiden hoitolaitoksissa. Selviytymisen ja työnteon kannalta
ongelmallisena voidaan pitää myös sitä, että
esimerkiksi eräissä valtion uusissa rakennuksissa on henkilökuntaa kielletty arkkitehtonisista syistä personalisoimasta omaa huonetta (STAKESissa) tai oman työhuoneen
lisäksi jopa yksikön omia taukotiloja (Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen Digitalossa). Tässä nousee esiin kysymys, kuka tai

Palvelutiski jakaa pankkisalin virkailijoiden yksityisiin tiloihin ja asiakkaitten julkiseen tilaan. Tyhjä tila näiden välissä
takaa asiakkaalle yksityisyyden.

SOILE TIRILÄ 2005 MUSEOVIRASTO

keiden asiakkaat, uskonnon harjoittajat, virastotyöntekijät, vallan käyttäjät ja lakeijat.
Taulukkoon on kerätty esimerkkejä edellä
luetelluista julkisista tiloista ja niiden sisältämistä erilaisista julkisista, puolijulkisista,
puoliyksityisistä ja yksityisistä tiloista.
Esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa edustavat julkisia tiloja sisääntuloaula tai
eteinen sekä juhla- ja ruokailutilat. Puolijulkisia ovat oma luokka tai kotipesä. Puoliyksityisiä ympäristöjä edustavat koulun WC
sekä päiväkodin vuode tai patja. Yksityisiä
tiloja ja samalla yksityisyyttä on julkisissa
rakennuksissa yleensä vain henkilökunnalla ja tai ehkä sen johtajalla määräysvaltansa
vuoksi. Yksityisyyttä ei koulussa eikä päiväkodissa ole ”asiakkailla” lainkaan. Kuitenkin lapsi joutuu viettämään päiväkodissa
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LEENA MATTILA

ketkä saavat määritellä tilan luoneen ja säädellä sen vapausasteita.

Yksityiset salit ja kabinetit muuntuvat julkiseksi tilaksi musiikkijuhlien ajaksi.

Tilan luonteen merkitseminen

ten lentoasemien lipputiskillä tai pankkisaleissa.
Puoliyksityiset tilat ovat hyvinkin vaihtelevia, aina WC:stä omaan työtilaan ja erilaisiin takanäyttämöihin. Joskus puoliyksityisyys ilmaistaan sekä rakenteellisesti että
ajallisesti. Esimerkiksi ravintolan kabinetti,
oma loosi teatterissa tai rippituoli kirkossa
ovat puoliyksityisessä käytössä vain sovittuina aikoina.
Yksityisen tilan ilmaiseminen merkitsee yleensä oman jäljen jättämistä ympäristöön eli personalisointia, esimerkiksi omilla
kuvilla, kasveilla tai maalauksilla. Personalisoinnin kieltäminen, kuten em. valtion virastoissa, merkitsee psykologisesti sitä, että
tilaa käyttävä henkilö on pakotettu tilaan
ja tilanteeseen, jota ei itse voi kontrolloida. Tämä voi aiheuttaa psyykkistä huonosti vointia.

Erityyppisten rakennusten julkisten tilojen
vertailu taulukossa paljastaa, että julkiset tilat ovat melko samanlaisia, sisääntuloihin ja
suurimpiin huoneisiin tai saleihin liittyviä.
Tilatyyppien erityisyys sen sijaan merkitään
siirrettävällä rekvisiitalla, seinäkkeillä, kalusteilla ja muilla esineillä tai kasveilla. Esimerkiksi apteekin erottaa helposti ravintolasta,
joskin vanhoista apteekeista on tehty ravintoloita Turussa (Kaskenkadun apteekki) ja
Helsingissä (Carelia apteekki). Puolijulkiset tilat sen sijaan merkitään eri tilatyypeissä yleensä rakenteellisesti. Näitä ovat oma
luokkahuone tai kotipesä, eliitin oma sali,
elokuva tai teatterisali, kirjastonhoitajan tai
apteekkarin tiski, alttari, saarnastuoli. Viime
aikoina on yleistynyt tapa erotella julkinen
ja puolijulkinen vetämällä viiva lattiaan, ku-
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Julkisten tilojen vallattomat
käyttäjät
Julkisen tilojen saneerauksen ja käytön vapausasteiden määrittely on ajankohtainen
kysymys.
Julkisten tilojen käyttäjille ja asiakkaille
vaikuttaa olevan yhteistä se, että heidän on
noudatettava tilan määrittelijöiden laatimia
sääntöjä. He ovat siis julkisen vallan omistamissa tiloissa tilanteessa, jossa asiakas ei
ole oikeassa, ei ainakaan tilaan käyttäessään.
Julkisten rakennusten julkisissa tiloissa ovat
vallan symbolit usein selkeästi esillä. Sen sijaan tilojen luonteen määrittelyyn ja säätelyyn liittyviä piilovallan ilmenemismuotoja
ja symboleja ei ole toistaiseksi tuotu riittävässä määrin esiin. Tarvitaankin avointa keskustelua muun muassa siitä, kuka määrää
julkisen ”hyvän”. Mikä on oikea tyyli, oikeassa ajassa? Keillä on valta määritellä yksityisyyden ja julkisen välistä vuorovaikutusta
ja sen säätelyä? Mihin ja miten vedetään tilan luonteiden rajat? Missä määrin arkkitehti saa kieltää asiakkaiden ja käyttäjien ympäristöllisen yksityisyyden. Ja lopuksi, kenen
tai keiden kädenjälki saa näkyä julkisissa rakennuksissa? •

I

bibliotek och skolor, på teatrar, i ämbetsverk och i maktens palats finns en likadan variation mellan det offentliga och privata som i andra byggnader där människor
bor och lever. Genom en miljöpsykologisk
referensram kan man jämföra offentliga,
halvoffentliga, halvprivata och privata rum i
olika typer av offentliga byggnader. Gemensamt för de kunder och andra som använder offentliga miljöer verkar vara att de är
tvungna att anpassa sig efter de regler som
har definierats för de aktuella miljöerna. I
de rum som ägs av det allmänna befinner
sig användarna i en stressframkallande situation. Hittills har man inte fullt ut diskuterat hur makten i dold form uppenbarar sig
och symboliseras genom definitionen och
regleringen av det offentliga rummets natur.
Det behövs en öppen diskussion om vem
som bestämmer det allmänna ”goda”. Vad
är rätt stil, i rätt tid? Vem har makten att
definiera och reglera växelverkan mellan det
privata och det offentliga? Var och hur dras
gränserna mellan rummens natur? I hur stor
utsträckning får arkitekten neka kunderna
och användarna deras miljömässiga integritet? Och till sist, vem eller vilka har rätt att
lämna avtryck i de offentliga byggnadernas
interiör? •

Seppo Aura, Liisa Horelli ja Kalevi, Korpela, Ympäristöpsykologian perusteet. WSOY 1997.
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okainen aika ja vallitseva tyylikäsitys tuovat mukanaan uudet mieltymykset ja eri
tavan nähdä ympäristöä: joskus suositaan
runsautta ja koristeellisuutta, joskus niukkuutta, selkeyttä ja valoa. Joskus tavoitellaan
ylevyyttä, joskus kodikkuutta, jopa arkisuutta. Tilasarjoja on jäsennetty vaihtelevin
tavoin eri aikoina: kun 1900-luvun alussa
suosittiin viistoja näkymiä ja pieniä tasoeroja, niin 1920-luvulla puolestaan tavoiteltiin
suoraviivaista etenemistä tiloissa. Vaihtuvat
muodit vaikuttavat nopeammin sisätiloihin
kuin rakennusten ulkohahmoon, interiöörejä uudistetaan kerkeämmin. Harvinaisuuksia ovat tilat, joiden käyttö ja luonne olisivat
alusta lähtien säilyneet samoina, viesteinä
jatkuvuudesta. Juuri sisätilat voivat tuoda
menneisyyden kosketusetäisyydelle.
Hierarkia oli merkitsevä käsite niin
1800-luvun lopun yhteiskunnassa kuin arkkitehtuurissakin. Yhtälailla kuin vaatetus
kertoi mihin yhteiskuntaluokkaan ihminen
kuului, rakennuksen tuli kuvata tehtäväänsä
ja merkitystään yleisemmässä hierarkiassa;
esimerkiksi kansakoulun tuli olla oppikoulua niukemmin koristeltu. Tilasarjat jäsennöitiin symmetrian varaan ja rakennuksen keskeisten tilojen tuli olla huipennuksia
tunnelmaltaan. Niihin loi juhlavuutta koristetaiteilijoiden ja käsityöläisten yhteinen
työ: pylväät, kipsikoristeet, medaljongit,
maalaukset ja koristelun täyttämät pinnat,
kehystetyt miete- ja muistolauseet. Sisustettiin monimuotoisilla – joskaan ei aina
mukavilla – huonekaluilla ja runsailla tekstiileillä. Juhlan ja arjen kategoriat olivat tärkeitä. Kirjastojen tai koulujen tapaiset jul-

kiset rakennukset saattoivat sisätiloiltaan
olla tummasävyisiä, teatterit tiloiltaan loisteliaita. Aikoinaan venäläistä yleisöä palvelleen Aleksanterin teatterin, vanhan Suomen
Kansallisoopperan, suunnittelusta ja rakentamisesta vastasivat Viaporin sotilasinsinööriesikunnassa upseerit Benardin ja Kašperov
(1879). Arkkitehti Jac. Ahrenberg muokkasi pietarilaisen Iromin Osuhovskin tekemän
katsomon koristelun lopulliseen asuunsa,
joka noudatteli ranskalaista Ludvig XVI:n
tyyliä, hillityin rokokoosävyin. Verhoiluun
käytettiin kirsikanpunaista samettia, ja parvien koristelu loisti norsunluunväriä ja kultaa. Suurta kattokruunua reunustavassa
Severin Falkmanin maalauksessa leijuvat siivekkäät amoriinit.
Eiran sairaala Etelä-Helsingissä (1905)
on ulkohahmoltaan monimuotoinen ja materiaaleiltaan romanttinen, pienehkö yksityinen sairaala. Arkkitehti Lars Sonck hylkäsi radikaalisti perinteisen sairaalan muodon
ja piti tavoitteenaan viihtyisän ympäristön luomista potilaille; kodikkuus kuuluikin 1900-luvun alun arkkitehtuurin avainkäsitteisiin. Tavanomaisen persoonattoman
sisäänkäyntihallin sijasta pohjakerroksen
kokoava tila muistuttaa suuren yksityiskodin alakertaa, ja potilashuoneet ryhmittyvät oleskeluhallien ympärille. Osa seinistä
on kaarevia ja erilaiset holvityypit erottavat
tiloja toisistaan. Tunnelmaa luovat lukuisat
parvekkeet ja toisen kerroksen suojattu lukunurkkaus sekä runsas puun käyttö ja monet yksityiskohdat. Holvien ornamenttien ja
seiniin upotettujen reliefien kasviaiheet sekä
seinissä toistuvat punaiset ja vihreät värisä13

KARI HAKLI SUOMEN KANSALLISOOPPERA

Aleksanterin teatterin katsomon mannermaista loistoa.

vyt ilmentävät luonnon elinvoimaa ja uudistumista. Potilashuoneiden ovissa oli maalatut, huonetta yksilöivät kukkakoristeet.
Odotustilojen kiinteät sohvaryhmät ja porraskaiteiden lyhtypylväät olivat tummaksi
lakattua tammea kupari- ja takorautakoristeineen. Tilat heijastavat ajalle ominaista kokonaistaideteoksen ideaa.
Elannon pääkonttori (Väinö Vähäkallio, 1928) kohoaa Hämeentiellä, Helsingin
Kalliossa osuuskauppaliikkeen punatiilisenä linnakkeena. Sisätiloissa liikutaan suoraviivaisesti, nk. 20-luvun klassismille luonteenomaiseen tapaan. Torniosan juhlavan
14

korkeasta sisäänkäynnistä tullaan pyöreään
rotundaan, josta tynnyriholvattu käytävä
johtaa keskushalliin. Sen ympärille ryhmittyivät Elannon näyttelytilat ja säästökassan
sali. Koristelun kokonaisvaltaisuus näkyy
geometriana lattialaatoituksen muotojen
peilatessa Gunnar Forsströmin tyyliteltyjen
kattomaalausten jäsennystä. Tilaa täydentävät art deco -henkiset metallikaiteet, aulaan
avautuvien tilojen ikkunaristikot ja lattian keskellä Wäinö Aaltosen veistos. Aulaan
liittyvissä säästökassan tiloissa on myös geometrinen jäsennys. Hallista johtaa valoisa
portaikko yläkerroksiin. Tilojen väritykset
olivat voimakkaita, kultaväriä myöten.
Funktionalismi terminä vakiintui Suo-

käsittää Vaakuna-hotellin tiloissa tunnelmallisia fragmentteja 1950-luvun alun tiloista; seitsemännen kerroksen hotelliaulassa pehmeälinjaiset takka, nojatuoliryhmä ja
keveästi kaartuva lankametallikaiteinen porras luovat puitteet intiimille tilalle. Vuosikymmenen lopulla alkoi tiloissa näkyä voimakkaampi pelkistyneisyys, joka huipentui
1960-ja 70 lukujen vähäeleisyyteen; ääriesimerkkinä vaikkapa Helsingin kaupungintalon uudet yleisötilat. Sokos kuuluikin sisätiloiltaan viimeisiin ”kokonaistaideteos”
-ajattelun edustajiin.

Hävittämisestä ja säilyttämisestä
Uuden aikakauden uusi tyyli on yleensä
jonkinlainen vastalause, antiteesi, edelliselle. Mennyt, äskettäinen aika ja sen edustamat makumieltymykset tuntuvat yleensä
erityisen vanhentuneille. Menneet värimaailmat saattavat aiheuttaa torjuntaa: esimerkiksi 1800-luvun interiöörien sävyiltään
murretut, koristelun täyttämät pinnat tuntuvat raskailta, 1920-luvun sävyt synkiltä tai 1930-luvun väritykset räikeiltä. Modernismin mukanaan tuomaan ajatteluun
on liittynyt koristelukielteisyys; ja (väärä)
Toisen kerroksen aulan oleskeluryhmä Eiran sairaalassa.

HANNU LEHTONEN 1996

messa vasta 1930-luvun lopulla; yleensä 30-luvulla puhuttiin uusasiallisuudesta
tai ”ratsionalismista”. Ajan arkkitehtuurissa painotettiin koristeettomuutta ja asiallisuutta, jopa arkisuutta verrattuna aiempiin
kausiin. ”Nykyaikaista elämää”, edistystä
edustivat ajan ihmisille tekniikka ja suuria
ihmismassoja palvelevat tilat, kuten konttorit, suurravintolat ja liikenteen tilat. Tilat
pyrittiin luomaan valoisiksi ja läpinäkyviksi
ikään kuin tavoitellun avoimen yhteiskunnan symboleina. Suosittiin selkeitä, kiiltäviä
pintoja ja uusia materiaaleja, kuten kumi- ja
linoleumimattoja. Hygienia, mm. pintojen
helppo puhdistettavuus nousi tärkeäksi tekijäksi moderneissa tiloissa.
1930-luvun julkisista tiloista on Malmin lentoaseman matkustajapaviljonki yksi
kiinnostavimmista. Pyöreän paviljongin
korkea keskihalli on pelkistetty nauhaikkunoineen, putkikalusteineen ja tyyppikirjaimineen. Vaalean seinän ainoana koristeena
oleva kello kuvaa uutta vauhdin ja täsmällisyyden aikakautta. Samaa asiallisuutta on
koettavissa muissakin 1930–1940-luvuilta
säilyneissä matkustustiloissa, kuten Lahden
linja-autoasemassa sekä Turun ja Hangon
rautatieasemilla. Toisaalta suoraviivainen
funktionalismi ei ollut kauden ainoa tyyli:
kaupallisissa ja huvittelua palvelevissa elokuvateattereissa ja ravintoloissa suosittiin art
deco -koristelua ja vahvoja värejä, jopa kullan- ja hopeanhohtoisia pintoja. Helsingin
Lasipalatsin väritys on tästä oiva esimerkki.
Toista maailmansotaa seuranneelle jälleenrakennuskaudelle luonteenomaisia rakennustehtäviä olivat yliopistot, koulut ja
kirkot. Sisätiloissa tavoiteltiin lämpöä siirtymällä maalatuista pinnoista vahvempiin materiaalivaikutelmiin, puun, tiilen ja karheiden rappauspintojen tuomaan lämpimään
tunnelmaan. Sokos-tavaratalo Helsingin
keskustassa (Erkki Huttunen 1939–1952)
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usko funktionalismin valkoisuuteen. Menneisyyden koristeellisia sisätiloja ei ole ehkä
tämän vuoksi haluttu nähdä arvokkaina ja
ne ovat saaneet väistyä. Arkkitehtuuriopetuksessa on oletettavasti modernismin perintönä vähätelty sisustusten ja kalustuksen merkitystä. Sisustus ja huonekalut sekä
näihin liittyvä sisustusarkkitehtien työ on
nähty toisarvoisina suhteessa arkkitehtien
luomaan ”puhtaaseen tilaan”. Tämä on saattanut historialliset sisätilat lapsipuolen asemaan ja ongelmiin niiden rakennussuojelussa: toisaalta arkkitehdeilta puuttuu tietoa ja
toisaalta sisustusarkkitehdeilta puuttuu opetuksessaan erikoistuminen rakennussuojelun kysymyksiin, insinööreistä puhumattakaan.

V

arje tidsperiod medför nya uppfattningar om stil och mode. Man underskattar de föregående decenniernas inredningsideal. Husen förändras kanske inte till det
yttre, men interiörerna byggs om i rask takt.
Det är sällsynt med rum som har kvar sin
ursprungliga funktion, karaktär och gestalt. Offentliga miljöer kan ge en bild av
hur modet har påverkat arkitekturen och
inredningskonsten. Alexandersteatern är
ett exempel på det sena 1800-talets högtid-

JOHNNY KORKMAN 1983 SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEO

Elannon pääkonttorin pääportaikon ja aulatilojen koristelu
perustuu geometrisiin ja klassillisiin aiheisiin.

Mikä säilyttää sisätiloja? Toisaalta ilmeisesti omien perinteiden arvostus ja tilojen
tunnustettu arvo, toisaalta varojen vähyys.
Pakko säästäväisyyteen ja vain välttämättömiin korjauksiin on säilyttänyt esimerkiksi
tunnelmaltaan kiehtovia vanhoja kouluja;
muutoksista on tehty vain ne kaikkien tarpeellisimmat. Menneet vuodet ovat tuoneet
näihin tiloihin elämän merkkejä, kerrostunutta aikaa kuvaamaan jatkuvuutta. •
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Vaakuna-hotellin kerrosaulassa takka, nojatuoliryhmä ja keveästi kaartuva porras loivat puitteet intiimille tilalle.

liga och dekorativa stil. Utsmyckningen av
salen gick i dämpade rokokotoner och följde franska stilideal. I början av 1900-talet
ersattes det högtidliga av hemtrevlighet: på
Eira sjukhus fick patienterna en hemliknande miljö. På 1920-talet ville man göra de offentliga miljöerna ljusa och luftiga, som för
att spegla det eftersträvade öppna samhället.
Elantos huvudkontor i s.k. 20-talsklassicism
har stora öppna rum som kompletteras av
golvets och takets geometriska dekoration.
Den ljusa mitthallen i passagerarpaviljongen på Malms flygfält är stram, saklig 1920talsarkitektur. 1950-talets interiörer fick sin
varma stämning genom materialen: trä, tegel och grov rappning. •

Pekka Korvenmaa, Lars Sonckin arkkitehtuuri 1905–1945.
Lars Sonck arkkitehti. Suomen rakennustaiteen museo
1981.
Raili Lehtonen, Sairaalan rakennushistoria. Eiran sairaala
100 vuotta. Toim. Raili Lehtonen, Johan Edgren, Esko
Kaartinen. Eiran sairaala 2005.
Aino Niskanen, Väinö Vähäkallio, arkkitehti ja hänen
toimistonsa. Teknillisen Korkeakoulun arkkitehtiosaston
tutkimuksia 2005/22.
Suomen Kansallisoopperan talo. Teksti Rainer Knapas. Toim.
Lea Venkula-Vauraste. Painotalo Oy 1979.
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akraaliin tilaan liittyy tietty prosessinomaisuus ja tilasarjojen monimuotoisuus, joka alkaa jo kirkon ulkotiloista. Kirkkopihalta noustaan portaita tornihuoneen,
asehuoneen tai eteistilan kautta seurakunnan
yhteiseen juhlatilaan. Perinteisesti kirkkosali on pitkäomaisen suorakaiteen tai ristin
muotoinen. Nykyisin salit ovat monimuotoisia ollen pikemminkin leveitä kuin pitkiä. Kirkkorakennuksen kiinteään sisustukseen kuuluvat alttari, alttaritaulu, -veistos tai
-risti, alttarikaide, saarnastuoli, urut, penkit,
kastemalja ja virsinumerotaulut. Joissakin
kirkoissa on perintönä vanhoja krusifikseja,
puuveistoksia tai hautavaakunoita. Kirkkosalin arkkitehtuuriin liittyy usein myös kuvataidetta, seinä-, katto- tai lasimaalauksia.
Nämä elementit yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka luo kävijälle erehtymättömän assosiaation sakraalista tilasta. Tätä
tunnelmaa vahvistavat kirkkorakennuksen
kristilliset kuva-aiheet ja Raamatun lauseet.
Tilan akustiikka tuo uuden ylevän tason
sakraalin tilan kokemukseen.

Pyhän tilan tunnelma
Entisaikojen kirkkosalin tunnelma oli nykyiseen jumalanpalvelushuoneeseen verrattuna
tiivis. Sali oli täynnä ihmisiä – niin täynnä,
että paikoista tuli monesti riitaa. Talokohtaisen penkkijaon määrittelemä hierarkkinen paikka kirkkosalissa suhteessa kuoriin muokkasi kirkon sisänäkymää. Samoin
sitä leimasi jako naisten ja miesten puoleen.
Säätyläiset sijoittuivat ovellisiin etupenkkei18

hin lähimmäksi kuoria. Torpparit ja tilaton
väestö istuivat lähempänä länsiovea, piiat
ja rengit omilla lehtereillään. Heidän penkkinsä olivat yksinkertaisemmat ja tila ahtaampaa. Sakraali tila on näin leimautunut
horisontaalisesti kahteen suuntaan: idästä
länteen eli kuorista seurakuntaan ja etelästä pohjoiseen eli miesten puolelta naisten
penkkikortteleihin. Arkkitehtoniset puitteet
ovat saaneet tarkkaan määräytyneen inhimillisen lisän. Myös vertikaalista tilallisuutta leimaa tietty hierarkia. Arvokkaimmat
tilat ovat korkeimmat tai niiden holvaus
monimuotoisin. Kirkkosalin arkkitehtuuri
on pohjamuodosta riippuen useiden dynaamisten muotojen kenttä. Keskiaikaisessa,
pilarein jaetussa kaksi- tai kolmilaivaisessa kirkkosalissa värikkäät kalkkimaalaukset
koristavat ruoteilla risti- tai tähtikuvioihin
jaettuja tiiliholveja. Ristikirkossa on ristivarret usein katettu lautaisella tynnyriholvilla ja ristikeskuksen päällä kohoaa kupoli.
1800-luvun lopun uusgoottilaisissa kirkkosaleissa kattokannattajat, niiden detaljoinnit
ja liitokset muodostavat itsessään osan tilan
koristelusta. Uusissa kirkoissa sisäkatteena
saattaa olla erilaisten geometristen muotojen yhdistelmiä. Tasakattoisissa kirkoissa on
haettu modernia eleettömyyttä tai arkkitehtuurin painopiste on ollut muualla kuin katossa. Viimeisten vuosikymmenien aikana
toteutetuissa kirkoissa synnyttävät kirkkosalia rytmittävät, lukuisat valaisimet kiintoisan lisäaiheen kirkkotilaan. Eri korkeudella
riippuvat kertautuvat valaisinryppäät muodostavat oman tasonsa kirkkotilan yläosaan.

ARJA SIHVOLA

Ruskon keskiaikaisen kirkon yksilaivainen, voimakkaiden
ruoteiden ja laajojen holvien kattama kirkkosali on pieni
ja tunnelmallinen: holvien kannat ruoteineen laskeutuvat
matalalle, ovelliset penkkikorttelit ulottuvat seinän vieriin
ja käytävät ovat kapeat. Keskikäytävän yläpuolella on rivi
kattokruunuja, jotka alttaria kohden komistuvat. Lehteri ja
penkit on jaoteltu klassisilla peililistoituksilla. Urkulehteri ja
uusgoottilaiset urut ovat vuodelta 1901.

Eri suunnista tarkastellessa valaisimet luovat monimuotoisia ja voimakkaita visuaalisia elementtejä, jotka saavat kirkossa kävijän
katseen suuntautumaan alttarin lisäksi myös
ylöspäin.

Sakraalin tilan suunnittelusta
Kirkon suunnittelusta ei kirkkolaissa ole annettu erityisiä määräyksiä. Kirkon perusratkaisulle löytyy kuitenkin kaksi teologista näkökulmaa. Toisessa korostetaan alttarin
asemaa kirkkosalissa, toisessa painotetaan
kuorin ja kirkkotilan monipuolista käyttöä.
Alttarin aseman korostaminen lähtee ajatuksesta, jossa kirkkorakennuksen symbolinen
esikuva on Jerusalemin temppeli. Kuorin ja
kirkkotilan monipuolinen käyttö perustuu
näkemykseen, jonka mukaan kirkko näh19

dään symbolina Jeesuksen pääsisäisaterialla
käyttämästä yläsalista.
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkko on
vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi.
Arkkitehtoniseksi muodonannoksi vaikeasti kääntyvä pyhyys on käytetyin argumentti
kirkkotilan ilmentäjänä – tilan tulee korostaa
paikan pyhää luonnetta, rakennuksen tulee
vastata kirkon korkeata aatetta. Kirkon arkkitehtuurityyli ei aina perustu suunnittelijan näkemykseen, vaan monesti seurakunta
on esittänyt toiveita tietyntyylisestä raken-
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Rautalammin empirekirkon (1844) huikaisevan korkeat
lehterit nousevat kahdeksalta mahtavalta tiilipilarilta. Monikerroksiset listoitukset vastaavat kolmilaivaisen sisätilan
mittakaavaa vaihtuen koverista kuperiin ja kertautuen eri
rakenteissa. Sisäkatto nousee voimakkaalta kattolistalta
ja jakaantuu listoituksin niin että keskiosa on syvennetty.
Klassiset detaljit ja vahva rakenteellinen järjestys antavat
vaikutelman antiikin salista. 1870-luvun urut uusittiin 1925
vanha urkufasadi säilyttäen.

nuksesta. 1870-luvulla toivottiin goottilaistyylistä kirkkoa, 1920-luvulla perinnäisten kirkkorakennusmuotojen soveltamista
tai vanhoihin suomalaisiin kirkkotyyleihin
liittyvää muodonantoa. Vielä 2000-luvulla halutaan kirkon näköistä kirkkoa. Nykyisin sakraaliin sisätilaan liitettyjä elementtejä
ovat valo ja korkeus. Usein esitettyjä vaatimuksia tämän päivän kirkkotilasta ovat lisäksi kauneus, lämminhenkisyys, nykyaikaisuus, joustavuus ja muunneltavuus.
Keskustelu uuden kirkkoarkkitehtuurin
tyylistä nousi esiin lehdistössä 1950-luvun
loppupuolella. Edellisen kerran siitä keskusteltiin 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa, jolloin tradis vastaan funkis -keskustelussa kirkkojen perinteiset (traditio) ja modernistiset
(funktionalismi) piirteet nähtiin vastakkaisina. Jos 1920-luvulla keskusteltiin bensiiniasemakirkkoarkkitehtuurista, niin 1950-

20

Sakraali tila muutoksessa
Muutokset kirkkorakennuksen tilallisessa
käytössä tapahtuvat äärimmäisen hitaasti.
Kunkin ajan teologiset, tyylilliset ja rakennustekniset kysymykset ovat peilautuneet
vanhemman kirkkorakennustaiteen perinteeseen. Jatkuvuudella ja traditiolla on kirkkojen kohdalla aina ollut suurempi merkitys
kuin muilla rakentamisen aloilla. Nykyään
historiallisen kerroksellisuuden hyväksyvä näkökulma on korostunut. 1960-luvulle
tyypillisten kirkkojen sisustusten uusimisten aika on ohi, vaikkakin jokainen aikakau-
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luvulla kyse oli työkeskuskirkosta, mutta
yhtä kaikki samoja argumentteja käytettiin
eli edelleen oli kyse arkkitehtuurin perinnäisyydestä tai funktionalismista. 1950-luvulla puhuttiin kirkon näköisestä kirkosta
vastakohtana modernille kirkolle. Helsingin seurakuntien kirkkovaltuuston hyväksyi
1956 aloitteen, jonka mukaan työkeskuksia
rakennettaessa ainakin seurakuntasaliosan
muodosta tuli näkyä, että se sisältää jumalanpalvelushuoneen eikä esimerkiksi varastoa tai tehdasta.
Uusien kirkkojen ja kappeleiden rakentaminen on viime aikoina vähentynyt. Vielä 1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla
rakennettiin noin neljä kirkkoa vuodessa.
2000-luvulla on useita vuosia, jolloin ei ole
valmistunut yhtään uutta evankelis-luterilaista kirkkoa. Uusien kappelien rakentamisessa on näkynyt sama suuntaus. 1980luvulla rakennettiin vielä vuosittain kolme
kappelia, kun viimeisten kolmen vuoden
aikana ei ole rakennettu yhtään. Kirkkojen
korjausrakentamisen määrä on puolestaan
samana aikana melkein kaksinkertaistunut:
1980-luvun alkupuolella korjattiin vähän
yli 60 kirkkoa vuodessa ja 2000-luvulla vastaavasti yli 100 kirkkoa.

Puumalan 1831 valmistuneen ristikirkon laaja sisätila jäsentyy paljaiden hirsiseinien, sidehirsien, puuholvien ja monimuotoisten kupolien avulla. Kahdessa kerroksessa olevat
ikkunat tuovat valon leikin holveihin. Monikulmaisen sisätilan korkeat hirsipinnat muodostavat graafisen taustaraidoituksen sisätilan korosteille: vaaleiksi maalatuille alttarilaiteelle, saarnastuolille ja uruille, joita koristavat klassistiset
listoitukset ja kullatut detaljit.

si tuo omat näkemyksensä kirkkosaliin. Nyt
korostetaan kirkkotilan monikäyttöisyyttä.
Rakentamismääräykset eivät suoranaisesti koske vanhoja rakennuksia. Säännöksiä
sovelletaan vanhojen kirkkojen korjaus- ja
muutostöissä, joissa on otettava huomioon
rakennusten erityispiirteet. Nykyisin suuri
osa kirkkojen sisätilojen muutoksista kohdistuu kuorin alueeseen ja alttariin. Kuorialuetta laajennetaan ja samalla etummaisia
kiinteitä penkkejä poistetaan. Jumalanpalve21

luselämää halutaan viettää versus populum eli
pappi ja seurakunta kasvotusten. Tämä johtaa siihen, että vanha, kuorin takaseinässä
kiinni ollut alttari siirretään kohti kirkkosalia. Toinen vaihtoehto on jättää vanha alttari
paikalleen ja rakentaa sen eteen uusi. Näin
on menetelty useassa kirkossa viime vuosikymmeninä. Uuden alttarin rakentaminen
johtaa alttarikaiteen siirtämiseen ja kuorin
laajentamiseen kirkkosalin suuntaan. Uusi
alttari hakee edelleen muotoaan. Kirkkosalin monikäyttöisyyden vuoksi alttari suunnitellaan toisinaan siirrettäväksi. Viimeisten
vuosikymmenien aikana on kirkoissa yleistynyt lukupulpetti, ambo. Toisinaan käytetään kahta lukupulpettia, jolloin jumalanpalveluksen eri osat toimitetaan vuoroin
kummastakin. Lehterillä sijaitsevien pääurkujen lisäksi seurakunnat toivovat toisinaan
kuoriurkuja. Urkujen sijoittaminen kuoriin
on vaikea tehtävä. Urut ovat tilaan nähden
kookkaita ja sijoittuessaan kuorin toiselle
reunalle aiheuttavat tilallista epätasapainoa.
Kirkon samanvertaista saavutettavuutta ikääntyneille ja liikkumisesteisille seurakuntalaisille pyritään parantamaan erilaisilla
järjestetyillä. Pyörätuoleille tai rollaattoreille etsitään paikat kirkkosalin etuosasta ja
huonojalkaisten tai liikkumisesteisten pääsyä ehtoolliselle helpotetaan rakentamalla
korkeammalla sijaitsevaan kuoriin erillinen
luiska kaiteineen. Jumalanpalvelusten lisäksi
kirkoissa pidetään nykyisin enenevässä määrin konsertteja ja muita tilaisuuksia, jolloin
kirkkosalin etuosaan on varattava tila flyygelille. Vakiintuneet käsitykset tarvittavista aputiloista ovat tuoneet mukanaan myös
vanhoihin kirkkoihin morsius-, lepo- ja lastenhoitohuoneet. Usein toiveissa on wc-tilan rakentaminen kirkkosalin takaosaan lehterin alle tai eteistilan yhteyteen. Penkkejä
on mukavoitettu useiden vuosikymmenien ajan. Penkkirivejä harvennetaan, selkä22

nojaa kallistetaan, istuinosaa levennetään ja
toisinaan harkitaan pehmustusten käyttöä.
Päällysvaatteiden säilytys ja kirkon esitemateriaalin esillepano vievät tilaa penkeiltä.
Lämmitysuunit ovat aikoinaan tuoneet uuden elementin kirkkosaliin. Nykyisin ongelmia aiheuttavat lämmityspattereiden sijoittaminen.
Kirkon valaistuksen suunnittelu on haastavaa. Vanhoja kristalli- ja messinkikruunuja sekä seinälampetteja on täydennetty niihin sovitetuilla uusilla valolähteillä tai ne on
sähköistetty. Vanhojen kattovalaisinten rikkoutuneille lasikuvuille etsitään valmistajaa.
Turvallisuusseikat ovat viime aikoina
nousseet esille. Palo- ja murtoturvallisuuden parantaminen tuo kirkkoon antureita,
suuttimia ja valvontakameroita. Vanhoja lasimaalauksia varustetaan turvalaseilla. Käytäviä levennetään penkkejä lyhentämällä,
koska käytävät ovat liian kapeita hätäpoistumiseen. Vanhojen kirkkojen lehtereiden kaiteita joudutaan korottamaan putoamisvaaran vuoksi. Lehtereiden käyttöä joudutaan
joskus rajoittamaan poistumisteiden riittämättömyyden vuoksi. Uusiin kirkkoihin
suunnitellaan kirkkosalin läheisyyteen seurakunnallisten virastotilojen ohella morsiushuone, lasten leikkihuone, hiljentymistila,
kirkkosaliin liitettävissä oleva seurakuntasali, aula- ja tarjoilu- ja kahvitustiloineen, toisinaan jopa rippikammio. Viimeisten vuosikymmenien aikana on kiinteiden penkkien
tilalla alettu suosia ketjutettavia irtotuoleja,
jotka mahdollistavat joustavuuden kirkkosalin käytössä.

Sakraalin sisätilan suojelu
Kirkkorakennus on samalla kertaa seurakunnan hallinto-omaisuutta ja määrätynlaista julkisessa käytössä olevaa omaisuutta.
Sakraali sisätila on jo aikojen kuluessa näh-
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Keski-Porin 1863 valmistuneen tiilikirkon kolmilaivaista sisätilaa leimaavat korkeus, valoisuus ja koristeellisuus.
Kimppupilarien ruoteet johtavat katseen ylös kullatuin
tähdin koristeltuihin holveihin. Vaaleanruskeiksi ootratut
penkit, seinä- ja kattopintojen moniväriset koristemaalaukset
sekä saarnastuolin ja kapiteelien kultaukset yhdessä suurten
suippokaaristen ikkunoiden lasimaalausten kanssa luovat
herkän sisätilan, joka vie ajatukset Euroopan täysgotiikan
katedraaleihin.

ty arvokkaaksi. Jo vuoden 1776 kuninkaallinen rakennusasetus edellytti Kuninkaallisen

Yli-intendentinviraston tarkastusta ja kuninkaan vahvistusta uusien kirkkosuunnitelmien ohella myös piirustuksiin, jotka koskivat sisustusta, kuten saarnastuoleja, urkuja
tai alttarilaitetta. Sama käytäntö jatkui myös
1800-ja 1900-luvuilla, jolloin tarkastavana
viranomaisena oli aluksi intendentinkonttori ja myöhemmin Rakennushallitus.
Nykyisen kirkkolain (1993) mukaan
kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ja siunauskappelit ovat suojelunalaisia.
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erillispäätöksillä on vuoteen 2007 mennessä suojeltu 42 nuorempaa kirkkoa. Kuitenkin lakiin perustuvan suojelun ulkopuolelle
jääneitä kirkkoja on seurakuntien hoidossa noin kolmannes kaikista evankelis-luterilaisista kirkoista. Ne edustavat omalta
osaltaan merkittävää rakennusperintöä, jolla on kulttuurihistoriallisia ja paikallisia arvoja. Näiden kirkkojen sisätilamuutoksiin
riittää kirkkohallituksen päätös. Seurakunnilla, joilla on historiallisista syistä hoidettavanaan varsinaisesta käytöstä pois jäänyt ns.
autiokirkko, on mahdollisuus saada kirkon
keskusrahaston avustuspolitiikan mukaan
korjaamiseen helpommin rahaa kuin mitä
muutoin ylimääräisille kiinteistöille myönnetään. Lisäksi Museovirasto myöntää entistämisavustusta autiokirkoille.
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Lopuksi

Viinikan kirkon (1932) korkeiden pyörökaaristen ikkunoiden valaisema kirkkosali päättyy puolipyöreään kuoriapsidiin, jonka kirkkosalista erottaa kaariaukkoinen seinämä
kiiltävine pylväineen. Kattonäkymää leimaavat kolmessa
laakeassa kattokuvussa olevat evankelistoja esittävät koristemaalaukset.

Kirkkolain suojelu ulottuu kirkollisen rakennuksen sisätilaan. Sisätilan olennaisena
muutoksena pidetään mm. huonetilajärjestelyjä, kiinteiden penkkien ja alttarialueen
muutoksia, kuoriurkujen sijoittamista keskiaikaiseen kirkkosaliin sekä värityksen muutoksia. Kirkkojen suojelu merkitsee sitä, että
näistä oleellisista korjauksista on pyydettävä
Museoviraston lausunto ja että kirkkohallituksen käsittelyn jälkeen asia on toimitettava opetusministeriön vahvistettavaksi. Vuoden 1993 kirkkolaki rajaa uudemmat kirkot
suojelun ulkopuolelle. Kirkkohallituksen
24

Seurakuntien väkimäärän väheneminen,
seurakuntien yhdistyminen ja seurakunnille jaettavan yhteisöveron alentuminen vaikuttavat väistämättä kirkkojen säilymiseen
ja säilyttämiseen liittyviin kysymyksiin. Seurakuntien yhdistyessä toimintaa kirkoissa tullaan vähentämään ja tehostamaan.
Mitä tehdään käytöstä poistetuille kirkoille? Löydetäänkö tyhjentyville kirkoille niiden arvon mukaista käyttöä? Minkälaista
toimintaa voidaan sallia entisissä kirkoissa?
Onnistutaanko sakraalien salien ominaispiirteet ja autenttisuus säilyttämään uusissa
toimintatavoissa? Monet kysymykset odottavat vielä vastausta. Kaikilla on kuitenkin
mahdollisuus tutustua Suomen rikkaaseen
ja ajallisesti monikerroksiseen kirkkoarkkitehtuuriin. Kirkot ovat päinvastoin kuin
monet muut julkiset sisätilat viikonloppuisin ja usein iltaisinkin kävijän – muunkin
kuin paikallisen asukkaan – nautittavana ja
koettavana. •

raditionellt är församlingens gemensamma festlokal, kyrksalen, rektangulär eller korsformad. Till salens fasta inredning hör altaret, altartavlan, altarskulpturen
eller altarkorset, altarringen, predikstolen,
orgeln, bänkarna, dopfunten och psalmtavlorna. Också kyrkotextilerna hör till den
sakrala inredningen. Tillsammans bildar
dessa element en helhet som ger besökaren
en osviklig känsla av ett sakralt rum. Det
finns inga särskilda bestämmelser i kyrkolagen om arkitekturen. För grundlösningen
i kyrkorna finns emellertid två olika teologiska synvinklar. Den ena betonar altarets
ställning i kyrksalen, den andra lyfter fram
en mångsidig användning av koret och kyrkorummet. Betoningen av altaret utgår
från tanken att templet i Jerusalem är kyrkobyggnadens symboliska förebild. Den
mångsidiga användningen av koret och kyrkorummet bygger på synen om kyrkan som
symbol för det rum som Jesus använde under påskmåltiden. Förändringar i kyrkobyggnadens rumsliga användning inträffar
ytterst långsamt. De viktigaste förändringarna gäller altarområdet och byggandet av
hjälputrymmen. Kontinuitet och tradition
har alltid varit viktigare i kyrkorna än i arkitekturen i övrigt. Enligt den nuvarande
kyrkolagen (1993) är alla kyrkor och välsignelsekapell som är byggda före 1917 kulturmärkta. Dessutom finns 42 yngre kyrkor
som skyddas enligt ett särskilt beslut av Kyrkostyrelsen. Kyrkolagens skydd gäller också
interiörerna. •

Kauneimmat kirkkomme, suomalaista kirkkoarkkitehtuuria
keskiajalta nykypäiviin. Toim. Antero Sinisalo ja Henrik
Lilius. Gummerus 1962.
Suomen kirkot – Finlands kyrkor 1–21. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja sittemmin Museoviraston
1959–1998 julkaisema teossarja esittelee yli sata kirkkorakennusta sisustuksineen ja esineistöineen.
Suomen kirkot ja kirkkotaide I. Etelä-Suomen Kustannus Oy
1972. Teos sisältää lukuisia artikkeleita niin kirkkoark-
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T

Fagervikin ruukinkirkossa (1737) on yksinkertaisen harras
ja tiivis tunnelma. Ovelliset alkuperäiset penkkikorttelit ja
puupintojen patina antavat sisätilalle ainutlaatuisen leiman.
Pohjoislehterillä sijaitsevat Suomen vanhimmat urut (1726)
ovat edelleen soittokunnossa. Pieneen virsinumerotauluun
sopii vain kahden virren numerot.

kitehtuurista, kirkkotaiteesta ja kirkkojen esineistöstä
kuin uruista ja kirkoista rakennusmuistomerkkeinä.
Kirkkojen hoito ja restaurointi. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 23. 2003.
Sirkka-Liisa Jetsonen, Valossa ja hämärässä sekä Pekka Suhonen, Keskustelua kirkkorakennuksista 1900-luvulla
julkaisussa Marja Terttu Knapas ja Soile Tirilä, Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917–1970. Museoviraston
rakennushistorian osaston julkaisuja 30. 2006.
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alta ja politiikka ovat käsitteinä laajoja ja monitulkintaisia; ne levittäytyvät
kaikkialle. Profaanin vallan perinteisiä muotoja ovat lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta eli hallinto ja tuomiovalta. On myös
taloudellista valtaa, median valtaa, työmarkkinajärjestöjen valtaa ja vaikkapa Euroopan
Unionin ylikansallista valtaa. Näihin kaikkiin sisältyy myös poliittista valtaa. Arkkitehtuuri on yksi vallan ilmenemis- ja legitimaatiomuoto ja pitkään säilyvä vallan
merkki. Rakennukset ja niiden sisätilat kuuluvat vallan symboleihin. Vallan arkkitehtuuria ovat esimerkiksi hallitsijoiden linnat,
parlamenttitalot, oikeuspalatsit ja vankilat,
hallituspalatsit, ministeriöiden ja virastojen talot, suurlähetystöt, pankit ja pörssitalot, pääkonttorit, lehtitalot ja työmarkkinajärjestöjen talot sekä koko megalomaaninen
Brysselin EU-arkkitehtuuri. Valtiollisen
vallan rinnalla on kunnallinen valta, jonka tiloja ovat esimerkiksi raatihuoneet, kaupungintalot ja kunnantalot. Tiedon vallan
tiloja ovat ennen kaikkea yliopistot ja koulut. Kulttuurin tiloihin kuuluu valtarakennuksia: teatteri-, konsertti- ja oopperataloja sekä museoita. Poliittiseen valtaan liittyy
myös sotilaallinen valta kasarmeineen.
Vallan rakennus merkityksellistää kaupunkitilaa, tekee paikastaan erityisen, antaa
sille hengen. Kansalaisten ja kaupunkilaisten – juhlallisesti sanottuna kansakunnan –
kokemus valta-arkkitehtuurista on yhteinen
ja muisti kollektiivinen. Vai onko? Tilan kokeminen on paitsi universaalia, kaikille yhteistä ja yleistä, myös subjektiivista, kun ku26

kin tarkastelee tilaa omista lähtökohdistaan
ja omien kokemustensa kautta.

Vallan sisustusten yhteisiä piirteitä
Rakennus on aina kokonaisuus, jossa ulkotilaa, eksteriööriä ja sisätilaa, interiööriä, ei voi
luontevasti erottaa toisistaan. Monet vallan
rakennukset on nimenomaan rakennettu
kokonaistaideteokseksi. Vallan rakennuksilla on joitakin yhteisiä piirteitä riippumatta
siitä, kenelle, milloin ja mihin ne on pystytetty. Usein ne erottautuvat ympäristöstään
jo koollaan. Valtarakennuksen suunnittelijaksi on yleensä valittu tunnettu arkkitehti,
suurmies. Aiempina vuosisatoina arkkitehtuurin retoriikka saneli, mitä mihinkin tarkoitukseen pystytetyssä rakennuksessa piti
olla ja rakennuksen funktio määritteli muotokielen ja ornamentiikan. Yleinen ja pitkäaikainen vallan tyylikieli on ollut klassismi,
josta kunkin aikakauden muoti ja kauneusihanteet ovat muovanneet näköisensä. Vallan
rakennus erottuu myös materiaalien arvokkuuden ansiosta, ja sisätilojen arkkitehtuuri
ja sisustus ovat hierarkkisia: mitä tärkeämpi
toiminta, sen juhlavammin ja viimeistellymmin tila on toteutettu. Lattia on yleisimmin
parkettia, seinissä ja pylväissä on stukkopinnoitteita ja marmorointia, katoissa ja kattolistoissa kipsikoristelua, myös kultakoristelu
on yleistä. Käsityötaidon ohella käytettiin aitoja kalliita materiaaleja. ”Tyylihuonekalut”
ja ”aidot matot”, arvokkaat huonekalukankaat ja verhoratkaisut ovat olleet suosittuja.
Kristallikruunu on vallan tilojen yleisin va-

laisin. Sisustus on viimeistelty ”arvotaiteella”. Muotokuvat ovat tyypillisiä vallan huoneiden taideteoksia.

Vallan sisätiloja Suomessa

Eduskuntatalossa eteishalli, vestibyyli, toimii
karumman ulkoarkkitehtuurin ja rikkaamman sisäarkkitehtuurin välittäjana. Talo rakennettiin 1920-luvun lopulla arkkitehti
J. S. Sirénin johdolla ja vihittiin käyttöön
1931. Tyylisuunnaltaan se on 1920-luvun
klassismia; sisustuksessa on myös art decoa
ja funktionalismia. Kokonaistaideteoksen
viimeistelyyn osallistui useita taiteilijoita.
Pitkän eteishallin lattia on harmaanvihreää
Lohjan kalkkikiveä, tummassa katossa on
vaalea kasetointi, ja seinänvierillä on Sirénin
piirtämät valurautapenkit. Kansanedustajien tammipaneloidut vaatekaappisyvennykset ovat leveiden pilareiden takana. EteisHelsingin kaupungintalon eteisaula on moderni sisätila empirerakennuksessa.

JUSSI TIAINEN

Vallan arkkitehtuurin merkittävimpiä tiloja
ovat eteishalli, paraatiportaikko sekä yleensä
toisessa kerroksessa eli piano nobilessa sijaitsevat juhlasali ja kokoussali. Esittelen seuraavassa näitä tiloja käyttäen esimerkkeinä
eräitä tärkeimpiä, pääkaupungissa sijaitsevia valtiollisen ja kunnallisen poliittisen vallan eri-ikäisiä ja -tyylisiä rakennuksia: Eduskuntataloa ja eduskunnan lisärakennusta,
Presidentinlinnaa ja tasavallan presidentin
virka-asuntoa Mäntyniemeä, Valtioneuvostonlinnaa, valtioneuvoston juhlahuoneistoa Smolnaa, Säätytaloa sekä Helsingin kaupungintaloa.

Eteishalli
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hallin kummassakin päässä on kulkuaukon
yläpuolella Gunnar Finnen reliefi: siivekäs,
soihtua kantava leijonagriippipari, jolla on
eduskunnan portinvartijan symbolinen tehtävä. Varsinaiset portinvartijat istuvat kulunvalvontatiskien takana.
Helsingin kaupungintalon sisääntuloaula
on avara, matala ja vaalea tila. Kontrasti rakennuksen eksteriöörin kanssa selittyy sillä,
että Carl Ludvig Engelin alun perin hotelli Seurahuoneeksi 1833 piirtämä rakennus
saneerattiin 1960-luvulla Aarno Ruusuvuoren suunnitelmien mukaan radikaalisti:
empirejulkisivujen taakse rakennettiin modernistinen virastotalo. Rakennus on toiminut kaupungintalona 1920-luvulta alkaen.
1960-luvun saneerauksen jälkeen kaupunginvaltuusto siirtyi Aleksanterinkadulla sijaitsevaan Valkoiseen Saliin ja sieltä 1980luvulla korttelin keskelle rakennettuun
Ruusuvuoren suunnittelemaan uudisrakennukseen. Kaupunginhallituksen kokoushuone sijaitsee edelleen vanhassa kaupungintalossa. Eteisaulan lattia on Gotlannin
kalkkikiveä ja istuinkalusteet ovat moderneja. Ruusuvuoren viimeistelyä ja tyylikästä
”betonibrutalismia” täydentää tähän tarkoitukseen tilattu 1970-luvun alun suomalainen monumentaalitaide: Eino Ruutsalon
Valoseinä, Rut Brykin valkoinen keramiikkareliefi Kaupunki auringossa sekä Kimmo
Kaivannon valkoisista kiiltävistä lasikuitusormista muodostuva korkea Ketju. Viimeisimmässä peruskorjauksessa aulan keskelle
rakennettiin infotiski.
Tasavallan presidentin virka-asunnossa
Mäntyniemessä edustustilojen sisääntuloaula on eteinen, josta avautuvat ovet edustusasunnon eri tiloihin. Rakennus valmistui
meren rannalle Meilahteen 1993 arkkitehteina Reima ja Raili Pietilä. Arkkitehtuuri on ekspressiivistä ja orgaanista. Sisustusta
leimaavat muotojen rikkaus ja särmikkyys,
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kivi-, puu- ja lasipintojen runsaus, materiaalien vaalea suomalaisuus ja runsas valo.
Ovien koivupuinen panelointi muistuttaa
puun oksastoa. Sisustusarkkitehti Antti Paateron ja tekstiilitaiteilija Irma Kukkasjärven
osuus kokonaistaideteoksen toteuttamisessa
oli merkittävä. Sisääntuloaulan katto tehtiin
koivusta, lattia ja takka Viitasaaren vaaleanharmaasta graniitista. Aulaan tilattiin kilpailun tuloksena Reijo Paavilaisen moniosainen graniittireliefi Lemminkäisen retket.

Portaikko
Vallan rakennuksissa portaikko on näyttäytymisen ja esiintymisen tila siinä, missä välttämätön kerrosten välinen kulkuväyläkin.
Gustaf Nyströmin piirustusten mukaan ja
uusrenessanssityyliin rakennetun Säätytalon
(1891) keskeisin tila on lasikattoinen, pylväikön ympäröimä porrashalli. Katon keskellä on isokokoista vaakunaleijonaa esittävä lasimaalaus, ja katon reunusholvi on
koristeellisesti kasetoitu. Marmoroiduissa
pylväissä on kullatut korinttilaiset kapiteelit. Koristeellisuutta täydentävät valurautainen porraskaide ja tasanteiden mosaiikkibetonilattia. Portaikkoon hankittiin pian
rakennuksen valmistuttua Walter Runebergin veistos Patria, toiselta nimeltään
Lex, toisinto Senaatintorin Aleksanteri II:n
muistomerkin yhdestä jalustakuvasta. Veistoksen taakse tuli kultakoristeinen punainen
samettiverho, jonka yläreunassa toistuvat sanat JUS ja LEX. Säätytalossa monet kiveltä,
marmorilta ja jalopuulta näyttävät pinnat
ovat kuitenkin maalaamalla tehtyjä imitaatioita, vaikuttavia käsityötaidon mestarinäytteitä. Leimallista rakennukselle on monivärisyys, polykromia. Valtiopäiväuudistuksen
jälkeen rakennus jäi eduskunnan valiokuntien ja kirjaston käyttöön, ja uuden Eduskuntatalon valmistuttua 1931 siitä tuli tie-

LEHTIKUVA OY VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Säätytalon keskusaulaa kehystävät kolmen säädyn suuret
kokoussalit.

teellisten seurojen toimitalo. Sittemmin se
on peruskorjattu valtion kokous- ja edustuskäyttöön (arkkitehtitoimisto Helander –
Leiviskä).
Valtioneuvostonlinna, entinen Senaatintalo, on C. L. Engelin piirtämä empirepalatsi 1820-luvulta. Pääportaikko kuuluu rakennuksen tärkeimpiin ja alkuperäisimpiin
tiloihin. Sitä hallitsevat doorilaiset pylväät ja
holvit. Koristeellinen porraskaide on metallia. Portaikko päättyy matalan, kasettikoristeisen kupolin kattamaan halliin. Senaatintalon portaikko sai tärkeän sijan suomalaisten
historiassa ja poliittisessa muistissa, kun Eugen Schauman 1904 ampui kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin ja itsensä toisen
kerroksen tasanteella. Tapahtumasta muistuttaa portaikon seinällä oleva laatta.
Myös valtioneuvoston juhlahuoneiston
Smolnan (kenraalikuvernöörin talo, alun

perin Suomen sotaväen ylitarkastajan ja divisioonankomentajan talo) portaikko on
tullut kansalaisille tutuksi politiikan uutisoinnin kautta. Se on tavan takaa taustana,
kun tärkeisiin neuvotteluihin kiirehtivät ministerit antavat portaita noustessaan lausuntoja tiedotusvälineille. Kuten Valtioneuvostonlinna, Smolnakin on 1820-luvulta ja C.
L. Engelin suunnittelema. Rakennuksen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta johtuen se
on enemmän yksityispalatsin kuin monumentaalirakennuksen luonteinen. Smolnassa, kuten joissakin muissakin vanhemmissa
valtarakennuksissa, pääportaikko alkaa pylväin tai pilarein ja kattoholvein varustetun
vestibyylin jälkeen.
Eduskuntatalossa avarat marmoriportaikot nousevat eteishallin molemmista päistä symmetrisesti viidenteen kerrokseen asti.
Kotimaiset kivilajit eivät paraatiportaikkoon kelvanneet, vaan haluttiin kreikkalaisroomalaiseen antiikkiin viittaavaa valkoista
marmoria. Porrasaskelmissa ja tasaisin välein
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SIMO RISTA EDUSKUNTA

Marmorin hehkua Eduskuntatalon pääportaikossa.

nousevissa pilareissa on italialaisia Carraran
alueen marmoreita, lepotasot ovat harmaankirjavaa marmoria. Koristeellisissa metallikaiteissa on Eduskuntatalolle ominaista
geometrista ornamentiikkaa. Portaikkojen
seinät päällystettiin vaaleanharmaalla stucco
lustrolla, ja lepotasojen katoissa on pelkistettyä reliefikoristelua.
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Edustusportaat suunniteltiin myös eduskunnan lisärakennukseen, joka valmistui
2004 arkkitehtina Pekka Helin. Tammipuinen portaikko laskeutuu sisääntulokerroksesta ravintolasalina toimivaan atriumiin,
rakennuksen sydämeen, joka on puoliympyrän muotoinen, korkea, lasikattoinen ja kartiomainen tila. Tässä kerroksessa ovat myös
tärkeimmät kokoushuoneet, joten lisärakennuksessa piano nobile on maan alla. Kulku
sinne tapahtuu yleensä hisseillä; portaiden

käyttö on vähäistä. Kuten päärakennuksessa, portaikko valitaan usein kansanedustajien kuvaustaustaksi.

ovat ulkomaisia, vihreää ruotsalaista Kolmården-kiveä ja valkoista italialaista marmoria, mutta sisustus on kokonaan kotimaista työtä. Salin palkkikatto koristeltiin
maalauksin (Bruno Tuukkanen) ja ovien
yläpuolella tehtiin kullatut heraldiset ruusut (Gunnar Finne). Arkkitehti J. S. Sirén
piirsi salin seinänvieriä kiertävät klassistiset
istuinkalusteet ja kristallikruunut. Nykyisen verhoilukankaan suunnittelija on Irma
Kukkasjärvi. Seinäsyvennyksiin on sijoitettu
eduskunnan puhemiehenä toimineiden tasavallan presidenttien rintakuvia.

Juhlasali

Eduskuntatalon valtiosali on kansakunnan komein profaanitila.

SIMO RISTA EDUSKUNTA

Presidentinlinnassa on useampia juhlavia saleja, mutta Valtiosali on niistä tärkein. Se
sijaitsee Jac. Ahrenbergin suunnitelmien
mukaan 1907 valmistuneessa linnan laajennusosassa. Linna oli alun perin porvarillinen
kauppakartano, jonka C. L. Engel muutti keisarilliseksi palatsiksi. Vuonna 1918
rakennuksesta suunniteltiin Suomen kuninkaan linnaa, mutta lopulta siitä tuli tasavallan päämiehen palatsi. Valtiosalin seinänvierillä on valkoisten kaksoispylväiden
rivistö, joka kannattelee yläpuolista parvea.
Pylväiden kullatut kapiteelit ovat korinttilaisia. Lattia on parkettia, ja päätyseinillä on klassistiset kaakeliuunit. Valtiosalissa
on kattoikkunat ja Belgiasta hankitut kristallikruunut. Arkkitehti suunnitteli myös
salin huonekalut, jotka vallan saleille tyypilliseen tapaan kiertävät seinänvieriä keskilattian jäädessä tyhjäksi. Juhla-aterioita varten sali kalustetaan erikseen. Valtiosali on
päänäyttämönä tasavallan juhlista huomattavimmassa eli itsenäisyyspäivän vastaanotolla joulukuun kuudentena. Salin peräseinällä on kullattu kipsiveistos Patria/Lex,
vanha valtiopäivien tunnuskuva, sama kuin
Säätytalossa. Tämä toisinto teetettiin eduskunnan vuokratiloihin ja jäi kodittomaksi,
kun uusi Eduskuntatalo valmistui. Samalla
paikalla Valtiosalissa oli ennen Suomen itsenäistymistä keisari-suuriruhtinaan valtaistuin.
Eduskuntatalossa on vain yksi juhlasali,
valtiosali. Siitä rakennettiin uuden itsenäisen kansakunnan komein profaanitila ja viimeistely kokonaistaideteos. Juhlavuutta korostaa kiiltävän kiven runsas käyttö. Kivet
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Tasavallan presidentin esittelysali Valtioneuvostonlinnassa.

Kokoushuone
Tasavallan presidentin esittelysali on Valtioneuvostonlinnan arvokkaimmalla paikalla
toisessa kerroksessa Senaatintorille antavan
pääjulkisivun keskirisaliitin pylväikön takana. Tämä kupolin kohdalla oleva sali on toimeenpanovallan tärkein tila, jossa tasavallan
presidentti tekee päätöksiä valtioneuvoston
esittelystä. Salin molemmissa päissä on puoliympyrän muotoon asetetut korinttilaiset
pylväät. Pylväät ja seinät ovat kiiltävää kellanruskeaa stukkomarmoria, lattia parkettia. Salin nurkassa on kaakeliuuni. Katossa
on laakea kasettikoristeltu tynnyriholvi ja
katon alapuolisessa friisissä värikäs vaakunakoristelu. Seinillä on entisten presidenttien muotokuvat; istuvan presidentin kuva
on peräseinällä hänen tuolinsa takana. Huo32

neen alkuperäinen sisustus, muun muassa
tuolit, lattiakyntteliköt ja kello jalustoineen,
on juhlavaa kultakoristeista empireä. Kokouspöytä on uudempi. Sali rakennettiin alun
perin senaatin istuntosaliksi, plenumsaliksi ja keisarin valtaistuinsaliksi, jossa oli valtaistuin ja seinällä keisari-suuriruhtinaiden
muotokuvat.
Lainsäädäntö- ja budjettivaltaa käyttävän
eduskunnan täysistuntotyöskentelyä ohjaa
ennen istuntoja kokoontuva puhemiesneuvosto, johon kuuluvat puhemiehen ja varapuhemiesten lisäksi valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston kokoushuone
on puhemiehen huoneen vieressä. Keskellä
huonetta on pitkä kokouspöytä ja sen ympärillä nahkaverhoillut nojatuolit. Pöydän
päässä on korkeaselkäisempi puhemiehen
tuoli. Matalat kirjakaapit kiertävät seiniä
ja niiden yläpuolelle on ripustettu aiempien puhemiesten muotokuvamaalauksia. Ikkunaseinällä on kaksi sihteerinpöytää tuo-

leineen. Myös valiokuntien kokoushuoneet
ja hallituksen istuntosali Eduskuntatalossa
noudattavat pääpiirteissään tätä kalustusta.
Eduskunnan lisärakentamista 1990-luvun lopulla motivoi sekin, että Euroopan
Unioniin liittymisen jälkeen merkitystasoltaan kohonnut suuri valiokunta halusi face
to face -istumajärjestykseen perustuvan kokoushuoneen. Se on pohjakaavaltaan pyöreä, kuten Eduskuntatalon täysistuntosali.
Huoneen sisustus on tammea, ja kokouspöytä myötäilee seinän kaarta. Kattoon tilattiin taidekilpailun perusteella Pekka Jylhän halkaisijaltaan lähes kuusimetrinen
kristalli- ja valoteos. Se tuo valoa ikkunattomaan, maanalaiseen tilaan ja on saanut
lähtökohtansa eduskunnan aiempien salien
kattokruunuista, noista vallan interiöörien
tyypillisimmistä tuntomerkeistä.

Lopuksi
Edellä mainittujen lisäksi on lukusia vallan
tiloja ja interiöörejä, jotka olisivat ansainneet
tulla tässä mainituiksi. Pääministerin virkaasunto Kesäranta Meilahdessa ja valtioneuvoston edustuskartano Königstedt Vantaalla kuuluvat valtiollisen vallan rakennuksiin,
samoin kuin suurlähetystöt ja suurlähettiläiden residenssit. Helsingin kaupungin komeita edustustilaisuuksien juhlasaleja ovat
C. L. Engelin suunnittelemat kaupungintalon juhlasali ja Senaatintorin etelälaidalla olevan Bockin talon (kenraalikuvernöörintalo, vanha raatihuone) tynnyriholvattu
empiresali. Merkittäviä vallan huoneita ovat
esimerkiksi hallintoneuvostojen kokoussalit
ja johtajien huoneet suuryritysten ja muiden
organisaatioiden sekä julkisen vallan taloissa. Näiden helposti tunnistettavien vallan
tilojen lisäksi valtaa käytetään myös epätavallisemmissa tiloissa, esimerkiksi saunassa.
Tunnetuimpia vallan saunoja ovat olleet ta-

savallan presidentin virka-asunnon Tamminiemen ja kesäasunnon Kultarannan sauna
etenkin Urho Kekkosen aikana ja hotelli Palacen sauna työnantajien palatsin Eteläranta
kympin 11. kerroksessa. Myös ravintolat ja
niiden kabinetit ovat usein toimineet vallan
tiloina, kun asioista on ”sovittu” syömisen ja
juomisen yhteydessä. Eräänlainen uusi vallan tila on televisio tai muu mediaruutu,
jonka äärellä kansalainen voi jopa reaaliajassa olla läsnä häntä koskevassa vallankäytössä
ja vallan juhlissa. •

D

e traditionella formerna för det profana styret utgörs av den lagstiftande,
dömande och verkställande makten, det vi
sammanfattar som förvaltning. Arkitekturen
är en av maktens uppenbarelse- och legitimationsformer och ett tecken på bestående
makt. Till maktens arkitektur hör parlamentshus, regentpalats, rättspalats, fängelser,
ministerier, ämbetshus, ambassader, banker,
börshus, huvudkontor, tidningshus och arbetsmarknadsbyggnader. Maktens byggnader ger sin speciella prägel åt stadsmiljön
och skapar en viss anda. Byggnaden är alltid en helhet där exteriör och interiör naturligt hänger ihop. Till de viktigaste rummen
i maktens arkitektur hör entrén och huvudingången samt sammanträdesrummet och
festsalen som ofta ligger en trappa upp, i
piano nobile. Här finns också maktens symboler koncentrerade. Klassicismen har varit
maktens allmänna och långvariga stildräkt.
Modet och skönhetsidealen har tolkat den
på olika sätt under olika tider. Maktens boningar skiljer sig från andra också genom
valet av material. Interiörens arkitektoniska utförande och inredning är hierarkisk: ju
viktigare funktion, desto högtidligare och
mera raffinerat ser det ut. Många av maktens byggnader är uttryckligen byggda som
helhetskonstverk. •
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S

enaatti-kiinteistöt huolehtii sen hallinnassa olevien kiinteistöjen arvon säilymisestä yhteiskuntavastuullisilla kestävän kehityksen periaatteilla. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on suuri joukko rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
merkittävää rakennuskantaa. Tämä rakennuskanta on parhaimmillaan käyttäjäorganisaatioiden arvostamaa ja heidän toimintaansa ilmentävää ja tukemaa. Senaatti-kiinteistöt huolehtii näiden rakennusten rakennustaiteellisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä ja tilojen jatkuvasta käyttökelpoisuudesta asiakkaiden
tarpeisiin sovittaen. jatkuva käyttö antaa taloudellisen pohjan kaikkien rakennusten
kunnossapidolle ja korjaukselle.
http://www.senaatti.com

34

VA LTA S Ä I LY T T Ä Ä

S

uomessa ei vallan rakennuksia ole
poliittisista syystä hävitetty. Vallan edustustilat, usein jopa sisustuksen yksityiskohtia myöten, ovat pysyneet ennallaan muuta rakennuskantaa
paremmin. Kansakunnan arvokkain
rakennusperintö, perinteet ja kalliit
materiaalit, on haluttu säästää. Vallan vaihduttua uusi valtias on joustavasti ottanut vallan rakennuksen
omaan käyttöönsä. Tiloja, joilla olisi ollut suuri symboliarvo, on kuitenkin purettu. Näin tapahtui erityisesti
1950- ja 1960-luvuilla hyvinvointivaltion rakentamiseen ja modernisaatioon liittyen, modernistisen arkkitehtuurin vaikutuksesta ja taloudellisen
laskelmoinnin tuloksena. 1960-luvun
lopulla purettiin yksikamarisen eduskunnan kaksi ensimmäistä taloa: Helsingin vapaapalokunnan talo (Theodor Höijer 1889) ja ns. Heimolan talo
(Onni Tarjanne 1910) nykyisen Yliopistonkadun ja Vuorikadun kulmasta. Viimemainitun historiallista arvoa
lisäsi se, että sen salissa hyväksyttiin
Suomen itsenäisyysjulistus joulukuussa 1917. Ennen purkuvaihetta oli vapaapalokunnantalon istuntosali muutettu ravintolaksi ja Heimolan sali
elokuvateatteriksi.
Sisätilojen historiallinen ja sisustustaiteellinen arvo ymmärretään nykyään, mutta rakennusten käytön
muuttuessa säilyminen voi olla uhattu. Etenkään moderneille sisustuksille ei osata tai haluta aina antaa arvoa.

Saneerauksissa ja peruskorjauksissa perinteiset edustustilat säilytetään,
mutta ”toisarvoiset” tilat muutetaan
nopeasti kulloisenkin käyttötarpeen
ja teknologian mukaan. Väliseiniä
pystytetään ja puretaan. Alkuperäisiä pinnoitteita revitään ja peitetään.
Kalusteet ja valaisimet uusitaan. Sisustuksen yksityiskohdista tekstiilit −
verhoilukankaat, ikkunaverhot ja lattiamatot ovat kestäneet huonoimmin
kulutusta ja säilyneet vain aniharvoin.
Nykyajan maku ja standardit ovat
muuttaneet sisustuksen värit vaaleiksi ja valaisimet valaistusteholtaan paremmiksi. Uusien ja uusvanhojen
huonekalujen sovittaminen alkuperäisiin sisätiloihin ei aina ole johtanut
onnistuneeseen lopputulokseen.
Rakennussuojelulaissa puhutaan
kiinteän sisustuksen säilyttämisestä,
mutta mikä luetaan kiinteäksi? Tunnetuimmilla sisustuksilla on oma pysyvä arvonsa, joka luo turvallisuutta.
Eduskunnan istuntosalin jakarandatuolit ovat jo käsitteeksi muodostunut osa eduskunnan ulkoista kuvaa.
On vaikea kuvitella tilannetta, jossa
199 kansanedustajaa keinuttelisi ergonomisissa työtuoleissaan jakarandapulpettien takana ja puhemies korokkeellaan kaikkein muhkeimmassa
nahkalinnassa.
Mikko Härö, Interiöörit ja suojelu. Helsinki sisältä.
Helsingforsinteriörer. Helsinki Interiors. Sisustusarkkitehdit Inredningsarkitekter SIO 1996.
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K

oulu on kylän tai kaupunkiyhdyskunnan tärkeimpiä rakennuksia. Kasvatus- ja opiskeluympäristön lisäksi se tarjoaa yhteisölleen vapaa-ajan työ-, harrastus- ja
kokoontumispaikan riippumatta koulun sijainnista; onko se syrjäisessä maaseudun kylässä, kunnan tai kaupungin keskustaajamassa tai lähiössä – koulu koetaan aina tärkeäksi
yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Turhaan
ei puhuta koulusta kylän keskuksena. Siellä kokoonnutaan vanhempainiltoihin ja taloyhtiöiden kokouksiin, pelataan kylän lentopallovuorot, sinne muodostuu taide- ja
käsityöpiirejä sekä -kerhoja, siellä harjoitellaan kuoroesityksiä. Niinpä suru onkin aina
suuri, ja barrikadeille ollaan kerkeästi nousemassa, jos koulun ylläpitäjä ilmoittaa harkitsevansa koulun lakkauttamista. Valitettavasti kuntien talouden kiristyessä kouluja
lakkautetaan vuosittain kymmeniä, eikä pelkästään maaseudulla vaan myös kasvavissa
keskuksissa – mistä siis tilalle yhteiset, kaikille avoimet kokoontumis- ja harrastustilat? Koulua parempaa koko yhteisöä palvelevaa tilaa on vaikea löytää.

Koulurakennusten historiaa
Kirjassaan ’Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa’ Henrik Lilius on tarkastellut laajasti koulurakentamisemme kehityslinjoja itsenäisyyden ajan alkuun asti.
Keskiajalta aina 1700- ja 1800-lukujen
vaihteeseen asti koulujen pohjaratkaisut
perustuivat asuntorakentamisen pohjakaavatyyppeihin. Pohjaratkaisut saivat oman
luonteensa vasta 1800-luvun alkupuoliskolla, kun vaatimus erillisistä luokkahuoneis36

ta yleistyi. Lopullinen luonne kouluarkkitehtuurille luotiin 1840- ja 1850-luvuilla
rakennushallituksen käynnistämän laajan
suunnittelutoiminnan myötä. Tällöin myös
koulutalon ulkoarkkitehtuuri alkoi saada
koulurakennukselle ominaisen ilmiasun.
Koululaitos laajeni, kun vuoden 1866
kansakouluasetuksen myötä koulut levittäytyivät maaseudulle – jokaisessa kunnassa oli
oltava kansakoulu. Uuteen kehitysvaiheeseen
kouluarkkitehtuuri tuli kouluhallituksen
perustamisen jälkeen, 1869. Vuoden 1872
koulu-uudistuksen seurauksena kaupunkikoulujen mittakaava kasvoi merkittävästi ja
koulutalojen suunnittelu ohjeistettiin. Pohjaratkaisut olivat vielä 1800-luvulla yksilöllisiä eräistä yhteisistä periaatteista huolimatta.
Erityisesti 1880-luvulta lähtien kaupunkikoulujen pohjaratkaisuissa ja ulkoarkkitehtuurissa seurattiin hyvinkin ohjeenmukaisia
suunnitteluperiaatteita.
Yleinen oppivelvollisuus Suomessa alkoi
1921. Kaikkien 7–15-vuotiaiden oli hankittava kansakoulun oppimäärää vastaavat tiedot. Tämä edellytti ennennäkemätöntä koulujen rakentamista. Vuosittain rakennettiin
100–200 koulutaloa, vanhoja kouluja laajennettiin ja nykyaikaistettiin. Rakentamista
edisti lisäksi 1920-luvun taloudellinen nousukausi. Pikaisen rakennustarpeen tyydyttämiseksi julistettiin useita koulurakennusten
tyyppipiirustuskilpailuja.
Ensimmäiset maaseutukoulut toimivat
vielä tupakoulu -periaatteella muistuttaen
vielä asuinrakennuksia. Kilpailujen tuloksena syntyneet uudet maalaiskoulujen tyyppipiirustukset antoivat koulurakennuksille jo
oman julkista rakennusta muistuttavan il-

RAUNO TAPANINEN

Oulun Merikartanon koulu on Suomen vanhimpia kouluja
– se on perustettu vuonna 1898. Koulurakennus on peruskorjattu hienovaraisesti vuonna 2003.

meensä, joka usein varsinkin puukouluissa
oli koristeellisen romanttinen. Koulut sisälsivät useimmiten myös opettajan asunnon ja
hänen tarvitsemansa talousvarastotilat. Näitä tyyppipiirustusten perusteella syntyneitä
kauniita maaseutukouluja on onneksi edelleenkin vielä koulukäytössä.
Sata vuotta sitten kaupunkikoulut olivat monikerroksisia julkisia rakennuksia,
joiden pohjakaavat olivat symmetrisiä korostaen näin järjestystä, hierarkiaa ja sivis-

tyksen vallan sekä tiedonsiirron ja tradition
jatkuvuutta. Koulurakennus koostui keskikäytävän tai sivukäytävän varaan jonoon
järjestetyistä samanlaisista luokkahuoneista, joissa kaikki pulpetit olivat ryhdikkäissä riveissä kohti kateederikoroketta. Rakennuksen sisääntulo, aulat portaineen samoin
kuin juhlatiloina toimivat liikuntasalit olivat juhlavia, näyttäviä paikkoja ja tiloja, jotka nostattivat kouluun saapujassa ylevän ja
koulua kunnioittavan asenteen. Tilajärjes37

koneiden, höyrylaivojen ja teollisuusrakennusten linjoista, tuloksena usein virtaviivaiset julkisivut nauhaikkunoineen.
Sotien jälkeen funktionalismin vaikutuksesta koulujen pohjakaavat vapautuivat.
1950-luvun kuluessa koulurakennuksen ikoniksi yleistyi koko Suomessa monikerroksinen vaaleaksi rapattu harjakattoinen kivitalo liuskekivisokkeleineen. Rakennus koostui
kahdesta siivestä, joista toiseen sijoittui koulun juhla- ja liikuntasali ja toiseen luokkatilat. Tätä koulutyyppiä lienee vähintään
yksi esimerkki jokaisessa Suomen kunnassa. 1950-luvulla myös koulurakennuksen
massoittelu vapautui. Tuon ajan koulurakennuksessa on runsaasti sisäisiä pieniä taLaitilan Myllymäen 1950-luvulla rakennetun koulun portaikon hienostuneita yksityiskohtia. Lapsikuviot elävöittävät
porrastasanteen metallikaidetta.

REINO TAPANINEN

tyksen kurinalaisuus helpotti koulun sisäistä valvottavuutta, mikä osaltaan palveli sen
ajan kasvatuksen periaatteita. Olihan kansakoululaitoksen isä Uno Cygnaeus jo perustellut kansakoulun tarpeellisuutta valtiovallalle silläkin perusteella, että koululaitos on
raipparangaistuksia, vankiloita ja kuritushuoneita tehokkaampi tapa ehkäistä epäsiveellisyyttä, paheita ja rikoksia.
1920- ja 1930-luvuilla tuotettiin lukuisia mallipiirustussarjoja, joiden tarkoituksena oli nostaa koulurakentamisen tasoa, luoda normeja ja tarjota suunnittelupalveluja
etenkin maaseutukunnille. Funktionalismi
hallitsevana rakennustyylinä murtautui esiin
1930- ja 1940-luvuilla. Sen periaatteisiin
kuului, että rakennuksen muodon ja ilmiasun tuli kuvastaa rakennuksen sisältämää
toimintaa – kaikenlainen koristelu oli väheksyttyä. Esikuvia muodoille etsittiin mm.
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soeroja ja portaita, jotka johtuvat maaston
myötäilystä – ajanhengen mukaisesti suuria
maastomuutostöitä rakennuksen ympärillä
haluttiin välttää.
Koulureformien myötä opetustilat monipuolistuivat, erikoisluokkatiloja tuli lisää,
mutta vielä 1960-luvulle asti koulu koostui
edelleen luokkahuoneista ja niitä yhdistävistä käytävistä. 1960-luvulla rakennustuotanto teollistui, paikalla rakentamisesta luovuttiin vähitellen. Ajan kouluarkkitehtuurille
ominaista on suorakulmainen, ”laatikkomainen” massoittelu ja tilajäsentely. Maalaamaton ”raaka” betoni rakennusaineena ja pintamateriaalina sekä rakennuksen sisällä että
ulkona yleistyi. Tyypillisin koulurakennuksen konsepti oli kuitenkin yhä perinteinen
käytävä – luokkahuone -ratkaisumalli. Vasta 1970-luvun peruskoulu-uudistus muutti koulurakennuksen toiminnallista ilmettä
perusteellisesti. Alettiin rakentaa joustavuuden ja muunneltavuuden vaatimuksesta ns.
hallikouluja, syvärunkoisia teollisuushallimaisia rakennuksia, joissa tilojen ja rakenteiden joustavan muunneltavuuden teollinen ja modulaarinen rakennustapa teki
mahdolliseksi. Näissä kouluissa toteutettiin
ensimmäisen kerran myös jossakin määrin
avoimempaa oppimisympäristöä avaamalla
luokkahuoneita paljeovilla toisiinsa ja käytävätiloihin. Kirjaston asemaa korostettiin
koulun keskeisimpänä tilana. Normaalien
luokkahuoneiden ja erikoisluokkien lisäksi
tehtiin erikokoisia pien- ja suurryhmätiloja.
Koulujen hallimaisuuden vuoksi opetustiloja jouduttiin sijoittamaan joskus ainoastaan
yläikkunoilla varustettuihin tiloihin.
Tästä 1970-luvun hallikoulujen rakentamisesta luovuttiin monista syistä: koulujen arkkitehtonista ulko- ja sisäilmettä alettiin pitää yksiviivaisena, ankeana ja arkisena.
Ikkunattomia ja vain yläikkunallisia luokkahuoneita ei suositeltu jatkuvaan opetukseen.

Sivulta tuleva, suora luonnonvalo koettiin
välttämättömäksi aivan jokaiseen opetustilaan. Opettajatkin ehkä vierastivat opetustilojen suurta avattavuutta: oma työrauha ja
ryhmän toiminta häiriintyivät huonon äänieristyksen vuoksi. Niinpä moneen halliperiaatteen mukaisesti rakennettuun kouluun
alkoikin taas luokkahuoneiden ympärille
pikkuhiljaa ilmestyä väliseiniä.
1980- ja 1990-lukujen koulurakentamisessa korostuu jälleen tietynlainen suljettujen luokkahuoneiden ja käytäväkoulun
perinne, vaikka arkkitehtoninen kokonaisilme ehkä muuttuikin rikkaammaksi ja monimuotoisemmaksi aiemmin vallinneeseen
elementtirakentamiseen verrattuna. Ala-asteen kouluissa eräs tyypillinen ratkaisumalli oli solukoulu, jossa ns. kotiluokat oli järjestetty luokka-asteittain yhteisen soluaulan
ympärille. Tämä malli on edelleen yleinen.
Ylemmillä luokka-asteilla koulurakennus
koostui teoriaopetuksen ja aineopetuksen tiloista ja luokkahuoneista, joita käytävät yhdistivät. Aulojen ja käytävien ilmavuutta ja
ilmeikkyyttä kuitenkin korostettiin huolimatta valtioneuvoston normaalihintapäätöksen mukaisesta koulutilanormituksesta, joka
rajoitti käytäväpinta-alan 25 %:iin koulun
kokonaishyötyalasta. Ajan koulurakentaminen seurasi yleisiä arkkitehtuurivirtauksia
– se salli tyylien, materiaalien ja muotojen
vaihtelun, jonka mukaisesti myös paikallisuutta ja paikan henkeä korostettiin. Oulun
seudulle syntyi ns. Oulun koulun mukaista
kouluarkkitehtuuria, jolle leimallista olivat
jykevät tiiliseinät, eloisat puupinnat ja vaihtelevat ikkuna-aukotukset – rakennuksessa saattoi olla torneja, kaltevia seiniä ja erkkereitä. Helsingin seudun koulut edustavat
modernistisempaa koulukuntaa, mutta yhteistä ajan kouluarkkitehtuurille on rikas ja
vaihteleva, lapsen mittakaavaan sopiva mitoitus sekä suojaisuus.
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Kiihtelysvaaran Heinävaaran koulun avoin keskustila palvelee oppilaita itsenäisen työskentelyn alueena.

Tämän päivän ja huomisen koulu
Millaisia kouluja sitten tänään ja tulevina
vuosina rakennetaan? Kaikkialla Suomessa
kunnat ja muut koulujen ylläpitäjät kamppailevat kyläkoulujen lakkautusuhkan sekä
home- ja kosteusongelmien kanssa. Samaan
aikaan kun maaseudulla lakkautetaan vuosittain kymmeniä pieniä kyläkouluja, rakennetaan ja laajennetaan pääkaupunkiseudulla
uusia kouluja. Koulurakennuksia maassamme siis on, mutta ne ovat jakautuneet
epätasaisesti, tarpeen kannalta ikään kuin
”vääriin” paikkoihin. Sadat homevauriokorjausta odottavat koulut ja tämä alueellinen
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epätasapaino ovatkin mittava kansantaloudellinen ongelma. Pienelle ja vähäväkiselle
kunnalle pelkästään kouluverkon ylläpito ja
rakennusten kunnossapito voi olla kipeämpi
ongelma kuin visiointi uudesta ja hienosta
koulukeskuksesta.
Edellytykset uudenlaisten koulurakennusten luomiselle ovat sinänsä hyvät. Koulurakentamista säätelevä tilanormisto on
purettu. Valtionosuusjärjestelmä edellyttää
kuitenkin, että koulun kokonaishyötypinta-alaa tarkastellaan rakennushankkeiden
avustushakemusten yhteydessä. Kouluasteittain, -muodoittain ja -koottain on olemassa tunnuslukuja, jotka määrittelevät valtionosuuteen oikeuttavan oppilaskohtaisen
hyötypinta-alan ja siten koulurakennuksen
kokonaishyötypinta-alan. Koulun ylläpitäjällä on kuitenkin tämän kokonaishyötypinta-alan puitteissa entiseen järjestelmään ver-

rattuna parempi mahdollisuus itse määritellä
tilojen jakautuminen koulun tarpeiden mukaisesti. Kukin koulu voi tilaratkaisuissaan
painottaa entistä itsenäisemmin profiloitumistaan omaleimaiseksi oppimiskeskukseksi.
Uuden oppimiskäsityksen mukaan opettajakeskeisistä työtavoista on siirrytty oppilaskeskeisempään suuntaan − opetusmenetelmät ovat monipuolistuneet. Oppituntien
ohella koulussa on erilaisia yhteistyö-, suunnittelu-, itseopiskelu- ja arviointitilanteita.
Uusia asioita opitaan suurempina kokonaisuuksina yhteisprojektien avulla. Oppilasryhmien koot ja iät vaihtelevat. Oppilaat voivat
valita yksilöllisiä oppimispolkuja. Tietoteknologian kehitys on mullistanut tiedonhaun
ja tiedontuottamisen menetelmät. Opetuksessa suositaan tutkivaa, kokeilevaa, havainnoivaa ja omatoimista työskentelyä. Uusimmissa koulurakennuksissa onkin jo otettu
huomioon koulun työskentelymenetelmien
uudistuminen. Koulurakennuksissa yhdistyvät onnistuneesti arkkitehtoninen moniilmeisyys ja toiminnallinen monipuolisuus.
Kouluista on tulossa kaikille avoimia oppimiskeskuksia mediateekkeineen, opetus-,
ryhmätyö- ja erikoistiloineen, joita voidaan
joustavasti yhdistellä ja muunnella erilaissa
oppimistilanteissa. Työskennellään pienryhmissä opettajan kanssa tai ilman opettajaa
joko koulun omissa tiloissa tai sen ulkopuolella, vaikkapa yrityksissä ja kirjastoissa. Tietoa haetaan kirjoista, lehdistä, tietoteknisistä tai av-teknisistä tallenteista, tietoverkoista
tai havainnoimalla. Luonnontieteellisiä havaintoja tehdään laboratorioissa tai paikan
päällä luonnossa. Luova työskentely monipuolistuu sekä musiikin, kuvataiteen että
kädentaidon parissa. Työtä tehdään sekä perinteisin että uuden teknologian mahdollistamin välinein. Harrastetaan monipuolista
liikuntaa ja urheilua. Työskennellään myös

suurissa ryhmissä: koko kouluyhteisölle järjestetään juhlia, informaatiotilaisuuksia, virikeluentoja, paneelikeskusteluja, näytelmiä,
näyttelyjä ja monikulttuurisia performansseja sekä tanssiaisia.
Koulurakennuksen uudelle hahmolle
voidaan hakea yhtäläisyyksiä kaupunkitilasta. Koulun keskeinen tila voi olla tapahtumatori tai oppimisareena. Oppimistilat sijoittuvat aktiivisen, kontakteja ja tapaamisia
tarjoavan sisäkadun tai torin varrelle.
Tällainen uudentyyppinen avoin koulu valmistui 1999 Kiihtelysvaaran Heinävaaran kylään. Heinävaaran 170 oppilaan
koulu on puurakenteinen, moni-ilmeinen
ja vaihteleva paikallista karjalaista rakennusperinnettä kunnioittava ja uudistava rakennus. Perinteisiä suljettuja luokkahuoneita ei ole, vaan opetustilat avautuvat ilman
seinää rakennuksen keskellä olevalle torille,
joka tarjoaa korkean ja viihtyisän tilan mm.
monipuolista ja joustavaa ryhmätyöskentelyä varten. Oppimistoriksi kutsuttu suurtila sisältää myös kunnan sivukirjaston, joten
koulu palvelee näin myös lähiyhteisön kaikkia asukkaita.

Koulun yhteiskäyttö –
mahdollisuudet ja edellytykset
Koulu voi tarjota monipuolisia tilojaan hyvin monenlaiseen toimintaan kouluajan ulkopuolella. Haluttuja ja ensiksi varattuja tiloja ovat liikuntatilat, jotka iltaisin täyttyvät
kuntopiireistä, tanssikerhoista ja palloseuroista. Toisen suositun tilaryhmän muodostavat niin tekstiilityön kuin teknisen käsityönkin opetustilat. Eipä ole juuri koulua,
jonka tiloissa kansan- tai työväenopistojen kursseilla ei kudottaisi mattoja, ommeltaisi kansallispukuja tai rakennettaisi puuhuonekaluja. Myös taideopetuksen tiloja
hyödynnetään iltaisin monimuotoisissa tai41

deharrastuksissa, samoin kuin luokkahuoneita kansalaistaitojen ja kielten opiskelussa.
Koulun tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää täydennettäessä atk- ja viestintätaitoja.
Asuntoyhtiöitten keväisten vuosikokousten
aikaan koulut täyttyvät lähiseudun asukkaista.
Uusista kouluista pyritään muodostamaan usean hallintokunnan monitoimikeskuksia. Toiminnoilla voi olla yhteisiä keskeisesti sijaitsevia alueita − on ruoka- ja
ravintolapalveluja, tieto-, kirjasto- tai terveyspalveluja. Koulussa voi olla myös muita päivähoidon, sosiaalitoimen ja vanhustenhuollon tiloja. Koulutilojen yhteiskäyttö
asettaa vaatimuksia mm. kulkuyhteyksien erottelulle sekä kulunvalvonnalle. Suunnittelulla on taattava koulutilojen joustavat
muuntelumahdollisuudet. Todennäköistä
on myös, että rakennuksen elinkaaren aikana koulun tilat kokevat useitakin käyttötarkoituksen muutoksia. Tilojen monipuolinen käyttö ja muunneltavuus on kunnalle
tai muille toimijoille tehokasta ja taloudellista, mutta se edellyttää toiminnan ja kiinteistön ylläpidon huolellista suunnittelua.
Näin koulu voi palvella kestävästi kaikkia
kuntalaisia, kaikkien yhteisenä tilana. •
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kolorna hör till by- och stadssamhällets
viktigaste byggnader. Skolorna erbjuder
miljöer för fostran, studier och arbete, men
dessutom är de samlingsplatser för fritidsoch hobbyverksamhet för hela närsamhället.
Under hela sin över hundraåriga historia har
skolorna tjänat alla medborgare och varit
samhällets centrum. Under olika tider har
skolor byggts i varierande stilar, men i alla
har det funnits rum för mångsidig användning utanför den egentliga skoltiden. Dagens och framtidens skola är ett mångsidigt
inlärningscentrum som är öppet för alla och
har anpassningsbara, flexibla rum. Gymnastiksalarna tar emot motionscirklar, dansföreningar och bollklubbar. Handarbets- och
konstsalarna används för mångsidig hobbyoch kursverksamhet. Klassrummen används
bl.a. för språkkurser och som sammanträdesrum. En mångsidig användning av skolbyggnaderna kräver omsorgsfull planering
av funktioner och rum. Rummen bör kunna
anpassas efter varierande behov. Välplanerade och ekonomiskt fungerande skolbyggnader fungerar på ett hållbart sätt och utgör
ett gemensamt rum för alla kommuninvånare. •

S I S Ä T I L O J E N R E S TAU RO I N N I S TA
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rkkitehtuurin perimmäinen päämäärä
− joitakin erillisiä monumentteja tai ns.
insinöörirakennelmia lukuun ottamatta −
on toimivien tilojen aikaansaaminen rakenteiden avulla. Ulkopuoli ja julkisivut, vaikka niilläkin tietysti on suuri merkityksensä
kaupunki- tai kyläkuvassa ja rakennuttajansa manifestaationa, ovat sittenkin vain sisätilojen kuoria. On kysytty, miksi arkkitehtiopetuksessa ei erikseen käsitellä sisätiloja.
Vastaus on: nehän ovat erottamaton osa arkkitehtuuria, itse asiassa sen ydin. Eri asia
ovat tarpeelliset kurssit esimerkiksi sisustustaiteen historiassa.
Merkityksestään huolimatta sisätilat ovat,
niin kuin on huomattu, jääneet turvattomiksi. On ymmärrettävää, että rakennusten
ulkokuoriin on voitu kohdistaa laajojakin
suojelumääräyksiä: katukuva ja kaupunkikuva ovat osaksi yhteiskunnan kollektiivista omaisuutta. Lukuun ottamatta joitakin
yhteisiä, julkisia tiloja, joihin ainakin jonkinasteisia säilyttämistavoitteita tulisi voida
ulottaa, sisätilat ovat omistajan harkinnan
tai mielivallan alaista yksityistä reviiriä.
Olen hämmentyneenä seurannut kiinteistöalan kehitystä omassa naapurustossani Etelä-Helsingissä. Uudet omistajat ovat
valmiina sijoittamaan huomattavia summia
historiallisesti kiinnostaviksi koettuihin jugend-taloihin. Usein sisätilat samalla kuitenkin muokataan täysin uuteen uskoon. Se
että keittiö ja kylpytilat uudistetaan on vielä selvää. Mutta että itse huonejako ja alun
pitäen ehjämuotoiset salit muutetaan kokonaan tai suorastaan silvotaan, jopa peruuttamattomasti! Ei ylhäältä annetuilla suojelumääräyksillä pitkälle päästä. Ainoa, joka

ajan mittaan auttaa, on lisääntyvä kiinnostus, tieto ja sitä kautta arvostus.
Restaurointi, vanha ja väljä käsite, voidaan määritellä seuraavasti: se tarkoittaa
rakennusten ja samalla sisätilojen antikvaaristen ja arkkitehtonisten arvojen ylläpitämiseen ja tarvittaessa palauttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Restaurointi merkitsee
kuitenkin harvoin vain jonkin historiallisen
tilan säilyttämistä tai palauttamista. Siihen
voi liittyä erilaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden monimutkainen vyyhti. Aina ei
kuitenkaan se, että jotain vanhaa rakennusta, vaikka kuinka arvokasta, käsitellään, käy
esimerkiksi restauroinnista. Jolleivät päälähtökohtana ole edellä mainitut arvot, on syytä mieluummin puhua reilusti vain modernisoinnista, uudistamisesta.
Käytännössä restauroinnissa erilaisia arvoja ja tarpeita joudutaan punnitsemaan
vastakkain. Antikvaarisia arvoja ovat historialliset, kulttuuriset tai arkeologiset arvot eli
rakennusten materiaalisten jäännösten merkitys historiallisina todistuskappaleina. Arkkitehtoniset arvot liittyvät yhtälailla tiloihin
kuin myös niitä muodostaviin rakenteisiin.
Ne voivat perustua alkuperäisen suunnitelman merkitykseen tai ne ovat muotoutuneet
ajan mittaan historian vaiheiden tuloksena.
Erilaisten sisätilojen ylläpitämisen vankkana
pohjana ovat tilojen ja rakenteiden käyttöarvot, se käyttökelpoisuus, minkä vuoksi tilat jo alun pitäen on pystytetty.
Kaiken restauroinnin lähtökohtana on
perusteellinen perehtyminen rakennukseen.
On tunnistettava olemassa oleva todellisuus.
Se pitää tuntea ”kuin omat taskut”. Restaurointipäätösten perustaksi voi olla hyö43

dyllistä eritellä niihin liittyviä eri tarpeita
ja tavoitteita. Avuksi soveltuu Vitruviuksen
vanha kolmijako: kestävyys eli kohteen teknisestä kunnosta johtuvat korjaustarpeet,
käyttökelpoisuus eli toiminnan edellyttämät
mahdolliset muutokset ja lopulta nuo vaikeammin määriteltävät, mutta usein varsin
määräävät kauneusarvot tai tarkemmin sanoen historiallis-esteettiset näkökohdat.
Rakennusten ja samalla siis sisätilojen
”kuoren” kestävyys on restauroinnin väistämätön lähtökohta. Perustana tulee olla jatkuva ylläpito. Tunnettu paradoksi on se,
että jos ja kun tiloja jatkuvasti on huolella
pidetty yllä ja on tehty tarpeellisia pienempiä korjaustöitä, ei laajaan restaurointiin
lainkaan ole tarvetta! Kestävyyden edellyttämät toimenpiteet voivat ulottua vesikaton
ja kosteusvaurioiden korjauksista laajoihin
runkorakenteiden ja perustusten korjauksiin ja vieläpä uusimisiin. Seurauksena voi
olla, että arvokkaita pintarakenteita vain
suurin vaikeuksin voidaan säästää tai niitäkin joudutaan uusimaan. Pahimmassa tapauksessa, jos vauriot ovat johtaneet jo lähes
rauniotilaan, koko restauroinnin tarkoituksenmukaisuus tulee kyseenalaiseksi tai sitä
joudutaan puolustamaan erityisesti muita kuin vanhojen rakenteiden käyttöarvoja
painottamalla.
Sisätilojen toimivuus eli niiden käyttöarvo on, kuten todettiin, niiden ylläpidon
luonnollisena perusteena. Vanhan toiminnan jatkuminen on tavallisin perustilanne.
Siinäkin tapauksessa on voinut syntyä uusia
tarpeita: vaaditaan entistä parempia yleisön
tai henkilökunnan aputiloja, liikuntaesteisten ja huollon yhteydet on järjestettävä tai
teknistä varustelua on parannettava. Tyypillinen ongelmatapaus on museo: vaikka rakennus olisi jo alun perin suunniteltu siihen
käyttöön, esineiden säilymiseen ja esilläpitoon liittyvät uudet museotekniset vaati44

mukset voivat aiheuttaa sisätiloihin kohdistuvia, vaikeasti ratkaistavia muutospaineita.
Saati sitten silloin, kun käyttö jostain syystä kokonaan muuttuu. Ihannetapauksessa löytyy käyttötarkoitus, johon tilat lähes
sellaisinaan sopivat, mutta usein joudutaan
ratkomaan uusien aputilojen sijoittelua. Ehjämuotoisten päätilojen ja tilasarjojen ohella
sisätiloista löytyy ehkä toissijaisempia, muutoksia kestäviä tiloja. Tilojen arvottaminen
tältä kannalta on suunnittelun tärkeä apukeino. Jos ehjiä interiöörejä jouduttaisiin silpomaan aputiloiksi, ollaan umpikujassa.
Tilojen tekninen varustus liittyy läheisesti sekä tilojen kestävyyteen että toimivuuteen. Sillä näyttää nykyisin olevan yhä
suurempi paino. Monesta korjaus- ja restaurointityöstä tuleekin voittopuolisesti LVI- ja
sähkö”remontti”, jonka ohessa pintoja sitten
voidaan lohdutukseksi vähän kohentaa.
Ilmastointi vaatii paljon tilaa. On tosin
muistettava, että lämmitys uuneineen ja ilmanvaihto jo vanhastaan ovat vaatineet sisätiloissa huomattavan osan. Parhaissa tapauksissa talotekniikka on ollut arkkitehtuurin
tärkeä, siihen integroitu osa.
Koneellinen ilmanvaihto, AIR CONDITIONING, yksi Amerikan suurista lahjoista ihmiskunnalle, yleistyi Suomessa modernissa muodossaan lopullisesti 1950-luvulla.
Tuo edistysaskel on, ainakin isommissa julkisissa sisätiloissa, tullut jäädäkseen. Lisääntyneet normit ovat osaltaan taanneet sen,
että ilman sitä ei selvitä. Pahoja ongelmia on
syntynyt, kun ilmanvaihdon rutiiniratkaisuja on kaavamaisesti sovellettu vanhoihin
sisätiloihin. Uudet alakatot ovat tuo helppo ratkaisu kanavatilojen aikaansaamiseksi. Vanhojen tilojen puutteellinen arvostus
näkyy siitä, että myös siellä, missä on ollut
ehjiä tilavia huoneita ja vieläpä listoituksia
ja koristemaalauksia, alakatot ovat saaneet
vallata hehtaareittain tilaa. Jos tilat pääte-

tään palauttaa arvoonsa, vastassa onkin vaikea ongelma: mihin kanavat sitten laitetaan?
Restauroinnin suunnittelu on taistelua alakattoja vastaan.
Samalla kun koneellinen ilmanvaihto
valtasi alaa, samalla luonnollinen, painovoimainen ilmanvaihto sai jäädä sivuun ja
sen yksinkertaiset toimintaperiaatteet unohdettiin. Eikö painovoimainen ilmanvaihto
usein riittäisi sellaisenaan? Tällainen uskomus ilmenee usein ns. suojelijoiden piirissä. Painovoimaisen ilmanvaihdon kunnostus voi olla paras lähtökohta pienemmissä
sisätiloissa kuten asuintiloissa. Usein vanha
järjestelmä on kuitenkin jo aikaisemmin tukittu, kun uunit on purettu jne. Enemmän
ilmaa vaativissa julkisissa sisätiloissa painovoimainen ilmanvaihto vaatisi paljon tilaa,
jota ei ehkä olekaan käytettävissä. Kokemukseni mukaan silloin se, että koneellinen
ilmanvaihto osaksi otetaan avuksi, voi säästää tiloja ja rakenteita.
Sähköasennukset ovat toinen ongelma:
ne pyrkivät tiloissa kaikkialle. Tarvitaan sekä
laitteet että johdotus − ei edes langattomien laitteiden yleistyminen ole tuonut kevennystä. Antikvaariset näkökohdat soveltuvat
huonosti sähkölaitteisiin: ehkä joitain vanhoja asennuksia voidaan jättää näytteiksi,
mutta kukapa ottaa vastuulleen niiden toimivuuden. Eri asia on interiööreihin kiinteästi kuuluvien vanhojen valaisimen kunnostus. On selviö, että valaistuksella ja myös
keinovalolla on sisätiloissa mitä tärkein
osansa. Vähän yli satavuotiaiden sisätilojen
kohdalla ollaan kuitenkin aina keinotekoisessa tilanteessa, eihän sähkövalo ole alkuaan
voinut kuulua niihin. Valaistuksen suunnittelu on restauroinnin vaativimpia tehtäviä,
samalla sen ”akilleenkantapää”: usein restauroinnin valmistuttua ensimmäiseksi pistävät silmään liian hallitsevat uudet valaisimet. Niitä vaihdetaan sitten, kokemuksen

mukaan noin 15−20 vuoden välein.
Suunnittelijoille teknisen varustuksen
sovittaminen vanhoihin tiloihin on epäkiitollinen tehtävä: jos kaikki onnistuu hyvin,
juuri mitään ei pitäisi huomata (tai vielä
mieluummin uudet asennukset tuovat positiivisen lisänsä tiloihin). Se taas mikä näkyy,
ovat virheet! Sisätilojen teknisen varustamisen kasvulla ei näy loppua. On kuitenkin
muistettava, että ns. uusin tekniikka myös
vanhenee nopeasti. Asennusratkaisujen tulisi olla vaihtokelpoisia Pannaanko asennukset piiloon ja rikotaan samalla pintoja ja rakenteita tai pannaanko ne näkyviin,
todennäköisesti häiritsevästi? Kysymys on
siitä, mitä vanhat rakenteet ja tilat sietävät.
Kuinka moneen kertaan vanha seinä sietää
tulla roilotuksi? Siinä punnitsemisen ja ”arvottamisen” paikka. Vastauksia täytyy etsiä
suunnittelijoiden työpöydillä.
Jokaiseen kohteeseen täytyy vaivautua
löytämään yksilölliset, juuri siihen räätälöidyt ratkaisut. On pakko voida sovittautua annettuun todellisuuteen. Tämä vaatii
paljon työtä ja yhteistyötä suunnittelijoilta
ja työmaavaiheessa myös tekijöiltä, samoin
kuin ymmärtävää asennetta rakennuttajalta.
On liian yleistä, että asennusten suunnittelu loppuu siihen, kun tarpeet on vasta inventoitu ja varsinaisen suunnittelun pitäisi alkaa. Toisinaan talon oma historia tulee
avuksi. Vanha hormisto voi pelastaa paljon.
Jos infrastruktuurille alunpitäen on varattu
tilaa, sitä voidaan kekseliäisyyttä vaativalla
tavalla käyttää uudestaan hyväksi.
Lopulta tulevat vastaan nuo vaikeimmin
täsmennettävät esteettis-historialliset näkökohdat. Vaikka sen tulee perustua vankkaan
tietoon, juurta jaksaviin selvityksiin, monien eri alojen asiantuntijoiden ja tekijöiden
yhteistyöhön, restaurointi on viime kädessä
tulkintaa, se on taiteen ala. Siinä kysytään
arkkitehdin kokoavaa otetta, harkintaa ja
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suoraan sanoen ”makua”. Ehjämuotoiset interiöörit ja tilasarjat ovat tärkein lähtökohta ja tavoite. Jos tilat on silvottu toissijaisiin
aputiloihin tai typistetty alakatoin tai ikkunoita ja ylävaloja on suljettu, on siis pyrkimyksenä niiden palauttaminen. Se on tosin
helpommin sanottu kuin toteutettu.
Joudutaan myös − Alois Riegliä mukaillen − pohtimaan, onko interiöörin restauroinnin lähtökohta sen ehkä alkuperäinen,
ehjä ja uutuuttaan hohtava arkkitehtoninen asu. Vai ovatko sisätilan tärkeänä arvona ajan kulumisen merkit, se että tilojen
vanhenemisen ja käytön mukanaan tuomat
jäljet saavat suunnittelun niihin koskematta
näkyä. Jokainen tapaus on yksilöllinen, ääritapauksia ovat vaikka funkisinteriööri tai
keskiaikainen kirkkosali. Bernard Fielden
totesi aikoinaan, että jokaisen restauroinnin
alkaessa on päätettävä, mikä on patinaa ja
mikä silkkaa likaa.
Viimeistäänkin kokemukset vanhojen
rakennusten restauroinneista ovat tuoneet
esiin, kuinka pintojen rikkaus on ollut tärkeänä piirteenä kaikissa vanhemmissa sisätiloissa (ja itse asiassa vielä funktionalismin
aikana ja myöhemminkin): polykromia eli
monivärisyys, huonesarjoissa vaihtelevat sävyt ja pintojen eri kiiltoasteiden vivahteet.
Vanhojen tilojen pinnoissa on kysymys paremminkin perinteisistä eri tekotavoista ja
aineopista kuin teoreettisin väriasteikoin ilmaistavista eksakteista spektraalisävyistä.
Restaurointiin ei siis kelpaa rullatelalla levitetty lateksimaali, vaikka kuinka tarkasti
määritellyin värisävyin, vaan siinä kaivataan
vanhojen pintakäsittelytapojen mukaista
käsityötaitoa, perinteisten aineiden ja pigmenttien soveltamista. Vaikka tulos ei olisi
tarkka toisinto vanhasta, oleellista on pintojen luoman vaikutelman oikeansuuntainen
luonne! On hämmästyttävää, mikä vivahteiden rikkaus on aikoinaan saavutettu muuta46

milla yksinkertaiselta tuntuvilla tekotavoilla,
kalkki-, liima, tempera- tai pellavaöljymaalauksella sekä rajoitetulla joukolla saatavissa
olleita pigmenttejä eli värijauheita.
1700-luvun tai 1800-luvun alun tiloista löytyvillä väripinnoilla ja ehkä koristemaalauksilla on oloissamme jo ainutlaatuisuusarvoa. Koristemaalauksen huipentuma
oli maassamme 1800-luvun lopulla ja vielä
1900-luvun alussa. Sittemmin ei tuon ajan
koristepintoja aina arvostettu: ne maalattiin ylitse tai kätkettiin alakattoihin. Niillä
on kuitenkin kunnioitusta vaativa arvonsa,
pidetään niistä tai ei. Sisätilojen restauroinnissa alkuperäinen monivärisyys ja vanhat
koristemaalaukset ovat nyt tärkeänä lähtökohtana: säilyneiden pintojen konservointi
ja tarpeellinen paikkaus, tai peitettyinä olleiden pintojen esiinotto ja tarvittava retusointi
ja täydennys. Alkuperäinen on aina kopiota
arvokkaampi, mutta jos se on liian pahoin
tuhoutunut, kyseeseen tulee rekonstruktio
vanhan mallin mukaan (kunhan sellainen
riittävällä varmuudella on saatu selville).
Voidaan huomauttaa, että kaaviomaalaukset
eivät ole varsinaisia originaalitaideteoksia,
vaan paremminkin arkkitehtuuria täydentäviä käsityötaidon esimerkkejä ja sellaisina
reprodusoitavissa eli uudelleen tehtävissä.
Restaurointiin voivat kuulua myös välttämättömät uudet osat, joita joudutaan liittämään vanhaan: täydentävät aputilat, uusi
kalustus ja varustus. Niille ei pidä antaa liian
hallitsevaa osaa, vaikka houkutus uuden arkkitehtuurin taidonnäyttöön olisikin tarjolla.
Vanhat tilat eivät saa olla pelkkänä ponnistusalustana uusille arkkitehtonisille uroteoille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ongelmasta selvittäisiin pelkillä väistöliikkeillä,
vaisulla alistumisella vanhoihin puitteisiin.
Periaatteena voisi olla, että uudet lisäykset
ovat arkkitehtoniselta laadultaan ainakin
yhtä hyviä kuin alkuperäisissä tiloissa, mut-

ta hillitympiä ja pidättyväisempiä niin, että
vanhat tilat, niiden sävyt ja koristelut saavat
hallitsevan osan. •

R

estaurering innebär åtgärder som syftar
till att bevara och vid behov återställa antikvariska och arkitektoniska värden i
byggnader och interiörer. När man restaurerar vägs olika värden och behov mot varandra. Arkitektoniska värden har att göra med
rum och de konstruktioner som rummen
utgörs av. Restaureringsbesluten bygger på
den gamla tredelningen hållbarhet d.v.s. renoveringsbehov som dikteras av byggnadens
tekniska skick, bruksvärde eller sådana eventuella ombyggnader som verksamheten kräver samt skönhetsvärde, alltså historiska och
estetiska synpunkter. Det förefaller som om

teknisk utrustning, nära anknuten till rummets hållbarhet och funktion, skulle få allt
större tyngd. Nedsänkta tak har erövrat
hektarvis med plats också där det har funnits hela, rymliga rum med lister och dekorationsmålningar. För arkitekten är det en
otacksam uppgift att planera in teknisk utrustning i gamla lokaler: om allt lyckas skall
helst ingenting synas. Det som syns är felen!
Man är tvungen att bemöda sig om individuella, skräddarsydda lösningar för varje objekt. Det gäller att anpassa sig efter den givna verkligheten. Är målet för restaureringen
av interiören en kanske ursprunglig, hel och
skinande ny arkitektonisk dräkt? Eller sitter
interiörens värde i att man kan se slitaget, de
spår som ålder och användning har lämnat
efter sig i rummet? •

R A K E N N U S P E R I N T Ö P O RTA A L I

O

letko kiinnostunut rakennuksista ja rakennusperinnöstä? Haluatko tietoa
korjaamisesta? Askarruttavatko suojeluasiat? Rakennusperinto.fi on oikea
paikka aloittaa tiedonhaku. Ympäristöministeriön ja Museoviraston tuottamassa
palvelussa on koottu alan verkkosisältöjä ja -palveluja yhteen osoitteeseen. Sivusto tarjoaa käytännönläheistä tietoa korjausrakentajille sekä luotettavaa ja ajantasaista tietoa rakennusperinnöstä kulttuurisena ja taloudellisena voimavarana. Rakennusperintöportaali palvelee suomeksi ja ruotsiksi.
Portaalissa on artikkeleita erilaisista rakennustyypeistä ja ympäristöistä, aikakausien ja maakuntien ominaisuuksista. Sivustolle kootaan ajankohtaisia uutisia
rakennusperinnön suojelusta ja tapahtumista.
www.rakennusperinto.fi
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NÄIN TEHTIIN UUSI JULKINEN SISÄTILA

U

suunnittelu talon arkkitehtuuriin istuvaksi
oli suunnittelun haastavin osa. Muutaman
pilarisarjan poistolla ja välipohjien avaamisella toimistokerroksiin saatiin syntymään
hämmästyttäviä uusia sisätiloja kahden valokuilun ympärille. Salmisaarentalon sisäosien muodonmuutos on hyvä esimerkki
uudisrakentamisen keinoin toteutetusta saneerauksesta rakennuskokonaisuudessa, jossa on myös korkeampaan suojelukategoriaan kuuluvia huolellisesti restauroitavia
osia. Saneeraustoimenpiteet kohdistettiin jo

Kuvapari kolmannen kerroksen tasolta 2002 ja 2005. Sienipilarien rivistö on tukeva kontrasti kevyille lasirakenteille.

MICHAEL KLÖPFER

utta elämää etsitään suuriin tyhjilleen
jääneisiin teollisuusrakennuksiin. Suljetut tuotantotilat muuttuvat yliopistojen
laitoksiksi, hotelleiksi tai koko kansan kauppaparatiiseiksi. On neliöitä ja kuutioita, jotka voidaan laittaa uuteen uskoon. Avarat
yhtenäiset ja vankkarakenteiset salit ovat oivallista muokkausmateriaalia. Missä määrin
rakennuksen alkuperäisestä arkkitehtuurista, tilajäsennyksestä tai yksityiskohdista voidaan säilyttää?
Alkon Salmisaarentalon korkean osan
muuttaminen varasto- ja tuotantorakennuksesta julkiseksi toimistotaloksi oli vaativa urakka. Molempiin pitkiin julkisivuihin tehtiin laajoja ikkunamuutoksia, joiden
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kitehdit Tuomo Siitonen ja Mikko Lehto
2005) kokoontuvat Helsingin käräjäoikeuden lisäksi osa hallinto-oikeudesta ja hovioikeudesta. •

JUSSI TIAINEN

asemakaavoitusvaiheessa huolellisesti valittuihin kohtiin. Lopputulosta arvioitaessa on
otettava huomioon käyttötarkoituksen huomattava muuttuminen. Uusissa tiloissa (ark-
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M U S I I K K I A J A U R H E I LUA
L A H D E N KO N S E RT T I TA L O N K Ä Y T T Ö - J A
S U O J E LU O N G E L M I A E N N E N J A N Y T

V

iipurin Musiikkiopisto muutti talvisodan jaloista Lahteen vuonna 1940. Sen
ohella Lahteen saapui sodan aikana ja sen
jälkeen noin kymmenen tuhatta karjalaista, runsaat sata kauppaliikettä ja teollisuuslaitosta, kaksi sairaalaa, kolme vakuutusyhtiötä, kauppakamari, perus- ja ammatillisia
kouluja, kaksi seurakuntaa, museokokoelmia sekä urheilu- ja muita seuroja. Monet
näistä saivat uudistilat keskustan kupeesta,
entisiltä Lahden kartanon pelloilta, joille
jälleenrakennusaikana nousi todellinen Pikku-Viipuri.
Vuonna 1942 Lahden kaupunginjohtajaksi valittiin Olavi Kajala, suuri kulttuurin ystävä, jonka pitkästä toimikaudesta tuli
monella tavoin poikkeuksellinen. Lahtea ei
aikaisemmin ollut tunnettu taidekaupunkina, mutta Kajalan aikana taide kukoisti: hän
hankki runsaasti julkisia veistoksia, pani
alulle monia kulttuurirakennuksia, kaunisti
kaupunkikuvaa. Kaupunginjohtajasta ja viipurilaisista tuli toimeliaat yhteistyökumppanit.
Kotiuduttuaan Lahteen musiikkiopistolaiset havaitsivat, että kaupungissa ei ollut esiintymistiloja. Opiston johtaja Felix
Krohn ryhtyi toimeen. Hän alkoi rakentaa
Lahteen konserttitaloa. Krohn tutustui Yhdysvalloissa muun muassa Radio City Halliin ja Carnegie Halliin, joiden monitoimitalomallista otettiin oppia rakennusta
suunniteltaessa. Laajat varainkeruuoperaatiot käynnistettiin. Avuksi Krohn sai poikan50

sa Juhana Kurki-Suonion.
Lahden ystävyyskaupunki Västerås lahjoitti alkupääoman opiston Ruotsin-vierailun yhteydessä. Varat jalostettiin ensin sokeriksi ja sitten Fazerilla hedelmäkaramelleiksi,
jotka myytiin pula-ajan makeannälkäisille. Viipurilainen ihmelapsi, viulisti Heimo
Haitto konsertoi rakennushankkeen hyväksi. Valtio myönsi merkittävän avustuksen,
ja Lahden kaupunki antoi tontin sekä 30
vuoden korottoman lainan. Krohn ja Kurki-Suonio ostivat ulkomailta muun muassa
riisiä ja kosmetiikkaa, joista saatiin Suomessa myytäessä valtavat voitot. Karjalaisverkostot muodostuivat keruutyössä korvaamattomaksi tueksi. Sodan jälkeen eduskunta
asetti toimikunnan tutkimaan tällaisia niin
kutsuttuja hyväntekeväisyyskauppoja, mutta selvitykset eivät johtaneet mihinkään
opiston kannalta raskauttavaan. Sen sijaan
Korkein oikeus tuomitsi Juhana Kurki-Suonion jatketusta säännöstelyrikoksesta päiväsakkoihin vuonna 1950.
Konserttitalo oli ensin tarkoitus rakentaa Lahden keskustaan, torin äärelle, mutta monien vaiheiden jälkeen sille osoitettiin
tontti kartanon pellolta, entisen Viipurin
Diakonissalaitoksen ja viipurilaislähtöisen
Vakuutusyhtiö Suojan välistä. Molemmat
oli suunnitellut viipurilainen arkkitehti Jalmari Lankinen.
Krohn ja Kurki-Suonio järjestivät vuonna 1952 konserttitalon suunnittelusta pienimuotoisen arkkitehtikilpailun, jonka osal-

Arkkitehti Siren oli vaativan tehtävän edessä sovittaessaan tätä kaikkea yhteen, mutta
kertomansa mukaan hän nautti omintakeisesta palapelistä, jota sävyttivät ankarat taloudelliset realiteetit sekä ahdas ja hankalan
muotoinen tontti. Rahaa kerättiin, suunnitelmia laadittiin ja taloa rakennettiin kilpaa
toistensa kanssa. Rakennus valmistui alkusyksystä 1954. Lahden konserttitalo on lajissaan toiseksi vanhin Suomessa. Turku ehti
ensimmäiseksi kaksi vuotta aikaisemmin.
Heikki Siren ratkaisi kiperän suunnittelutehtävän luontevasti. Konserttitalo sijaitsee kookkaan aukion reunalla, osana pääasiassa jälleenrakennuskauden ympäristöä.
Lähistöllä on lukuisasti muitakin karjalaisperäisiä rakennuksia. Konserttitalon simpu-

Lahden konserttitalo on lajissaan toiseksi vanhin Suomessa.

SIREN ARKKITEHDIT OY

listujat valittiin vanhojen ystävyyssuhteiden
perusteella. Heikki Sirenin konserttitaloehdotus voitti Leo Jakobsonin ja Iikka Martaksen suunnitelmat tuomariston yksimielisellä
päätöksellä. Sirenin konserttitalo oli tuomariston mielestä kaunein ja taloudellisin.
Jotta talohankkeesta saatiin kannattava,
sen tilaohjelma laadittiin sangen monimuotoiseksi. Krohnin korkkipussiksi kutsuma
kokonaisuus käsitti paitsi musiikkiopiston
ja konserttisalin myös Yleisradion Lahden
studion, hotellin, ravintolan, keilaradan,
näyttelytiloja yrityksiä varten, tavaratalon,
kahvibaarin ja joitakin pieniä liikehuoneistoja. Rakennuksessa oli myös kolme asuntoa. Konserttisalia vuokrattiin elokuvateatteriksi ja satunnaisesti muuhunkin käyttöön
– siellä järjestettiin myöhemmin jopa nyrkkeilyotteluja. Myös lahtelainen oopperatoiminta kotiutui aikanaan konserttitalolle.
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Sirot pilarikimput rytmittävät ylälämpiön avaraa tilaa.

kan muotoinen hahmo ja korkea torniosa
piirtävät laajaan maisemaan vahvailmeisen,
monumentaalisen lisän. Myös sisältä rakennus on taideteos. Heikki Siren on pitänyt
puolisonsa, arkkitehti Kaija Sirenin panosta
sisustustöissä, erityisesti värien ja materiaalien valinnassa olennaisena. Sisustusarkkitehdit Tauno Kivinen ja Pedro Yoma osallistuivat Sirenien toimistossa suunnitteluun.
Sisätiloja leimaavat hienostuneet, keveät portaikkosarjat. Taloon tulija kohoaa kuvaannollisesti ja konkreettisesti arjen
yläpuolelle, juhlatunnelmaan. Tilat ovat
kauttaaltaan valkoiset. Kapea trumpetin
muotoinen lämpiö avautuu suurten ikkunoiden kautta kaupunkipanoraamaan, joka
on yksi Lahden hienoimmista, avara, komeaa modernia arkkitehtuuria käsittävä liiken52

nemaisema. Lämpiön sirot pilarit ja pilarikimput kannattelevat parveketta, jossa on
pieni ylälämpiö. Kaarevalla takaseinällä on
vaatenaulakko. Valaisimet ovat yksinkertaisia valkoisia lieriöitä, parvekkeen alla tavanomaisia pyöreitä lamppuja. Alun perin istuimina oli niukkalinjaisia keveitä penkkejä,
jotka oli verhoiltu tummalla nahalla tai keinonahalla.
Konserttisali edustaa viuhkamuotoa. Se
on varustettu parvekkeella. Salin etuosassa on takaseinän kaarta mukaileva orkesterikoroke, joten permanto muodostaa kaksi
samankeskistä ympyränkaarta. Tilan eleettömyyttä ja ilmavuutta korostavat parven
ohuet metalliputkikaiteet. Akustiset levyt
laskeutuvat portaittain kohti salin takaseinää, ne ovat salin dramaattisimmat elementit. Myös sali on valkoinen lukuun ottamat-

ta istuimia, joiden sävyt ovat punainen ja
musta, Karjalan värit.
Ravintola sijaitsi lämpiön jatkeena ja toimi tarvittaessa sen varatilana. Pitkä kapea
ravintolasali oli jaettu kapein pilarein ja kalustettu kevein sohvin ja metallirakenteisin
nojatuolein. Salia valaisivat sisustusarkkitehti Lisa Johansson-Papen 1940-luvun lopulla suunnittelemat kellomaiset pikkulamput
ja Kulmikas sipuli -niminen valaisinmalli
vuodelta 1954. Lattiaa peitti kirjava kokolattiamatto, verhot olivat vaaleita. Verhot oli
tapana vetää visusti suurten ikkunarivistöjen eteen aina 1950-luvun lopulle asti huolimatta siitä, että tällä puolen taloa oli yksi
Lahden vanhimmista ja kauneimmista puistoista. Ravintolan asiakkaat kätkettiin uteliaitten katseilta.
Legendaarinen Ravintola Salpaus elää
enää kirjailija Kerttu-Kaarina Suosalmen

SIREN ARKKITEHDIT OY

Lahden konserttitalon vihkiäiset 21.10.1954. Lahden kaupunginorkesteria johtaa kapellimestari Martti Similä.

Hyvin toimeentulevien ihmisten sivuilla,
mutta sillä on yhä monien kaupunkilaisten
ja konserttitalossa esiintyneiden muusikoiden muistoissa sija yhtenä lahtelaisen kulttuurielämän tihentymänä, jossa sekä konserttiyleisö että taiteilijat viihtyivät. Myös
erinomainen ruoka muistetaan.
Talon ja tilojen käyttötarkoitusten muuttuessa sisustuksia on uudistettu. 1950-luvun
lopulla ravintolasaliin ripustettiin Printexin, nykyisen Marimekon muodikkaat musta-valko-punaiset Ruusupuu-verhot, jotka
säilyttivät salin modernin luonteen, mutta myöhemmät muutokset eivät enää pitäytyneet Sirenien niukassa eleganssissa. Tällä hetkellä ravintolasali on konservatorion
ruokalana ja sisustukseltaan täysin uusittu.
Sen sijaan rakennuksen keskeiset tilat, konserttisali ja lämpiöt ovat lähestulkoon 1950luvun asussaan. Tilakokemuksen ydin on
valaistus, joka on säilynyt ennallaan, hieman hämäränä, rauhallisena ja tunnelmallisena. Ero nykytilojen räikeisiin halogeeni-
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Konserttitalon kuuluisa Ravintola Salpaus alkuperäisessä
asussaan.

valoihin on suuri. Lämpiöitä on kalustettu
myöhemmin penkkejä ergonomisemmilla
pyöreämuotoisilla sohvilla ja pöydillä, jotka
rikkovat sisustuksen alkuperäistä puhtautta. Kalusteet kunnioittavat kuitenkin talon
vanhaa karjalaishenkeä, ne ovat puna-mustat. 1970-luvun alussa alalämpiöön sijoitettiin Kalervo Kallion veistämä suurikokoinen
Jean Sibeliuksen rintakuva. Taiteilija Olavi
Lanun Viipurin linnaa kuvaava teos on ripustettu muutama vuosi sitten sisääntuloportaikon yläpuolelle.
Rakennuksen luonne monitoimitalona on myös muuttunut. Kaupat ja tavaratalo ovat lopettaneet kauan sitten kampaamoliikettä lukuun ottamatta. Keilahallin
valkopyökkiset radat on purettu. 1960-luvun lopulta 1990-luvun alkuun entisissä liiketiloissa toimi kaupungin pääkirjasto, nyt
erilaisia virastoja. Ennen niin eläväisiä näy54

teikkunoita peittävät harmaat lamelliverhot, eikä Sirenien suunnittelemia tyylikkäitä
neonvalomainoksiakaan enää ole.
Konserttitalon taloudelliset haasteet ovat
kautta sen historian olleet mittavat. Parhaimmillaan juoksi samaan aikaan kuutisenkymmentä vekseliä. Konserttitaloa
hallinnoimaan perustettiin vuonna 1952
Musiikkiopiston Omakotisäätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin musiikinopetuksen,
-opiskelun ja -harrastuksen edistäminen ja
tukeminen. Tässä tarkoituksessa se ylläpitää musiikinopetukseen tarkoitettua kiinteistöä. Säätiön ensimmäisessä hallituksessa
istuivat muun muassa Lahden kaupunginjohtaja Olavi Kajala sekä Viipurin entinen
kaupunginjohtaja Arno Tuurna, joiden panos taloudenhoidossa oli alkuvuosina suuri. Juhana Kurki-Suonio toimi alusta saakka säätiön asiamiehenä. Hänen kuolemansa
jälkeen vuonna 2002 tehtävän peri hänen
tyttärensä Paula Kurki-Suonio, joka on lähes päivälleen yhtä vanha kuin konsertti-

talo. Rakennus liittyy monin tavoin hänen
elämäänsä ja viipurilaisperäiseen sukuunsa,
ei vähiten isoisän kautta, joka asui sen ylimmässä kerroksessa.
Taloudelliset kysymykset ovat edelleen
vaikeita. Asiamies joutuu punnitsemaan jokaisen euron. Aikanaan yritystoiminta ja
kulttuuri olivat konserttitalossa vastakkain,
kun musiikkiopiston äänet kantautuivat hotellihuoneisiin, ja toisaalla tuottava ravintolatoiminta ahmi tilaa musiikinopetukselta.
Kun kirjasto muutti taloon, se saatiin kokonaan kulttuurin käyttöön. Uuden pääkirjaston ja Sibeliustalon rakentaminen
lopetti tämän harmonian. Lahden kaupunginorkesteri on siirtynyt uuteen kongressi- ja konserttitaloon, ja Lahden konservatorion, Viipurin musiikkiopiston perillisen
vuokranmaksukyky on olennaisesti pudonnut. Se ei enää vuokraa konserttisalia kokonaan käyttöönsä, vaan toimii ainoastaan sen
pääkäyttäjänä. Yksityinen Lahden musiikkiopisto on rakentanut itselleen oman salin,
samoin Lahden ammattikorkeakoulun musiikin laitos. Konserttisaleja on liikaa. Lahtelaisen liike-elämän asiakasvirrat kulkevat
muualla, eikä taloudellisesti kannattavaa
yritystoimintaa ole helppoa saada konserttitaloon. Talon isäntä ja vuokralaiset ovat yhtä
lailla köyhiä.

Rakennuksen tuleva käyttö
on avoin kysymys
Konserttitaloa ei ole suojeltu, mutta se sisältyy Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden luetteloon. Säätiö tunnistaa
rakennuksen arvon ja sisätilojen ainutlaatuisuuden. Talon ydintilat, konserttisali ja
lämpiöt on sekä omistajan että Lahden kaupunginmuseon mielestä syytä säilyttää mahdollisimman alkuperäisessä asussa. Paula
Kurki-Suonio pitää konservatoriota talon

mieluisimpana vuokralaisena, sillä se jatkaa
talon alkuperäistä toimintaa, jolla on kytköksensä myös viipurilaisuuteen. Talon on
oltava musiikin palveluksessa – sitä varten se
aikanaan rakennettiin. Mikäli konservatorio muuttaa pois, rakennus menettää Kurki-Suonion mukaan osan identiteetistään ja
merkityksestään. Toisaalta se saattaisi myös
lisätä talon muita käyttömahdollisuuksia.
Nyt rakennuksen kaiken käytön pitää sopia
esteettisesti ja substanssiltaan sekä rakennukseen että konservatoriolle.
Saliin ja lämpiöihin on suunnitteilla
hankkeita, joiden taloudellista merkitystä,
sopivuutta rakennuksen historiaan, imagoon
ja suojeluarvoihin on pohdittava tarkoin.
Esimerkiksi musiikkiteatteri olisi tervetullut, talon alkuperäisiin toimintalinjoihin soveltuva toimintamuoto. Se vaatisi kuitenkin
erityisesti konserttisalissa suuria muutoksia,
jotta ei jouduttaisi taiteellisiin kompromisseihin: lattia olisi rakennettava tasaiseksi,
seinät maalattava mustiksi ja penkit suurimmaksi osaksi poistettava. Sali muistuttaisi sen jälkeen enemmän ravintolaa kuin
konserttisalia. Toisaalta kaikki muutokset
olisivat helposti palautettavissa. Yleisradion
studio kuului talon alkuperäiseen toimintakokonaisuuteen, joten tarjolla oleva kaapelitelevisiostudio jatkaisi historiaa tältä osin,
eikä se tarvitsisi mittavia muutoksia salissa
ja lämpiöissä. Studio ei kuitenkaan täyttäisi
vapaana olevia tiloja riittävästi, mutta ei sallisi toisaalta muitakaan toimintoja ohelleen.
Konserttitalo kaipaa kipeästi myös peruskorjausta. Köyhän säätiön hallitus ei
kuulu poliitikkojen keskuudessa kaikkein
halutuimpiin luottamusmieselimiin, eikä
taloudellisesti tiukoilla oleva kaupunki ole
toistaiseksi pystynyt päättämään, miten se
suhtautuu yhteen kaupunkikonsernin pienimmistä. Rakennuksen tuleva käyttö on
avoin kysymys. Konserttitalon henkinen pe55

rintö ja juuret ovat musiikissa ja viipurilaisuudessa, joilla on suuri merkitys lahtelaiselle kulttuurille. Ehkä se näky ja tahto, joilla
konserttitalo aikanaan rakennettiin, pitäisi
jälleen kaivaa esiin. •

K

onserthuset i Lahtis byggdes 1954
för Viipurin musiikkiopisto och Lahtis symfoniorkester. För att få ekonomin
i det multifunktionella huset att gå ihop
var man tvungen att skapa ett mångsidigt
rumsprogram. Huset försågs därför med hotell, restaurang, bowlingbana, en studio för
Rundradion, ett varuhus och affärslägenheter. Huset ritades av arkitekterna Heikki och
Kaija Siren. Inredningen i konsertlokalerna
är stramt hållen och elegant. Foajén präglas av de lätta trapporna. Rummen är ljusa,
konsertsalens stolar går i rött och svart, en
påminnelse om byggnadens karelska historia. Den berömda restaurangen Salpaus har
upphört med sin verksamhet och inredningen finns inte kvar.
Sedan det nya konserthuset Sibeliustalo
och många andra mindre konsertsalar blev
färdiga har husets ägare, Musiikkiopiston
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Omakotisäätiö, fått fundera allvarligt på hur
huset skall användas i framtiden. Konserthuset är inte kulturmärkt men ingår i förteckningen över kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Lahtis. Ägaren har förbundit
sig att respektera huset och inredningen. De
projekt som kan bli aktuella skall förbinda
sig att respektera den ursprungliga inredningen, husets anda och karaktär. Musiken och
det karelska är en del av konserthusets historia men utgör också hörnstenarna för framtiden. •
Paula Kurki-Suonio, asianajaja, Lahti. Haastattelu
2.11.2006.
Riitta Niskanen, Kruuni sen tekköö. Lahden konserttitalon
rakennushistoria. Musiikkiopiston Omakotisäätiö ja
Lahden kaupunginmuseo. Lahti 2004.
Riitta Niskanen, Pikku-Viipurin rakentajat – Karjalaisten
rakennustoiminta entisellä Fellmanin pellolla Lahdessa.
Karjala Lahdessa. Toim. Marja Huovila ja Terhi Willman. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Helsinki 2005.
Riitta Niskanen, Ei ainoastaan leivästä. Kulttuuriympäristöt
sotienjälkeisessä Lahdessa. Paradokseja paratiiseissa.
Näkökulmia urbaanin luonnon kysymyksiin. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja 4. Toim.
Arto Haapala ja Mia Kunnaskari. Helsinki 2006.
Kerttu-Kaarina, Suosalmi, Hyvin toimeentulevat ihmiset.
Helsinki 1969.

S I S Ä T I L AT, T U RVAT TO M AT

J

ulkisten sisätilojen suojelu on yksi kulttuuriperinnön vaalimisen ajankohtaisia kysymyksiä. Julkiset sisätilat, interiöörit,
ovat laajamittaisen korjaustoiminnan vuoksi
jatkuvassa muutospaineessa ja historialliset
sisätilat vakavasti uhanalaisia. Historiallisten rakennusten julkisivujen ja rakenteiden
säilyttämistä korjaustöiden yhteydessä pidetään suunnittelun lähtökohtana. Sen sijaan
sisätiloissa muutosten tarve on usein suurempi ja rytmi kiivaampi. Alkuperäisen käytön jatkuminenkin voi olla ongelma, kun
käytön oletetut tai todelliset vaatimukset
muuttuvat uuden tekniikan, työsuojelun ja
asiakaskunnan vaihtumisen tai lainsäädännön ja määräysten kehityksen myötä.
Tyylinäkemykset ja arvostukset ovat vaihtuneet lähes sukupolvittain. Edeltäneen ajan
arkkitehtuuri ja tyylikäsitykset ovat monesti
väheksyttyjä. Valistuksen ajalla keskiaikaisten kirkkojen kalkkimaalaukset peitettiin
kustavilaisen valoisan tilakäsityksen vastaisina. Samalla tavalla maalattiin myöhemmin
tasaisen vaaleiksi 1800-luvun lopun moniväriset ja -kuvioiset sisätilat ja porraskäytävät. 1960-luvulla tarvittiin uusrenessanssin
arkkitehtuurin puolustuspuheenvuorot Arkkitehti-lehdessä ja Ateneumin suuri Jugendnäyttely näiden menneiden arkkitehtuurikausien arvostuksen palauttamiseksi.
Huonetilojen pintakäsittelyt on aina uudistettu muutaman vuosikymmenen välein.
Näin on syntynyt eri aikakausien piirteitä
ilmentäviä sisätiloja, jotka parhaimmillaan
muodostavat arvokkaita kerrostumia. Alkuperäisyyden tavoittelu ja korostaminen hävittää korjaustyön yhteydessä juuri tällaisia

interiöörejä. Sotien jälkeinen niukkailmeinen arkkitehtuuri ja sen materiaalit koetaan
usein liian vaatimattomiksi ja ne vaihdetaan
nykyestetiikan mukaisiksi. Suhtautuminen
rakennus- ja sisustusmateriaaleihin kulkee
tyyliarvotusten rinnalla. Yksilölliset, arkkitehtuurin kokonaisuudelle luonteenomaiset tilat ja yksityiskohdat korvataan usein
standardiratkaisuilla ja -tuotteilla. Samaan
aikaan, kun antiikkiliikkeissä korkeaan
hintaan myydään kustavilaiseen tai jugendinteriööriin kuuluneita esineitä ja kalusteita,
hävitetään samojen interiöörien huonejärjestyksiä, ikkunoita, ovia ja uuneja ymmärtämättä niiden ”antiikkiarvoa” ja merkitystä interiöörin luojina. Myyntiarvoa on myös
1940- ja 1950-luvun esineillä, mutta saman
kauden interiöörit ovat väheksyttyjä.
Sisätiloja koskevan muutoksen tempo on
yhä kiihtyvää, muodin vaihtumisen ja uusimisen sykli yhä lyhyempi. Sisustuksesta on
tullut kertakäyttötavaraa, joka vaihdetaan
lyhytikäisen muodin ja uuden omistajan
tai käyttäjän maun mukaan. Tämä koskee
varsinkin julkisia ja kaupallisia tiloja mutta
myös asuntoarkkitehtuuria. Historia nähdään joissain tapauksissa markkina-arvona
mutta sisätilan yhteyttä rakennuksen arkkitehtuuriin ei hahmoteta; sisätilan katsotaan
olevan omistajan vapaassa vallassa ja vapaasti
muokattavaa materiaalia, josta historia voidaan poistaa tai korvata käyttäjää parhaiten
miellyttävää tyyli- ja materiaalivalikoimalla.
Liike- ja palvelutilojen uudenlaiset toimintavaatimukset johtuvat palvelumuotojen muuttumisesta. Liiketilan muuttaminen
itsepalvelutilaksi edellyttää koko myymälää
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ARI YLI-ANTTILA SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEO
SOILE TIRILÄ 2007 MUSEOVIRASTO

Helsingin pääpostin asiakassali ennen 2000-luvun toimintamuutosta ja sen jälkeen.
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tai konttoria leimaavan, kyseiseen tilaan varta vasten suunnitellun kiinteän kalustuksen
hävittämistä. Palvelun perustuminen uudenlaisiin teknisiin laitteisiin edellyttää asiointia
varten rakennettujen kiintokalusteiden uudelleen muotoilua, mikä ratkaistaan liian
usein palvelutilan arkkitehtuurille ja tyylilliselle aikakaudelle vierailla standardikalusteilla. Tämä koskee yhtälailla myymälöitä,
pankkisaleja, apteekkeja kuin toimistotiloja ja liikeyritysten julkisia tiloja. Tuskin yhtään sadoista osuuskaupan funktionalistisista myymälöistä sen enempää kuin pienistä
huolellisesti suunnitelluista erikoisliikkeistä (liha-, leipä, konditoria), joita esimerkiksi 1930-luvun Arkkitehti-lehdessä esiteltiin,
on nykyisessä kauppaketjujen yhdenmukaistamisaallossa pystytty säilyttämään.
Sama koskee ravintolainteriöörejä. Niitä
yhdenmukaistetaan ja ”ajanmukaistetaan”
kulloisenkin markkinaidean ja ylikansallisten sisustusmallien mukaisiksi. Ravintolaketjujen liikeidea ja sisustuksen tavoitteet on
jopa määritelty kirjallisissa suunnitteluohjeissa. Ns. trendiravintoloiden elinkaari voi
olla vain yhden vuoden pituinen. Moniin
ravintolainteriööreihin luodaan historiaa
keinotekoisesti. Yhä enemmän on kuitenkin
ruvettu arvostamaan kantapaikkaan patinan
ja kuluneisuuden luomaan charmia.
Rakennus on aina kokonaisuus, kaikkien osiensa summa. Sisätilat, tilajäsentely ja
huonejako ovat olennainen osa arkkitehtuuria ja rakennuksen kulttuurihistoriaa. Sisätiloja ja kiinteitä sisustuksia tulee tarkastella kokonaistaideteoksina ja historiallisina
dokumentteina. Tuttujen julkisten tilojen,
pankkien, elokuvateattereiden, ravintoloiden ja kokoontumistilojen muutokset tai
häviäminen puhuttavat kansalaisia. •
Luku ”Sisätilat muutospaineessa” opetusministeriön asettaman työhyhmän muistiosta Sisätilojen suojelu. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:18.

MAHDOLLISUUKSIA SISÄTIL AN SUOJELUUN

O

maehtoinen rakennusten, arvokkaiden huonetilojen ja niiden rakenteellisten yksityiskohtien ymmärtäväinen ja riittävään tietoon perustuva
korjaaminen tuottaa onnistuneimmat
ratkaisut.
Kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen pitkälle tulevaisuuteen voidaan turvata viranomaisten päätöksillä
ja maan kansallisen kulttuuriperinnön
suojelusta annetuilla virallisilla säädöksillä.
Rakennussuojelulain (60/1985) perusteella tehdyissä suojelupäätöksissä
annetaan yksilöityjä suojelumääräyksiä. Yleisimmin ne koskevat alkuperäistä huonejakoa sekä kiinteätä sisustusta,
jolla tarkoitetaan ovia, paneeleita, listalaitteita, uuneja ja huonetilaan varta vasten tehtyjä yksityiskohtia. Suojeltujen
kohteiden korjauksessa tulee käyttää alkuperäistä vastaavia materiaaleja ja pintakäsittelyjä. Asetus valtion omistamien
rakennusten suojelusta (480/1985) täydentää rakennussuojelulakia. Museovirasto määrittelee suojelumääräykset
tapauksissa, kun valtion omistama rakennus myydään yksityiselle.
Asemakaavat voivat maankäyttöja rakennuslain (132/1999) mukaan
sisältää myös suojelumääräyksiä tiloille, jotka määritellään julkisiksi. Helsinki on edelläkävijä varsin pitkälle vie-

tyjen sisätiloja koskevien asemakaavan
suojelumääräysten laatimisessa. Suojelun ulottaminen sisätiloihin on 1990-luvulla muodostunut lähes vakiintuneeksi
käytännöksi, kun kyse on julkisista tiloista, pankeista, porrashuoneista, juhlasaleista, kokoontumistiloista. Helsingissä
Kaupunginmuseo määrittelee suojelutavoitteet, joiden toteutumista valvoo rakennusvalvonta.
Kaikki ennen 1917 rakennetut kirkot
on suojeltu kirkkolailla (1054/1993).
Suojelu koskee myös kirkkorakennuksen
kiinteätä sisustusta, siihen liittyviä maalauksia ja taideteoksia. Kirkkohallitus tekee päätöksen uudemman kirkkoarkkitehtuurin suojelusta. Tällainen päätös
koskee vuoden 1917 jälkeen rakennettua 42 kirkkoa ja niiden sisätilojen arvokkaita ominaisuuksia. Marraskuussa
2006 voimaan tullut laki ortodoksisesta
kirkosta (985/2006) sisältää samanlaiset
määräykset kirkkojen ja rukoushuoneiden suojelusta ja korjaamisesta.
Apteekkien kulttuurihistoriallinen
merkitys muodostuu nimenomaan kiintokalusteiden ja funktion sanelemien yksityiskohtien luomasta tilakokonaisuudesta. Apteekkimaksulakiin (701/2002)
on sisällytetty säädös apteekkimaksun
alennuksesta, mikäli apteekkari säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
arvioidun sisutuksen.
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Monet pankkisalit ehtivät kokea 1900-luvun lopulla arvonsa mukaisen restaurointivaiheen. Viime vuosikymmeninä tietotekniikka ja automaatit ovat vieneet asiakkaat
palvelutiskeiltä. Vakaudesta ja vauraudesta
kertova arkkitehtuuri on vaihdettu dynaamisuutta huokuvaan graafiseen ilmeeseen.
Pankkialan 1990-luvun kriisin seurauksena lukemattomat konttorit ovat sulkeneet
ovensa. Komeat interiöörit pylväineen, lehtereineen ja sisustuksen yksityiskohtineen
ovat tarjonneet näyttävät puitteet monelle
ravintolalle, myymälälle ja juhlatilalle. Uutta käyttöä ei kuitenkaan aina ole onnistuttu

PEKKA LEHTINEN 2005 MUSEOVIRASTO

P

ankki oli vielä 1980-luvulla jokaisen
suomalaisen usein asioima julkinen tila.
Pankkitoiminnassa tapahtuneiden perustavanlaatuisten muutosten jälkeen kohtaaminen pankkisalin kanssa on yhä harvinaisempaa. Ensimmäiset, 1800-luvun puolivälin
jälkeen syntyneet liikepankit toimivat vuokratiloissa eikä niillä ollut vielä julkisen tilan
vaatimuksia. Pankkien asema ja vauraus kasvoivat, ja ne viestivät arkkitehtuurillaan ja
korkeatasoisella sisustuksellaan rahalaitoksen
vakavaraisuudesta. Rahatalous ulottui 1930lukuun mennessä koko yhteiskuntaan. Pankit saivat asiakkaikseen laajan yleisön, jota
kannustettiin säästämään ja sijoittamaan.
Pankkikonttoreista tuli niin kaupungeissa
kuin maallakin julkisia tiloja koko kansalle.
Pankkisaleissa on nähtävissä arkkitehtuurin ja sisustustyylien koko kirjo renessanssin palatsimaisista holvisaleista rationaalisiksi, persoonattomiksi konttoreiksi.
Suurten pankkien arkkitehtuurille oli tyypillistä rakennuksen sisäosiin suljettu, komeilla pylväsriveillä jaettu tila. Kiinteän
massiivinen tiski reunusti ylellisiä yleisötiloja ja sulki taakseen virkailijoiden arkisemman työympäristön. Ennen keinovalaistuksen aikaa luonnonvalon järjestäminen oli
yksi pankkisalin arkkitehtuurin keskeinen
lähtökohta: salia valaisi tasaisesti lasikatto,
joskus koko tilan levyinen lasinen takaseinä.
Funktionalismin ajan pankkisalien tilallinen
ilme pelkistyi ja uusien konttorien toimistojärjestelyissä pääpaino oli tehokkuudessa ja
muunneltavuudessa tilan esteettisestä kokonaisilmeestä tinkimättä. Pankkitilan suunnittelu oli merkittävä tehtävä. Sen tuloksia esiteltiin toistuvasti Arkkitehti-lehdessä.

Luonnonvalo ja massiivinen tiski ovat Vaasan Osake Pankin
pankkisalin arkkitehtuurin keskeiset tekijät.
Naturljuset och den massiva disken är de centrala arkitektoniska elementen i Wasa Aktie Banks sal.

PEKKA LEHTINEN 2005 MUSEOVIRASTO

Kotkan Suomalainen Säästöpankki (P. E. Blomstedt 1935)
kuuluu suomalaisen modernismin merkkiteoksiin.
Kotkan Suomalainen Säästöpankki (P. E. Blomstedt 1935) hör
till den finländska funktionalismens mästerverk.

Yrjö Blomstedt, Kansallis-Osake-Pankin historia 1889–
1939. Helsinki 1989.
Felix Heikel, Pohjoismaiden osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten 1872–1919. Helsinki 1922.
Paavo Korpisaari, Raha ja Pankit. Porvoo 1930.
Pekka Korvenmaa, Pankkisalin kehityshistoriaa Suomessa.
Arkkitehti 7/1982.
Antti Kuusterä, Aate ja raha. Säästöpankit suomalaisessa
yhteiskunnassa 1822–1994. Helsinki 1995.
Antti Kuusterä, Lähellä ihmistä – osuuspankkitoiminta 100
vuotta. Otava 2002.
Pekka Lehtinen, Pankkisali Suomessa – historiallinen katsaus. Käsikirjoitus. Museovirasto 2006.
Eino Lyytinen, Työväen pankki STS ja sen edeltäjät
1909–1984. Helsinki 1983.

PEKKA LEHTINEN 2005 MUSEOVIRASTO

sovittamaan vanhaan interiööriin niin, että
sen luonne edelleen olisi nähtävissä. Uusi
liikeidea vie voiman kiillotetuilta pylväiköiltä ja seinäreliefeiltä. •

Vaasan entisen Kansallis-Osake-Pankin salin arkkitehtuuri
häipyy muotivaatteiden taakse.
Arkitekturen i Kansallis-Osake-Pankkis före detta banksal i
Vasa är dold bakom modekläderna.
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M I N N E J O U T U I VAT
KO R P P I , KOT K A J A L E I J O N A ?

A

pteekki on kaupunkikulttuurin vanhimpia instituutioita. Apteekit ovat olleet tavallisissa asuin- ja liiketaloissa, mutta niiden sisätilojen jäsentely ja kalustus on
erottanut ne muista kaupankäynnin tiloista.
Sisustuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota kiinto- ja irtokalusteiden, materiaalien ja
taiteellisten yksityiskohtien luoman kokonaisuuden esteettiseen vaikutelmaan. Sillä osoitettiin tilan erityistä funktiota ja ap-

SOILE TIRILÄ 2002 MUSEOVIRASTO

teekkilaitoksen sosiaalista asemaa. Suomen
ensimmäiset apteekit perustettiin Turkuun
ja Viipuriin 1689, mutta vasta 1800-luvun
lopulla apteekki sai sijansa kaikissa kaupungeissa ja kirkonkylissä. Apteekin olennaiset
piirteet muotoutuivat 1900-luvun alkukymmenillä, jolloin syntyi reilusti yli kaksisataa uutta apteekkia. Laki ei enää 1980-luvulla rajoittanut apteekin sijaintia, ja moni
apteekki muutti liiketaloudellisesti edullisempaan paikkaan, tavarataloon tai kauppakeskukseen. Apteekkarin ei tarvinnut enää
lain mukaan lunastaa vanhan apteekkinsa sisustusta, ja tämä joudutti vanhojen apteekkihuoneiden, offisiinien, uudelleenjaottelua
itsepalvelutiloiksi ja sisustusten vaihtamista
moderneihin standardikalusteisiin.
Apteekkisisustusten säilymisen takaamiseksi säädettiin apteekkilakiin maksualennuspykälä niille apteekeille, joiden kalusteet
säilytettäisiin sellaisinaan vanhalla liikepaikalla. Tästä huolimatta alkuperäisessä tai
edes osittain vanhassa asussaan olevat apteekki-interiöörit ovat maassamme todel-
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Apteekkien eläin- ja kasvikuntaan liittyvät tunnusmerkit
juontavat juurensa jo keskiajalta, jolloin lukutaidoton kaupunkilainen saattoi kuvahahmosta tunnistaa apteekin. Jugendapteekki Kotkan sisätilaa ei ole onnistuttu säilyttämään.
Apotekens symboler ur växt- och djurlivet har sina rötter i
medeltiden; de kom till för att vägleda de icke-läskunniga
stadsborna. Jugendinteriören i Apoteket Örnen lyckades man
inte bevara.

RAIMO NISKANEN 2004

lisia harvinaisuuksia. Lukuisista jugendapteekeista vain Helsingin Joutsen apteekki
palvelee asiakkaitaan yhä alkuperäisin kalustein, alkuperäisessä arkkitehti Selin A. Lindqvistin 1912 suunnittelemassa tilassa. Turun
Kauppatorin apteekkiin, joka on 1600-luvulla oikeutensa saaneen apteekin perillinen,
on tehty vanhankaltainen sisustus. Loviisan
Kruunuapteekin vanha sisustus on sovitettu uusiin toimitiloihin. Apteekkisisustuksia on tallennettu museoihin, apteekkien
omiin varastoihin ja muutamiin yksityiskokoelmiin. Turussa Qwenselin porvaristaloon
1958 perustetun apteekkimuseon offisiini on peräisin Uudenkaupungin apteekista 1800-luvun alusta. Joen toisella puolella
olevan entisen Kaskenkadun apteekin tiskit ja kaapistot ovat sellaisenaan innoittava ravintolainteriööri. Kouvolan kauppalan
ensimmäinen, 1871 perustettu apteekki ja
Tohmajärven vanha apteekki ovat auki museovieraille, samoin Raahen vanha apteekki
interiööreineen ja esineistöineen apteekin
siirryttyä 1998 kauppakeskukseen. •

Lahden 1914 perustetun uuden apteekin kalustus uusittiin
1922 rakennusmestari A. W. Niemisen avustuksella. Kiinteä
tammikalustus purettiin 2004.
Interiören i det nya apoteket i Lahtis, grundat 1914, förnyades
1922 under ledning av byggmästare A. W. Nieminen. Den
fasta inredningen i ek revs år 2004.

Asemankaavan muutoksessa on Roihuvuoren entiselle apteekkitilalle annettu sisäkattorakenteita ja yläikkunoita koskevat suojelumääräykset. Jäljelle jääneitä kalusteita suojelu
ei koske.
Genom ändring av stadsplanen har det före detta apoteket i
Kasberget fått en skyddsbestämmelse som gäller innertakets konstruktion och fönstren i takranden. Det som återstår av inredningen är inte skyddat.

ESKO TOIVARI HELSINGIN KAUPUNGIN MUSEO

Markku Peltonen, Apteekki suomalaisessa yhteiskunnassa.
Keskustelu Suomen apteekkilaitoksesta. Suomen
apteekkariyhdistys 1987.
Hannu Turakka, Turun Kauppatorin apteekki. Suomen vanhin apteekki 300 vuotta, 1689–1989. Turku 1989.
Aboa. Turun maakuntamuseon vuosikirja 52/1988 käsittelee
kokonaisuudessaan Qwenselin apteekkimuseota.
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aupan 1950-luvun alusta lähtenyt kehitys kohti itsepalvelua edellytti myymätilojen uudenlaista suunnittelua. Aikaisempaa suurempia myymälätiloja tarvittiin
myös, koska myyntiartikkeleiden määrä kasvoi. Pyrkimykset parempaan hygieniaan ja
säilyvyyteen edellyttivät isompia tiloja kylmämyyntipöytiä, kylmäkaappeja ja pakaste-

HOK-ELANNON KUVA-ARKISTO

Elannon maitotiski Roihuvuoren ostoskeskuksessa. Maito
myytiin vielä 1960-luvun alussa useissa myymälöissä suoraan asiakkaan hinkkiin.
Elantos mjölkdisk vid köpcentret i Kasberget. Ännu på 1960talet sålde många affärer mjölk direkt i kundens egna stånkor.
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altaita varten. Ostoskeskuksesta tuli uuden
myymälätyypin koekenttä.
Sotien jälkeen Helsingin pinta-ala moninkertaistui, ja uusia asuinalueita ryhdyttiin ripeästi rakentamaan. Elanto palveluineen oli lähiöissä ensimmäisenä paikalla.
Suomen ensimmäisiä modernin tyypin ostoskeskuksia oli Helsingissä Roihuvuoren
ostoskeskus (1959). Se muodostui kolmesta erillisestä matalasta, pulpettikattoisesta
rakennuksesta, joiden lasiset pääjulkisivut
aukesivat torille. Toriaukion päätteenä, paikan maamerkkinä, on tornitalo, jonka arkadikäytävässä on myös liiketiloja. Yksi ostoskeskusrakennuksista oli varattu Elannolle.
Siinä oli alkuun erilliset tilat erikoismyymälälle, siirtomaatavara-, liha- ja leikkele- ja
leipäkaupoille sekä kahvilalle, koska tuolloisen terveydenhoitolain mukaan eri elintarvikeryhmät piti erottaa väliseinillä.
Roihuvuoren Elannon tilavan ja ilmavan
pikamyymälän ikkunaseinästä sisälle virtasi
luonnonvalo. Vastapäisellä pitkällä seinällä
olevat yläikkunat toivat kauppatilaan iltavaloa. Voimakkaasti ulostyöntyvät kattopalkit
rytmittivät tilaa. Tilan hahmotti yhdellä silmäyksellä, eivätkä sitä jakaneet hyllyt niin
kuin nykyisissä labyrinttimaisissa elintarvikkeiden varastomyymälöissä. Asiakas löysi
helposti tarvitsemansa.
Pohjakaava oli yksinkertainen ja selkeä,
siihen oli helppo järjestellä uudet ajanmukaiset myymäläkalusteet. Seiniä kiertäviin
hyllyihin oli siististi pinottu värikkäät tuotepakkaukset, jotka olivat muutoin vaaleansävyisen kauppatilan värittäjiä. Valmiiksi pakatut tuotteet olivat omissa altaissaan,

HOK-ELANNON KUVA-ARKISTO

Pikamyymälän selkeää avaruutta.
Snabbköpets åskådlighet och känsla av rymd.

jotka olivat tilaan linjakkaasti järjestetty. Irtovoin sijasta kylmäaltaissa oli jo tarjolla valmiiksi pakattua voita.
Elannolla oli kaikkien tuntema merkki. Nimellä, näyteikkunoilla ja sisätilan somistuksilla luotiin mielikuva modernista ja aikaansa seuraavasta myymäläketjusta.
Vaalean ja valoisan, ehkä anonyyminkin
myymälätilan elävöittäjänä oli taiten toteutettu mainosgrafiikka, jossa Elannon somistamo oli Suomessa huipputekijä. Mainoslauseet, opastekstit ja julisteet olivat
yksilöllisesti suunniteltuja ja ajan parhaiden
taitajien toteuttamia. Mustasta pahvista leikattu mainoslause ota itse tag själv ja tuotteita mainostavat värikkäät julisteet olivat
merkittävä osa sisätilan kokemisessa. Mainonnan suhde arkkitehtuuriin oli tasapainoinen, se puhui arkkitehtuurin kanssa sa-

maa kieltä. Umpeen teipattujen ikkunoiden
aika ei ollut vielä alkanut. •

Helmiriitta Honkanen, Arjen grafiikkaa. Helsinki 2003.
Helmiriitta Honkanen, Vanha Rakas Elanto. Elannon mainoksen historiaa 1905–1978. Kerava 1994.
Kulman takana Elanto. Toim. Minna Sarantola-Weiss.
Helsingin kaupunginmuseo 2005.
Markkinoilta markettiin. Euroopan rakennusperintöpäivät
2002.
Aino Niskanen, Osuusliike rakentaa. Ajankuvia arkkitehtuurista. Tammi 1987.
Sari Saresto, Anne Salminen, Mira Vierto, Ostari. Lähiön
sydän. Helsingin kaupunginmuseo 2004.
Roihuvuoren ostoskeskus ja ympäristön kehittäminen.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004:3.
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ntiikin stoat ja rotundat, keskiajan kirkkosalit, renessanssi- ja barokkipalatsien portaikot, galleriakäytävät sekä yliopistojen kokoelmahuoneet ja kirjastot löytyvät
usein museoarkkitehtuurista. Nykymuseo
syntyi, kun Louvre avattiin koko kansalle
1793. Kokoelmien kasvu ja julkinen käyttö asettivat museotiloille uusia vaatimuksia.
Ensimmäinen museoksi tarkoitettu rakennus oli Karl Friedrich Schinkelin suunnittelema Berliinin Altes Museum (1830). Tässä ”hellenistisessä temppelissä” nivoutuivat
arkkitehtuurin klassismi, antiikin kuvanveisto ja uudempi maalaustaide kokonaistaideteokseksi. 1800-luvun museorakennus oli
monien kokoelmien yleistila. Huoneet ryhAlvar Aallon Tallinnan taidemuseon kilpailuehdotuksesta tuli suomalaisen museon malli. Sisä- ja ulkotilan ero on
häivytetty, uudeksi tilakäsitykseksi on noussut ”virtaava tila”.
Alvar Aaltos tävlingsförslag till konstmuseum i Tallinn blev
en modell för finländska museet. Skillnaden mellan inne- och
uterum utplånades; ”det flytande rummet” blev det nya rumsidealet. Arkkitehti Arkitekt 5/1937.
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mittyivät sisäpihojen ympärille ylävalollisina saleina ja sivuvalollisten gallerioiden ja
kabinettien monirivisinä jonoina. Museot
saivat uudenlaisia ideoita 1800-luvun tavaratalo- ja messutekniikasta. Lontoon maailmannäyttelyn Kristallipalatsi (1851) ja
monet myöhemmät näyttelypaviljongit rikastuttivat museoarkkitehtuuria – uutuutena suuria yleisömääriä vastaan ottavat avarat
porrashuoneet ja aulat. Tämä on nähtävissä
vanhimmissa museokäyttöön suunnitelluissa rakennuksissa, Helsingin yliopiston kemian laitoksessa (1869), nykyisessä Arppeanumissa, sekä Ateneumissa (1887).
Jo 1800-luvun alussa alettiin puhua loputtomien huonejonojen ja kullattujen kehysrivistöjen aiheuttamasta ”museoväsymyksestä”. Moniin historiallisiin museoihin
alettiin systemaattis-typologisten ripustusten rinnalle rakentaa ”tunnelmamuseota”,
kokonaisia interiöörejä. 1910 valmistunut
Kansallismuseo edustaa tätä arkkitehturin
yhdistelmämallia. Kuvataiteen modernismi vaati itsenäisempää asemaa museoinstituutiossa ja se tuotti ns. valkoisen kuution,
neutraalin vaalean tilan, jollaiseksi Ateneuminkin sisätilat maalattiin jo 1900-luvun
alkuvuosina. ”Neutraaliudesta” tuli pitkäksi aikaa museoiden sisätilaihanne. Ideaalimuseorakennusta voi tavoitella vain uudisrakennuksessa; Suomen sadoista museoista
vain kuutisenkymmentä on uudisrakennuksia. Museoliitto hahmotteli 1950-luvulta
lähtien amerikkalaisten esikuvien mukaan
museorakennusstandardin. Määrääväksi tekijäksi tuli valaistus. Nykyään sisääntulo-

Museoarkkitehtuurissa voi nähdä sarjan temppeleistä ja palatseista paviljonkeihin ja ”rajattomaan tilaan”. Museo voi
olla tehdas tai kone, kuten Pariisin Pompidou-keskus taikka
veistos Bilbaon Guggenheim-museon tapaan. Ateneumin
portaikko.
I museiarkitekturen kan man se en utveckling från tempel och
palats till paviljonger och ”gränslösa rum”. Museet kan vara
en fabrik eller en maskin i stil med Centre Pompidou i Paris
eller en skulptur som Guggenheimmuseet i Bilbao. Ateneums
trapphus.

JOHNNY KORKMAN 1982 MUSEOVIRASTO

alue nähdään tärkeäksi – ensivaikutelma on
ratkaiseva. Rakennetaanko kokoelman vai
arkkitehdin ehdoilla, onko museo luonteeltaan suljettu vai avoin ja onko museo aarrearkku vai näyteikkuna, ovat ikuisia kysymyksiä. Kävijä toivoo selkeästi hahmottuvaa
kiertoa, suunnittelijat suosivat labyrinttejä.
Sata vuotta erottaa Ateneumin ja Kiasman,
mutta molemmissa noustaan juhlavasti ”taiteen temppeliin” ja molemmissa on eksyttävän epäsymmetrinen kerrosjako. •

Anne Aurasmaa, Olipa kerran Kiasma. Otava 1999.
Sirkka Kopisto, Suomen kansallismuseo, kansallisromanttisen
kauden rakennusmonumentti. Museovirasto 1981.
Museoarkkitehtuuria. Toim. Tuula Leimu. Suomen museoliiton julkaisuja 22, 1981.
Marikki Penttilä, Museo ja museon arkkitehtuuri. Lisensiaatin
tutkimus. Tekninen korkeakoulu 1970.
Marja-Liisa Rönkkö, Suomalainen taidemuseo, Louvren ja
Louisianan perilliset. Valtion taidemuseo 1999.

ERKKI SALMINEN 2007 POHJANMAAN MUSEO.

Klassisistista Pohjanmaan museota (Eino Forsman 1929)
laajennettiin muodikkaalla paviljongilla (Erik Kråkström
1970).
Österbottens museum, ritat i klassicistisk stil av Eino Forsman
1929, har utvidgats med en moderiktig paviljong (Erik Kråkström 1970).
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lokuva avasi suurelle yleisölle ovet teatteriin. Pienellä maksulla pääsi kristallikruunuilla, ornamenteilla, pilastereilla ja
maalauksilla koristettuihin auloihin ja saleihin, joiden aitiot ja parvet tukivat mielikuvaa oikeasta teatterista. Maan ensimmäinen varsinainen elokuvateatteri avattiin
1901 Helsingissä. Noilta ajoilta on säilynyt vain muutama teatteri, Hyvinkään Arena (1914), Riihimäen Kino Sampoa (1917),
Forssan Kino (1906) ja. Helsingin Diana
(1910). Vuosina 1935–1945 teattereiden
määrä lähes kaksinkertaistui, kun teatteriverkko levisi myös maaseudulle. Suurimpiin

SOILE TIRILÄ 2005 MUSEOVIRASTO

kaupunkeihin syntyi 1920-luvulla kansainvälisten esikuvien mukainen, perinteisestä puheteatterista muotonsa saanut palatsiteatteri, jonka ominaisuuksia komean salin
lisäksi olivat vaikuttavat aula- ja lämpiötilat
sekä portaikko. Helsingin Kinopalatsi purettiin 1965, Turun Kinopalatsi on muuttanut uuteen huoneistoon ja Tampereen
Kinopalatsin tulevaisuus on vakavasti uhattuna. Funktionalismi karsi koristeet saleista,
joihin arvokkuus luotiin tarkkaan valituilla
materiaaleilla, voimakkailla ja selkeillä väreillä ja valaisimilla. Sotienjälkeisten teatterien avoimet tilat, sisustuksessa pienet yksityiskohdat, materiaalit ja värit viestivät
selkeyden ihanteesta. Elokuvatekniikan kehitys on omalta osaltaan vaikuttanut myös
interiöörin uudistumiseen. Suurimpia muutoksia olivat siirtyminen mykkäelokuvasta
äänielokuvaan ja laajakangaselokuvan tulo.
Viimeisin kehitys on tehnyt elokuvateattereista monen salin ajanvietekeskuksia, joissa ylellisyyden tilalla ovat mukavuus, hyvä
äänentoisto ja kuvan laatu. Niiden luonne
on puhtaasti toiminnallinen ja kaupallinen;
mainokset ja oheismyyntiartikkelit vievät
huomion tilasarjoilta ja sisustukselta.
1900-luvun viimeisillä vuosikymmenillä
yhä useampi teatteri sulki ovensa. Saleihin
tulivat teatteriryhmät, uskonnolliset yhtei-
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Capitol (myöh. Forum) teatteri oli valmistuessaan 1926 Suomen suurin. Hilding Ekelundin suunnittelemat sisätilat ovat
korkeatasoista taidekäsityötä. Teatteri on sulkenut ovensa.
Capitol (senare Forum) var Finlands största biograf då den stod
färdig 1926. Interiörerna, ritade av Hilding Ekelund, uppvisar
högklassigt hantverk. Biografen har stängt sina dörrar.

Johanna Nurminen, Elokuvateatterit ja niiden sisätilat
historiallisen, kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen tarkastelun kohteena. Käsikirjoitus Museovirasto 2006.
Anna-Liisa, Amberg, Elokuvateatterit Olympia, Apollo ja
Maxim: vuosisatamme interiöörityyppi hakee muotoaan. Taidehistoriallisia tutkimuksia 13. Helsinki 1993.
Elokuva ja arkkitehtuuri. Toim. Mikael Sundman. Rakennustaiteen seura 1996.
Kjell Furberg, Svenska biografer. Prisma 2000.
Sven Hirn, Kuvat elävät. Elokuvatoimintaa Suomessa
1908–1918. VAPK-kustannus 1991.
Pajasta palatsiin. Turun elokuvaelämän historia. Toim. Ari
Honka-Hallila et al. Varsinais-Suomen elokuvakeskus
1997.

Karhulan Kyminsuun elokuvateatterissa toimii nykyisin
Karhulan työväen näyttämö. Puheteatteri pystyy käyttämään
salia kajoamatta varsin hyvin säilyneeseen sisustukseen.
Biografen Kyminsuu i Kotka är numera scen för Karhulan työväen näyttämö, en talteater som kan använda salen utan att
ha behövt ändra på den nog så väl bevarade inredningen.

PEKKA LEHTINEN 2005 MUSEOVIRASTO

Ritz -elokuvateatteri Vaasan Suomen pankin talossa. Salin
akustinen puuverhous on leimallista 1950-luvulle. Teatterin
viimeisimmässä korjauksessa alkuperäiset penkit on korvattu
uusilla. Itse Suomen Pankin interiööri on vakavasti uhattuna. Bio Ritz i Finlands Banks hus i Vasa. Salens akustikpaneler
i alm är tidstypiska för 1950-talet. I den senaste reparationen
har originalbänkarna ersatts av nya. Interiören till själva Finlands Bank är i stor fara.

PEKKA LEHTINEN 2005 MUSEOVIRASTO

söt, kuntosalit tai biljardikerhot. Onnellista kyllä, uudet käyttäjät osaavat monessa tapauksessa hyödyntää vanhaa teatteritilaa sen
olennaisia piirteitä muuttamatta. •
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eurantalot syntyivät aatteellisten kansanliikkeiden toimesta, niiden toiminnan tyyssijaksi. Teollinen vallankumous löi
itsensä läpi, ja sääty-yhteiskunta alkoi murentua 1800-luvun lopulla. Kansanliikkeet
voimistuivat eikä niiden vaatimuksia yhteiskunnan uudistamisesta voitu enää vastustaa.
Valtiopäiväuudistus toteutettiin 1906, ja
eduskunta aloitti toimintansa juuri seurantalolla, Helsingin VPK:n talossa, jossa se kokoontui vuosina 1907–1910.
Varhaisimman kansanliikkeen moottori oli palokunta-aate ja ensimmäinen VPK
perustettiin jo 1838 Turkuun. Raittiusliike kohosi voimakkaaksi yhteiskunnalliseksi
vaikuttajaksi 1880-luvulla. Näiden liikkeiden piirissä rakennettiin tiettävästi myös ensimmäiset seurantalot: VPK:n talo Vaasaan
ja Jyväskylään 1887 ja samana vuonna raittiusseurantalo Poriin. Kansanliikkeiden vyöry jatkui ja työväenliike sekä nuorisoseuraliike levisivät joka kylään ja kaupunkiin.
Ne alkoivat rakentaa kokoontumistiloja itselleen 1890-luvulta lähtien. Joukkokokoontumiset vaativat suuret salit ja niiden
sisustukseen kiinnitettiin tietysti huomiota resurssien mukaan. Turun VPK palkkasi
kaupungin tunnetuimman maalarimestarin
Samuel Koskisen koristelemaan juhlasalin,
johon kristallikruunut sekä kalusteet tilattiin Tukholmasta. Jonkin pienen kylän seurantalon hirsipintaisen salin ainoa koristeena saattoi olla ponttipaneeli ja istuimina
vain itse tehdyt puupenkit.
Taloilla edistettiin aatteen asiaa, mutta
viihdyttiin myös iltamissa ja tansseissa. Jotta
saliin olisi saatu mahdollisimman paljon väkeä, tehtiin salin toiseen päätyyn usein par-
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vi. Salissa piti olla näyttämö. Lavalla olivat
puhujat hyvin esille. Siellä näyteltiin, soitettiin ja tanssittiin. Näyttämölle hankittiin yleensä maisema-, tupa- tai salikulissit. Kulissityypit viittaavat eurooppalaisten
teattereiden renessanssi aikaan ja edustavat
kolmea näytelmätyyppiä: satyyrinäytelmää
(pastoraali), komediaa ja tragediaa. Maisemakulissit toimivat myös suomalaisen kansallismaisema-ajatuksen ja kansallisen identiteetin edistäjänä.
Seurantalojen salit ovat muuttuneet aatteiden ja toimintojen mukana. Yleensä salin koko ja muoto on säilynyt, mutta muuten salit ovat kokeneet melkoisia muutoksia.
Näyttämöitä on surutta purettu liikuntatai tanssiharrastusten tieltä. Onneksi monet
seurat ja yhdistykset kunnioittavat vanhoja
rakennuksiaan niin, että edelleen on viihtyisiä ja kauniita saleja, joissa väki voi kokoontua yhteisten asioiden ja elämysten merkeissä. Vapaaehtoisvoimin ylläpidetyt noin
2500 seurantaloa ovat monilla paikoilla ainoa julkinen kokoontumistila, joissa harrastetaan monipuolista kulttuuritoimintaa ja
järjestetään yhä enenevässä määrin varsinkin
perhejuhlia.
Seuratalot, niiden historia ja asema yhteiskunnassa on valittu vuoden 2008 Euroopan rakennusperintöpäivien teemaksi. •
Rauni Ollikainen, Muuttuva lavastus, kaksiulotteisesta näyttämökuvasta kolmiulotteiseen skenografiaan. Lisensiaatintyö. Taideteollinen korkeakoulu 1996.
Leni Pakkala, Aatteen talot. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja. Toim. Irma Lounatvuori ja Lauri
Putkonen. Museovirasto, ympäristöministeriö 2001.
Helena Soiri-Snellman, Brankku 100 vuotta. Turun vapaaehtoinen palokunta – Frivilliga brandgåren i Åbo. Turku
1992.

SUOMEN KOTISEUTULIITTO

Työväentalomuseon salissa voi aistia seurantalojen varhaisvaiheiden tunnelman ja nähdä taloille luonteenomaiset
kulissit. Vuonna 1908 valmistunut Teuron työväentalo on
siirretty Tammelasta museoksi Riihimäelle 1969.
Salen i Museet för Folkets hus erinrar om stämningen i tidiga
Folkets hus. Kulisserna är typiska för dessa hus. Folkets hus i
Teuro i Tammela byggdes 1908 och flyttades 1969 till Riihimäki för att bli museum.

ULLA RAHOLA SUOMEN KOTISEUTULIITTO.

Maalahden nuorisoseurantalon korjaajat ovat tunnistaneet
salin ominaisuudet, yksityiskohdat ja materiaalit.
Reparatörerna av Malax ungdomsförenings hus har tagit fasta
på salens kvaliteter, detaljer och material.
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hteisöllisyyden merkitys korostuu silloin kun se on uhattuna. Näin käy yhä
useammin yhden työpaikan yhteisöissä,
teollisuus- ja varuskuntapaikkakunnilla, laitosympäristöissä sekä niiden lisäksi muuttotappiokuntien kylissä. 1800-luvun lopulla
maassamme syntyi kaikkiin kansankerroksiin ulottuva yhdistys- ja yhteistoiminta,
joka kehittyi ja säilyi elinvoimaisena aina
jälleenrakennuskauden ponnistuksiin saakka.
Monet suuret ja keskisuuret teollisuusyritykset rakensivat erityisesti sotien välisenä aikana joukon kerhorakennuksia. Näihin usein arkkitehtonisesti korkeatasoisiin
rakennuksiin on sitoutunut vuosien saatossa
monipuolisesti paikkakunnan kulttuurihistoriaa. Virkailijakunnalla oli omat kerhonsa,
jonne töiden jälkeen saattoi mennä viettämään sosiaalista elämää. Sinne majoitettiin
myös firman vieraat, joille nykyisten minibaarien ja taivaskanavien sijasta oli tärkeämpää se, mitä klubien ruokalistat tarjosivat.
Nokian ja Jämsänkosken tehtaiden patruunat rakensivat samoihin aikoihin 1930luvulla komeat klassisistiset seuratalot työväelleen vastapainona työväenliikkeen omille
taloille. Molempien arkkitehtina oli W. G.
Palmqvist, jonka kynästä ovat myös Myllykosken ja Kaukaan virkailijaklubit. Suomen
Gummitehtaan toimitusjohtajan, Eduard
Polónin rakennuttamaa Nokian Kerholaa
isännöi nykyisin Nokian kaupunki, ja alkuperäisessä asussaan säilynyt kerhotalo on tänäänkin aktiivisessa julkisessa käytössä.
Jämsänkosken Ilveslinnan omistaa yhä
UPM-Kymmene, johon kerhon rakentaja
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Yhtyneet Paperitehtaat on liitetty. Kenraali
Rudolf Walden tilasi talon piirustukset lähettämällä Palmqvistille kuvan Espanjan
Toledossa sijaitsevasta Alcázarin linnasta,
joka näytteli merkittävää osaa Espanjan sisällissodassa samana vuonna. Komea talosta tulikin. Julkisivua koristaa yhtiön tunnus,
Viktor Janssonin muovaama Ilves-reliefi.
Rakennuksen sisääntuloaula, juhlasali ja
ampumarata ovat alkuperäisessä asussaan.
Teollisuusyritysten rooli yhteisönsä sosiaalisessa elämässä on, kuten tunnettua, kovasti kaventunut ja muuttunut monilta osin
kasvottomaksi. Klubeilla on selvästikin etsikkoaika, sillä kysyntää yhteisille tiloille on
yhä. Kerhoille on jo monin paikoin käynyt samoin kuin itse tehdasalueille. Ne ovat
avautuneet ulkopuolisille ja niiden suojissa kehittyy uudenlaisia, yhteisöllisyyttäkin
vahvistavia käyttöjä. •

NOKIAN KAUPUNGIN KUVA-ARKISTO

Nokian Kerholassa vietettiin yhtiön työtekijöiden joulujuhlaa 1953.
De anställdas julfest på klubbhuset Kerhola i Nokia, 1953.

LAURI PUTKONEN 2006

Jämsänkosken tehtaitten kerhorakennus, Ilveslinna.
Ilveslinna, fabriksklubben i Jämsänkoski.
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”Uimahallissa on ikuinen kesä”. Hanke ei
ollut kunnallinen, vaan yksityisyritys, jonka
johtokunnassa istui mm. rakennuksen pääsuunnittelija arkkitehti Väinö Vähäkallio.
Nimikkopesijät ja -palvelijat houkuttivat
alusta alkaen vakioasiakkaiksi myös julkisuuden henkilöitä, poliitikkoja, taiteilijoita,
nimekkäimpänä C. G. Mannerheim. Hallin
Yrjönkadun uimahalli liittyy pitkään eurooppalaiseen kylpyläperinteeseen. Sen suunnittelussa hyödynnettiin erityisesti
Tukholman ja Oslon kylpylöiden arkkitehtonisia ratkaisuja
ja teknisiä kokemuksia.
Georgsgatans simhall anknyter till en lång europeisk badtradition. Särskilt badinrättningar i Stockholm och Oslo tjänade
förebild för arkitektoniska och tekniska lösningar.

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

elsingin ydinkeskustaan kätkeytyy
1920-luvun kaupunkikulttuurin helmi, Yrjönkadun uimahalli. Ohikulkijalta jää
helposti havaitsematta uimahallin kapea julkisivu Yrjönkadun kulmassa, mutta jos halliin löytää tiensä, tarjoutuu käyttöön rauhallinen kylpykeidas irrallaan kaupungin
kuhinasta. Valittavana on avara turkoosi sali
sekä intiimi pieni allashuone. Molemmat tilat ovat yksityiskohtiin asti viimeisteltyjä,
asiakkaalle annettavia kylpykaapuja myöten.
Yrjönkadun uimahalli oli runsasvetisen
mutta kylmän maamme ensimmäinen sisähalli. Se avattiin kesällä 1928, mainoksella
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ja nauttia ravintolan tarjoiluista. Kylpyvuorot ovat tänäkin päivänä erikseen miehille ja
naisille, sillä hallissa on aina uitu alasti.
Yrjönkadun halli oli monta vuosikymmentä maan ainoa julkinen uimahalli. Yrittäjä myi hallin urheilujärjestö SVUL:lle
1954, jolta halli siirtyi Helsingin kaupungille 1967. Seuraava julkinen uimala valmistui
Turkuun vasta 1954 ja kaksi vuotta myöhemmin saatiin uida Tampereen Pyynikin ja
Jyväskylän halleissa. •

Santahaminan kadettikoulun rakentamista kiirehdittiin
1940 olympialaisten takia. Olavi Sortan suunnittelemaan
kouluun oli tarkoitus majoittaa olympiauimareita. Suuret
ikkunat liittävät uimahallin luontoon. Luonnonvalo ja veden läike heijastuvat kiillotetuista pylväspinnoista.
Byggandet av kadettskolan i Sandhamn påskyndades inför
olympiaden 1940. Avsikten var att skolan, ritad av Olavi Sortta, skulle vara logi för de olympiska simmarna. Stora fönster ger
en närhet till naturen. Naturljuset och vattnet återspeglas i de
polerade pelarna.

MATTI JANAS MUSEOVIRASTO

rakentamista perusteltiin paitsi kilpauimareiden tarpeilla myös lapsille, sotilaille, poliiseille ja palomiehille tarjottavilla uima- ja
hengenpelastusopeilla.
Kuten alkujaankin, hallin ilmapiiri kutsuu yhä erityisesti kiireetöntä kylpijää, jolla on aikaa rentoutua ja nauttia talon palveluista. Esikuvia ja teknistä osaamista haettiin
niin Tukholmasta kuin Oslostakin. Tilallinen ratkaisu noudatti pitkälti Tukholman
Centralbadetin mallia. Iso allas on kooltaan 25 metriä x 10 metriä. Allashuoneen
tunnelma syntyy ennen muuta kookkaista
vihertävistä ja sinertävistä kaakeleista. Erikoislasitetut laatat ovat tshekkoslovakialaisen tehtaan valmistamat. Allasta reunustavat
kahden kerroksen korkuiset arkadikäytävät, joiden pilarien takana ovat pukuhytit ja
-kaapit sekä erilaiset saunat ja suihkut. Toisen kerroksen parven yksityisten lepohyttien
edessä voi vilvoitellen seurata altaan elämää
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KAHVIN TUOKSUSSA

S

uomen ensimmäiset kahvilat perustettiin Turkuun 1700-luvun puolivälissä.
Pääkaupunkiaseman siirtyessä Helsingille kahvilat menettivät suuren osan virkamiespohjaisesta asiakaskunnastaan. Monet
maamme ensimmäisten kahviloiden tiloista oli eurooppalaiseen tapaan jaettu miesten
ja naisten saleihin. Syynä tähän olivat siveellisyyskäsitykset. Miesten puolella voitiin tupakoida ja nauttia alkoholia kun taas naisten
puolella voitiin nauttia esimerkiksi pianokonserteista. Kun tapakulttuuri vapautui ja
erottelu poistettiin, muodostui kahviloiden
tärkeimmäksi tilaelementiksi ikkuna. Pöytiä
sijoiteltiin ikkunoiden eteen ja valoisuutta
lisättiin ripustamalla wieniläisten kahviloiden tapaan seinille suuria peilejä. Kahvilat
jaettiin laadun perusteella kolmeen luokkaan. Mitä laadukkaampi kahvila oli, sitä

pidempään se sai pitää ovensa auki iltaisin.
Ykkösluokan kahvilan tunsi heti ovelta valkoisista pöytäliinoista.
Asiakkaiden ja henkilökunnan tila oli
erotettu toisistaan lasivitriinillä. Ne olivat
välttämättömiä tarjolla olevien leivonnaisten esittelyyn. Hyllyjä suositeltiin pidettävän
hieman viistosti, jotta valo ei heijastuisi epäedullisesti tuotteiden päälle. Asiakas tutustui
kahvilan tarjontaan vitriinin luona ja siirtyi
pöytään odottamaan tarjoilijaa, joka haki tilauksen ja toimitti sen pöytään. 1930-luvulla suurimpiin kaupunkeihin ilmestyivät Valion maitobaarit, joissa oli mahdollista istua
tarjoilutiskin ääressä nauttimassa jäätelö- ja
pirtelöannoksia. Varsinkin nuoriso otti maitobaarit omikseen. Seuraava uudistus olivat
1950-luvulla yleistyneet baari-kahvila joilla
tarkoitettiin kahvilaa, jossa sekä tilaus että
maksu suoritettiin tiskillä ja jossa asiakas
itse kantoi ostoksensa pöytään. Itsepalvelu
alkoi näin rantautua kahviloihin.
Keskioluen myynti vapautui vuoden
1969 alussa ja kahvilat saivat luvan myydä
keskiolutta asiakkailleen. Ennen tämä oli ollut luvanvaraista toimintaa. Kahviloiden ulkonäön rappeutumista pidettiin seuraavien
vuosikymmenten aikana pääasiassa keskioluen syynä. Lamakauden päätyttyä kahviloiden sisutukseen ryhdyttiin kiinnittämään
uudelleen huomiota ja pöytiintarjoilu lisääntyi. •

HANGON MUSEO

Hangon Wikgrenin 1923 kuvatussa kahvilassa on vierashuonemainen tunnelma.
På fotot från år 1923 har Wikgrens kafé i Hangö en atmosfär
av gästrum.
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Kadonnutta kahvilaa etsimässä. Toim. Eero Balk ja Tapani
Kärkkäinen. Otava 2000.
Marketta Wall, Hangon kahviloita, ruokaloita, ravintoloita ja
majataloja. Hangon museon julkaisusarja 14/1994.
Satu Jaatinen, Kahvilan pöydässä. Mistä täällä saa kahvia?
Multikustannus 2006.

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

Kahvilassa vallitsee rauhaa ja järjestys. Tilan tärkein elementti on huoneen asiakkaitten ja henkilökunnan puoliin
jakava tiski, josta kahvi ja limonaati noudettiin. Varkauden
Keskushotellin kahvila 1960-luvulla.
I kaféet råder ro och ordning. Det viktigaste elementet i rummet är disken som uppdelar det i en kundzon och en personalzon. Vid den avhämtades kaffet och lemonaden. Keskushotellis
kafé i Varkaus på 1960-talet.

SOILE TIRILÄ MUSEOVIRASTO

Jarl Eklundin 1930-luvulla suunnitteleman Fazerin kahvilan
interiöörin säilyminen on turvattu rakennussuojelulailla.
Suojelu koskee alkuperäisiä lattia- ja kattopintoja, konditorian seinäpeilejä ja kiinteitä tiskejä, ilmanvaihtoritilöitä sekä
tuulikaappia, sisäänkäyntiä katoksineen ja näyteikkunoiden
alkuperäisiä yksityiskohtia.
Interiören vid Fazers café, ritad av Jarl Eklund på 1930-talet,
är skyddad via byggnadsskyddslagen. Skyddsmärkningen gäller ursprungliga golv- och takytor, konditoriets väggspeglar och
fasta diskar, ventilationsgaller och vindfånget, entrén med sitt
tak och originaldetaljer i skyltfönstren.
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O D OT U S S A L I , R AU TAT I E A S E M A N S Y D Ä N

J

sali erikseen. Näiden kahden välillä ei välttämättä ollut ovea, yhteinen eteistila kylläkin. Ylemmän luokan odotustilaan kuului
useimmiten erillinen naistenhuone. Tämä
järjestys muuttui yhteiskunnan muuttuessa
1920-luvulla. Pienillä asemilla ja pysäkeillä
oli vain yksi odotussali, ja palvelu rajoittui
lipunostoon ja matkatavaroiden hoitamiseen.
Salon rautatieaseman odotushuoneeseen on paneloinnilla,
puupenkeillä ja pitkällä pöydällä luotu kodikas 1800-luvun
lopun tupamainen tunnelma.
Väntrummet vid järnvägsstationen i Salo har med sina paneler, träbänkar och långbord en ombonad känsla av storstuga
från slutet av 1800-talet.

PENTTI PIETARILA 2006 MUSEOVIRASTO

unan lähtöä tai saapumista odottaessa istuu mielellään mukavasti viihtyisässä paikassa, nauttii pöydän antimista ja juttelee
pöytäseurueen kanssa. Odotussali on rautatieaseman sydän. Se on poikkeuksetta rakennuksen suurin ja sisutukseltaan komein
huone: korkea hallimainen tila, jonka seiniä
peittää rintapaneeli ja kattoa puinen kasettikatto konsoleineen. Rakennuksen keskellä
olevaa hallitilaa jakavat koristeelliset pylväät,
suuret ikkunat avautuvat usein sekä radalle
että kaupungille.
Sääty-yhteiskunnan mukaisesti odotussaleja oli alun perin kaksi: I ja II luokan
sali yhdessä ja rahvaan tila eli III luokan
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RAUTATIEMUSEO

Vilkkailla ja suurilla asemapaikoilla odotussaliin järjestettiin myös tarjoilua. Tarjoilutiskin takana oli ovi tarjoiluhuoneeseen
ja keittiöön. Ravintoloitsijan asuinhuoneet
olivat näiden takana. Matkustajille tarjoiltiin kahvin ja pullan lisäksi ruoka-annoksia,
paikasta riippuen myös alkoholia. ”Ryyppylasi konjakkia” ja viinaryyppy kuuluivat isojen asemien tarjontaan. Joistakin asemista
tuli kuuluisia pysähdyspaikkoja: Riihimäelle lähdettiin pääkaupungista aivan erityisesti syömään, Tervolan Koivussa pysähdyttiin
veturin huollon ajaksi nauttimaan pohjalaisjuustolla höystettyä kahvia, jonka tarjoilusta
vastasi asemapäällikön puoliso.
Junaliikenteen kasvaessa syntyi tarve rakentaa erillisiä asemaravintolarakennuksia.
Ensimmäisiä olivat pommituksissa 1940
tuhoutunut Pieksämäen asemaravintola ja
Jyväskylän asemaravintola vuodelta 1916.
Merkittävä sarja funkkis-ravintoloita syntyi 1930-luvun asemille, Riihimäelle, Kuopioon, Poriin ja Tampereelle, vuosikymmen
myöhemmin rakennetut Hangon ja Turun

Avaruus ja toisiinsa luontevasti liittyvät tilat muodostavat
rauhallisen odotustilan Turun rautatieasemalla (1941). Parven ravintolatila on nykyisin tyhjä ja odotussalin täyttävät
uudet penkit.
Väntsalen vid järnvägsstationen i Åbo (1941) har en känsla av
rymd, och rummen ansluter på ett otvunget sätt till varandra.
Läktarrestaurangen står numera tom och väntsalen har fyllts
med nya bänkar.

asemarakennukset ravintoloineen edustavat jo pehmeämpää ja valoisampaa murrosta
funkkiksen tiukasta linjakkuudesta. Tarjoilun siirtyminen vaunuosastoihin ja junien
ravintolavaunuihin teki varsinaiset asemaravintolat vähitellen tarpeettomiksi. Vanhat
ravintolat ovat vähä vähältä muuttuneet itsepalvelukahviloiksi. •
Matti Rinne, Aseman kello löi kolme kertaa. Suomen rautateiden kulttuurihistoriaa. Otava 2001.
Wolfgang Schivelbusch, Junamatkan historia. Vastapaino
1996.
Sirkka Valanto, Rautateiden arkkitehtuuri. Järnvägarnas
arkitektur. Asemarakennuksia 1857–1941 Stationsbyggnader. Suomen rakennustaiteen museo 1984.
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P O R R A S H U O N E E N K AU T TA Y K S I T Y I S Y Y T E E N

P

si ja sirommiksi. Samalla porrashuoneen tilankäyttö minimoitiin ja yksilölliset detaljit
korvattiin sarjavalmisteisilla elementeillä.
Porrashuoneiden muuratuissa holveissa ja koristemaalauksissa sekä lepotasanteita
valaisevissa ikkunoissa, peiliovissa ja niiden

Plastisesti nouseva porras, väritys ja viimeistellyt yksityiskohdat ovat viesti 1900-luvun alusta. Uusien rakenteellisten muutosten sovittaminen tuntuu lähes mahdottomalta
tehtävältä.
Den skulpturala trappan, färgsättningen och de minutiösa detaljerna är ett budskap från förra seklets begynnelse. Att inpassa
moderna konstruktioner känns så gott som ogörligt.

KARI HAKLI 2005 HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

orrashuone on puolijulkinen tila, joka
ensimmäisenä välittää tulijalle mielikuvan talon tasosta ja sen ovien takana olevista
tiloista. Porraskäytävä on asuinkerrostalorakentamisen ja kaupungistumisen ajan tuote.
Porrashuoneet sisääntulohalleineen ovat monessa talossa arkkitehtonisia tilasommitelmia veistoksellisine rakenteineen. Vanhoissa
taloissa tilaa vievä portaikko on rakennettu
muuraamalla ja holvaamalla. Teräs- ja rautarakenteisia portaikkoja tehtiin 1800-luvun lopulla, samalta ajalta ovat myös ensimmäiset betonikokeilut. Rakennustekniikan
kehittyessä portaikot muuttuivat avoimik-
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Anna-Liisa Amberg, Helsinkiläisten kerrostalojen porrashuoneet 1896–1903. Helsingin yliopisto, taidehistorian
laitos 1972.
Anne Mäkinen, Hissien rakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin asuinkerrostaloihin. Rakennettu
Ympäristö 4/2004.
Kruununhaan porrashuoneet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 5/2005 (perustuu Sari Schulmanin porrashuoneinventointiin, KSV 2003).

Ovien ja seinäpinnoitteiden uusimisen jälkeen vain kapeat
koristelistat kertovat porrashuoneen ensimmäisestä asusta.
Efter att dörrar och väggytor förnyats är det bara de smala
dekorationslisterna som förtäljer om trapphusets originalutförande.

SIMO RISTA SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEO

Pintojen eri kiiltoasteiden vuorottelu ja harkitut koristeaiheet ovat tunnusomaisia funktionalismin kauden porrashuoneelle.
Växelspelet mellan olika grader av glansighet och övervägda detaljer är kännetecknande för funktionalismens trapphus.

PASI KAARTO 1981 MUSEOVIRASTO

hiotuissa laseissa, portaan kaiteitten valurautakuvioissa ja seinien maalauksissa on
säilynyt merkittävää taidekäsityötä. Säästäväisyyden ja turvallisuuden nimissä tehdyissä korjauksissa on valitettavan monen vanhan porrastilan ilme latistunut ja talo on
menettänyt iästään kertovan käyntikortin.
Pariovet on muutettu laakaoviksi, pylväät
menettäneet kiiltonsa, seinien marmoroinnit peitetty yksivärisellä maalilla.
Uuden hissin rakentaminen vanhaan
porrashuoneeseen on viime vuosikymmeninä esiin noussut monesti erittäin vaikeasti ratkaistava ongelma. Hissien rakentamista
tuetaan valtion ja kaupunkien varoilla. Hissitoimittajien, asukkaitten ja porrashuoneen
kulttuurihistoriallisen luonteen säilyttämisen puolesta kamppailevien intressit ovat
monesti rajusti törmänneet yhteen. On osattava arvioida, miten porrashuoneen tilajako,
rakennustapa ja materiaalien alkuperäisyys
saadaan säilymään. On ymmärrettävä tilan
oleelliset piirteet – jugendportaikkoon eivät
sovellu samat ratkaisut kuin moderniin lähiötalon porrashuoneeseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla voidaan asemakaavoissa antaa suojelumääräyksiä myös porrashuoneille, missä Helsinki on
edelläkävijä. •
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T E O L L I S U U D E N T U OTA N TOT I L A – M Ä Ä R Ä T I E TO I S TA P Y R K I M Y S T Ä J Ä R J E S T Y K S E E N

S

P-O. WELIN 1976 MUSEOVIRASTO

uomen asema hyvinvointivaltiona on
perustunut paljolti metsävarojen käyttöön. 1800-luvun alussa tuli sahateollisuudesta tervanpolton sijaan ylivoimaisesti
merkittävin tuotannon ala. Samanaikaisesti
tapahtui läpimurto myös paperinvalmistuksessa. Puuhiomoja alettiin rakentaa tiilestä,
kun taas sahojen rakennusmateriaalina säilyi
puu pitkään 1920-luvulle. Inkoon Fagervikin rautaruukin vesisaha on hyvä esimerkki
perinteisestä sahatilasta, jolle tunnusomaista
ovat tilaa valaisevat pieniruutuiset ikkunat.
Kattotuolien tukena tyypillisten kuusenjuurakkokonsoleiden sijaan ovat Fagervikin sahassa valurautakonsolit, minkä oma raudantuotanto teki mahdolliseksi.
Tampereen Finlaysonin puuvillatehtaan
ns. Kuusivooninkinen havainnollistaa Suo-
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men teollistumisen merkittävää kehitysvaihetta ja siirtymistä käsityövaltaisesta valmistusprosessista kohti varsinaista teollista
tuotantoa. Kuusikerroksinen, tiilirakenteinen tehdas herätti jo valmistuessaan 1837
suurta huomiota. Ratkaisut myötäilivät uuden tuotantotekniikan vaatimuksia: hienosäätöiset ja koneellistetut valmistusmenetelmät vaativat paljon valoa ja yhtenäisiä avaria
ja väliseinättömiä konesaleja. Sen teki mahdolliseksi pilari-palkki -järjestelmään perustuva rakennustekniikka, jota ensimmäiseksi käytettiin juuri tekstiiliteollisuudessa ja
Suomessa nimenomaan Kuusivooninkisessa.
Esikuvat olivat pääasiassa Englannista, mistä
useimmiten koneetkin hankittiin.
Tekstiiliteollisuuden raaka-aine oli tulenarkaa. Paloturvallisuus ja valmistusprosessi
olivat rakennustapaa ja -tekniikkaa uudistava tekijä. Tekstiiliteollisuuden esimerkin
myötä puu syrjäytyi teollisuusrakentamisessa ajan mittaan kokonaan. Toistuvat tulipalot pakottivat myös teknisiin innovaatioihin: öljylampuista siirryttiin kaasuvalon
kautta sähkövaloon. Automaattinen sammutusjärjestelmä otettiin käyttöön ensimmäisenä juuri tekstiiliteollisuudessa.
Varsin pian teollistumisen alkuvaiheen
jälkeen ja etenkin teknisen opetuksen alettua 1870-luvulla Suomessa yhtiöt kiinnittivät suunnittelijoiksi maamme nimekkäim-

Fagervikin ruukin 1892 rakennettu sahasali kehäsahoineen.
Sågsalen vid Fagerviks bruk med sin ramsåg byggdes 1892.

MARTTI JOKINEN 1993 MUSEOVIRASTO

Tampereen Finlaysonin puuvillatehtaan sali. Valurautapylväiden rivistöt kantavat välipohjapalkkeja. Koneet on purettu, mutta niiden paikat on vielä nähtävissä lattian ja katon
tummuneissa jäljissä. Sammutusjärjestelmän putkisto on
kiinnitetty kattoon.
Finlaysons bomullsfabriks sal i Tammerfors. Raderna av gjutjärnspelare bär upp mellanbjälklaget. Maskinerna finns inte
kvar, men där de stod har golvet och taket en mörkare ton.
Släckningssystemets rör är monterade i taket.

piä arkkitehteja ja insinöörejä. ”Voitaneen
kohtuudella väittää, että uudenaikainen arkkitehtuuri tietyltä osalta on saanut alkunsa teollisuusrakennusten muotoilusta” (Hilding Ekelund 1932). Itsenäisenä teemana
tätä uutta arkkitehtuuria esiteltiin ensimmäisen kerran 1952 julkaisussa ”Suomen
teollisuuden arkkitehtuuria”. Sen esipuheessa Viljo Rewell painotti tuotantotilojen tarkoituksenmukaista ryhmittelyä ja jäsentelyä
eli ”määrätietoista pyrkimystä järjestykseen”.
Kuitenkin ennen muuta työmenetelmien, laitteistojen ja kuljettimien mitoitusten standardisointi sanelivat tuotantorakennusten kokonaishahmon ja pohjaratkaisut.
Suunnittelu vaati hyvää perehtyneisyyttä
tuotantoprosessiin. •

FOTO ROOS MUSEOVIRASTO

Timo Kantonen, Satakunta sahaa. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 18/ 1996.
Keksintöjen kirja. Rakennustaide ja rakennustekniikka.
Porvoo 1938.
Suomen teollisuuden arkkitehtuuria. Toim. Kyösti Ålander
Suomen arkkitehtiliitto 1952.
Tuija Mikkonen, Corporate Architecture in Finland in the
1940s and 1950s. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Humaniora 337/2005.

Teräsbetoni kantavana rakenteena on tehnyt mahdolliseksi suuret yhtenäiset ja raskasta kuormitusta kestävät tilat.
Valkeakosken Säteri Oy:n tekokuitutehtaan puolausosasto
1940-luvulta.
Armerade betongkonstruktioner har möjliggjort stora enhetliga
rum, som tillåter tung belastning. Spolavdelningen vid Säteris
konstfiberfabrik i Valkeakoski på 1940-talet.
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S I U N AU S K A P P E L I
– S U R U N J A M U I S TA M I S E N H U O N E

S

iunauskappeli on hautaustilaisuuksia
varten suunniteltu kirkollinen rakennus.
Kaukana kirkoista sijaitseville hautausmaille 1870-luvultä lähtien rakennetut siunauskappelit antoivat uudenlaisia puitteita hautaustoimitukselle. Ennen siunaus tapahtui
ulkona haudalla, nyt se voitiin varsinkin talvisin toimittaa tuiskulta ja pakkaselta suojaisessa, lämmitetyssä rakennuksessa.
Ensimmäiset siunauskappelit rakennettiin Turkuun ja Helsinkiin. Niistä on Helsingin Hietaniemen hautausmaan vanhalla osalla oleva arkkitehti Theodor Höijerin
suunnittelema kappeli vuodelta 1879 edelleen käytössä. Rakennustyyppi alkoi kuitenkin yleistyä vasta 1930-luvulta alkaen.
Tällöin alettiin aiempaa enemmän kiinnittää huomiota kirkollisten toimitusten seremoniallisuuteen. Jopa kirkkotarhaan saatettiin rakentaa pieni siunauskappeli luomaan
hautaustoimitukselle ja saattoväelle kirkkorakennusta läheisempää ilmapiiriä. Samanlaiseen yhteisyyden kokemiseen tähtäsivät
myös kirkkoihin rakennetut kastekappelit
tai kirkkosaliin sisustetut kastepaikat.
Siunauskappelit käsittivät alkuaan vain
pienen salin ja vainajien säilytystilan. Sittemmin rakennukseen on lisätty myös eteisaula ja omaistenhuone, kellotorni tai kelloteline. Suurissa siunauskappeleissa on useita
erikokoisia saleja ja krematorio polttohautauksia varten, joissakin jopa kolumbaario
tuhkauurnien säilytyspaikkana. Huonetilana siunauskappeli on sisustukseltaan lähes
kirkkosalin kaltainen. Sen keskipisteenä on
kuitenkin alttarin sijasta edessä oleva tila ka-
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tafalkille, siirrettävälle korokkeelle laskettavaa arkkua varten. Kappelisalin penkit, saarnatuoli, kapea alttaripöytä kynttilöineen ja
sen takana usein ylösnousemusta symboloiva risti on suunniteltu arkun paikkaa silmällä pitäen. Kappelisalin soittimena olevat
urut ovat takaseinän lehterillä tai salin etuosassa. Uutena sisustuselementtinä on joissakin siunauskappeleissa jo otettu käyttöön
arkunpeite, tekstiilitaiteilijan suunnittelema
vaate, jolla arkku peitetään siunauksen ajaksi.
Siunauskappelit ovat rakennuksina hyvinkin erinäköisiä. Yhteisiä piirteitä niiden
sisätilan arkkitehtuurille ovat ennen kaikkea
elävä luonnonvalo sekä puhutteleva, usein
varsin näennäisenkin yksinkertainen, vailla mitään tarkoituksettomuutta oleva vaatimattomuus. Katafalkilla lepäävälle arkulle
lankeavan valon lähteenä voi olla aukko ylhäällä katossa, leveä nauhaikkuna seinien ja
katon liittymäkohdassa tai ulos metsäiseen
luontoon avautuva lasiseinämä. Valo, musiikki ja levollinen arkkitehtuuri ovat mukana luomassa arvollisia puitteita ja kauneuden koskettavuutta pohjattoman surun ja
jäähyväisten hetkelle. •

ESKO TOIVARI 2005 MUSEOVIRASTO

Turun hautausmaan eteläosassa olevan Pyhän Ristin siunauskappelin (Pekka Pitkänen 1967) betonisessa rakennuskokonaisuudessa on kolme erikokoista salia. Suurin kappelisali on hämärä, koskettava ja askeettisen juhlava.
Heliga Korsets kapell (Pekka Pitkänen 1967) vid södra ändan
av Åbo begravningsplats är byggt i betong och har tre olika
stora salar. Stora kapellet har dämpat ljus och en asketisk stämning som berör.

ESKO TOIVARI 2005 MUSEOVIRASTO

Salon itäpuolella olevan Helisnummen hautausmaan siunauskappelin (Eero Eerikäinen 1964) sali on himmelimäisine sisäkattoineen valoisa, harras ja sisäänsä sulkeva.
Jordfästningskapellet vid Helisnummi begravningsplats öster om
Salo (Eero Eerikäinen 1964) har en ljus, andäktig och omslutande sal vars innertak för tanken till halmmobiler.
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I D E O I TA KO U L U J E N
RAKENNUSPERINTÖOPETUKSEEN

K

oulun käytävät, porrashuone ja juhlasali saattavat olla lapsille ensimmäisiä
julkisia sisätiloja, joihin he tutustuvat. Opetuksessa ne harvoin mielletään oppimisympäristöiksi. Toki ne toimivat sosiaalisen
elämän näyttämöinä, joskus jopa opetustiloina. Liittyisikö näihin paikkoihin kuitenkin vielä jokin käyttämätön opetuksen mahdollisuus?
Useimmat oppilaat, niin ennen kuin nykyäänkin, piirtävät jossain vaiheessa oman
koulunsa. Usein rakennuksen tarkastelu tapahtuu ulkopuolelta tai luokkatilaa havainnoiden. Kuvataiteen keinot ovat nykyään
monipuolisia ja niitä käytetään myös opetuksessa. Rakennusperintö sisältää kuitenkin huikean määrän tutkittavaa useisiin oppiaineisiin, niille luontaisilla menetelmillä.
Koulun julkiset sisätilat opettavat monia
asioita, kunhan niiden tarkkailuun ja havainnointiin annetaan mahdollisuus ja aikaa
keskittyä.
Vuoden 2007 Euroopan rakennusperintöpäivien tutkimuspaikaksi oma koulu on
helposti saavutettava kohde. Opetustapahtuman voi rakentaa laajaksi tai suppeaksi,
riippuen järjestäjän opetus- tai toimintasuunnitelmasta. Yhteistyö eri alan asiantuntijoiden kanssa lisää kiinnostavuutta ja laajentaa koulun toimintakulttuuria. Koulussa
saavutettuja tietoja ja taitoja voi lisäksi harjoituttaa oman paikkakunnan julkisten sisätilojen havainnointiin ja arvottamiseen,
esim. kirjastossa, pankissa, odotussaleissa
tai kirkoissa. Matkoilla sekä kotimaassa että
maailmalla tarjoutuu lisää mahdollisuuksia.
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Tilaan liittyvät tehtävät voi rakentaa useiden oppiaineiden yhteistyöskentelyksi. Tutkija Seija Linnanmäki antaa artikkelissaan
”Sisätilat havainnoinnin kohteena” hyviä käytännön tehtäväehdotuksia opetukseen. Euroopan rakennusperintöpäivät toistuvat joka
syksy samaan aikaan, joten hyvää toimintamallia voi käyttää teemoja vaihdellen kerta
toisensa jälkeen.
Tässä joitakin kysymyksiä valittavaksi tehtävien laatijoille:
Johdannoksi
1. Millaisia muotoja löydät, mitä niiden vertailu
osoittaa?
2. Miten muotojen määrät vaihtelevat?
3. Voiko muotoja luetteloida ryhmittäin?
4. Miltä tila kuulosta, haisee, tuntuu, näyttää ja
ehkä maistuukin?
5. Miten eri rakennusmateriaalit eroavat toisistaan?
6. Minkä kokoiseksi tunnet itsesi eri tiloissa?
7. Millainen ”luonne” tällä tilalla on?
8. Mitä värien vaihtaminen tilan ”luonteeseen”
vaikuttaisi?
9. Mikä vaikuttaa äänimaailman muuttumiseen?
10. Mitä vaikuttaa lämpötilan muuttuminen?
11. Mitä kalusteiden vaihtaminen vaikuttaisi tunnelmaan?
12. Mikä tilassa ärsyttää?
13. Mitä asioita tilassa haluaisit muuttaa?
14. Mikä tilassa miellyttää?
15. Mitä asioita haluaisit tilassa säilyttää?
Rakennusaineiksi
1. Miten huomiot tallennetaan?
2. Mitä tiedoista voi päätellä?
3. Mitä tiedoilla voi tehdä?
Esittelemiseksi
1. Millä tavoin tulokset esitellään?
2. Missä tulokset esitellään?
3. Kenelle tulokset esitellään?
4. Koska tulokset esitellään?
5. Kuka tulokset esittelee?

S I S Ä T I L AT H AVA I N N O I N N I N KO H T E E N A
Tavoitteet
Tavoitteena on mielenterveyttä ylläpitävän
ja mielialaa kohottavan ympäristön tunnistaminen ja havainnointi, jotta saadun tiedon ja kokemuksen avulla voidaan parantaa
omaa elinympäristöä ja päästä puuttumaan
sen epäkohtiin. Rakennustutkimus opettaa näkemään ja havainnoimaan ympäristöä sekä tiedostamaan itselle merkityksellisiä
paikkoja. Ympäristönsä havainnointiin kykenevä voi vaikuttaa ympäristönsä laatuun
ja muutoksiin. Rakennuksen toiminnan
ymmärtäminen auttaa asumaan ja käyttämään rakennuksia oikein, jolloin altistuminen esimerkiksi home- ja kosteusvaurioille jää vähäisemmäksi. Rakennuksia koskeva
tieto edesauttaa halua ja kykyä huoltaa rakennuksia oikein ja niin, ettei terveydelle
vaarallisia vaurioita synny.
Rakennustutkimuksella on ainakin kolme kasvatuksellista tavoitetta. Arkkitehtuurin ja rakentamisen aihepiirin tiedollinen
ja käsitteellinen ymmärtäminen mahdollistaa keskustelun rakennuksista ja rakennetusta ympäristöstä yleensä. Omakohtaisen
kokemuksen perusteella voidaan kriittisesti pohdiskella rakennuksen ominaisuuksia – vaikkapa sen rumuutta tai kauneutta,
terveellisyyttä tai vaarallisuutta ja sen toimivuutta. Ihmisillä on ympäristöään kohtaan erilaisia tunteita. Ympäristösuhde on
hyvin subjektiivinen. Erilaisten näkemysten ja arvostusten tunnistaminen ja kunnioittaminen opetuksessa parantaa oppilaiden
itseluottamusta. Subjektiivisessa ympäristökokemuksessa henkinen ilmapiiri ja sosiaaliset suhteet ovat tutkimusten mukaan kui-

tenkin merkityksellisempiä kuin fyysinen
ympäristö.
Pyydä oppilaita suunnittelemaan uusi koulurakennus -tehtävä, jota aina silloin tällöin
näkee tarjottavan oppilastehtäväksi, on mielestäni aivan liian laaja ja vaikea. Tilasarjojen
sommittelu kokonaisen koulurakennuksen
mitassa on useimmille piirustustaitoisillekin
tuskaisen hankalaa, jolloin mieleenpainuvasti koetaan se mitä ei osata, mutta osaamisen ja oivaltamisen tunnetta ei helposti synny. Pienemmän kokonaisuuden kuten oman
huoneen sisustuksen suunnittelu tai ihan
pienen asunnon tai vaikkapa kylpyhuoneen
sommittelu voi olla palkitsevampaa. Mikäli pohjapiirroksia kuitenkin halutaan tehdä,
mittakaavat 1:100 ja 1:50 ovat käteviä käytettäviksi. Pienen koulun pohja mahtuu A3
-kokoiselle paperille 1:100 mittakaavassa.
Huoneet taas mahtuvat 1:50 mittakaavassa
yleensä A4 -paperille.

Tutki ja opi
Julkisten sisätilojen tutkimus voidaan helpoimmin aloittaa omasta koulusta. Oman
koulun tutkimisessa lähdetään liikkeelle
nykytilanteesta ja katsotaan taloa sellaisena
kuin se nyt on. Koulurakennuksia on monenlaisia - koulu voi olla perinteinen puinen
kansakoulu, vastavalmistunut modernin
arkkitehtuurin huippuluomus, 1800-luvun
mahtava uusrenessanssipalatsi tai pikkuruinen viipalekoulu ahtaaksi käyneen 1950-luvun roiskerapatun koulun pihalla. Kaikissa
on omat erityispiirteensä. Kuhunkin oppiaineeseen ikäluokan ja opetussuunnitelman
mukaan sovitettua aineistoa ei Suomessa
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juuri ole saatavilla, yleistä sen sijaan kyllä.
Kerro koulustasi -sivusto osoitteessa http://
www.edu.fi/projektit/tammi//kerrokoulustasi/ käsittää perusteellisen aineiston oman
koulurakennuksen havainnointia ja tutkimista varten. Kerro koulustasi -sivustolta on
printattavissa A4 -kokoiset lomakkeet sekä
sisätilan havainnointia että historiatietojen
keräämistä varten.

Yksityiskohdat ja huonelomakkeen
täyttö
Koska rakennuksen arkkitehtuurin hahmottaminen vaatii yleensä aikaa ja jonkin verran
vaivannäköä ja tarkkaa havainnointia, seuraavat tehtävät ohjaavat työhön rakennuksen yksityiskohdista käsin, vähitellen kohti
sen yleisarkkitehtuuria. Rakennus käydään
läpi nk. huonelomakkeen avulla pienimmistä piirteistä suurimpiin ja vasta sen jälkeen
paneudutaan sisätilan interiöörin kokonaisvaltaisempaan kuvaamiseen.

Julkiset tilat
Keskitytään rakennuksen julkisiin tiloihin, joita koulussa ovat käytävät, aulat, portaikot, juhla- ja/tai voimistelusalit, ruokala ja luokkahuoneet. On huomattava, että
kouluissa julkinen käyttö riippuu vuorokauden ajasta siten, että kaikki tilat eivät aina
ole vapaasti käytettävissä.
Saavatko kaikki mennä kaikkiin tiloihin? Onko koulussa kiellettyjä tai salaisia tiloja? Keneltä ne ovat kielletyt tai salatut ja
miksi? Ovatko syyt toiminnallisia vai liittyvätkö ne vallankäyttöön? Tehkää aluksi hieman salapoliisityötä ja ottakaa koulutalonne eri osista ihan läheltä makrokuvia, joissa
näkyy vain pieni yksityiskohta esineestä, esimerkiksi oven kahvasta. Järjestäkää kuvista
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näyttely, jossa voi yrittää löytää tai tunnistaa
kyseisen paikan tai rakennusosan.

Huonelomake
Huonelomake toimii muistilistana tarkasteltaessa yksittäisen huonetilan rakennettuja
muotoja, materiaaleja ja värejä. Piirroksin ja
valokuvin voi selventää seikkoja, jotka eivät
mahdu kirjattaviksi lomakkeelle. Huoneella
tarkoitetaan mitä tahansa sisätilaa siivouskomerosta juhlasaliin. Kullekin tarkastellulle
huoneelle täytetään oma lomake. Kaikkiin
lomakkeisiin on hyvä täyttää huonetilan nimen lisäksi kohteen yleiset perustiedot: koulun nimi, osoite, lääni, kunta tai kaupunki,
kylän tai kaupunginosan nimi ja numero,
lomakkeen täyttäjän nimi ja päiväys.
Kohtaan huone kirjoitetaan huoneen
nimi, joka on yleensä peräisin sen käyttötarkoituksesta. Nimet ovat olleet suomeksi yleensä vasta tällä vuosisadalla, sitä ennen
ruotsiksi tai valtion kouluissa joskus venäjäksi ja keskiajalla latinaksi. Minkälaisia ovat
olleet koulun tiloista käytetyt nimitykset tai
murrenimet ennen ja minkälaisia ne ovat
nyt? Yleensä tilan nimi muuttuu silloin, kun
huonetilan käyttö muuttuu mutta ei aina.
Huoneesta saa kätevän pohjan havaintojen merkitsemistä varten piirtämällä siitä
luonnoksen joko käsivaraisesti tai mittaamalla. Kuvaan on hyvä liittää päämitat numeroin. Huoneen sivujen keskinäiset suhteet
selviävät metrimitalla tai askelmitoin. Huonelomakkeessa on varattu tila kunkin huoneen interiöörin materiaalien, muotojen ja
värien kuvaamiseksi. Luettelo toimii samalla
muistilistana. Seuraavassa on esitetty joitain
vihjeitä ja esimerkkejä sisätiloissa käytetyistä
rakennus- ja pintamateriaaleista. Tarkempia
nimityksiä voi kysyä rakennusalalla toimivilta tuttavilta, koulua silloin tällöin korjaavilta remonttimiehiltä tai rautakaupasta.

Sisätilan kattomuodot
Sisäkaton muoto on vanhemmissa kouluissa usein tasainen, uudemmissa sisäkatto voi
sen sijaan olla hyvinkin taitteinen ja monimuotoinen. Katto voi olla rapattu, puulla
paneloitu, siinä voi olla maalauksia tai vanha katto voi olla peitetty uudesta materiaalista tehdyn alakaton sisään (esim. metalliset
alakattosäleet, -ritilät ja -laatat). Kappaholvilla tarkoitetaan noin 60–90 sentin välein
toisistaan olevien ratakiskojen varaan tiilellä
holvattua kattorakennetta, joka oli yleinen
1900-luvun alussa. Keskellä kattoa on usein
ollut kipsistä tai paperimassasta muotoiltu
kattorosetti valaisimen kohdalla.

Sisäseinät
Seinät kuvaillaan kaikki erikseen. Ne voivat
olla rapattuja, tiiltä puhtaaksimuurattuna tai
maalattuna, kipsi- tai lastulevyllä, puupaneelilla tai tapetilla päällystettyjä. Niissä voi olla
seinä- ja koristemaalauksia ja boordinauhoja. Joskus on käytetty myös käsittelemätöntä raakalautamuottiin valettua betonipintaa. Puhtaaksimuurattua eli rappaamatonta
tiiltä on joissain arkkitehtuurityyleissä kuten 1950-luvulla käytetty sisäpinnoissa arkkitehtonisena tehokeinona. Tiililimitykselle
voidaan etsiä rakennusoppaista nimi. Mistä
materiaalista rakennettu sisäseinä on oppilaiden mielestä viihtyisä?

Luonnonvalo ja ikkunat
Ikkunoista kirjataan ruutujako (esim. pikkuruutuinen, kuusiruutuinen, T-ikkuna,
yksiruutuinen tms.), tuuletusikkunat ja terveysikkunat, ovatko ikkunat sisään- vai ulosaukeavat ja onko niihin lisätty lämpölaseja.
Ikkunalistat, karmit ja puitteet sekä heloitus – saranat, aukipitohelat ja kiinnipitohe-

lat sekä materiaali (yleensä puu, alumiini,
teräs tai muovi) kirjataan. Joissain vanhemmissa rakennuksissa, joiden arkkitehtuurille
julkisivun symmetria oli niin tärkeä, että ulkoseinään maalattiin ikkunan näköinen nk.
valeikkuna. Tarkista onko huonetilassa valeikkunoita; ne eivät näy sisälle päin.

Ovet
Kohtaan ovet kirjataan pääsisäänkäynnin,
luokkien ja parvekkeiden ovet. Materiaaliltaan ovet voivat olla puu-, lasi- tai metalliovia ja niissä voi olla ovi-ikkunoita. Sanalla
peiliovi ei tarkoiteta peililasia vaan puuovea,
jossa on puusta höylättyjä koristeellisiakin kenttiä. Palo-ovet ovat metallia ja ne on
yleensä pidettävä kiinni. Kussakin erityyppisessä ovessa on yleensä siihen sopivat ovilistat ja heloitus, saranat, vedin- tai työntölevy
tai molemmat ja ne voivat olla maalattuja,
lakattuja, ootrattuja (puunjäljitelmämaalaus) jne. Avautuuko ulko-ovenne ulos vai
sisäänpäin? Piirtäkää vedin ja kirjoittakaa
piirrokseen, mistä materiaalista hela on tehty, minkä värinen se on.

Lattia
Lattia voi olla kiveä, betonia, tiiltä, keraamista laattaa, mosaiikkibetonia, puuta, lautaa, parkettia, linoleumia, nk. Hovilaattaa, muovimattoa jne. Lattian jalkalista on
useimmiten puuta tai joskus laastista muotoiltu.

Kiintokalusteet
Kiintokalusteilla tarkoitetaan sellaisia kalusteita, joita ei voi rikkomatta poistaa; kaapistoja, työpöytiä, vitriinejä, komeroita, liitutauluja ja muita kiinteitä opetusvälineitä.
Tärkeitä huonetilan toiminnalle ovat talo89

tekniset varusteet kuten valaisimet, lämpöpatterit, kaakeliuunit, peltikuoriset pönttöuunit ja muut lämmityslaitteet.

Rakennusosien värit
Värisävyjä voi kuvailla ainakin kolmea päämenetelmää käyttäen: ensinnäkin sanallisesti tavanomaista arkikielen värisanastoa käyttäen – mm. vaaleansininen, helmenharmaa
– ja toiseksi leikkaamalla kaupan maalikartoista haluttua värisävyä vastaava värilappu.
Kolmas, havainnollisin ja vaikein tapa on
sekoittaa värimallit itse esim. vesi- tai akryylivärein ja liittää ne inventointiin. Lomakkeen väri kohtaan kirjataan maalityyppi,
esim. kalkkimaali, öljymaali, lateksi, jos rakennusosan väriä on maalaamalla muutettu.

Interiöörin arkkitehtoniset koristeet
Koristeosat kohtaan kirjataan erityisen koristeelliset interiöörien osat. Koristeosien runsaus riippuu olennaisesti arkkitehtuurityylistä. Kaikkina aikoina on arkkitehtuurissa
pidetty joitain tiettyjä elementtejä arvokkaina ja juhlavina. Mitä ne ovat Teidän koulussanne? Klassiset pylväät kapiteeleineen ovat
olleet suosittuja uusklassismin ja empiren
aikana (1780-1850) sekä 1920-luvulla.

Sisätilan arkkitehtuuri
Aulat, portaikot, käytävät ja juhlasalit ovat
koulun tärkeimmät sisätilat, joiden välittämän viestin luominen on ollut kouluarkkitehdin tärkeimpiä haasteita. Max
Oker-Blom kirjoitti 1910 kirjassaan Kouluhygienia: ”Se ylevä tehtävä, mikä koululle
on uskottu, velvoittaa luomaan pienimmällekin kyläkoululle arvonmukaisen ulkoasun
[...], liiallisuus ja ylellisyys eivät ole miksikään koristuksiksi talolle, jonka tehtävä pa90

remmin on sopusoinnussa yksinkertaisen
arvokkuuden kanssa. Henkiselle työlle on
empimättä eduksi kaikki sellainen, mikä
on omaansa ylläpitämään valpasta ja hilpeää mielialaa [...], valoisampi ja kirkkaampi
väri ei yleensä ole kalliimpi kuin tumma ja
ruma.”
Pohdi, miksi rakennus on sellainen kuin on.
Luuletko arkkitehdin toiveiden, unelmien
ja visioiden toteutuneen? Jos arkkitehti on
vielä elossa, hänen kanssaan voi sopia haastattelusta ja kysyä, minkälainen koulu olisi,
jos arkkitehti olisi saanut toteuttaa sen toiveidensa mukaisesti.

Tilaratkaisut edustavat pedagogista
ajattelua
Koulutalon tilojen liittyminen toisiinsa on
pitkälti seurausta koulun rakentamisaikaisesta opetussuunnitelmasta ja opetuksen sisällöstä. Opetusmenetelmät ja työtavat ovat
määränneet sen, miten koulun tilat liittyvät
toisiinsa ja miten tilojen keskinäinen hierarkia on osoitettu. Tilaratkaisuja ovat esimerkiksi sydänseinä, keskikäytävä, sivukäytävä,
paviljonki, solukoulu kotiluokkineen, hallikoulu, oppimisareena, sisäkatu, avoimet oppimisympäristöt jne. Miten Teidän koulutalossanne näkyvät em. kasvatusperiaatteet ja
uutuudet?

Tilojen sisäinen hierarkia
Pohtikaa, miten väreillä ja arkkitehtonisilla
koristeilla säädellään tilojen arvokkuutta ja
keskinäistä hierarkiaa, minkälainen vaikutus on valoisuudella eli ikkunoiden ja valaisimien määrällä ja laadulla. Toimiiko hierarkia rakennuksessa niin kuin on tarkoitettu?
Miten tasoeroilla voidaan korostaa valtaa?
Minkälainen hierarkia eri huonetilojen ovi-

en välille muodostuu (ovien koko, muoto,
väri,...)?

Liikennevuot
Liikennevuot rakennuksessa huonetilojen
välillä keskittyvät luonnollisesti julkisiin tiloihin auloihin, portaikkoihin ja käytäviin.
Pohtikaa, minkälaisia liikennevirtoja rakennukseen muodostuu.
Miten kurinpito ja valvonta näkyvät
huonetilojen järjestyksessä? Ovatko jotkut
tilat koulussa pelottavia oppilaille tai pelottavia opettajille? Kokevatko lapset jotkut
paikat uhkaavina? Entä mitkä tilat koulussa
ovat positiivista kunnioitusta herättäviä?

Alkuperäinen käyttötarkoitus?
Onko koulunne alun perin rakennettu kouluksi? vai onko sillä ollut muita käyttötarkoituksia?
Minkälainen koulurakennus oli alun perin? Näkeekö koulun arkkitehtuurista, koristeista ja materiaaleista sen rakentamisajan? Tietoja löytyy rakennuspiirustuksista,
vanhoista valokuvista, kouluhistoriikeista,
paikkakuntahistorioista, vanhoista sanomalehdistä ja muistitietoina ihmisiä haastattelemalla. Vertaamalla rakennuksen nykytilaa
rakennuspiirustuksiin ja vanhoihin valokuviin voidaan päätellä, minkälainen talo on
ollut aiemmin. Mitkä ovat olleet huoneiden
aiemmat käyttötarkoitukset? Kirjoittakaa
pohjapiirustukseen tai luetteloksi, mitä tiloja koulussa on nyt tänä päivänä. Mihin tarkoitukseen huoneet on rakennettu? Näkyykö aiempi käyttö huoneessa vielä?

Arkkitehtuurista
Tutki rakennuksen muotoon eli sen arkkitehtuuriin vaikuttaneita tekijöitä. Rakennuksen arkkitehtuuriin ovat vaikuttaneet
seuraavat seikat: rakentamisaikana yleisesti
käytössä olleet rakennusmateriaalit, kustannusarvio (kuinka paljon rahaa hankkeeseen
oli käytettävissä) sekä luonnollisesti huoneohjelma (rakennuksen toiminnan asettamat
vaatimukset).
Onko koulutalonne suojeltu? Asemakaavassa, joka löytyy kaupungin tai kunnan
teknisestä virastosta, saattaa olla tieto rakennuksen suojelusta. Koskeeko suojelu vain
ulkoasua vai myös sisätiloja? Kaavassa on lyhyet ohjeet siitä, miten korjauksia pitää tehdä. Onko kaava mielestänne hyvä vai pitäisikö sitä muuttaa?

Koulun symbolit ja logo
Onko koulurakennuksissa koristeosia, vaakunoita, kirjoituksia tai muita yksityiskohtia, joista voi sommitella koululle logon tai
tunnuksen? Valitkaa jokin yksityiskohta,
joka mielestänne parhaiten symbolisoi koulunne arkkitehtuuria, luonnetta ja olemusta
ja sommitelkaa aihetta käyttäen esimerkiksi
huivi, solmio tai muu hyötyesine.

Koulun kello soi...
Usein kello soi kouluissa oppituntien ja välituntien alkamisen merkiksi. Minkälainen
kello koulussanne on? Mistä sitä soitetaan,
kuka sitä soittaa? Entä miten ennen ilmoitettiin tuntien alkamisesta?
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Koulun nimi

Alue

Osoite
HISTORIATIEDOT
Lääni

Täyttäjä

Kunta
Kylä/kaupunginosa

Suunnittelutiedot

Rakentaminen

Arkkitehtuurityyli

Tilaratkaisu

Rakenteet

Aiemmat käyttötarkoitukset

Nimet

Käytetyt lähteet

Liitteet
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Päiväys

Koulun nimi

Alue

Osoite
HUONELOMAKE
Lääni

Täyttäjä

Kunta
Kylä/kaupunginosa

Päiväys

MATERIAALIT JA MUODOT

VÄRIT

Katto

Kattolistat
Seinät 1–4

Ikkunat

Ikkunalistat
Ovet

Ovilistat
Lattia

Jalkalistat
Kiintokalusteet

Huonetilan erityispiirteet
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FINLANDS SVENSKA
HEMBYGDSFÖRBUND

E

uroopan rakennusperintöpäiviä vietetään vuosittain kaikissa Euroopan
maissa. Päivien tarkoituksena on edistää kulttuuriperinnön tuntemusta
ja arvostusta.
Vuoden 2007 rakennusperintöpäiviä vietetään 7.–9. syyskuuta. Teemana ovat julkiset sisätilat, jotka avaavat kaikille kävijöilleen oven historiaan ja
arkkitehtuurin erilaisiin vuosikymmeniin. Sisätilat ovat käyttötarkoituksen
muutoksen ja laajamittaisten korjausten vuoksi jatkuvassa muutospaineessa
ja uhattuina. Minne ovat kadonneet pankkisalit, elokuvat, vanhat kahvilasisustukset tai apteekit?

D

agarna för Europas byggnadsarv ﬁras årligen i alla europeiska länder.
Syftet med dagarna är att öka kunskapen om och uppskattningen av
vårt byggda kulturarv.
Byggnadsarvsdagarna 2007 ﬁras 7.–9. september med temat offentliga interiörer. Genom dessa får alla besökare entrén till historien och till arkitekturens årtionden. På grund av ändringar i användning och omfattande ombyggnation står interiörer under ständigt förändringstryck eller rivningshot. Vart
har alla banksalar, biografer, apotek eller gamla kaféinredningar tagit vägen?
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