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Pihlajamäki on osa pitkää lounais-koillissuuntaista harjannejaksoa, jota ympäröivät sa-
vitasangot. Pihlajamäki rakennettiin pääosin kallioiselle, havupuuvaltaiselle alueelle,
jonka jyrkät rinteet hahmottuvat selkeästi maisemassa. Kalliolaet kohoavat ympäröiviä
laaksoalueita jopa 35 metriä korkeammalle. Kapea murroslaakso jakaa selänteen kah-
tia: ns. Pihlajamäen koillis- ja lounaisalueiksi. Ennen uuden alueen rakentamista alu-
eella oli pientaloasutusta ja muutamia maatiloja laaksoissa ja selänteen pohjoispuolel-
la sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. Osa Pihlajamäen alu-
eesta on rakennettu viljeltyyn kulttuurimaisemaan ja sen reuna-alueille.
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M i k a e l  S u n d m a n

P u h e e n j o h t a j a n  t e r v e h d y s

Tämä aikakausilehtemme numero keskit-
tyy Pihlajamäen metsälähiön menneisyy-
teen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Ai-
neisto pohjautuu syksyllä 2002 järjestet-
tyyn asiantuntijaseminaariin. Sen saavutta-
ma suosio kannusti meidät julkaisemaan
artikkelit, jotka, kuten tavallista, on laadit-
tu yksinomaan meidän lehteämme varten.
Siitä olemme sekä kiitollisia että myös yl-
peitäkin.

Pihlajamäen syntyhistoriaan liittyy
myös rivien välissä oivaa tietoa siitä, mikä
oli suunnittelumenetelmänä kun urba-
nisoituva Suomi sai uuden asumismuoton-
sa rakennuttajan, kaavoittajan ja taloja
suunnittelevan arkkitehdin välisessä kolle-
giaalisessa voimakentässä.

Kevään toiminnan painopiste tulee ole-
maan paitsi aktiivisessa osallistumisessa
ajankohtaiseen rakennussuojelupoliitti-
seen keskusteluun, myös uuden arkkiteh-
tuurin eri ilmenemismuotojen tarkastelus-
sa. Kevätkokouksessa tutustutaan tekijöi-

den ystävällisellä myötävaikutuksella val-
tiollisten organisaatioiden uuteen ympäris-
töön Elannon perinteikkäässä teollisuus-
ympäristössä Helsingin Sörnäisissä. Kevät-
ekskursio suuntautuu Helsingin seudun
uudisrakennuskohteisiin 24.5. Siitä lisää
tietoja myöhemmin.

Kesäekskursio suuntautuu Pohjois-Jyl-
lantiin: Århusiin ja Ålborgiin 15.–17.8.

Johtokunta pitää huhtikuussa kokouk-
sen Turussa, jossa tullaan keskustelemaan
myös turkulaisten jäsenten ja yhteistyöta-
hojen kanssa.

Meillä on myös mahdollisuus hypätä
tuntemattomaan: Järjestämme jokilaiva-
matkan itä-karjalaisiin maisemiin, joissa
tutustumme luostareihin ja puukaupun-
keihin sekä joki-ja järvimaisemien rauhaan
Äänisen kaakkoispuolella. Retki tehdään
1.–7.6. Pietarissa on lisäksi arkkitehtuu-
riekskursiot mennen tullen. Katso ohjel-
maa sivulla 46! Tilaisuus ei toistu!
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S u l o  S a v o l a i n e n

K a l l i o l u o n n o s t a
k a u p u n g i n o s a k s i  –  P i h l a j a m ä e n
s u u n n i t t e l u  j a  r a k e n t a m i n e n

Seuraava esitys perustuu muistiinpanoihi-
ni ja dokumentteihin, jotka keräsin omal-
ta osaltani viisi vuotta kestäneen Pihlaja-
mäen suunnittelutyön aikana, sekä piirus-
tusmateriaaliin, jonka onnistuin pelasta-
maan kaatopaikkakohtalolta Suunnittelu-
rengas Oy:n konkurssin yhteydessä. Ai-
neisto, jota esittelen, sisältää ennen julkai-
sematonta tietoa. Se selvittänee osan suun-
nitteluprosessista ja oikonee yksinkertais-
tettuja ja usein esitettyjä vääriäkin tietoja
Pihlajamäen suunnittelijoista.

Omat varmat ja perusteelliset tietoni
koskevat Helsingin Asuntokeskuskunta
Hakan rakentamaa Maasälväntien – Lius-
ketien aluetta eli noin tuhannen asunnon
kokonaisuutta. Professori Olli Kivisen ja
arkkitehti Lauri Silvennoisen toimistoissa
työskennelleet suunnittelijat voisivat täy-
dentää kuvaa omista näkökulmistaan.

Olin opiskeluni ohessa työssä Kulutus-
osuuskuntien Keskusliiton asunto-osastol-
la arkkitehti Esko Korhosen avustajana hä-
nen suunnitellessaan Roihuvuoren asunto-
aluetta Helsinkiin. Korhonen oli aikaisem-
min tehnyt alueen asemakaavan ja suun-
nitteli kaikki talot. Työn loppuvaiheissa
olin hänen ainoa avustajansa ja jouduin
useiden kuukausien ajan hoitamaan asioi-
ta hänen sairastuttuaan. Alue oli Hakan
merkittävin aluerakennuskohde Olympia-
kylän jälkeen. Korhosen erittäin taitavien

asuntoratkaisujen ohella oli uutta raken-
nustekniikan kehittely. Harva tietänee,
että Roihuvuoressa käytettiin puurakentei-
sia ulkoseinäelementtejä. Arkkitehtuurin
laatua mielipidevaikuttaja Aarno Ruusu-
vuori piti Tapiolan arkkitehtuuriin verrat-
tavana.

Pihlajamäestä kuulin ensimmäisen ker-
ran kurssitoveriltani Heikki Aitolalta, joka
oli Olli Kivisen toimistossa. Pihlajamäki-
nimeä ei tosin silloin ollut alueelle vielä an-
nettu. Aitola oli haltioissaan alueen luon-
nosta: kallioista, alueen halkaisevasta rot-
kosta ja metsälammesta. Tämä tapahtui
siinä vaiheessa, kun Kivinen oli saanut teh-
täväkseen asemakaavatyön.

Seuraavan kerran aihe tuli ajankohtai-
seksi, kun Helsingin kaupunki päätti antaa
alueen toteuttamisen kahdelle suurelle
asunnontuottajalle: Helsingin Satolle ja
Hakalle. Saatuamme tehtäväksi Hakan
alueen suunnittelun elokuun alussa 1959
aloitimme välittömästi maaston tutkimi-
sen. Aluksi emme tienneet, kumman puo-
len Haka saisi. Toivoimme tietenkin lou-
naista osaa, koska näköalat sieltä olivat ko-
meammat ja maasto lampineen mielen-
kiintoisempi. Saimme Kivisen toimistosta
asemakaavaluonnoksia ja aloimme pohtia
asuntoratkaisuja. Samaan aikaan oli Roi-
huvuoressa ja Kulosaaressa olevat kesken-
eräiset työt hoidettava loppuun. Voitimme
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Kaivopuiston Puistokatu 3:sta järjestetyn
kilpailun, mutta sen toteuttamisesta mei-
dän oli Pihlajamäen kiireiden vuoksi luo-
vuttava.

Asemakaavan kehitys
Kun seuraavassa määrittelen asemakaava-
luonnoksissa kohteiden sijaintia, käytän
nykyisiä katujen ja puistojen nimiä sekä
talojen osoitteita paikallistamisen helpot-
tamiseksi niille, jotka tuntevat Pihlajamä-
keä.

Ensimmäinen Kivisen toimistosta saa-
mamme luonnos on päivätty 3.6.1959.
Siinä on alue jo selvästi jakautunut kah-
teen osaan kanjonimaisen laakson molem-
min puolin. Ostokeskus on sijoitettu ny-
kyiselle paikalleen alueiden väliin silloisen
kauppapuutarhan kohdalle. Tuohon ai-
kaan tutkittiin metrolinjaa, joka olisi kul-
kenut keskustasta Malmin suuntaan Pihla-
jamäen kautta. Sen asema on sijoitettu os-
tokeskuksen yhteyteen. Maaston korkeus-
eroja on käytetty hyväksi liikennejärjeste-
lyissä. Kirkko on lähellä nykyistä sijainti-

aan. Katuverkolle on haettu luontevia reit-
tejä kallioiden välistä. Koillispuolella oli
vanha 1900-luvun alun linnoitustöitä var-
ten rakennettu tykkitie, joka johti Aarni-
kanmäelle. Sen kohdalle sijoittuu Maasäl-
väntie lopulliselle paikalleen. Maasälvän
puiston kohdalla on katu, joka johtaa sekä
nykyisen Liusketien mäelle että alueen tu-
leviin pohjoisosiin. Paikalla oli muutama
omakotitalo katuineen ja metsään synty-
neine polkuineen. Nykyinen Rapakiventie
ei jatku kanjoniin, vaikka sen kautta kulki
tie kohti Pukinmäkeä. Lounaisen alueen
kadut puskevat aluksi kallioiden läpi ny-
kyisillä paikoillaan ja ne on yhdistetty ren-
kaaksi. Nykyiselle Pihlajamäellekin tun-
nusomaiset pitkät kaitiotalot kiemurtele-
vat korkeuskäyriä noudatellen. Korkeim-
man kohdan, Aarnikanmäen huipullekin
on sijoitettu taloja. Lounaispuolella on
kolmekerroksisia rypälemäisiä taloja. Kor-
keat, kahdeksankerroksiset talot eivät ole
tässä luonnoksessa torneja, vaan neljän-
kymmenen metrin pituisia kaitiotaloja. Ne
on sijoitettu kolmeksi ryhmäksi: yksi lou-

Pihlajamäki, Hakan puoli (Maasälväntie–Liusketie). Esko Korhonen ja Sulo Savolainen.
Kuva: U. A. Saarinen
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naisosan korkeimmalle kohdalle, toinen
nykyisten Rapakiventien ja Maasälväntien
väliin ja kolmas Maasälväntien mäen pääl-
le.

Toinen Kivisen toimiston luonnos
(12.6.1959), jonka nimikirjoitus paljastaa
Heikki Aitolan piirtämäksi, esittää vaihto-
ehdon lammen ympäristölle.

Seuraava luonnos (16.6.1959) on sa-
moin Aitolan piirtämä. Siinä on talot pois-
tettu Aarnikanmäeltä. Paikalla sijainneen
hyppyrimäen juurelle on kaavailtu urhei-
lualuetta. Maasälväntien mäelle on piirret-
ty aikaisempaa suuripiirteisempi ryhmitte-
ly. Siinä kaksi pitkää taloa muodostaa koil-
liseen suuntautuvan suuren pihan, jolle on
sijoitettu aiemmin lounaispuolelta tuttuja
rypälemäisiä matalia taloja. Korkeat talot
ovat edellisillä paikoillaan. Uutta on Maa-
sälvän puistoon sijoitettu koulurakennus.

Lounaisosan luonnos (7.9.1959) alkaa
jo muistuttaa nykyistä Pihlajamäkeä. Gra-
niittitiellä ja Vuolukiventiellä ei ole enää
ajoyhteyttä. Pitkät talot ovat lähellä nykyi-
siä mittojaan ja paikkojaan. Uusi element-
ti ovat tornit, joita on viisitoista kappalet-
ta.

Koillisosan luonnoksessa (7.9.1959) on
kehitetty aikaisemmin esitettyä suurpiha-
ideaa. Maasälväntien mäellä on rypälemäi-
set matalat talot korvattu kahdeksanker-
roksisilla kaitiotaloilla. Aarnikanmäen kyl-
keen on ilmestynyt kaitiotalo paikalle, jol-
la nykyisin on myöhemmin esiteltävä ns.
kaksinkertainen rivitalo tai terassitalo, ku-
ten jotkut sitä nimittävät. Maasälväntien
varren korkeat talot ovat muuttaneet suun-
taansa 90 astetta. Koulu on edelleen Maa-
sälvän puistossa. Liusketien mäellä on
myöskin suurpiha ja siihen liittyen rinnet-
tä vastaan kohtisuoraan sijoitettuja kaitio-
taloja.

Seuraava Kivisen toimiston asemakaa-
valuonnos (3.11.1959) esittää koko Pihla-
jamäen korttelialueina kerroslukuineen ja
kerrosalalaskelmineen sekä katujärjestelyi-
neen. Siinä on edellisiin luonnoksiin ver-
rattuna joitakin uusia piirteitä. Maasälvän-

tien puistoon on sijoitettu sekä kansakou-
lu että oppikoulu. Liiketiloja on sijoitettu
molemmin puolin Meripihkatietä. Osto-
keskuksen päässä on varattu suuri kortte-
lialue lastentalolle. Nykyisen vanhustenta-
lon paikalle on sijoitettu tilaa laitosraken-
nukselle. Käsite huoltotontti on otettu
käyttöön. Aarnikanmäen pohjoispuolta on
esitetty rivitaloalueeksi. Katuyhteys sille on
edelleen Maasälvän puiston kautta.

Pihlajamäen suunnittelussa toteutui
myöhemminkin hedelmälliseksi osoittau-
tunut käytäntö. Nimittäin asemakaavan ja

Pihlajamäki, Hakan puoli, asemakaava-
luonnos. Olli Kivinen 7.9.1959.
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talojen suunnittelu tapahtuivat samanai-
kaisesti. Esko Korhosella oli siitä kokemus-
ta jo Roihuvuoresta. Talojen sijoittelu
maastoon on realistista vasta siinä vaihees-
sa, kun tiedetään, millaisilla rakennuspali-
koilla leikitään ja millä menetelmillä talot
rakennetaan. Kun Esko Korhonen esitti
ensimmäisen ehdotuksensa Hakan alueen
asemakaavaksi, esittelimme samana päivä-
nä, 5.12.1959 ensimmäiset luonnokset ta-
lojen pohjaratkaisuiksi. Maasälväntien var-
rella on viisi tornitaloa lopullisilla paikoil-
laan. Samoin on terassitalon sijainti, vaik-
ka sen ratkaisu löytyi vasta muutaman
kuukauden kuluttua. Maasälväntien 8-
kerroksinen kaitiotalo on lähes oikealla
paikallaan, niin myös Maasälväntie 16:n
piha. Koulu on Kivisen osoittamassa pai-
kassa. Liusketien mäen järjestely hakee vie-
lä muotoaan. Muistumana Kivisen luon-
noksesta on rinnettä vastaan kohtisuoraan

asetettu kaitiotalo.
Kuultokopion päällä työskennellessä

on sama päiväys jäänyt seuraavaan, muuta-
maa päivää myöhemmin tehtyyn ehdotuk-
seen. Siinä Korhonen kehitteli edelleen
viuhka-aihetta molemmilla mäillä.

Liusketien mäen sommitelma on yk-
sinkertaistunut 11.1.1960 tehdyssä luon-
noksessa, jossa Kiviseltä saatua rinneratkai-
sua on johdonmukaisesti kehitelty unohta-
matta viuhka-aihetta.

Korhosen lopullinen luonnos on päi-
vätty 9.2.1960. Siinä on minunkin osuut-
tani se, että Liusketie siirrettiin pois Maa-
sälvän puistosta nykyiselle paikalleen. Rat-
kaisun mahdollisti se, että yhteys pohjoi-
selle alueelle tehtiin Rapakiventien kanjo-
nin kautta ja koulut sijoitettiin sinne. Lius-
ketien siirron ansiosta tuli mahdolliseksi
järjestää kaikille Hakan alueen lapsille
koulutie, jolla ei tarvinnut ylittää katuja.

Pihlajamäki, Hakan puoli, asemakaava-
luonnos. Esko Korhonen 5.12.1959.
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Neljä suurpihaa mahdollistivat myös tur-
valliset leikkialueet lapsille, joita saattoi
olla kaksi–kolmesataa samassa talossa. Kun
talojen keittiöt, parvekkeet ja sisäänkäyn-
nit suuntautuivat pihoille, toteutui ”Mör-
rin” oppien mukainen ihannetilanne.

Korhosen asemakaavaehdotus siirret-
tiin sellaisenaan Kivisen suunnitelmaan.
Seuraava Kivisen luonnos esiteltiin Arkki-
tehti-lehden asemakaavanumerossa 4–5/
1960. Saton puolen tornien määrä on pie-
nentynyt kolmeentoista. Koulut ovat Ra-
pakiventien päässä molemmin puolin.
Siellä on myös pohjoinen alue, jolle on esi-
tetty rakennettaviksi pienkerrostaloja ja ri-
vitaloja. Metroasema on edelleen kuvassa
mukana. Porraskallioiden tuntumaan on
sijoitettu viuhkamainen kerrostaloryhmä.

Edellinen suunnitelma oli pohjana,
kun Sato järjesti kilpailun oman alueensa
suunnittelusta keväällä 1960. Kilpailun

voitti arkkitehti Lauri Silvennoinen avus-
tajineen nimimerkillä ”Kypsää satoa”. Eh-
dotuksessa noudatetaan hyvin pitkälle Ki-
visen suunnitelman periaatteita. Kokonai-
suutta on jäntevöitetty yhdensuuntaista-
malla rakennuksia. Tornien määrä on su-
pistettu kuuteen. Silvennoisellekaan pitkät
talot eivät olleet vieraita. Hänen edellinen
työnsä oli Dag Englundin kanssa kilpailu-
voittona saatu Tampereen Tasan kerrosta-
loalue.

Arkkitehti-lehden numerossa 10–11/
1964 esiteltiin lähes valmista Pihlajamä-
keä. Koko Pihlajamäen ulkoisiksi komeik-
si tunnuskuviksi muodostuneiden Lauri
Silvennoisen tornitalojen lukumäärä on
kasvanut kymmeneksi. Pohjoinen alue on
melkein nykyisessä muodossa. Metroase-
ma on uskollisesti paikallaan.

Pihlajamäki, Hakan puoli, asemakaavaluonnos. Esko Korhonen
ja Sulo Savolainen 9.2.1960.
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Asuntosuunnittelu
Työhuoneemme oli Rautatientorin laidas-
sa vanhassa Fennian talossa. Istuin Esko
Korhosen kanssa kaksin ”akvaariossa”. Se
oli käytävän laajennuksesta lasiseinin ero-
tettu koppi, jonka seinän kokoinen vetoi-
nen ikkuna avautui kattoterassille. Työpöy-
tämme ja tuolimme juuri ja juuri mahtuivat
huoneeseen, kun sijoitimme piirustuslaati-
kostot pöytien alle. Tilanne mahdollisti tii-
viin yhteistyön ja molemminpuolisen vuo-
rovaikutuksen. Joka muistaa Esko Korho-
sen olemuksen, tietää, ettei huoneessa tur-
hanpäiväisyyksistä keskusteltu.

Kun Pihlajamäen suunnittelu alkoi,
teimme työnjaon asuintalojen pohjaratkai-
sujen löytämiseksi. Korhonen alkoi aluksi
tutkia matalia kaitiotaloja ja minä korkeita
kaitiotaloja. Itsestään selvyys oli, että mit-
kään standardiratkaisut eivät tällä alueella

tulleet kysymykseen. Päätimme, että per-
heasunnot sijoitettaisiin mataliin taloihin
ja pienemmät asunnot korkeisiin taloihin.
Kun myöhemmin syksyllä syntyi ajatus,
että Maasälväntien varteen tehtäisiin tor-
nitaloja, pyysin mukaan kurssitoverini
Arvi Ilosen, joka aiemminkin oli ollut
Esko Korhosen apuna Roihuvuoren suun-
nittelussa. Esittelimme ensimmäiset luon-
nokset rakennuttajalle samanaikaisesti
Korhosen ensimmäisen asemakaavaluon-
noksen kanssa.

Matalat kaitiotalot
Kun Aravan ja rakennuttajan tavoitteeksi
asettama huoneistojen keskipinta-ala oli
alle 60 neliömetriä, näytti perheasuntoval-
taisen asunto-ohjelman aikaansaaminen
vaikealta. Roihuvuoren rakentamisen ai-
kaan Aravan talokohtainen keskipinta-ala-

Pihlajamäki, Hakan puoli, asuntoluonnoksia. Esko Korhonen (tyyppi A) 5.12.1959 ja
20.1.1960, Sulo Savolainen (tyyppi E) 12.1.1960. 1:200
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vaatimus oli 50 neliömetriä, jota ei saanut
ylittää eikä alittaa. Korhonen oli siellä kek-
sinyt ovelia, jollei nerokkaita ratkaisuja,
joilla hän sai aikaiseksi terveitä ja tehokkai-
ta asuntoja. Pihlajamäessä tavoitteeksi ase-
tettiin, että asunnon tuli joustaa perhe-
koon mukaan niin, että jokaisella perheen-
jäsenellä oli oma sängyn paikka ja oma
työskentely- tai läksyjenlukupaikka. Tähän
päästäkseen Korhonen tinki eteistiloista ja
keksi makuuhuoneen, jonka saattoi tarvit-
taessa jakaa kahdeksi. Alueen yleisimmän
asuntotyypin lopullinen ratkaisu syntyi
yhteistyönä seuraavalla tavalla. Etsiessäni
erilaisia vaihtoehtoja vaikeaan rinnettä vas-
taan kohtisuoraan taloon (Liusketie 2) ko-
keilin ratkaisua, jossa talon alapäähän sijoi-
tetuilla hisseillä olisi päässyt talon puolivä-
lissä olevaan käytävään ja siltä portaita

myöten ylös ja alas asuntoihin. Normaali-
asunnon mallina oli Korhosen perheasun-
toratkaisu. Siitä poiketen sijoitin ruoka-
pöydän keittiöön ja venytin parvekkeen
porrashuoneen eteen. Korhonen sovelsi oi-
valluksen omaan tyyppiinsä, jolloin syntyi
erittäin tehokas 67,5 neliömetrin perhe-
asunto. Vallankumouksellista sen ajan ara-
va-asunnossa oli erittäin tilava parveke,
jossa oli lisäksi lautaritilällä suojattu pikku-
pyykin kuivatustila. Tällaisia asuntoja alu-
eelle rakennettiin noin 400 kappaletta.

Korkeat kaitiotalot
Omat seikkailuni asuntotyyppien etsin-
nässä olivat monivaiheisemmat. Kivisen
toimiston idea talosta, joka sijaitsee jyrk-
kää rinnettä vastaan kohtisuorassa oli haas-
tava lähtökohta suunnittelulle. Talon ala-

Pihlajamäki, Hakan puoli, sivukäytäväta-
loehdotuksia. Sulo Savolainen (tyyppi B)
5.12.1959. 1:200

Pihlajamäki, Hakan puoli, keskikäytäväta-
loehdotus. Sulo Savolainen (tyyppi B)
18.3.1960. 1:200
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päähän kuvittelin aluksi kahdeksan kerros-
ta, jolloin mäen päällä olisi ollut neljä tai
viisi kerrosta. Oli selvää, että tarvittiin his-
sejä. Niistä olisi kuitenkin pieni ilo, jos en-
sin pitäisi kiivetä mäen päälle. Ensimmäi-
nen ehdotus oli sivukäytävätalo, jossa talon
molemmissa päissä olisi ollut hissi. Käytä-
vä olisi ollut joka toisessa kerroksessa.
Asunnot olisivat olleet kaksikerroksisia.
Vaihtoehtona olisi ollut kapearunkoinen
sivukäytävätalo, jossa kaikissa kerroksissa
olevien käytävien varrella olisivat sijainneet
tilat, joille riittää yläikkuna. Asuinhuoneet
olisivat olleet talon aurinkoisella puolella.
Rakennuttajan ennakkoluulot sivukäytävi-
en toiminnasta talviolosuhteissa tyrmäsivät
Suomen ensimmäisen sivukäytävätalon
syntymisen. Myöhemmin on sivukäytävä-
taloja kyllä rakennettu. Olisihan käytävät
voinut varustaa lasiseininkin. Seuraava yri-
tykseni pulman ratkaisemiseksi oli keski-
käytävätaloehdotus, jota kuvasin aikaisem-
min. Seuraavaksi esitin maaliskuussa ehdo-
tuksen normaaliksi korkeaksi kaitiotaloksi.
Siinä kaksioiden väliin sijoitettu yksiö
työntyy rakennusrungosta ulospäin. Sa-
maan aikaan tarjosin uutta keskikäytävä-
ratkaisua, jossa oli pelkästään kaksioita ja
yksiöitä. Kun rakentaminen sitten päätet-
tiin aloittaa Maasälväntien kahdeksanker-
roksisella kaitiotalolla, keskityin sen suun-
nitteluun. Kohde oli Hakan ensimmäinen
talo, jossa käytettiin rungon pystyttämi-
seen suurmuotteja, tehtiin ulkoseinät beto-
nielementeistä ja käytettiin suurta torni-
nosturia. Onnetonta oli se, että kun Lius-
ketie 2:n eli kuvatun rinnetalon suunnitte-
lu tuli ajankohtaiseksi, Haka halusi käyttää
Maasälväntie 14:n pohjaratkaisua. Tulok-
sena oli talo, jonka kolmeen rinteen ala-
päässä olevaan portaaseen pääsee hissillä,
mutta viidessä portaassa asukkaiden on en-
sin käveltävä mäen päälle ja sitten kiivettä-
vä portaita neljänteenkin kerrokseen. His-
sejä kun ei saanut tehdä nelikerroksisiin
taloihin. Kekseliäät asukkaat ajavat ala-
päässä olevalla hissillä ylös ja kävelevät pit-
kää kattoparveketta pitkin asuntonsa koh-

dalle. Talo saisi nykyään kaupungilta ja val-
tiolta avustusta hissien rakentamiseen,
mutta taloyhtiössä hankkeen vastustajat
ovat voitolla. Hissikuilut ja konehuoneet-
kin on alunperin rakennettu valmiiksi.

Tornit
Tornien suunnittelun lähtökohdaksi otim-
me TKK:n ohjelmatyönä professori Hil-
ding Ekelundille esittämäni idean. Pohja-
piirrokseltaan pyöreästä yksiötalosta on
huonoimpaan ilmansuuntaan avautuva
neljännes jätetty käyttämättä, jolloin kes-
kellä oleva porrashuonekin on varustettu
ikkunoilla. Arvi Ilonen ryhtyi tutkimaan
sovellutuksia. Ensimmäisissä ehdotuksissa
oli spiraalimaisesti kiertävän porrashuo-
neen ympärillä säteittäisiä asuntoja. Ne oli-
vat yksiöitä tai kaksioita, kummatkin
omissa taloissaan. Seuraavassa taloparissa
porrashuonetta laajentamalla oli asunnot
saatu kerroksittain samaan tasoon. Tämä
oli sekä hissin käytön kannalta että raken-
nusteknisesti edullisempaa, vaikka kerros-
ala lisääntyi. Samaan aikaan Ilonen esitti
mielenkiintoisen vaihtoehdon, jossa talon
ulkoseinää mutkittelemalla on saatu toimi-
via asuntoja. Tätä ehdotusta rakennuttaja
piti epäedullisena. Toisaalta torneissa oli
tarkoitus tyydyttää pääosa alueen yksiötar-
peesta. Olisikohan asia ratkennut, jos torni-
en ylimmät kerrokset olisi tehty pienem-
mällä runkosyvyydellä ja sijoitettu yksiöt
niihin? Viimeisenä Ilonen esitti säteittäisen
pohjan, jossa oli makuualkoovilla varustet-
tuja yksiöitä. Esko Korhonen teki seuraavan
torniehdotuksen, joka oli edellisiä tehok-
kaampi ja asuntovalikoimaltaan monipuoli-
sempi. Se toteutettiinkin melkein sellaise-
naan. Arava vain karsi yksiöistä parvekkeet.
Niiden korvikkeeksi Korhonen avasi yksiöi-
den ja pienten kaksioiden keskellä olevat ik-
kunat lattiasta kattoon ns. ranskalaisina par-
vekkeina. Kun minun tehtäväkseni tuli
suunnitella niihin kaiteet, tein ne esteettö-
män näköalan varmistamiseksi taivutuksilla
jäykistetystä akryylilevystä, jolloin kaiteen
yläosaan ei tullut poikkijakoa.
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Pihlajamäki, Hakan puoli, toteutuneet korkeat kaitiotalot. Sulo Savolainen 21.4.1960. 1:250

Tornitaloehdotus (TKK:n ohjelmatyö). Sulo
Savolainen syksy 1959. 1:200

Pihlajamäki, Hakan puoli, tornitaloehdo-
tus. Arvi Ilonen 12.1.1960. 1:200

”Kerrottu rivitalo”
Alueen eniten mielenkiintoa herättänyt
talo on rinteeseen sijoitettu kerrostalo, jos-
sa on rivitalomaisia kaksikerroksisia asun-
toja päällekkäin. Asuntoihin tullaan ma-
kuuhuonetasossa, josta alemmissa asun-
noissa laskeudutaan ja yläkerran asunnois-
sa noustaan olohuonetasoon. Alakerran
asukkailla on omat pienet pihat ja yläker-
ran asukkailla vastaavasti kattoparvekkeet.
Rakennuslupaa haettiin versiolla, jossa
asuntoihin tultiin suoraan portaita myöten

ulkoa. Sitä ei kuitenkaan hyväksytty, vaan
vaadittiin porrashuoneet. Nyt jokaisesta
porrashuoneesta, jonka yhteydessä ovat
säilytyskomerot ja talouskellarikomerot,
pääsee neljään asuntoon.

Talosuunnittelu ja aluesuunnittelu
Keväällä 1960 saimme talotyypit hyväksy-
tyiksi. Kun Haka vielä sai päätetyksi, mistä
rakentaminen alkaisi, pääsimme käsiksi
varsinaiseen rakennussuunnitteluun.
Asuntojen markkinointia varten piirsim-



14

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

me kuvat luonnollisen kokoisesta mallista,
joka oli määrä sijoittaa Hakaniemen torin
laitaan valmistuneeseen Työväen Säästö-
pankin pääkonttoriin. Se jäi rakentamatta,
kuten myös koetalo, joka aiottiin tehdä
kolmikerroksisena piirustuksieni mukaan

käyttäen pohjaratkaisuna korkeaa kaitiota-
loa varten tekemääni ehdotusta. Tämä
päätettiinkin sitten rakentaa lopulliselle
paikalleen kahdeksankerroksisena alueen
aloitustyömaana.

Kun neljän ensimmäisen talon työmaat
olivat päässeet käyntiin helmikuussa 1961,
Esko Korhonen jätti KK:n ja alkoi suunni-
tella perustamassaan toimistossa Hakan
pohjoisosan vapaarahoitteista taloryhmää.
Arvi Ilonen muutti seurakseni ”akvaari-
oon”. Jatkoimme yhdessä vähitellen kasva-
van avustajajoukon kanssa toukokuuhun,
jolloin Ilonen lähti Ruusuvuoren toimis-
toon. Tämän jälkeen olin yksin vastuussa
arava-alueen suunnittelusta. Siihen aikaan
kaikki detaljit ja niiden sovitukset piirret-
tiin talokohtaisesti. Valmisosia olivat vain
porrassyöksyt, hellat ja saniteettikalusteet.
Aloittamisen kiireestä johtuen koko detal-
jityö tehtiin kilpaa rakentamisen kanssa.
Samaan aikaan yhteistyö teknisten alojen
suunnittelijoiden, viranomaisten ja työ-
maiden kanssa vaati oman aikansa. Seuraa-
vien rakennusvaiheiden talot oli sijoitetta-
va maastoon, haettava niille rakennuslu-
vat, osallistuttava työmaakokouksiin,
suunniteltava pihoja ja valvottava, että ra-
kennustyö ei vahingoittanut puustoa tai
herkkää kalliomaastoa. Anoin vuoden
1962 keväällä työantajaltani kuukauden
palkatonta vapaata diplomityön tekoa var-
ten. Se minulle myönnettiin, mutta ensim-
mäisen viikon aikana työmailta soitettiin
minulle niin usein, että katsoin helpom-
maksi mennä työpaikalle päiviksi ja tehdä
diplomityötä öisin. Valmistuminen venyi
näin syksyyn. Samana vuonna valmistuivat
myös Pihlajamäen ensimmäiset asunnot.

Myymälät
Pihlajamäkeen rakennettiin elintarvike-
myymälä jokaiseen viiteen asuntosoluun.
Ne suunniteltiin asuntosuunnittelun yhte-
ydessä. Maasälväntien myymälärakennuk-
seen tehtiin Pohjolan Pesulalle (Elanto),
joka oli Helsingin ensimmäinen itsepalve-
lupesula. Sen menestyksen varmistamisek-

Pihlajamäki, Hakan puoli, tornitaloehdo-
tus. Esko Korhonen 18.3.1960. 1:200

Pihlajamäki, Hakan puoli, toteutunut tor-
nitalo. Esko Korhonen 1.6.1961. 1:250
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Pihlajamäki, Hakan puoli, rinnetaloehdotus. Esko Korhonen kesä 1960. 1:200

Pihlajamäki, Hakan puoli, toteutunut rinnetalo. Esko Korhonen 10.6.1961. 1:200
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si Elanto ja Haka sopivat, että asuintaloihin
ei tehty ajan tavan mukaisia talopesuloita.
Ostokeskukseen tullut kilpailija ja asunto-
kohtaiset pesukoneet tekivät myöhemmin
itsepalvelupesulan kannattamattomaksi, jo-
ten se lakkautettiin. Samoin kilpailija lope-
tettiin myöhemmin. Kylpyhuoneet onneksi
joustivat siihen aikaan harvinaisten pyykki-
kaappien ansiosta. Luulen, että talokohtai-
sia pesuloita kehittämällä olisi päästy ter-
veempään lopputulokseen. Myöhemmin
myös elintarvikemyymälät lopetettiin, ja
niiden tilalle tuli muuta liiketoimintaa.

Pysäköintialueet ja autotallit.
Autojen pysäköinti järjestettiin katujen yh-
teyteen. Halusimme välttää isoja pysäköin-
tikenttiä. Autopaikat sovitettiin puiden lo-
maan mikäli mahdollista. Liusketien var-
ressa olevan pysäköintitontin suunnittelus-
sa jouduin arvovaltakonfliktiin kaupungin
vs. liikennesuunnittelupäällikön kanssa,
kun halusin säilyttää tontilla olevia puita ja
kallioita. Jouduin tekemään toista kym-
mentä ehdotusta, joilla todistin, että koko
tonttia ei tarvinnut tasoittaa. Ratkaisu oli
kaksikerroksinen autotalli rinteessä. Ala-
kertaan ajettiin kadun tasossa ja yläkertaan
rakennuksen toiselta puolelta. Poikittaisin
rakentein autotalli saatiin niin matalaksi,
että lähellä olevista asunnoista ja niiden
edessä olevilta pikku pihoilta saattoi nähdä
sen ylitse.

Suunnittelun periaatteita
1. Maaston muodot ovat talojen sijoitte-
lun lähtökohta.
2. Kauniit kalliot ja herkästi vaurioituva
puusto on säilytettävä.
3. Alueen tulee olla turvallinen ympäristö
lapsille.
4. Asuntojen niukat pinta-alat on käytet-
tävä tehokkaasti.
5. Uuden rakennustekniikan kehittelyssä
arkkitehdin osuus on tärkeä.
6. Arkkitehdin on ajettava eri intressien
törmätessä lopullisten käyttäjien etua. Sii-
nä jää usein yksin.

Lasten turvallisuus oli minulle henkilö-
kohtaisesti läheinen asia. Vanhempi poika-
ni syntyi samalla viikolla, kuin aloitimme
Pihlajamäen suunnittelun. Hänen kehitys-
tään seuratessani opin monia asioita. Kun
meillä oli umpinainen parvekkeen kaide,
poika haki tuolin ja kiipesi kurkistamaan
yli. Siitä sain idean, että lapsille pitää tehdä
ikkuna parvekekaiteisiin. Tämä toteutet-
tiin heti Pihlajamäessä. Kun sähkökatkaisi-
jat olivat määräysten mukaisesti 140 cm
korkeudessa, poikani kiipeili samoin, kos-
ka halusi itse sytyttää ja sammuttaa valoja.
Aloin selvittää syytä määräykseen. Se osoit-
tautui historialliseksi. Sain aikaan muutok-
sen, jonka jälkeen Pihlajamäen toiseen vai-
heeseen asennettiin sähkökatkaisijat met-
rin korkeudelle. Käytäntö levisi pian koko
Suomeen. Yksityisautojen määrä oli juuri
ennen Pihlajamäen rakentamista kasvanut
räjähdysmäisesti. Pidimme tärkeänä, että
pihamailla sai ajaa ainoastaan huoltoajoa.
Jotkut asukkaat kyllä valittivat, kun eivät
saaneet autopaikkaa ikkunansa alle. Suuret
piha-alueet ja turvalliset koulutiet olivat
tärkeä tavoite.

Arkkitehti Sulo Savolainen suunnitteli
Pihlajamäen Hakan aluetta vuosina 1959–1964
yhdessä arkkitehti Esko Korhosen kanssa. Hän
asuu edelleen alueella.
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L a u r i  S i l v e n n o i n e n  j a
P i h l a j a m ä e n  l o u n a i s o s a

”– Aikamme instituutioon kuuluu koneellis-
tuminen.
– Koneellistumisen jalostaminen kuuluu
myös arkkitehdille.”

Lauri Silvennoinen 19641

Lauri Silvennoisen (1921–67) arkkitehdin
ura ajoittui 1950- ja 1960 -luvuille, jäl-
leenrakentamisen aikakauteen ja lähiöra-
kentamisen ensiaskeliin Suomessa. Mal-
min lentokentän läheisyydessä varttunut
Silvennoinen harrasti lentämistä, mutta
hänen kiinnostuksensa koneisiin ja tek-
niikkaan ei rajoittunut siihen. Hän kuului
niihin harvoihin arkkitehteihin, jotka oli-
vat kiinnostuneita elementtitekniikan ke-
hittämisestä 60-luvun vaihteessa. Silven-
noisen aktiivinen rooli elementtirakenta-
misen kehitystyössä painottui käytännön
työhön, erityisesti yhteistyöhön insinööri-
en kanssa. Silvennoisen kirjoitustyyli oli
lennokas, paikoin ”koneromanttinen” ja
jossain määrin arvoituksellinenkin. Näkö-
kulma oli usein filosofinen. Silvennoinen
korosti elementtien valmistusprosessin
merkitystä monipuolisesti varioitavan lop-
putuloksen saavuttamiseksi. Hän piti eri
alojen yhteistyötä tärkeänä ja katsoi, että
arkkitehdilla oli ”yleistämisen spesialisti-
na” päivystystehtävä rakennustekniikan
kehityksessä.

Merkittävä jakso tulevan Silvennoisen
tuotannon kannalta oli hänen työskente-
lynsä Alvar Aallon toimistossa 1950-luvun
alussa. Siellä hän osallistui mm. Jyväskylän
korkeakoulun suunnitteluun.2  Silvennoi-
nen perusti oman toimiston vuonna 1953.

Asuntosuunnittelusta muodostui kirkollis-
ten rakennusten suunnittelun ohella yksi
toimiston keskeisistä alueista. Helsingin
Pihlajamäen lounaisosaa voidaan pitää Sil-
vennoisen päätyönä. Siellä hän pääsi sovel-
tamaan käytännössä ajatuksiaan elementti-
rakentamisen kehittämisestä – täyselement-
titekniikka otettiin käyttöön ensimmäistä
kertaa Suomessa asuinaluetta rakennettaes-
sa. Alue perustuu vuonna 1960 pidettyyn
suunnittelukilpailuun, jonka Silvennoinen
voitti ehdotuksellaan ”Kypsää satoa”.

Kaavallinen ja tilallinen ratkaisu

”Meillä ei ole mahdollisuutta löytää
Toulouse-Lautrecin maalauksia ullakoilta
– älkäämme siis tehkö ullakoita:
elementtirakentaminen suosii tasakattoja,
puhtaita siluetteja, aurinkoterasseja.”
Lauri Silvennoinen 19643

Pihlajamäen lounaisosa on hahmotettavis-
sa eri tavoin riippuen havainnoitsijan si-
jainnista suhteessa kaupunginosaan. Lähes
aina alue näyttäytyy veistoksellisena ja voi-
makkaan kontrastisena. Oleellisia ele-
menttejä on vähän, mutta ne ovat sitäkin
voimakkaampia ja merkityksellisempiä ko-
konaisuuden kannalta. Keskeisiä rinnas-
tuksia alueen sisällä muodostuu lamellien
horisontaalisuuden ja tornien vertikaali-
suuden välille, tummien havupuiden ja ra-
kennusten valkeiden pintojen välille sekä
tasaisten, laajojen kenttämäisten alueiden
ja kallioisten metsiköiden välille. Pitkien
lamellien nauhaikkunarivit tuntuvat pai-
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koin kuljettavan virtaavaa tilaa loputto-
miin. Alueen keskellä, korkeilla metsikön
ympäröimillä kallioilla paljastuu paikoin
pitkiä näkymiä alueen ulkopuolelle saakka,
paikoin taas tornitalojen paljaat, valkeat
seinäpinnat vain pilkahtavat tiheän puus-
ton lomasta. Ulkopuolelta, lännestä ja luo-
teesta katsottuna alue vaikuttaa linnake-
maiselta. Lamellitalot muodostavat yhte-

Olli Kivisen illustraatio 1960

Lauri Silvennoisen kilpailuehdotus

Olli Kivisen illustraatio 1960 ja Silvennoisen kilpailuehdotus. Kuva: Heta Timonen.

näiseltä vaikuttavan muurin, jolle metsäi-
nen kalliorinne toimii jalustana. Tornit ko-
hoavat muurin takaa kuin keskiaikaisessa
italialaisessa kaupungissa.

Silvennoinen on sanonut halunneensa
avata alueen etelään, kohti lämmintä il-
mansuuntaa, ja sulkea sen pohjoista koh-
ti.4  Pihlajamäen lounaisosalle on aiheelli-
sesti annettu lisämääritys ”näköalakaupun-
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1

2
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4
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6

A

B

C

Silvennoisen kilpailuehdotus

Toteutuneet rakennukset

Vanhustentalo (A), Lastentalo (B) ja huoltoasema (C) eivät

kuuluneet kilpailuohjelmaan.

1, 2 Kaksi suoraa lamellia poistettiin

3, 4 Kaksi lounaisinta lamellitaloa siirrettiin n. 30 metriä länteen

5 Lamellitalo siirrettiin n. 30 metriä länteen

6 Lamellitalomuuria väljennettiin

Silvennoisen kilpailuehdotus ja Pih-
lajamäen lounaisosa toteutuneena.
Kuva: Heta Timonen.
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Pihlajamäen rakennusvai-
heet (Silvennoisen raken-
nukset). Kuva: Heta Timo-
nen

SATOn ensimmäinen vaihe, lounaisosa 1963-64

SATOn toinen vaihe, lounaisosa, 1963-64

SATOn kolmas vaihe, lounaisosa, 1964-65

SATOn neljäs vaihe, pohjoisosa, 1964-65

Ala-asteen koulu / kansakoulu,  valmistui 1965

Vanhusten asuintalo, Vuolukiventie 1, 1968
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ki”. Talojen sijoittelu ja suuntaus on valit-
tu niin, että ikkunoista avautuu näkymä
parhaimmillaan Helsingin keskustaan asti.

Pihlajamäen kokonaishahmo oli synty-
nyt jo alueen kaavoittajan, arkkitehti Olli
Kivisen työpöydällä. Yksi keskeisistä arkki-
tehtonisista ideoista Pihlajamäen lounais-
osassa, muurimaisten pitkien lamellitalo-
jen ja korkeiden tornitalojen rinnastumi-
nen, on lähtöisin Kiviseltä. Talotyyppien
valinnassa näkyy Väestöliiton 1953–54
järjestämän Asuntoreformikilpailun vaiku-
tus. Suuret rakennusmassat oli kilpailussa
todettu taloudellisimmiksi, ja pienasunnot
katsottiin parhaaksi sijoittaa tornitaloihin
ja perheasunnot pitkiin lamellitaloihin.

Kaikki Pihlajamäen lounaisosan suun-
nittelukilpailussa menestyneet ehdotukset
perustuivat lamellitalojen muodostamaan
muuriin ja alueen sisäosiin sijoitettuihin
torni- ja lamellitaloihin. Silvennoisen eh-
dotus muistuttaa eniten Kivisen Arkkiteh-
ti-lehdessä julkaistua, 14.4.1960 päivättyä
kaavaillustraatiota.5  Palkintolautakuntaan
kuuluneen arkkitehti Osmo Lapon mu-
kaan ehdotuksessa nähtiin selkeästi Viljo
Revellin Asuntoreformikilpailussa menes-
tyneen ”Sinisen nauhan” vaikutusta.6  Sil-
vennoisen toimistossa oli kilpailuehdotus-
ta tehtäessä kiinnitetty erityistä huomiota
jyrkän kalliopudotuksen ja pitkien lamelli-
en yhdistelmään.7 Kivisen illustraation aja-
tuksia haluttiin tältä osalta korostaa venyt-
tämällä lamellitalovolyymejä ja korosta-
malla siten muurimaisuutta. Silvennoinen
on maininnut pyrkineensä toteuttamaan
rakennusten volyymiryhmittelyn asema-
kaavan hengen mukaisesti siten, että voi-
makkaasti korostuvat tornitalot nousevat
nelikerroksisten lamellien muodostamalta
perustasolta.8

Silvennoinen jäntevöitti kilpailuehdo-
tuksessaan aluetta Kivisen asemakaavail-
lustraation pohjalta. Hän yhdensuuntaisti
valtaosan rakennuksista ja tavallaan toi
näin suorakulmaisen koordinaatiston yh-
deksi tekijäksi metsäiseen kalliomaastoon
sijoittuvaan väljään asuinlähiöön. Lamelli-

talojen sijoittelu ei enää seurannut Kivisen
tarkkaan tutkittuja korkeuskäyriä. Kilpai-
luehdotuksessa alueen sisäosaan oli sijoi-
tettu tornien lisäksi nelikerroksisia lamelli-
taloja, joiden kaikista asunnoista ei kilpai-
lulautakunnan mukaan olisi ollut opti-
maalisia näköalamahdollisuuksia. Alueen
lounaisreunan lamellit sijaitsivat tiukan
muurimaisesti osittain limittäin. Torneja
oli Silvennoisen ehdotuksessa kuusi, vain
puolet Kivisen illustraatiossa esitetyistä.
Kivisen illustraation keskimmäinen, ny-
kyisen Kiillepuiston päiväkodin ja Kiilletie
5:n kohdalla sijainnut torniryhmä oli hä-
vinnyt ja sen paikalla oli myymäläraken-
nuksia, alakoulu, seimi, yksi tornitalo ja
autotalli. Kiillepuiston kallioinen mäki oli
jätetty vapaaksi rakentamiselta. Sorsapuis-
ton lammikko oli esitetty geometrisena al-
taana. Yleiset rakennukset jäivät kilpailun
ulkopuolelle.

Lounaisosan asemakaava jäntevöityi
entisestään työstettäessä. Talojen paikkoja
tarkennettiin, alueen keskiosasta poistet-
tiin kaksi suoraa lamellia, jotka olisivat jää-
neet ilman näköalaa, ja tornien lukumää-
rää kasvatettiin kymmeneen. Kaksi lounai-
sinta lamellia ja Vuolukiventie 2–4 siirret-
tiin kolmisenkymmentä metriä länteen.
Lounaista lamellimuuria väljennettiin.
Huoltorakennusten määrää vähennettiin.
Lounaisosan asemakaava päivättiin
24.4.1961 ja vahvistettiin 4.8.1961.

Rakennukset

”Meillä ei ole taloudellisia edellytyksiä
eikä arkkitehtonista tarvetta rakentaa
kulmia, kulman kulmia ja lokeromaisia
huoneita: elementtitekniikka suosii
”harvoja” ratkaisuja – sallikaamme siis
aamuvoimistelu kylpyhuoneessa.”
Lauri Silvennoinen 19649

Kilpailuehdotusta tehtäessä Silvennoinen
itse suunnitteli asuntopohjia, kun avusta-
jat keskittyivät asemakaavaan. Asuntopoh-
jat olivat jo kilpailuvaiheessa peruspiirteil-
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tään toteutuneen kaltaisia. Tornitaloihin
sijoitettiin ajankohdan näkemysten
mukaisesti10 pienasuntoja ja lamellitaloi-
hin suurempia asuntoja perheellisille.

Lamellitaloihin tuli useita asuntotyyp-
pejä yksiöistä kuuden huoneen ja keittiön
ratkaisuihin. Asuntoja on kerrosta ja por-
rashuonetta kohti 2–4. Lamellityyppejä on
viisi, ja niitä yhdistelemällä on saatu halut-
tu huoneistojakautuma.11 Talojen sisään-
tulopuolen graafiset, voimakkaan horison-
taaliset nauhaikkunajulkisivut muodosta-
vat kontrastin kalliolla kohoaville torneil-
le. Ainekset ovat niukat: valkoiseksi maa-
lattu betonipinta, yhtenäinen ikkunanau-
ha siroine puitteineen ja sokkelikerros har-
maata betonia.12 Kapeiden, porrashuonei-
den rytmittämien nauhaikkunoiden taak-
se sijoittuu makuuhuoneita, kylpyhuonei-
ta ja keittiöitä. Keittiö- ja saniteettitiloissa
on sovellettu läpikuljettavaa ratkaisua, jos-
sa wc ja kylpyhuone ovat erilliset. 13 Olo-
huoneet, osa makuuhuoneista ja parvek-
keet suuntautuvat etelään kohti näköalaa.

Tornitalot olivat vielä kilpailuvaiheessa
parvekkeettomia,14  ja etenkin yksiöt olivat
pieniä. Vaakaleikkaukseltaan porrastettu-
jen talojen pohjoissiipi oli jo tässä vaihees-
sa vastakkaista siipeä pitempi, mikä ratkai-
si valonsaannin kannalta hankalimman
nurkkauksen. Tornitalojen asuntopohjat
muuttuivat lamellitaloja enemmän jatko-
kehittelyssä. Taloihin sijoitettiin kaksi yk-
siötä, yksi kaksio ja yksi kolmen huoneen
ja keittiön asunto kerrosta kohti. Suurem-
pien asuntojen kapeita vaakasuuntaisia
keittiönikkunoita ja sisäänvedettyjä tuule-
tusparvekkeita lukuun ottamatta asunto-
jen ikkunat on suunnattu länteen, kohti
valoa ja näköalaa, joka ylimmistä kerrok-
sista ulottuu Helsingin keskustaan
saakka.15 Asuntojen wc- ja kylpyhuonetilat
on sijoitettu rakennuksen ytimeen.16

Muotokieleltään niukoissa julkisivuissa
suuntaus lounaaseen korostuu voimak-
kaasti. Koko porrastettu lounaisjulkisivu
on aukotettu. Suoran, pelkistetyn koillis-
julkisivun tuuletusparvekkeet ja keittiön-

ikkunat muodostavat ”vetoketjuaiheen".17

Kaakkois- ja luoteisjulkisivut ovat täysin
aukottomat. Pystysuuntaiset, alun perin si-
porexista tehdyt kapeat julkisivuelementit
korostavat vertikaalisuutta.

Pihlajamäen lounaisosan rakentaminen

”Jännittäkäämme rakennukset kalliorinteil-
le ja antakaamme nosturiratojen ryömiä
betonilaattoja myöten luontoon
koskematta...”
Lauri Silvennoinen 196418

Pihlajamäen Saton19  rakennuttama osa ra-
kennettiin neljässä vaiheessa. Kolmeen
ensimmäiseen vaiheeseen kuuluivat lou-
naisosan rakennukset ja neljänteen kolme
lamellitaloa Pihlajamäen pohjoisosassa. En-
simmäiset kolme lamellitaloa ja kaikki lou-
naisosan tornitalot rakennettiin käyttäen
suurmuotti- ja kasettimuottitekniikkaa. Sii-
nä seinän kokoiset muotit siirrettiin ennen
uusien holvin valua uuteen valupaikkaan.
Yhtään alueen tornitaloa ei rakennettu täy-
selementtityönä. Tornitalojen ulkopinta
tehtiin maalatuista siporex-kevytbetoniele-
menteistä. Tavoitteena oli mahdollisimman
valmis pinta rappausta välttäen.20

Toisen rakennusvaiheen lamellitaloissa
siirryttiin täyselementtirakentamiseen. Sil-
vennoinen kiitti rakennuttajaa ja element-
tisuunnittelijaa myönteisestä suhtautumi-
sesta asuntosuunnittelun tarpeisiin so-
peutettaessa alun perin suurmuottitekniik-
kaa ajatellen tehtyjä suunnitteluratkaisuja
täyselementtitekniikkaan soveltuviksi.21

Saton toimesta perustettiin elementtiteh-
das Asuntoelementti Oy.22  Tehdas sopi
ruotsalaisen rakennusliike Ohlsson & Skar-
ne Ab:n kanssa Skarne-järjestelmän
käyttöönotosta.23 Koska elementtitekniik-
kaa ei juuri ollut käytetty Suomessa aikai-
semmin asuinalueita rakennettaessa, Sato
solmi suunnitteluyhteistyön ruotsalaisten
asiantuntijoiden kanssa. Lauri Silvennoinen
piti ratkaisua jälkeenkin päin oikeana.24

Pihlajamäen lounaisosassa sovellettiin
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ns. raskasta Skarne-elementtisysteemiä.25

Kysymyksessä oli suurlevyjärjestelmä, jossa
elementit olivat huoneen seinän tai väli-
pohjan kokoisia. Väliseinät olivat kantavia.
Seinäelementtien maksimipituus oli Pihla-
jamäessä muottien rajoittamana kuusi
metriä26. Kevyellä ulkoseinällä ei ollut ra-
kenteellista merkitystä. Raskaan Skarne-
menetelmän etuihin kuului Silvennoisen
mukaan se, että seinien maksimipituuksi-
en alle menevien mittojen toteuttaminen
oli sitä käyttäen yksinkertaista. Moduuleis-
ta ei oltu riippuvaisia ja johtokanavien
teko ja sähköasennukset olivat helppoja.27

Täyselementtivaiheen toteutus
Raskaiden välipohjaelementtien valmistus-
ta varten Pihlajamäkeen rakennettiin työ-
maavalimo. Välipohjalaatat valettiin vaa-
katasossa puulaitaisilla, betonipohjaisilla
muoteilla, joihin asetettiin ennen valua
asennuksiin tarvittavat muoviputket ja
sähkörasiat. Betoni sai jähmettyä muoteis-
sa vuorokauden, jonka jälkeen muotit pu-
rettiin ja elementit siirrettiin varastoon.
Valimolla oli sateen varalta kaksi kiskoilla
kulkenutta suojakatosta. Väli- ja ulkosei-
näelementit tehtiin Kontulassa sijainnees-
sa Asuntoelementti Oy:n valimossa.28 Vä-
liseinäelementit valmistettiin pystyvaluna
kahdessa kymmenen elementin patteri-
muotissa. Muotin valulokerot varustettiin
ennen valua sähkörasioilla ja terästangoilla,
joilla aikaansaatiin tarpeelliset johtokana-
vat. Muotti purettiin vuorokauden kuluttua
ja elementit siirrettiin valuhallista välivaras-
ton kautta ulkovarastoon. Hormielementit
valettiin toisessa patterimuotissa. Kerrostet-
tujen ulkoseinäelementtien rakenne oli sisä-
pinnasta lukien: 8 cm teräsbetoni, 10 cm 75
kg/m2 vuorivilla, 4,5 cm ulkopinnalta har-
jattu teräsbetoni. Sisä- ja ulkopintalevyt si-
dottiin toisiinsa harjateräksestä ja teräslan-
gasta hitsatuilla siteillä.29

Täyselementtitekniikalla toteutetuissa
lamellitaloissa välipohjat asennettiin ensim-
mäisenä. Seuraavaksi asennettiin kantavat,
huoneen mittaiset väliseinät, ja niiden jäl-

keen asennettiin taas seuraavan kerroksen
välipohjat. Lopuksi asennettiin ulkoseinät.
Asennustyö eteni ketjumaisesti. Rakennuk-
sen vierellä kulki nosturi, jolla asennettiin
kolmen lamellin jakso kerrallaan.30

Pihlajamäen Saton alueen neljännen ra-
kennusvaiheen valmistuttua noin 1965
Silvennoinen suunnitteli alueelle vielä van-
husten asuintalon ja kansakoulun. Silven-
noisen yhteistyö Saton kanssa jatkui sau-
mattomasti Kontulassa, jonne hän suun-
nitteli vaikuttavan, tinkimättömän koko-
naisuuden korkeista ja matalista lamellita-
loista. Niissä on vielä nähtävissä heijastu-
mia Pihlajamäessä toteutuneesta hienova-
raisesta valkoisesta nauhaikkunaminima-
lismista. Uransa viimeisissä asuntosuunnit-
telukohteissa Silvennoinen jatkoi Pihlaja-
mäestä tuttujen teemojen kehittelyä. Julki-
sivuarkkitehtuurin suhteen hänkin joutui
lopulta antamaan periksi rakennusteolli-
suuden taloudellisuustavoitteille.

Arkkit. yo Heta Timonen on osallistunut Suunnittelutoi-

misto Molinossa Pihlajamäen maisemaselvityksen tekoon.

Hänen diplomityönsä “Lauri Silvennoinen, teollisen ra-

kentamisen pioneeri Pihlajamäen lounaisosan suunnitte-

lijana” valmistui helmikuussa 2003.

1 Silvennoinen, Lauri. Pro–contra–kone, Arkkitehti
7–8/1964.
2 Jyväskylän yliopiston ensimmäisen vaiheen arkkiteh-
tisuunnitelman toteuttamista valvoivat Aallon lisäksi
toimiston arkkitehdit Elissa Aalto, Lauri Silvennoinen
ja Erkki Karvinen. Toista vaihetta valvoivat Aallon li-
säksi Erkki Karvinen, Lauri Silvennoinen ja Erkki Luo-
ma. Lukkarinen, Päivi: Alvar Aallon Kasvatusopillinen
korkeakoulu, menneitten motiivien kiteytymä, Jyväs-
kylä 1994, s. 15 ja 17.
3 Silvennoinen, Lauri: Pro–contra–kone, Arkkitehti
7–8/1964.
4 Hurme, Riitta: Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihla-
jamäkeen, Tammisaari 1991, s. 162.
5 Pihlajamäen alueen kokonaisluonnos 1:4000. Olli
Kivinen 14.4.1960. Silvennoiselle tornitalojen ja muu-
rimaisten lamellien yhdistelmä oli tuttu jo hänen yh-
dessä arkkitehti Dag Englundin kanssa Tampereelle
suunnittelemastaan Kalevankartanosta (1956–60),
joka tosin oli rakennettu merkittävällä tavalla toisenlai-
seen maastoon, loivaan rinteeseen.
6 Aino Niskasen tiedonanto 2002.
7 Erkki Juutilaisen haastattelu 12.12.1998. Pekka Pak-
kala / Rakennustaiteen seura.



24

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

8 Hurme, Riitta: Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihla-
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toukokuun 2. päivänä 1953.
11 Hurme, Riitta: Asuntorakentamisen murrosvaiheita
1940-luvulta 1960-luvulle, Betoni Suomessa 1860–
1960, Jyväskylä 1991, s. 105.
12 Puhtaaksivaletut betonielementit maalattiin muovi-
maalilla valkoiseksi. Nauhaikkunoiden jakopuitteissa
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vät näköalat. Huonona puolena mainittiin se, että ikku-
noita oli vaikeaa tai mahdotonta pestä. Åkerblom, Satu:
Asuminen ja elämänkaari, Helsinki 1990, liite B, s. 3.
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7–8/1964.
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kitehti 10–11/1964.
22 Asuntoelementti Oy perustettiin vuonna 1962. Sen
päävalimo sijaitsi Kontulassa, jonka lisäksi sillä oli
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28 Hurme, Riitta: Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihla-
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H a r r y  S c h u l m a n

P i h l a j a m ä k i  O l l i  K i v i s e n
a s e m a k a a v a t u o t a n n o s s a
p ä ä k a u p u n k i s e u d u l l a

Tässä artikkelissa esitellään ensin aikaa ja
tilannetta, jossa Pihlajamäki syntyi ja ker-
rotaan Olli Kivisestä kaavoittajana, lähin-
nä hänen asemakaavatuotannostaan pää-
kaupunkiseudulla. Lopuksi tuodaan esille
Pihlajamäen erityispiirteitä nykytilanteen
valossa suojelukaavoituksen näkökulmas-
ta.

Pihlajamäen syntyolosuhteista
Pihlajamäen syntyvaiheisiin, 1950- ja 60-
lukujen taitteeseen, sijoittuu tavallista
merkittävämpi käännekohta yhteiskunnal-
lisessa kehityksessä ja kaupunki-
suunnittelussa. Tuo aika oli uuden tekno-
logian voittokulkua ja täynnä tulevaisuu-
den uskoa. Sotakorvaukset oli maksettu,
olympialaiset pidetty ja kansa alkoi vauras-
tua. Radiosta ja vähitellen myös televisios-
ta seurattiin suurvaltojen kilpavarustelua ja
avaruuden valloitusta.

Sotien takia välillä keskeytynyt moder-
nismi alkoi vasta tuolloin sellaisessa teolli-
sessa muodossa, jota funktionalismi yhteis-
kunnallisena manifestina ja tyylinäkin oli
ennakoinut. Välillä oli tehty orgaaniseksi,
romanttiseksi, jopa humanistiseksi kutsut-
tua arkkitehtuuria, jonka niin kutsuttu ra-
tionalistinen modernismi otti haltuunsa –
ensin hienovaraisesti, sitten brutaalisti.

Lähiöperiaatteesta oli tullut tuon ajan
kaupunkisuunnittelun ja nyt aiheena ole-
van kaavoituksen ydinasia. On kiinnosta-
vaa havaita, että vaikka yhteiskunnan talo-
udellisesta järjestyksestä käytiin kovaa ide-
ologista kilpailua, yhdyskuntien alueellista
ja tilallista järjestystä koskevat ratkaisut oli-

vat samankaltaisia sekä kapitalistisella puo-
lella että suunnitelmataloudessa. Teollistu-
misen ja kaupungistumisen edetessä tradi-
tionaalinen rakentamistapa joutui moder-
nin haastamaksi – yhteiskuntajärjestelmäs-
tä riippumatta.

Arkkitehti ja professori Olli Kivinen oli
Suomen ensimmäisen asemakaavaopin
professorin Otto-I. Meurmanin oppilas ja
seuraaja kyseisessä virassa. Meurman oli
syvällisesti perehtynyt puutarhakaupunki-
aatteeseen ja lähiöperiaatteeseen ja sovelsi
näitä suomalaisiin oloihin mm. tunnetussa
kirjassaan Asemakaavaoppi (1947). On
luonnollista ajatella, että Kivisen läheiset
esikuvat ja varhainen ajattelutapa liittyivät-
kin aluksi puutarhakaupungin malliin, eri-
tyisesti Käpylään ja varhaiseen Tapiolaan.
Kivisen itsenäistyttyä, mikä tapahtui juuri
Pihlajamäen suunnittelun aikoihin, suun-
nitelmiin tuli uudenlaista, Le Corbusieriin
viittaavaa uhoa ja uljautta1.

Pihlajamäki kuuluu pioneeritapauksiin
paitsi modernismin ja modernisaation nä-
kyvänä ulkoisena merkkinä myös sosiaali-
sena innovaationa ja mallina kaupunkira-
kennetta ja rakentamista uudistettaessa
(esim. Eräsaari 1987, Hurme 1991, Han-
konen 1994). Kaupunkirakenteellisesti
Pihlajamäen ratkaisu oli lähiöperiaatteelle
ominaista ”soluttaista hajakeskitystä”, joka
sivuutti pääradan varren luonnollisen kas-
vun. Varsinkin Malmiin nähden se edustaa
eräänlaista yhteiskuntakehityksen ”pukki-
hyppyä”, jossa loikattiin edellisen vaiheen
eli radanvarsiyhdyskuntien yli.

Malmi on Pihlajamäkeen nähden lähin



26

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

isompi asema- ja keskuspaikka, joka oli ol-
lut Helsingin maalaiskunnan (nykyisin
Vantaan kaupunki) keskus vuoteen 1946
asti, ennen suurta alueliitosta. Malmi oli
Pihlajamäkeä suunniteltaessa vireä, melko
itsenäinen yhdyskunta, jossa toimi mm.
koulu, kirjasto, kunnantalo, lääkäri, ap-
teekki, palokunta, suomen- ja ruotsinkieli-
nen nuorisoseura ja työväenyhdistys.

Pihlajamäen suunnittelun aikoihin
aluerakentamiseen2 liitettiin systemaatti-
nen, rakentamisen rahoitusjärjestelyihin ja
valittuihin kohteisiin sidottu asuntosäästä-
minen. Tällä tavoin saatiin pääomia ja riit-
tävän suuria, edullisesti toteutettavia koh-
teita rakennusteollisuudelle. Vieläkin kiis-
tellään siitä, onko aluerakentamismenette-
ly samalla kokonaistaloudellisesti kannat-
tavaa ja myös kotitalouksien etu.

Helsingin kaupunki neuvotteli näistä
asioista Pihlajamäen kaavoitukseen ja tont-

tien luovutukseen liittyen rahoittajien
kanssa (esim. Hurme 1991). Mukana oli
mm. silloinen Työväen Säästöpankin pää-
johtaja Mauno Koivisto, Postipankin enti-
nen pääjohtaja Teuvo Aura – ja Olli Kivi-
nen. Keskusteluissa tuli esiin pankkien
kiinnostus saada aikaan aluerakennus-
suunnitelmia, jolloin voitaisiin toteuttaa
suunnitelmallista asuntosäästötoimintaa3.

Pihlajamäen (silloin vielä Aarnikanmä-
ki) asemakaavaluonnosta käsiteltiin ensim-
mäisen kerran kiinteistölautakunnan ase-
makaavajaostossa 8.4.1959 – asia jäi pöy-
dälle sen selvittämiseksi, olisiko alueella
mahdollista toteuttaa aluerakentamista,
minkä katsottiin vaikuttavan olennaisesti
myös kaavan suunnitteluun. Rakennus-
liikkeet Sato ja Haka sekä Aravan johto tu-
livatkin neuvotteluihin mukaan (Hurme
1991, 146). Kiinteistölautakunta hyväksyi
asemakaavaehdotuksen 11.5.1959, kau-

Eliel Saarisen Suur-Helsingin yleisasemakaavan 1918 periaatemalli ennakoi Pihlajamä-
en rakentamista.
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punginvaltuustossa se oli esillä 2.12.1959
ja 15.6.1960.

Pihlajamäen asemakaava Olli Kivisen
tuotannossa
Pihlajamäen edustamalle teolliselle lähiö-
rakentamiselle oli erityinen yhteiskunnalli-
nen tilaus – suuri muutto maaseudulta
kaupunkeihin. Sotien aiheuttamat poikke-
usolot olivat padonneet Suomen teollistu-
mista ja kaupungistumista, mutta 1950-
luvulla pato alkoi murtua ja seuraukset
tuntuivat rajuina. Helsingin seutu otti vas-
taan suurimman osan muuttoliikkeestä,
1960-luvulla noin 170 000 henkeä. Uudet
kaupunkilaiset asutettiin pääasiassa lähiöi-
hin ja siinä Olli Kivisellä oli tienraivaajan
rooli.

Kivinen tunnetaan ehkä parhaiten
yleiskaavoittajana. Aluksi hän työskenteli
yhteistyössä professori Otto-I. Meurmanin
kanssa (mm. Kajaanin yleiskaava 1950, Jo-
ensuu 1953), mutta itsenäistyi jo 1950-lu-
vun lopulta lähtien (mm. Hämeenlinna
1953–57, Varkaus 1959–1961). Vuonna
1960 Kivinen valittiin Meurmanin seuraa-
jaksi asemakaavaopin professuuriin Teknil-
lisessä korkeakoulussa.

Kaavoituksen peruselementit muuttui-
vat siten, että Kajaanin kaavassa omakoti-
tontit ja maanläheinen sijoittelu olivat vie-
lä keskeisellä sijalla, mutta Hämeenlinnan
yleiskaavakirjassa esiteltiin jo lähiön suun-
nitteluperiaatteita. Asuinkerrostalojen tuo-
tanto oli voimakkaassa kasvussa ja alkoi
saada teollisia muotoja. Uudisrakentami-
sen ja asumisen ihanteena ollut puutarha-
kaupunki muuntui soluttaiseksi hajakeski-
tysperiaatteeksi. Asumalähiö oli sen ajatte-
lutavan ydin.4

Noihin aikoihin suunnittelusta tuli en-
tistä selvemmin moniammatillista tiimi-
työtä, jonka tukena alettiin käyttää yhä
enemmän tilastoja, selvityksiä ja erilaisia
mitoitusnormeja. Vaikka Kivinen paneu-
tui tällaiseenkin työskentelyyn aina väitös-
kirjan kirjoittamista myöten (1960) hän
oli samalla huolissaan, että normit yhdis-

tettyinä poliittiseen päätöksentekoon jäh-
mettivät suunnittelua. Pyrkimys taiteelli-
seen kokonaisotteeseen näkyykin yleensä
vahvana Kivisen suunnittelutöissä.

Olli Kivisen kaavoja on myös kritisoitu
paljon. Usein luonteva vaihtoehto olisi ol-
lut suomalaiselle kaupungille aiemmin
tunnusomainen tiivis ja matala rakenne eli
puukaupungin idean säilyttäminen. Kivi-
sen puolustukseksi voi tuoda esiin hänen
pyrkimyksensä tuottaa arkkitehtonisesti
laadukkaita ratkaisuja massamittaista te-
hokkuutta tavoittelevassa yhteiskunnassa.

Pääkaupunkiseudulla Olli Kivisen ase-
makaavatuotanto käsittää ainakin neljä
kohdetta Pihlajamäen lisäksi: Kaivoksela,
Lehtisaari, Kulosaari ja Laajasalon Yliskylä.
Kaivokselassa maanomistajat olivat teettä-
neet Kivisellä rakennuskaavan vuonna
1956 maatalousmaan arvoa nostamaan.
Alue kuului Helsingin maalaiskuntaan,
mutta postiosoite oli kuitenkin Helsinki
44. Rakennusliike Puolimatka ostikin Kai-
vokselan pellot, noin 60 hehtaaria vuonna
1960, ja vain vuotta myöhemmin aluetta
alettiin jo rakentaa – samanaikaisesti Pih-
lajamäen kanssa. Rakennusliike hoiti myös
kunnallistekniikan. Ensimmäiset kerrosta-
lot valmistuivat 1962 ja vuonna 1966 alue
oli valmis, 50 000 kerrosneliömetriä asun-
toja, liiketilaa ja yleisiä rakennuksia.

Lehtisaaren kaavoitus vuonna 1959 oli
Helsingin kaupungin ja Helsingin pitäjän
seurakuntien tilaustyö, jossa Otto-I.
Meurman oli mukana seurakuntien edus-
tajana. Lehtisaaren asemakaavalle on omi-
naista lennokas massoittelu ja luonnon
huomioon ottaminen keskittämällä raken-
taminen muutamiin ryhmiin (kuva). Ra-
kennusoikeus määrättiin samoin perustein
kuin viereisen Kuusisaaren, mikä merkitsi
tehokkuuslukua 0,125 ja 65 000 kerrosne-
liömetriä. Kivisen oman kuvauksen mu-
kaan (1960) saaren korkein kukkula lanke-
si luonnostaan kerrostaloin rakennettavak-
si. Kerrosten määrä pidettiin vain kolme-
na. Rakennukset korostavat matalana kaa-
rena avarat näköalat tarjoavaa saaren lakea.
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Kahden kerrostaloalueen lisäksi kaavassa
on kolme rivitalojen ja kaksi omakotitalo-
jen ryhmää. Yleiset rakennukset; koulu,
seurakuntatalo ja ostoskeskus paikoitus-
alueineen on sijoitettu valtaväylän etelä-
puolisen niittyaukeaman reunoille.

Kaavan osoittama rakennusoikeus to-
teutui, mutta Kivisen kunnianhimoisim-
mat, perspektiivikuvista näkyvät tavoitteet
eivät kuitenkaan materialisoituneet maas-
toon. Lehtisaareen rakennettiin varsin ta-
vanomaisia kerros- ja rivitaloja. Statuksel-
taan ja hintatasoltaan Lehtisaaren asunnot
kuuluvat Helsingin kärkijoukkoon, mutta
se johtunee muista seikoista kuin Kivisen
laatimasta kaavasta.

Kivinen sai Helsingin kaupungilta
suunniteltavakseen Kulosaaren pohjoisosi-
en rakentamatta jääneet alueet, joiden ase-
makaava vahvistettiin vuonna 1959. Kulo-
saaren ostoskeskus ja sen ympärillä olevat
kerrostalot ovat toteutuneet sen mukaan.
Kaava herätti aikanaan aika paljon kritiik-
kiä. Kivinen itse oli pahoillaan kaavaan
määrätystä suuresta tehokkuudesta. Kaa-
vallisesti alue ei tunnu mitenkään erityisel-
tä Kivisen muuhun tuotantoon nähden,
mutta Kulosaaren vahva maine ja Helsin-
gin keskustan läheisyys lisäävät alueen ar-
vostusta.

Kivisen asemakaavoittamista alueista
Pihlajamäki on maineikkain. Se edustaa
metsäkaupunkia parhaimmillaan. Raken-
nusryhmät ovat veistoksellisen kauniita ja
niiden suhde toisiinsa ja maastoon on vai-
kuttava. Kaavoitettu alue käsittää vähän yli
100 hehtaaria jyrkästi vaihtelevaa maastoa
korkeuserojen ollessa yli 30 metriä. Alueen
halkaisee syvä, jyrkkäreunainen laakso
(Moreenitie–Rapakiventie).

Pihlajamäen kaavoitus ja rakennus-
suunnittelu toteutuivat rinnatusten, sa-
moin kuin Laajasalon Yliskylässä viitisen
vuotta myöhemmin. Asuntoalueet on si-
joitettu korkeampaan maastoon laakson
kummallekin puolelle siten, että kadut
kiertävät pääosin kortteleiden ulkopuolel-
la. Alueen sydän on liikekeskus, joka sijait-

Osa Lehtisaaren asemakaavasta ja kaa-
revan kerrostalon perspektiivikuva. Arkki-
tehti, professori Olli Kivinen. Arkkitehti 4–
5/1960.
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Pihlajamäen asemakaava. Arkkitehti, professori Olli Kivinen.
Arkkitehti 4–5/1960.

see laaksossa kerrostaloalueiden keskellä,
pääväylän vieressä. Sen lähettyville on si-
joitettu joukko yleisiä rakennuksia. Raken-
nusliike Haka sai rakennettavakseen liike-
keskuksen pohjoispuolisen alueen ja länsi-
puolisen rakensi Sato. Kumpikin näistä ja-
kautuu kahteen ”asumasoluun”, joille oli
kaavoitettu omat elintarvikemyymälänsä,
lastentarhansa, huoltorakennuksensa ja

kahdelle solulle yhteinen alakoulu.
Asuntoalueet koostuvat kerros- ja rivi-

talokortteleista, joihin itä- ja koillisosassa
liittyy pari vanhaa pientalojen ryhmää. Ra-
kennusten päätyyppinä on 3–4 kerroksiset
kaitiotalot, jotka on osittain suunniteltu
”ylipitkiksi” Kiviselle ominaiseen tapaan.
Hänen mukaansa (1960) tällä tavoin pyrit-
tiin alentamaan rakennuskustannuksia,
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säästämään vapaa-alueita ja aikaansaamaan
eheämpiä asemakaavallisia ryhmityksiä.
Tornitaloissa, joissa on 8 kerrosta, on pien-
asuntoja yksinasuvia ja lapsettomia perheitä
varten. Koko asemakaava-alueen arvioitu
asukasmäärä oli 9 350, josta Hakan ja Saton
alueiden yhteinen osuus oli 6 850 asukasta.

Pihlajamäen lounasosa tuo erityisesti
mieleen Le Corbusierin ihanteet ja tavara-
merkin, vaikka kohteen koko ja asema
kaupunkirakenteessa ovatkin esikuvaansa
verrattuna vaatimattomia. Tornitalot hoh-
tavat valkoisina ja kohoavat muurimaisten
lamellitalojen takaa. Massoittelu on kau-
kaa katsottuna sykähdyttävä, mutta lä-
hempää koettuna todellisuus on toisenlai-
nen. Tilan yhtenäisyyden vaikutelma ei
olekaan niin vakuuttava ja varsinkin lou-
naisosan pihat tuntuvat ylimitoitetuilta.
Pysäköintialueita on aivan talojen yhtey-
dessä ja toteutunut liikenneratkaisu vai-
kuttaa keskentekoiselta. Laajimpien pysä-
köintikenttien pusikoituneisuus viittaa mi-
toitusongelmiin ja niillä on autonromuja
(Graniittitien ja Liuskepolun kulma). Tor-
nitaloja rumentaa niihin lisätty eristävä
kuori ja yhteen kaitiotaloon on ilmestynyt
oudonnäköisiä hissirakennelmia.

Pihlajamäki suojelukohteena
Tarkastelen lopuksi Pihlajamäkeä suojelun
näkökulmasta. Otan esille seikkoja, jotka
mielestäni ovat osoittautuneet kestäviksi
tai vähemmän onnistuneiksi. Arvioinnissa-
ni käytän eräänlaista arvologiikkaa – tut-
kin Pihlajamäen ominaisuuksia käyttöar-
vojen, vaihtoarvojen ja symbolisten arvo-
jen avulla (esim. Baudrillard 1972).

Käyttöarvot näyttäytyvät asukkaiden
arjen sujumisessa, rakennusten ja alueen
käytössä ja ylläpidossa. Valmistumisensa
aikoihin Pihlajamäki merkitsi useimmille
muuttajille lisää tilaa ja mukavuuksia, uu-
denaikaista keittiötä, kylpyammetta, par-
veketta. Tornitalojen ensimmäiset asukkaat
kertoivatkin, että ”kuin taivaaseen olisi
päässyt” (Astikainen ym. 1997). Vähitellen
Pihlajamäki osoittautui kuitenkin asukas-

määrältään liian pieneksi voidakseen ylläpi-
tää ja kehittää omavaraisuuttaan. Esimer-
kiksi Ruotsissa oli jo 1950-luvulla käyty
kriittistä keskustelua ”nukkumalähiöistä” ja
vastalääkkeeksi kehitelty tavallista asumalä-
hiötä tehokkaampaa ja työpaikkoihin sat-
saavaa ABC-kaupungin mallia (arbeta–bo-
centrum, esim. Johansson 1987, 547).

Asuntojen hinnat edustavat markkina-
voimien määrittelemiä vaihtoarvoja. Pihla-
jamäen hintataso on jonkin verran helsin-
kiläisten lähiöiden keskimääräistä tilannet-
ta alhaisempi. Kivisen pääkaupunkiseu-
dulle kaavoittamista alueista se taitaa olla
”edullisin” asunnontarvitsijalle. Hinnoissa
ei siis näy mitään arkkitehtuurilisää, pi-
kemminkin päinvastoin. Hintavertailuja
tehtäessä on muistettava, että asuntojen
hintoihin vaikuttaa mm. alueen sijainti
kaupunkirakenteessa, koko alueen väestön
ja asuntokannan rakenne sekä lähipalvelu-
jen monipuolisuus ja laatu. Nämä seikoilla
on tietenkin yhteyksiä asemakaavoituk-
seen, mutta hyvin monimutkaisella tavalla.

Symbolisiin arvoihin sisältyy ennen
kaikkea kulttuurisia merkityksiä. Pihlaja-
mäen tätä olemusta kuvaa esimerkiksi, että
Risto Jarva filmasi lounaisosaa vuonna
1969 valmistuneeseen futuristiseen tieteis-
elokuvaansa Ruusujen aika. Pihlajamäki
voidaankin nähdä modernismin monu-
mentaalisena taideluomana ja sellaisena
jopa maailmanperintöön kuuluvana. Yhte-
ys kansainväliseen lähiöperiaatteeseen on
niin ilmiselvä. Tätä puolta arvioitaessa alu-
een ja rakennusten autenttisuus – alkupe-
räisyys, aitous ja ajan patina ovat tärkeitä
ominaisuuksia. 1970- ja 80-lukujen uudis-
rakennusryhmät, tornitalojen pellitykset,
nauhaikkunoiden uusiminen alkuperäises-
tä poikkeavalla tavalla ja hissien takia ra-
kennetut porrastornit ovat väistämättä
murentaneet näitä arvoja.

Vaikka autenttisuus on suojelun kan-
nalta tärkeä ominaisuus, niin sellaista ei
pidä säilöä, mikä ei toimi. Aika tekee kau-
pungin, ei esimerkiksi arkkitehtuuri tai
kaavoitus. Käyttöarvoiltaan alue kaipaakin
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kohennusta. Asukkaita ja suurempia asun-
toja sekä toimitiloja tarvitaan lisää. Alueen
sydäntä, erityisesti ostoskeskusta, on elvy-
tettävä.

Kaavan mukaisten keskeisten näkymi-
en ja avointen tilojen säilyttäminen tai pa-
lauttaminen on tärkeää, samoin vanhasta
rakennuskannasta huolehtiminen. Väljyyt-
tä nykyisessä kaavassa on silti liikaakin. Sii-
tä kertovat mm. siellä täällä näkyvät pusi-
koituneet pysäköintikentät ja pihoihin va-
luvat liikennejärjestelyt.

Pihlajamäen suojeluarvoja pohdittaessa
on siis olennaista tunnistaa alkuperäisen
kaavan keskeinen idea vahvuuksineen ja
heikkouksineen. Olli Kivinen on sovelta-
nut Otto-I. Meurmanin oppeja sekä solu-
rakenteessa että maastoja mukailevassa ka-
tuverkossa.5  Kaavallisen idean toisen puo-
len muodostavat ympäristöä voimakkaasti
hallitsevat, veistokselliset rakennuskoko-
naisuudet. Varsinkin lounaisosassa solura-
kenne on pikemminkin tekninen ratkaisu,
jossa ei ole yhteiseen oleskeluun houkutte-
levia paikkoja. Rakennusten välien käyttö-
mahdollisuudet eivät ole erityisen hyvät.
Koillisosa on inhimillisempi, erityisesti la-
mellitalojen muodostamien suojaisten pi-
hojen takia.

FT, dosentti Harry Schulman toimii tutkimus-
päällikkönä Helsingin kaupungin tietokeskuksessa.

Viitteet

1 Kerrotaan, että Olli Kivinen ei koskaan suoraan
myöntänyt Le Corbusierin tuotantoa esikuvakseen,
mutta yhtäläisyydet ovat joka tapauksessa ilmiselvät.
Pihlajamäki viestii valoa, ilmaa ja vihreyttä ja toteuttaa
muutenkin aika pitkälle Le Corbusierin (1988) moder-
nin rakentamisen ohjelmallista julistusta asuntojen
joustavista pohjaratkaisuista, kattoterasseista, vaaka-
suorista ikkunanauhoista, pilareille nostetuista mas-
soista, vapaasta liikkumisesta.
2 Tosin ahtaan määritelmän mukaan aluerakentami-
nen olisi vain rakentajan aloitteesta kunnan kanssa teh-
dyn sopimuksen mukaisesti rakentajan maalle tapahtu-
vaa toimintaa. Pihlajamäen rakentaminen tapahtui
Helsingin kaupungin aloitteesta valmiiksi kaavoitetul-
le ja kaupungin omistamalle maalle.
3 Systemaattinen asuntosäästäminen oli jo käynnisty-
nyt Asuntosäästäjät ry:n perustaneen Martti Ilveskor-

ven toimesta. Aluerakentamisesta ja asuntosäästämises-
tä tuli suosittu käytäntö – Helsingissäkin, mutta var-
sinkin Espoossa ja Vantaalla. Asuntosäästäjät ry oli par-
haina vuosinaan pääkaupunkiseudun suurin asuntora-
kennuttaja ja Vuosaarta pidettiin asuntosäästäjien Tapi-
olana. Rahalaitosten ja rakennuttajien välille syntyi kil-
pailutilanne, joka päättyi Vuosaaren liittämiseen Hel-
sinkiin 1966 ja Ilveskorven häviöön.
 4 Soluttaiseen asumalähiöperiaatteeseen sisältyi ajatus,
että lähiöt olisivat viheralueittensa kautta kosketukses-
sa niitä ympäröivään luontoon. Helsingin kaupungin-
johtaja Teuvo Aura (1960) suosittelikin, että uudet
asuntoalueet tuli rakentaa niin kauas keskustasta, ettei
olisi pelkoa välimaaston umpeutumisesta. Varsinaiset
asuntoalueet voisivat silloin olla melko tiheään raken-
nettuja.
5 Christopher Alexander (1965) on tuonut esiin lähiö-
rakenteen keinotekoisuuden. Pihlajamäkikin jakautuu
erillisiksi asuinalueiksi, jotka haarautuvat yksipuolisina
keskusalueestaan kuin puun osat. Tämä rakenne vai-
kuttaa haitallisesti alueen sosiaaliseen elämään.
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V i l l e  L u k k a r i n e n

V a l o t t u n u t t a  k a i t a f i l m i ä
1 9 6 0 - l u v u n  P i h l a j a m ä e s t ä

Sanat ”metsälähiö” ja ”kallioluonto” tois-
tuvat arkkitehtien ja tutkijoiden puheissa
Pihlajamäestä. Kokemus 1960-luvun Pih-
lajamäen erityisyydestä – sen genius locista
– ei kuitenkaan sovi lainkaan siihen mo-
dernistiseen utopiaan uljaasta uudesta kau-
pungista keskellä neitseellistä luontoa, jo-
hon edellä mainitut sanat vaivihkaisesti
viittaavat. Monien Pihlajamäessä lapsuu-
tensa viettäneiden muistikuvissa erityistä
oli nimenomaan alueen välittämä vahva
ajallisen syvyyden kokemus, ymmärrys –
tuolloin vielä intuitiiviseksi jäänyt – ympä-
ristön syvästä kerroksellisuudesta.

Asuin Pihlajamäessä vuodet 1962–
1969, viisivuotiaasta 12-vuotiaaksi, Maa-
sälväntie 5–9:n niin sanotussa kaitiotalos-
sa, kahdessakin eri asunnossa. Muistan,
että muuttaessamme toukokuussa 1962
talo oli vielä keskeneräinen noin viiden vii-
meisen porraskäytävän osuudelta. Pian tä-
män jälkeen rappujen eteen vasta ajettiin
sinertävää savea pohjaksi nurmikolle ja
ruusupensasistutuksille. Muuttaessamme
pois seitsemän vuoden jälkeen oli kaikki
asettunut paikoilleen. Kulumisen ja rappi-
on jälkiä ei vielä näkynyt.

Ensinnäkin alueen jatkuva keskeneräi-
syys loi jännitteitä, jotka väistävät malliku-
vien plastista seesteisyyttä. Tuoreen raaka-
puun vaaleankellervä väri ja karhea teks-
tuuri työmaakopeissa, turva-aidoissa ja
jopa väliaikaisessa postirakennuksessa tuli-
vat useamman vuoden ajaksi olennaisiksi
osiksi ympäristöä.

Varsinaisen kerroksellisuuden alueelle
loivat kuitenkin sen vanhempi asujaimisto

sekä venäjänvallanaikainen linnoituslait-
teisto. Pihlajamäkeä laajasti esitelleen Ark-
kitehti 10–11/1964:n valokuvistakin voi
tarkemmalla katsomisella nähdä erinäisen
joukon vanhoja, 1910–1950-luvuilla ra-
kennettuja puurakennuksia. Savelan alu-
eella ja laajemminkin Vantaanjoen varrella,
Malmin hautausmaan vieressä sekä paikka
paikoin jopa uutuuttaan hohtavien kerros-
talojen välissä oli koko 60-luvun ajan puu-
asuinrakennuksia, osa autioiksi häädettyi-
nä, osa vielä asuttuina. Esimerkiksi kotita-
loni ja Liusketie 2:n välisen kentän laidassa
oli vanha harmaa kaksikerroksinen puuta-
lo kallion kupeessa. Muistan, että siellä tal-
vellakin haettiin vesi kaivosta.

Perheen hiljainen tyttö oli itse asiassa
luokkatoverini. Tämä muistuttaa siitä, että
seudun ”alkuperäisväestö” oli jatkuvasti
läsnä myös aivan fyysisesti. ”Puutalojen
lapset” olivat itse asiassa kansakoululuo-
kassani sen näkyvänä vähemmistönä. Hei-
dät erotti yleensä paksuista kotikutoisista
villapuseroista, joita ehkä tarvitsi vetoisissa
puutaloissa, mene tiedä. Käynti tuollaisen
toverin kotona jäi corbusierläisen estetii-
kan sisäistäneen elementtitalolapsen mie-
leen ”epähygieenisenä” kokemuksena: se-
kava pohjakaava, standardoimattomat mi-
tat, oudot materiaalit, hämärä valaistus ja
muutenkin kovin kummallista. Kauhistut-
tavampia olivat kuitenkin hylätyt talot ku-
ten Maasälväntie 5–9:n, Maasälväntie
16:n ja Liusketie 6:n itäpuolisessa metsi-
kössä aivan uusien rakennusten lähellä ol-
lut Kummitustalo jugendkaakeliuunei-
neen ja kostuneine vuosisadan alun tapet-
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Maasälväntie 5–9 piha. Kirjoittaja äärimmäisenä vasemmalla syventyneenä korjaamaan
balsalennokkia. Kuva: Arkkitehti 10–11/1964.

Ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita Aarnikanmäellä syksyllä 2002.
Kuva: Ville Lukkarinen.
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teineen – sirpaleisia jälkiä joskus eletystä
perin oudonoloisesta elämästä.

Puutalot ja niiden asukkaat, kerrostalo-
jen väleihin unohtuneet vanhat perunakel-
larit ja ostoskeskuksen takainen kauppa-
puutarhakin muistuttivat jatkuvasti siitä,
että me uudisasukkaat olimme hyvinkin
uusia vieraita tällä seudulla. ”Metsäluonto”
ei ollut erämaata vaan kulttuurilla perin
juurin kyllästetty miljöö. Aarnikanmäen
juoksuhaudat, betonista valetut koneki-
vääripesäkkeet ja huolella muuratut yhdys-
käytävät, tykkitiet ja varastoluolat takasi-
vat, että kulttuurikerroksia etsautui mie-
leen useampiakin. Kuulemma Kiinasta
tuodut sotavangit olivat kaivaneet ja muu-
ranneet nämä sotaleikkiemme näyttämöt
jo ensimmäisen maailmansodan kynnyk-
sellä. Kuinka usein huolestunut äitini etsi-
kään minua niiden sokkelikoista. Vaasasta
kotoisin ollut isoisäni kertoi, millainen oli
ollut sikäläisen venäläisen varuskunnan

Liusketie 6:n lapsia
Maasälväntie 5–9:n
edessä keväällä
1964. Kuva: Eero
Helkkula.

lähtöparaati sen lähtiessä ensimmäiseen
maailmansotaan. ”Kahden viikon päästä
tuli tieto, että koko rykmentti oli hukku-
nut Itä-Preussin soihin”, hän aina lisäsi.
Kaikki tämä syvensi kokemustani omasta
asuinympäristöstäni Helsingin upouudessa
lähiössä.

Isää seurasin joskus juoksulenkeille Vii-
kin koetilaa kiertäviin metsiin. Silloin täl-
löin näimme siellä puliukkojen monikym-
menhenkisiä joukkoja suurten nuotioiden
ympärillä heilumassa. Tällainen villien
bandiittileirien vyöhyke ikään kuin kiersi
uudisasukassaarekettamme, josta HKL:n
bussit harvakseltaan liikennöivät keskus-
taan, aluksi numerolla 64, sittemmin nu-
merolla 71.

FT Ville Lukkarinen on taidehistorian professori
Tampereen teknillisessä yliopistossa ja asunut Pih-
lajamäessä lapsuudessaan vuosina 1962–1969.
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A i n o  N i s k a n e n

P i h l a j a m ä e n
a r k k i t e h t u u r i n  e s i k u v i a
j a  s a m a n a i k a i s u u k s i a

Pihlajamäen lähiö, kymmenisen kilomet-
riä Helsingin keskustasta koilliseen,
suunniteltiin 10 000 asukkaalle ja raken-
nettiin “valmiiksi” 1964, palvelut 1968
mennessä. Asemakaavan laati Olli Kivinen
1959–1964. Lähiö muistuttaa hahmoltaan
keuhkoja: kukkuloilla asuntoalueet ja vä-
lissä laakso, johon ostoskeskus sijoittuu.
Koulut sijoittuvat tasangolle lähiön poh-
joisosaan. Rakentaminen jaettiin kahdelle
aluerakentajalle: Hakalle ja Satolle. Hakan
alueen suunnitteli Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton asunto-osasto Esko Korhosen
johdolla (kaavan Kivisen kanssa). Saton
alueen suunnitteli kilpailun voittaneena
Lauri Silvennoinen.

Pihlajamäkeä rakennettiin vaiheessa,
jolloin Suomi teollistui ja kaupungistui
vauhdilla. Kohonnut elintaso näkyi yleise-

nä kasvuopitimismina, henkilöautoistumi-
sena ja kulutuksen voimistumisena.
Vuoden 1959 rakennuslain synnytettyä
kolmiportaisen kaavoitusjärjestelmän
käynnistyi laaja kaavoitus ja aluerakenta-
minen. Kaavoitukseen osallistuivat aktiivi-
sesti liikennesuunnittelijat ja Keskuskaup-
pakamari. Alkoi aluerakentaminen; raken-
nusliikkeet ostivat laajoja maa-alueita
tehden keskinäisiä sopimuksia kuntien
kanssa. Ne suunnitteluttivat alueita, käyn-
nistivät asuntojen markkinoinnin yhteis-
työssä pankkien kanssa ja vastasivat raken-
tamisesta kunnallistekniikkaa ja maisema-
rakentamista myöten. 60-luvun mittaan
arkkitehdit organisoituivat enenevästi suu-
riin suunnitteluyksikköihin, jotka tarjosi-
vat työtään päättäjille ja rakennusyrityksil-
le. Kivisen toimisto oli tällainen yksikkö

Dag Englund ja Lauri Silvennoinen: Kalevankartanon asuinalue Tampereella, 1956–60.
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laajoine kaavoitustöineen.
Miten Pihlajamäki edustaa aikaansa?

Mitkä ovat esikuvia kukkulalla kohoavalle
metsäkaupungille, ylipitkille lamelleille ja
korkeille torneille, joiden välissä on väljästi
tilaa?

Asemakaavaideat, Pihlajamäen edeltäjiä ja
aikalaisia
Le Corbusierin 20-luvun kaupunkiutopi-
oiden ideat, “aurinkoa, tilaa ja vihreyttä”
vaikuttivat Kivisen asemakaavaan, mutta
tuoreempien kansainvälisten esikuvien vä-
littämänä; Lucio Costan ja Oscar Nie-
mayerin yhteistyönä syntynyt Brasilian
kaupunki esiteltiin Arkkitehti-lehdessä
1959 ja uudelleen 1963.1 Asuminen veh-
reyden keskellä oli saanut ensimmäiset
suomalaisversionsa jo 30-luvulla Sunilassa
ja Olympiakylässä ja näyttävästi 50-luvun
alun Tapiolassa. Puutarhakaupungin met-
sämaastoon rakennettua sovellutusta nimi-
tettiin sittemmin metsäkaupungiksi, termi
on Kirmo Mikkolan. Vaikka Pihlajamäki
on metsäkaupunki, ei sen tilamuodostuk-
selle löydy selviä esikuvia. Hakan alueen
kaava perustuu auramaisesti avautuviin la-
melleihin ja tornisarjaan. Dag Englundin

ja Lauri Silvennoisen suunnittelemalla Ka-
levakankaan asuntoaluella Tampereella
(1956–60) on pitkä lamelliketju, pistetalo-
ja ja välissä suuri piha.

Saton alueella lamellimuurit kääntävät
selkänsä lähiölle ja katsovat kohden kau-
punkia. Selvin esikuva sille on Viljo Revel-
lin ja Eero Eerikäisen voittanut ehdotus
“Sininen nauha” asuntoreformikilpailussa
1952.2 Mahdollisina ruotsalaisena esikuvi-
na Riitta Hurme mainitsee Tukholmassa
Farstan (1953–61) ja Göteborgissa Korte-
dalan (1958), jossa lamellit rajaavat muu-
rina aluetta keskellään torneja. Tanton lä-
hiö Tukholmassa (1960–65) on Pihlajamä-
en aikalainen: kaartuvat lamellit porrastu-
vat maastomuotojen mukaan ja katsovat
etelään yli Södernin lahden, alueen laidalla
on muutama pistetalo; “husgruppen är ett
exempel på det sena 50-talets förkärlek för
att ge bostadsbebyggelsen kraftfulla skulp-
turala uttryck.”3 Park Hill-alueella Shef-
fieldissä Englannissa (Lynn ja Smith,
1961) on siksakmaisia lamelliketjuja. Hie-
man myöhempiä kotimaisia rinnastuksia
ovat Pietilöiden Suvikumpu Tapiolassa
(kilpailu 1962, toteutus pääosin 67–68) ja
Aallon lähiösuunnitelma Paviaan 1966–
68.

Rakennustyyppien esikuvia
Lamellitalo, jossa toistetaan porrashuo-
neen ympärille ryhmittyvää asuntojen yh-
distelmää kehitettiin 1920-luvulla Keski-
Euroopassa4 ja se sai Suomessa ensimmäi-
set sovelluksensa 30-luvulla. Sodan jälkeen
Yrjö Lindegrenin veistoksellinen Käärme-
talo (1951) oli ilmeeltään romanttinen,
kun Aulis Blomstedtin fasadeiltaan pelkis-
tetty Invaliditalo Turussa (1951) koettiin
paluuksi rationaalisuuteen. 1960-luvun
alussa Blomstedt ja Aarno Ruusuvuori sys-
tematisoivat lamellitalon plaania ennakoi-
den elementtirakentamista.

Pitkällä mutkittelevalla lamellitalolla,
jota sovellettiin 60-luvun alussa eri puolil-
la maailmaa on malli le Corbusierin 20-lu-
vun alun kaupunkiutopioissa: “à redent”-

Åke Ahlström ja Kjell Åström: Tanton lä-
hiö, Tukholma, asemakaava 1960, raken-
nukset 1962–65.
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talotyypin kiemurtelevaan lamelliin Corbu
haki virikkeitä mm. neuvostoliittolaisista
lineaarikaupungeista. Hänen asuintalojen-
sa mittakaava ja muotoilu antoivat paljon
malleja sodanjälkeiseen arkkitehtuuriin.
Silvennoisen Saton kilpailuehdotuksen ko-
ettiin heijastavan Sinisen nauhan varsin
“corbulaista” henkeä.5 Sen suuressa mitta-
kaavassa yhdistyvät rationaalisuus ja esteet-
tisyys. Kivinen perusteli Pihlajamäen la-
melleja: “Pitkillä rakennusrungoilla on
pyritty vaikuttamaan edullisesti rakennus-
kustannuksiin, säästämään vapaa-aluetta ja
aikaansaamaan ehjempiä asemakaavallisia
ryhmityksiä.”6 Silvennoinen oli toiminut
Kivisen assistenttina TKK:lla.

Yhden porrashuoneen ympärille suun-
niteltuja piste- ja tähtitaloja tutkittiin talo-
udellisina vaihtoehtoina 1950-luvulla. Nii-
hin haettiin mallia Ruotsista ja varioitiin
Backström & Reiniuksen taloryhmää Tuk-

Jack Lynn ja Ivor Smith: Park Hill, Sheffield, Englanti, 1961.

Le Corbusier tarkastelee à redent -suunni-
telman pienoismallia.
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Alvar Aallon Viitatornin pohja, Viitaniemi, Jyväskylä.

Lauri Silvennoisen Saton tornitalon pohja, Pihlajamäki, Helsinki.

holman Danviksklippanilla (1945). Haka
rakensi Lahteen 50-luvun alussa seitsemän
9–11 kerroksista pistetaloa.

Asuintalotorneja näkyi Suomessa 30-
luvulla Aallon suunnitelmissa. Tornitalot
tulivat meillä rakennusteknisistä ja kustan-
nussyistä realistisiksi rakentaa vasta 50-lu-
vun alussa. Ensimmäisiä torneja oli Erik
Bryggmanin 14-kerroksinen Amurinlinna

Tampereella (1949, 1950–56). Otsontorni
Tapiolassa 1953 rakennettiin liukuvaluna
samoin kuin pohjaltaan viuhkamaiset tor-
nit Herttoniemessä 1957. Ne suunnitteli
Osmo Sipari avustajanaan Arvi Ilonen,
joka sittemmin osallistui Pihlajamäen Ha-
kan alueen suunnitteluun. Tornit sijoittu-
vat mäelle ja porrastuvat volyymeiltään.
Torneista keskusteltaessa 1962 Olli Kivi-
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nen varoitti rakentamasta yli puiden latvo-
jen, mutta muistutti tornien kaupunkiku-
vallisista mahdollisuuksista.7

Saton Pihlajamäen torneissa elementti-
tekniikan systemaattisuus liittyy veistok-
selliseen muotoon. Tornit ovat pohjaltaan
epäsymmetrisiä ja eri suunnilta vaihtelevia.
Päätyseinien ikkunattomuus ja nauhaik-
kunan “liukuminen” edessään olevan ra-
kennusvolyymin alle korostavat porrastu-
mista. Suorat julkisivut ovat lähes umpi-
naisia, sillä porrashuoneen ja keittöiden ik-
kunat on kerätty yhteen “vetoketjuaiheek-
si”. Esikuvia Saton tornien veistosmuo-
doille oli jo Aallon ehdotuksessa Hakan
kilpailuun 1941, systematisoituna Jyväsky-
län 1957–61 rakennetussa Viitatornissa.8

Silvennoinen työskenteli Aallon toimistos-
sa 50-luvun alussa ja ihaili tätä. Saton tor-
nit muodostuivat puolestaan malliksi Tal-
linnassa Raine Karpin suunnittelemille
Trummi-kadun taloille (1969–71).9

Hakan Pihlajamäen tornit ovat pohja-
ratkaisultaan symmetrisiä yhden akselin
suhteen. Ne eivät ole yhtä pelkistettyjä
kuin Saton tornit, mutta eloisia väreineen
ja vaihtelevine ikkunamuotoineen. Revel-
lin tornit Tapiolan Otsolahdentiellä
(1965) muistuttavat niitä pohjaratkaisul-
taan ja julkisivujäsentelyltään.

Suurveistosmuotojen estetiikkaa
Abstraktin taiteen voittokulun myötä näh-
tiin 50-luvun lopulla julkisissa rakennuk-
sissa usein konstruktioltaan näyttäviä veis-
tosmuotoja. Tunnettuja kansainvälisiä esi-
merkkejä ovat Brasilian kaupungin hallin-
torakennukset (1958–60) ja Eero Saarisen
TWA lentokenttäpaviljonki (1956–62)
New Yorkissa. Suomessa veistosmuotoja
kokeiltiin 60-luvun vaihteen kirkkokilpai-
luissa.

Asuntosuunnittelun keinot ovat rajalli-
sia suurveistomuotojen toteuttamiseen.
Aalto kuitenkin tutki niitä tornitaloissaan.
Pihlajamäessä Kivisen asemakaava tarjosi
veistoksellisia lähtökohtia rakennusuun-
nitteluun. Suurveistosmuodot kuvastavat

formalismissaan ajan henkeä ollen “taidet-
ta taiteen vuoksi”. Myös Kivisen Lehtisaa-
ren asemakaava 1959 sisälsi veistoksellisia
muotoja – toteutus vähemmän.

Minimalismi, japanismi ja tyhjyys
Minimalismi kiinnosti 1950- ja 60-luvuil-
la suunnittelijoita sekä esteettisenä että ra-
tionaalisena ilmiönä: se merkitsi materian
säästöä ja edusti funktionalismin koristeet-
tomuuden estetiikkaa, Mies van der Rohen
sanoin “less is more”. Minimalismi ei ollut
tyylisuunnan nimenä 1960-luvulla, mutta
minimaalisuus-sana esiintyi adjektiivina
puhuttaessa yksinkertaisuutta tavoittele-
vasta taiteesta.

Minimalismin keinot: pelkistynyt väri-
asteikko, nauhaikkunat julkisivun pinnas-
sa, kapeat ikkunapuitteet ja räystäät näkyi-
vät Pihlajamäessä mutta eivät juurikaan
sen jälkeisissä lähiöissä. 60-luvun puolivä-
lissä rakennustuotannon otettua käyttöön
ns. reikäelementit nauhaikkunoista luo-
vuttiin.

Japanismi10, kiinnostus japanilaisuutta

Suurveistosmuotoja Lauritsalan kirkkokil-
pailun sisäperspektiivikuvassa. Ehdotus
“Kolminaisuus” (Toivo Korhonen, avust.
Paavo Mänttäri). Arkkitehti-lehti, Kilpailu-
liite 3/1958.
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Kulosaaren ostoskeskuksen minimalismia. Erkki Karvinen, 1960. Arkkitehti 10–11/1964.

Japanilaistunnelmaa Toivo Korhosen omassa talossa, 1961. Arkkitehti 4–5/1961.
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kohtaan, näkyi 60-luvulla Arkkitehti-leh-
dissä mm. Aulis Blomstedtin ja Tapio Pe-
riäisen artikkeleissa, jopa “japanilaisittain”
valokuvattuina taloina. Kivinen on mai-
ninnut japanilaistunnelmista Pihlajamäen
pohjoisosien sisäpihoilla: Hakan alueella
uudentyyppisiä tilakokemuksia tuottavat
“japanilaisittain” häipyvät muodot, sillä
suurilla pihoilla eivät vastakkaisen puolen
pitkät lamellit nimittäin milloinkaan näy
kokonaisuudessaan. Minimalismiin ja ja-
panismiin liittyy tyhjän tilan ihanne. Pih-
lajamäessä olikin väljyyttä.11

Koskematon luonto ihanteena
Kun suomalaisessa kansallisromantiikassa
oli ihailtu jylhää erämaata, ilmaantui 60-
luvulla uusia näkökulmia metsään ja luon-
toon. Milanon Triennalessa 1964 Suomen
osastolla oli valokuvasuurennuksina lähi-
otoksia kivistä, vedestä, kaisloista, metsäs-
tä.12 Marimekon mainoksissa oltiin usein
saariston tunnelmissa – sehän oli nyt entis-
tä useammalle moottoriveneellä tavoitetta-
vissa. Mikko Niskasen elokuva Käpy selän
alla (1967) näytti urbaanit, agraarit juu-
rensa katkaisseet opiskelijat metsässä. Vaik-

ka Pihlajamäessä on istutuksia, perustuu
yleisilme kallioihin ja metsään. Koskemat-
toman luonnon nousu ihanteeksi selittyy
kaupungistumisella.

”Skiagrafiaa” – Pihlajamäki valokuvien ja
elokuvan välittämänä
Abstraktin taiteen voimistuminen vaikutti
tapaan nähdä ympäristö ja valokuvata sitä.
Arkkitehtuurivalokuvaajat poimivat ra-
kennuksista esiin rajattuja, valöörein voi-
makkaasti kontrastoituvia pintoja – infor-
matiivisuus sai usein jäädä taka-alalle. Ski-
agrafia, “varjoilla valehtelu” valokuvan kei-
noin liittyi arkkitehtuurin pelkistyneeseen
ilmeeseen. Rakennuksen tarkastelu suur-
veistoksena edellyttää sen esinemäistä kä-
sittelyä suhteessa ympäristöön: jalustalle
asettamista ja tyhjää tilaa ympärillä. Mieli-
kuvat Pihlajamäestä liittyvät tiettyihin yhä
uudestaan julkaistuihin mustavalkoisiin
valokuviin. Kuvissa korostuu veistokselli-
suus, osa niistä on viistoilmakuvia tai ra-
kennuksia on kuvattu alaviistosta. Pihlaja-
mäki esiintyi myös elokuvassa: futuristise-
na ympäristönä Risto Jarvan Ruusujen
ajassa (1969).

Lauri Silvennoisen veistoksellisia Saton tornitaloja Pihlajamäessä. Arkkitehti 10–11/1964.
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Asuntosuunnittelun tuotanto ja estetiikka
Asuntorakentamisesta tuli 1960-luvulla ra-
kennusalan keskeinen huomion kohde
sekä määrällisesti että rakennusmenetelmi-
en kannalta – vuosien 1957 ja 1978 välillä
rakennettiin yli miljoona uutta asuntoa.
Arkkitehtikunta otti kuitenkin hitaasti
kantaa rakennustekniikan teollistumiseen.
Vaikka teräsbetonia pidettiin modernin
arkkitehtuurin edellytyksenä, harva arkki-
tehti pääsi kehityksen vauhtiin, lukuunot-
tamatta pioneereja Erviä ja Revelliä sekä
Pihlajamäen suunnittelijoita.13 Aloitteet
elementtirakentamisen kehittämiseen jäi-
vät yleensä rakennusliikkeille. Pihlajamäen
suunnittelijat Lauri Silvennoinen, Esko
Korhonen ja Sulo Savolainen olivat poik-
keuksia kiinnostuksessaan elementtitek-
niikkaan. Niinpä Pihlajamäestä tuli raken-
nustekninen etappi: Saton puoli oli maan
ensimmäinen täyselementtikohde, Hakan

aluerakentamiskohde, jossa suunnittelu ja
rakentaminen integroituivat. Ensimmäisiä
kertoja Arkkitehti-lehden historiassa näy-
tettiin 1964 työmaakuvia Pihlajamäen
esittelyn yhteydessä.

Aluerakentamisessa ja -suunnittelussa
nähtiin keskeisiksi modulisuus asemakaa-
voituksesta lähtien ja työmaanosturin toi-
minnan huomioon ottaminen. Suunnitte-
lun lähtökohdaksi otettiin avoin muotope-
riaate.14 Pihlajamäen asemakaava oli kom-
positio, suljettu muoto, mutta rakentamis-
tekniikassa sovellettiin avointa muotoa.
Systematisointi selittää osaltaan rakennus-
kannan tietyllä lailla konemaiset muodot
ja yhtenäisyyden alueen ilmeessä.15 Olli
Kivisen asemakaavaluonnosten sarja Pihla-
jamäestä 1959 alkaen kuvaa aluerakenta-
misen kehitystä ja suunnitteluideoiden ra-
tionalisoitumista Pihlajamäessä. Tapiolan
vanhimpien osien epäyhtenäisyydestä esi-
tetty kritiikki, mutta varmaan myös raken-
nusliikkeiden toiveet heijastuivat asema-
kaavan muuttumiseen; vaihe vaiheelta
luonnosten rakennustyyppien kirjo ja mit-
takaavallinen vaihtelu pelkistyivät. Myös
ostoskeskuksen alue ja muoto yksinkertais-
tui; sen ensiluonnokset olivat muistutta-
neet jopa Aallon Seinäjoen kulttuurikes-
kusta.

Kivinen kehitti Pihlajamäessä oppi-
isänsä Meurmanin ajatuksia “soluihin” ja-
kautuvan lähiön rakenteesta, uutena as-
pektina pysäköintivelvoitteet. Liikennejär-
jestelyt kaupallisten palvelujen helppona
saavutettavuutena, liittymät ja (toteutu-
maton) metroasema ostoskeskuksen yhte-
ydessä olivat osa koko suunnitelman tuki-
rankaa, nähtiinhän liikenne 1960-luvun
alkupuolella yleisesti edistyksen merkki-
nä.16 Arkkitehdit kunnostautuivat liiken-
nesuunnitelmien kolmiulotteisessa esitte-
lyssä; Pentti Riihelä kertoo erikoistuneensa
eritasoristeyksien ym. liikennejärjestelyjen
piirtämiseen Kivisen toimistossa.17 Liiken-
netekniikka itsenäistyi suunnittelun loh-
kona 60-luvulla. Vuonna 1960 asemakaa-
vaopin professoriksi nimitetty Kivinen

Näköala Antti Nurmesniemen suunnittele-
masta saunasta. Koko sivun kuva Arkki-
tehti-lehdessä 4/1963.



43

J Ä S E N T I E D O T E  1 : 2 0 0 3

Olli Kivisen varhainen asemakaavaluonnos
Pihlajamäkeen.

opetti yhdyskuntasuunnitte-
lua TKK:n arkkitehtiosaston
lisäksi maanmittauksen ja ra-
kennusunnittelun osastoilla ja
välitti oppilailleen näkemystä
liikenteen integroimisesta
kaavoitukseen.

”Vedenjakaja”, Pihlajamäen
merkitys
Pihlajamäki sai suunnitttelu-
ja valmistumisvaiheessaan
runsaasti huomiota. Lähestul-
koon heti sen valmistuttua al-
koi väljästi rakennettujen lä-
hiöiden kritiikki: Suunnitteli-
jat tavoittelevat sosiaalisesti
rikkaampaa yksikköä iskulau-
seena “kompaktikaupunki on
kontaktikaupunki.” Raken-
nusteollisuus pyrki tiiviisti ra-
kennettuun kaupunkiin talo-
udellisten tavoitteidensa
vuoksi. 60-luvun lopulla
suunniteltu Koivukylä Hel-
singin maalaiskunnassa muo-
dostui perusteellisesti julkais-
tuna mallikisi monelle tiiviille
lähiölle. Metsäkaupunki-ter-
mi muuttui pejoratiiviseksi ja Pihlajamäen
asemakaava jäi viimeiseksi lajissaan.

Uusien ihanteiden myötä muuttuivat
Pihlajamäestä julkaistut komeat valokuvat
negatiivisiksi esimerkeiksi puhuttaessa lä-
hiöistä. Myös asemakaavoittajan, Olli Ki-
visen joutuminen 70-luvulla vasemmisto-
laisen nuoremman polven kritiikin koh-
teeksi vaikutti siihen, ettei Pihlajamäen ar-
voja nostettu kovin aktiivisesti esiin. Pihla-
jamäki sai DOCOMOMO-luokituksen
90-luvulla. Aluetta oli silloin jo ehditty tii-
vistää kompaktikaupungin henkeen, mut-
ta tasoltaan vaatimattomalla arkkitehtuu-
rilla.

Pihlajamäki on tietyn arkkitehtonisen
estetiikan monumentti.18 Se kuvastaa sa-
malla 60-luvun alun kaupallisuuden, hen-
kilöauton ylivallan ja asuntosäästämisen

aikaa. Pihlajamäen suunnittelu, rakenta-
minen ja kaupalliset palvelut kuvaavat
osuuskauppaliikkettä ennen aikaa, jolloin
SOK ja E-liike saivat vahvoja kilpailijoi-
ta.19 Kaupalliset palvelut – ostoskeskus ja
pienmyymälät – sijoittuivat näkyvästi lähi-
ön rakenteeseen. Suunniteltua metroase-
maa ei ostarille tullut liikennesunnitelmien
osoittauduttua ylimitoitetuiksi. Työpaik-
koja Pihlajamäen kaava ei sisältänyt kau-
pan palveluita lukuunottamatta, myöhem-
piin lähiöihin niitä vaadittiin.

Painotus estetiikkaan kaavoituksessa ja
rakennussuunnittelussa teki Pihlajamäestä
ainutlaatuisen ja poikkesi myöhemmistä
lähiöistä. Pihlajamäen suunnittelussa oli
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sekä konkreettista väljyyttä että suunnitte-
lun vapautta myöhempiin aluerakentamis-
kohteisiin verrattuna. Niissä rakentamisen
laatu putosi, kun se Pihlajamäessä oli vielä
korkea. Pihlajamäki on vedenjakaja-ilmiö:
se heijastaa “50-luvun kulta-aikaa” ja on
samalla ainutkertaiseksi jäänyt tulevaisuus-
lupaus.

Arkkitehti, TkL Aino Niskanen toimii ark-
kitehtuurin historian yliassistenttina Teknil-
lisessä korkeakoulussa. Artikkeli liittyy Suun-
nittelutoimisto Molinon laatimaan maise-
maselvitykseen.

VIITTEET
1. Arkkitehti 3/1959 ja 1–2/1963.
2. “Sinisessä nauhassa” oli kaksi tuhatta asukasta sijoi-
tettu kahteen noin kilometrin pituiseen maastoa myö-
täilevään massaan ja tornitaloon. Rakennukset olivat
rungoltaan betonia ja pääosin elementtivalmisteisia.
Ehdotuksen totaalisuus sekä ihastutti että pelotti päät-
täjiä eikä sitä – kuten muitakaan palkittuja toteutettu.
3. Guide till Stockholms arkitektur 1998, 152.

Ostoskeskusluonnos, Olli Kivinen
17.3.1959.

Ostoskeskusluonnos, Olli Kivinen
kesä-syyskuu 1959.

Ostoskeskusluonnos, Olli Kivinen 7.9.1959.
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4. Kaavoituksen yhteydessä lamellitaloalueella tarkoite-
taan rakennusten keskinäistä sijoittelua rivistöihin.
Kaavoituksen termi juontaa juurensa 1930-luvulta, la-
melli -nimitys asuintalon pohjakaavaratkaisuna yleistyi
60-luvulla. Lindh 2002, 13–14.
5. Saton kilpailussa tuomarina toiminut Osmo Lappo
totesi muistavansa kilpailusta lähinnä tämän totea-
muksen. Lappo 27.2.2002.
6. Arkkitehti 4–5/1960, 93.
7. Tuomi 1992, 13–14 viittaa Helsingin Sanomissa
1.11.1962 käytyyn keskusteluun tornien rakentamisesta.
8. Aallon Bremenin (1956–62) ja Luzernin tornit (1964–
67). Tapiolan Harjuviita ja Kannastorni (1962–63) ovat
suunnilleen samanaikaisia Saton tornien kanssa.
9. Kalm 2002, 359–360.
10. Japanismi-termiä käytetään puhuttaessa japanilai-
suuden insiproimasta taiteesta Japanin ulkopuolella.
11. “Väljyyden tarpeesta asuntoalueilla.” Teuvo Auran
kirjoitus Arkkitehti-lehdessä 1960: Puutarhakaupunki-
mainen väljyys mahdollistuu, jos alueet sijoitetaan riit-
tävän etäälle toisistaan.
12. Näyttelyarkkitehtina oli Antti Nurmesniemi. Arkki-
tehti-lehdessä 9/1962 Nurmesniemi esitteli kahden Lapis-
sa työskentelevän valokuvaajan töitä, kuvituksena karuja
maisemia ja suunnittelemansa saunan yhteydessä koko si-
vun kuvalla paljaita rantakallioita. Arkkitehti 1963, 66.
13. Revellin toimisto oli Esko Korhosen mukaan tärkeä
kehittelypaikka teollisen asuntotuotannon ideoille. Han-
konen 1994, 391. Vasta 60-luvun puolivälin jälkeen nuo-
ri arkkitehtipolvi kiinnostui elementtirakentamisen kehit-
telystä, mutta osallistuminen BES-tutkimukseen 1970-
luvulla ei johtanut arkkitehtien toivomiin tuloksiin.
14. Avoin suunnittelujärjestelmä viittaa moduliraste-
reihin suunnittelun apuvälineenä haluttaessa varautua
samalle mittajärjestelmälle rakentuvaan jatkoon tai laa-
jennukseen. Ajattelu liittyy 60-luvun voimakkaisiin
kasvuennusteisiin.
15. Yhtenäisyyden vaatimusta oli alettu korostaa 1950-
luvun lopulla asuntoalueiden suunnittelussa myös vi-
suaalisista syistä ja Tapiolan vanhinta osaa kritisoitiin.
16. Aiheesta on kirjoittanut laajasti Johanna Hankonen.
17. Riihelä 23.5.2002.
18. Olli Kivisen lausunnoissa korostuu esteettisyys ase-
makaavoituksen merkittävänä lähtökohtana.
19. Hakan alueella E-liike osallistui suunnitteluun ja
rakentamiseen: KK:n asunto-osasto teki suunnittelija-
na yhteistyötä Hakan kanssa. Alueella toimi Elannon
myymälöitä. Lainoittavista pankeista Työväen Säästö-
pankilla oli voimakkaat sidokset E-liikkeeseen. Sato
taas kuului SOK:laiseen osuuskauppaliikkeiden ryh-
mittymään, jonka myymälöitä sijoittui Saton alueelle.
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Rakennustaiteen seura järjestää jokimatkan Äänisen kaakkoispuolelle. Oppainamme ovat arkkitehdit
Natalia Veiko ja Alexander Plaksiev, jotka ovat räätälöineet seuraavan ohjelman. Yhteys heihin tulee pro-
fessori Jan Söderlundin kautta, joka myös osallistuu matkalle:
Sunnuntai 1.6.
Lähtö aamujunalla Pietariin. Ekskursio Pietarissa ja illallinen. Lähtö yöjunalla Vologdaan.
Maanantai 2.6.
Saapuminen Vologdaan. AsettuminenVologda Navigation-yhtiön laivaan Vologdan Kreml ja aamiai-
nen laivalla. Lounas ravintola Pechki-Lavochkis-
sa. Tutustuminen Puu-Vologdaan. Illalla laiva
lähtee Kirilloviin. Illallinen laivalla.
Tiistai 3.6.
Aamiainen, lounas ja illallinen laivalla. Tervetuli-
aisohjelma. Kokoava luento. Saapuminen Kiril-
loviin illansuussa.
Keskiviikko 4.6.
Aamiainen laivalla. Käynti Kirillo-Belozerskin
luostarissa. Lounas laivalla. Käynti Goretskin
luostarissa. Illallinen laivalla.
Torstai 5.6.
Aamiainen laivalla. Saapuminen Belozerskiin,
jossa ekskursio (kreml, puuarkkitehtuuria, kirk-
koja). Lounas laivalla. Picnic ja illanvietto.
Perjantai 6.6.
Aamiainen, lounas ja illallinen laivalla. Saapuminen Vologdaan Pietari suuren perua olevaa kanava-
reittiä pitkin. Yöjuna Pietariin.
Lauantai 7.6.
Saapuminen Pietariin, jossa mahdollisuus kokopäiväohjelmaan. Se voidaan suunnitella matkalle osal-
listujen toiveiden mukaiseksi. Aamiainen ravintola Austeriassa. Lähtö iltajunalla Helsinkiin.

Seura ei tunne laivan tasoa. Se taatusti ei ole loistoalus. Hytit ovat kahdelle henkilölle. Matkan hinta
on 900 euroa. Ilmoittautuminen seuran sihteerille viimeistään 14.4.
Hanna Galtat 09–85675151, 050-5578507, sihteeri@rakennustaiteenseura.fi
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J y r k i  S i n k k i l ä

P I H L A J A M Ä K I  –  m a i s e m a n
k o n t r a p u n k t e j a  j a
s a r j a l l i s u u t t a

Kohta neljäkymmentä vuotta on Pihlaja-
mäki ollut veistoksellisesti rakennettu
maamerkki Helsingin kaupunkimaisemas-
sa. Se näkyy laajalle alueelle. Poikkeukselli-
sen kookkaat rakennukset ja maisema käy-
vät vuoropuhelua, joka saa erilaisia paino-
tuksia ja sävyjä kun sitä tarkastelee eri etäi-
syyksiltä ja suunnilta. Koska rakennukset
ovat vaaleita, säätilalla ja valaistuksella on
ratkaiseva merkitys kaupunkinäkymissä.
Rakennukset vuoroin korostuvat, vuoroin
katoavat ympäristöönsä.

Etelästä nähtynä, korkealta Kulosaaren
sillalta tai Herttoniemen läntisiltä kallioil-
ta yli Vanhankaupunginlahden katsottuna,
hallitsevat Pihlajamäen siluettia valkoisina
hohtavat lounaisosan rakennukset, Saton
lamellit ja tornit sekä Hakan korkeimmat
lamellit. Ne nousevat metsäisen mäkimaan
yläpuolelle. Vanhankaupunginlahden pa-
noraamassa Pihlajamäki hahmottuukin ra-
kennetun kaupunginniemen korostettuna
päätteenä.

Keskeisiä näkymäsuuntia kohti Pihlaja-
mäkeä avautuu ajoittain Sörnäisistä, Arabi-
anrannan eteläosista, Kivinokalta sekä Vii-
kin pelloilta, pohjoiselta pääradalta ja Lah-
den tieltä. Näkyvyysetäisyys on pisimmil-
lään kolme kilometriä, jolloin useimmiten
näkyvät vain Saton tornit ja toisinaan pil-
kahdus lamellimuureista. Lähialan raken-
nukset ja puusto hallitsevat tavallisesti näky-
miä, mutta satunnaisesti tarjoutuu yllättäviä
ja dramaattisia perspektiivejä, esimerkiksi
kun Pihlajamäen rakennukset asettuvat Vii-
kin pelloilta avautuvien näköakseleiden

päätteeksi tai kurkottavat Vanhankaupun-
gin lahden ruovikoiden yli. Pukinmäen ase-
malta näkymä on erityisen poikkeukselli-
nen: metsän ylle kohoavat Saton tornien ik-
kunattomat julkisivusiilot surrealistisina jät-
tiläisinä – havahduttava välähdys liikkuvan
junan ikkunastakin nähtynä.

Mitä lähempää Pihlajamäkeä tarkaste-
lee, sitä selvemmin erikorkuiset rakennuk-
set tuntuvat korostavan mäkimaiseman
muotoja. Alle kilometrin etäisyydeltä tar-
kasteltuna rakennettu maisema on selvästi
useammasta osasta koostuva. Se on ikään
kuin kerrostunut toistuvista julkisivuot-
teista ja lehvästöjaksoista. Lännessä alaville
maille rakennetut matalat rakennukset
piirtävät asteittain nousevia vaakalinjoja
metsärinteeseen, ylärinteiden asuinlamellit
myötäilevät puiden takaa katkoviivoina
korkeuskäyriä, asuintornit ja Aarnikanmäen
korkea lamelli merkitsevät mäenlaet pai-
koilleen. Lahden väylältä Viikin liittymän
kohdalla avautuu hetkeksi uljas näkymä
kohti Pihlajamäkeä: Porraskallio ja Pihlaja-
mäen kalliorinteet ovat raskas jalusta, jonka
painavuutta Saton lamellimuurin vaakajaot
ja tornien pystypinnat korostavat.

Kun liikkuu Pihlajamäen kaduilla ja
sitä ympäröivillä viheralueilla, vuorottele-
vat näkökentässä julkisivujen jatkuvat nau-
haikkunat, umpipäädyt ja toistuvat parve-
kejaksot, alati vaihtelevat latvustosikermät
ja kalliopahdat. Ne luovat kontrastisia vai-
kutelmia – ollen kuitenkin visuaalisesti
keskenään merkillisessä tasapainossa.

Asuinalueen sisällä maisema on joko
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pitkien lamellirakennusten rajaama tai
puuston asteittain sulkema, usein molempia
yhtä aikaa. Näkymiä maanpinnalta alueen
ulkopuolelle on hämmästyttävän vähän.
Niitä avautuu lähinnä maaston kaikkein
korkeimmilta paikoilta, jotka on jätetty ra-
kentamatta. Läpi- ja ylinäkymiä alueen si-
sällä on sitä vastoin runsaastikin. Tilavaiku-
telma on jatkuva ja liukuva, kuin kubistinen
maalaus jonka perspektiivi on hajotettu.
Näissä näkymissä rakennukset kätkeytyvät
joko maastonmuotoihin tai sulkeutuvat
metsän sisään – suuresta koostaan huoli-
matta. Animistisilta metsämetaforilta on
vaikea välttyä: on kuin kolossit joskus ma-
taisivat kuin mansikanrönsyt, joskus lymy-

äisivät tai väijyisivät kuin metsäpedot. Jos-
kus ne tuntuvat uhoavan kuin soidinkukot.

Alueen sisäiset näkymät ovat lamellien,
tornien, kallion ja metsäpuiden loputtomasti
muuntuvia asetelmia, milloin tummuuden ja
vaaleuden, milloin raskauden ja keveyden,
milloin suorien linjojen, vääntyneiden run-
kojen, pyöristyneiden muotojen kohtaami-
sia. Vaikka maankamaraa on muokattu, se
vaikuttaa jatkuvan yhtenäisenä kokoavana
pintana koko alueen läpi. Tonttien, katujen,
puistojen ja metsän rajat eivät korostu.

Kuka – mitä – missä – milloin – miksi –miten
Runsas vuosi sitten toimistomme sai Hel-
singin kaupunkisuunnitteluvirastolta teh-

Kun tarkastelee Pihlajamäen vastavalmistunutta lähiötä 1960-luvun ilmakuvista, käy ilmi
kuinka rakennettu maisema koostuu selkeistä peruselementeistä: kuvassa valkeat ra-
kennukset sijoittuvat väljästi tumman metsän sisään, osittain myös avoimille pelloille tai
tasattujen kenttien äärelle.
    Mustavalkoinen ilmakuva korostaa kiehtovasti rakennusten ja maiseman graafista
vastakohtaisuutta. Se ei kuitenkaan välttämättä välitä kaikkia niitä vivahteikkaita asetel-
mia, joita syntyy luonnon ja arkkitehtuurin kohdatessa. Ne ovat tunnusomaisia Pihlaja-
mäen kaupunkikuvalle – tarkastelipa sitä etäältä tai läheltä. Kuva: Pietinen, SRM
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täväkseen laatia Pihlajamäen maisemasel-
vityksen. Toimeksianto oli visainen, sillä se
sisälsi normaalin rutiini-inventoinnin li-
säksi koko joukon avoimia kysymyksiä,
joilla haettiin lähtökohtia alueen suojelu-
kaavan valmisteluun. Alueen suunnittelun
ja rakentamisen historia tuli kartoittaa ja
taustoittaa sekä hakea vastauksia siihen,
mitkä olivat suunnittelijoiden intentiot,
missä määrin ne toteutuivat aikanaan ja
mitä niistä on säilynyt.

Alueen suunnittelua ja rakentumista oli
selvitetty Riitta Hurmeen ja Johanna Hanko-
sen väitöskirjoissa, joten Pihlajamäen vaihei-
siin ja taustoihin oli mahdollista perehtyä
poikkeuksellisen perinpohjaisen ja valmiiksi
analysoidun lähtömateriaalin perusteella.

Niistä käy ilmi, kuinka Helsingin var-
haisissa kaupunkisuunnitelmissa 1900-lu-
vun alkupuolelta Pihlajamäen alue, silloi-
nen Aarnikanmäki, oli merkitty viheralu-
eeksi. Ensimmäistä kertaa alueelle esitettiin
asutusta 1940-luvun alkupuolella. Kaupun-
ki oli hankkinut lisämaata ympäristöstään
uusien asuinalueiden rakentamista varten jo
ennen vuoden 1946 alueliitosta.

Pihlajamäen suunnittelu alkoi varsinai-
sesti alkuvuonna 1959 Helsingin kaupun-
ginvaltuuston päätettyä luovuttaa Aarni-
kanmäen alueen, n. 65 hehtaaria, Hakan ja
Saton rakennettavaksi. Siitä tuli pääkau-
punkiseudun ensimmäinen aluerakennus-
kohde. Asemakaavan laatiminen annettiin
arkkitehti (myöhemmin professori) Olli
Kivisen tehtäväksi.

Alueen perusratkaisu syntyi Kivisen työ-
pöydällä. Aluejaon selvittyä arkkitehdit Esko
Korhonen ja Sulo Savolainen ryhtyivät kehit-
tämään Hakan rakennettavaksi määriteltyä
koillisosaa elokuussa 1959 ja vaikuttivat huo-
mattavasti alueen asemakaavan muotoutu-
miseen. Lounaisosasta julistettiin arkkitehti-
kilpailu, joka päättyi kesäkuun lopussa 1960.
Kilpailun voitti arkkitehti Lauri Silvennoi-
nen, jonka suunnitelmien pohjalta lounais-
osan asemakaava myöhemmin vahvistettiin.
Pihlajamäen pohjoisosa kaavoitettiin vuonna
1962 Kivisen suunnitelman mukaisesti.

Osa-alueet: Neljä + yksi
Alueen kaavoitus- ja rakentumishistorian
sekä lähtötilanteena olleen maiseman
luonteen perusteella Pihlajamäki jaettiin
aluksi neljäksi erilliseksi rakennetuksi osa-
alueeksi. Laaja, yhtenäinen rakentamatto-
mien vapaa-alueiden verkko erottaa aluei-
ta toisistaan, mutta punoo Pihlajamäen
kaupunkikuvan kokonaisuudeksi.

Neljä rakennettua osa-aluetta eroavat toi-
sistaan:
♦ rakennuskanta on erilaista,
♦ rakennukset sijoittuvat erilaisiin maise-
matiloihin,
♦ osa-alueiden rakentamisen suhde vapaa-
alueisiin, laajaan maisemakokonaisuuteen
ja kaupunkikuvaan on keskenään erilaista.

KARTTA (s. 50–51): Kartta osa-alueista ja
miljöötyypeistä
1. Pohjoisosa: asuinalue ja koulut
Pohjoinen asuinalue, koulut ja urheiluken-
tät sijaitsevat alavalla, avoimella ja puoli-
avoimella alueella. Lännen suunnasta tar-
kasteltuna ne muodostavat eräänlaisen
”alakaupungin”, jota yhtenäinen metsän-
reuna erottaa ”yläkaupungista”. Etenkin
talviaikaan rakennukset muodostavat
viuhkamaisen, rinteeseen porrastuvan ra-
kennetun kokonaisuuden. Kesällä osa-alue
jää puiden latvusten peittoon. Seppämes-
tarintien (Kehä I) rampit ja luiskat jättävät
alueen nykyään painanteeseen. Alkuaan
pohjoisosa liittyi välittömästi aukeaan pel-
tomaisemaan.
2. Koillinen asuinalue: Hakan puoli
Koillinen asuinalue, ns. Hakan puoli, si-
joittuu metsäiseen kalliomaastoon, sen la-
kialueille ja rinteille, vain korkeimmat ra-
kennukset näkyvät kaukomaisemassa. Pit-
kät, U:n tai V:n muotoon taitetut lamellira-
kennukset laskeutuvat maastoa myötäilevi-
nä kehinä ja muodostavat väliinsä sulkeutu-
via pihapiirejä. Niitä rajaavat myös kaksi
erillistä korkeaa, suoraa asuntolamellitaloa.
Metsä hallitsee kaupunkikuvaa ja sulkee ra-
kennukset sisäänsä. Myös viiden tornitalon
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rivi kohoaa metsäisen rinteen keskellä.
3. Lounainen asuinalue: Saton puoli
Myös lounainen asuinalue eli ns. Saton
puoli sijaitsee metsäisillä kalliokukkuloilla
ja rakennustyypeiltään se muistuttaa koil-
lista Hakan aluetta. Rakennukset ovat kui-
tenkin suurpiirteisempiä ja jäsennyksel-
tään pelkistetympiä. Lounainen osa-alue
on luonteeltaan avarampi, kallioisempi,
metsät peittävät vain suhteellisen pienen
osan alueesta. Rakentaminen hallitsee kau-
punkikuvaa. Lamellit muodostavat jalus-
tan tornitaloille, molemmat näkyvät kau-
komaisemassa.
 4. Ostoskeskus – Rapakiventie
Pihlajamäen aluekeskus ja kokoojakatu si-
joittuvat Hakan ja Saton puolten väliseen
notkoon. Osa-alueen rakennuksista vain
ostoskeskuksen ensimmäinen vaihe on ra-
kennettu 1960-luvulla. 1970-luvun ja
1990-luvun asuntorakentaminen hallitsee
kaupunkikuvaa, kallioiden ja puiden latvo-
jen yli näkyvät 1960-luvun rakennukset
ympäröivillä rinteillä ja kukkuloilla.
5. Vihreät vapaa-alueet
Huomattava osa Pihlajamäestä on rakenta-
matonta aluetta: pihoja ja puistoja. Suurin
osa viheralueista on luonnonhoitometsää
alueen rinteillä ja lakialueilla. Rakennetut
puistot, leikki- ja pelikentät sekä päiväkodit
sijoittuvat maastopainanteisiin, jotka ovat
useimmiten entisiä peltoja tai kallioiden vä-
lisiä notkelmia. Puustoisilla ja kallioisilla,
avoimilla ja puoliavoimilla, rakentamatto-
milla, eriasteisesti muokatuilla vapailla vi-
heralueilla on ratkaiseva merkitys koko alu-
een kaupunkikuvassa ja lähiympäristössä.

Miljöötyypit
Työn aikana osoittautui, että Pihlajamäen
kaupunkikuvan ”sarjallisia lainalaisuuksia”
ts. aluerakentamiselle tyypillisen toistu-
vuuden ja oikuttelevan metsämaaston eri-
laisia yhdistelmiä oli mahdoton tutkia ja ar-
vottaa pelkästään osa-aluejaon perusteella.
Vähitellen kehittelimme typologioita tai
ympäristön rakentumisperiaatteita, miljöö-
tyyppejä. Niillä saatoimme luonnehtia ei ai-

noastaan kaupunkitilaa, vaan pikemminkin
”kaupunkimaisia tilanteita”, joista Pihlaja-
mäen maisemassa on pitkälti kysymys. Mil-
jöötyypit syntyivät aluksi maastotyöskente-
lyn pohjalta, mutta täsmentyivät arkistot-
yön ja taustaselvityksen edetessä. Erityisesti
Kivisen piirustusarkiston luonnosten tar-
kastelu vaikutti jaotteluun.

Miljöötyypit koostuvat erilaisista ra-
kennettujen ja luonnonelementtien yhdis-
telmistä. Ne ovat toistuvia (vastakohta-
)asetelmia ja niistä on muunnelmia. Mil-
jöötyypit voivat olla jollekin osa-alueelle
ominaisia ympäristön rakentumisperiaat-
teita. Ne eivät kuitenkaan ole osa-alueiden
tavoin rajattavissa, vaan niillä on myös osa-
alueita yhdistäviä ja välittäviä merkityksiä.
Miljöötyypit rajautuvat toisiinsa usein
vyöhykkeisesti ja saattavat limittyä. Osa on
selkeitä ja toistuvia, osa yksittäistapauksia.

Miljöötyyppien avulla maisemaselvi-
tyksessä arvioitiin alueen säilyneisyyttä,
ympäristön ongelmakohtia sekä tarvetta
kunnostukseen ja eheyttävään rakentami-
seen. Niissä esitettyjen suosituksien ja
suuntalinjauksien perusteella on mahdol-
lista mm. laatia tarkempia korjausrakenta-
misohjeita tai metsänhoitosuunnitelmia.

A Rinnemetsät – kalliorinteet
Rakentamaton rinnemaasto Pihlajamäen
reunoilla tai eri osa-alueiden välillä.

Rinteen topografia ja metsäkasvillisuu-
den luonne vaihtelevat. Ylärinteen vaalei-
den rakennusten muuri näkyy paikoitellen
metsäkaistaleen takaa tai yli rinteen juurel-
le: lounaisosassa (Sato) puiden latvat yltä-
vät vain harvoin räystäslinjan yläpuolelle,
kun taas koillisosassa (Haka) rakennukset
jäävät pääosin latvuston taakse.

Rakentamattomat puustoiset rinteet
ovat merkityksellinen miljöötyyppi koko
alueen kokonaishahmon kannalta. Kauko-
maisemassa, esimerkiksi Savelanpuistosta,
Pihlajiston tai Viikin suunnalta tarkastel-
tuna, ne muodostavat ”yläkaupungin” silu-
etin metsäjalustan (jalustavaikutus) ja jä-
sentävät Pihlajamäen ympäröivistä raken-
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netuista alueista omaksi kokonaisuudek-
seen (suojavaikutus). Alueen sisäisessä kau-
punkikuvassa kalliopahdat ja niiltä nouse-
vat latvukset ovat tärkeä osa Pihlajamäelle
tyypillisiä kerrostuneita kaupunkinäkymiä
(jalustavaikutus, taustavaikutus) sekä erot-
tavat 1960-luvun alueita myöhemmästä
rakennuskannasta (suojavaikutus).

B Metsäpihat
Pitkien julkisivujen osittain rajaamat, laa-
jat ja yhtenäiset pihamänniköt ja -kalliot
koillisella asuinalueella (Haka).

Metsäpihat ovat lounaaseen avautuvia,
suojaisia taitettujen tai suorien lamellira-
kennusten rajaamia pihoja, joita on alueel-
la neljä. Kallioiset metsiköt pihan keskellä
rajoittuvat lamellien suuntaisiin asvaltoi-
tuihin pihateihin. Pihatoiminnot, kuten
jätekatokset, pyykinkuivaus, mattotelineet
ja leikkipaikat sijaitsevat pääsääntöisesti
metsikön puolella, lähellä kävelytietä.
Mäntyvaltainen puusto hallitsee pihanäky-
miä ja se tuntuu ”karkaavan” rakennusten
väleistä ympäröivään maisemaan. Puun-
runkojen lomitse avautuu yksittäisiä näky-
miä, joiden kiintopisteitä ovat Saton ja
Hakan puolen tornitalot.

Metsäpihat ovat merkittävä miljöö-
tyyppi erityisesti koillisen asuinalueen ko-
konaisuuden ja viihtyisyyden kannalta.
Niillä on suuri vaikutus myös koko alueen
metsäkaupunkiluonteeseen. Kookkaiden
rakennusten mittakaava murtuu ja vaikut-
taa inhimilliseltä, koska rakennukset eivät
nouse puuston latvoja korkeammalle ja
koska puusto ja maastonmuodot rajoitta-
vat näkymiä jalankulkureitiltä niin, ettei-
vät lamellitalot yleensä koskaan ole koko-
naisuudessaan nähtävissä.

C Puistopihat
Loivaa rinnettä laskeutuvien lamelliraken-
nuksien muodostamat pihapiirit.

Puistopihat ovat pitkittäisiä, puoliavoi-
mia maisematiloja, joissa yhtenäisellä nur-
mipinnalla on yksittäisiä puita, puuryhmiä
ja –rivejä. Pihojen pitkiä sivuja rajaavat jul-

kisivut, jotka verhoutuvat asteittain pui-
den lehvästöön.

Puistopihat ovat pohjoisen asuntoalu-
een vallitseva miljöötyyppi. Aarnikanmäki
muodostaa eheän metsäisen taustan valkoi-
sille 3–4-kerroksisille rakennuksille, joiden
julkisivut nauhaikkunoineen ja parvekejär-
jestelyineen toistavat ”yläkaupungin” arkki-
tehtuuria. Rakennukset myötäilevät maas-
toa. Ne ovat kaukomaisemassa Aarnikan-
mäen rakennettu, porrastuva kärki.

D Tasanteet
Rakennetut alueet maaston tasaisimmilla
tai rakentamalla tasatuilla / terassoiduilla
alueilla.

Miljöötyyppiin liittyvät kiinteästi asu-
mista palvelevat toiminnot ja rakennukset.
Koulut liikuntapaikkoineen, entiset lähi-
myymälät, pysäköintialueet sekä jäteka-
tokset sijoittuvat tasanteille. Ne ovat toi-
minnallisia solmukohtia, avoimia tai puo-
liavoimia maisematiloja, jotka rajautuvat
ympäristöönsä väljästi – ikään kuin kooten
kaupunkitilaa ympärilleen. Tasanteiden ra-
kennuskanta on matalaa, 1–2-kerroksista,
osittain paviljonkimaista ja alisteista muul-
le rakentamiselle tai maisemalle.

Tasanteet ovat Pihlajanmäen pohjois-
osan (koulut) ja lounaisosan (Saton ”laa-
kio”) kaupunkikuvan keskeinen miljöö-
tyyppi, koillisosassa tasanteet ovat yksittäi-
siä ja pienialaisia.

E Laaksot
Rakentamattomat tai rakennetut maaston-
painaumat ja notkelmat, joihin pääosin si-
joittuvat rakennetut puistot sekä tärkeim-
mät viheryhteydet.

Pihlajamäen laaksot ovat kapeita ja pit-
kittäisiä maisematiloja. Ne ovat osittain ra-
kennettuja, mutta rakentamisen määrä,
luonne ja rajautuminen ympäröiviin aluei-
siin vaihtelevat. Niiden visuaalinen hah-
mottaminen selkeinä miljöötyyppeinä on
vaikeaa, koska pitkät laaksot koostuvat eri-
tyyppisistä maisemajaksoista.

Laaksoilla on kaupunkirakenteessa ja -
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kuvassa merkittävä asema. Yhtäältä ne yh-
distävät viherväylinä Pihlajamäen eri osia
toisiinsa, toisaalta ne jäsentävät koko alu-
een pienemmiksi osakokonaisuuksiksi.
Laaksoihin sijoittuvat sekä Pihlajamäen
keskus että tärkeimmät sisäiset kulkuyhte-
ydet. Laaksoista käsin avautuu suuri osa
Pihlajamäelle tunnusomaisista kerrostu-
neista kaupunkinäkymistä, joissa erikor-
kuiset rakennusvolyymit vuorottelevat
puiden latvusten ja kalliorinteiden kanssa.

F Lamellitalojen lähiympäristöt
Pitkien, 3–4-kerroksisten rakennusten jul-
kisivut ja niihin olennaisesti liittyvä, ra-
kennettu tai muokattu maantaso.

Usean porrashuoneen yksiköistä koostu-
vat lamellirakennukset ovat rungoltaan joko
suoria tai taitettuja. Suotuisiin ilmansuun-
tiin avautuvat parvekesivut eroavat jäsente-
lyltään vastasivuistaan. Lamellien päädyt
ovat joko kokonaan ikkunattomia tai ikku-
noita on vähän. Asuntokohtaiset maantaso-
pihat ovat poikkeuksellisia. Maanpinta ra-
kennusten vierellä on muokattu: pengerret-
ty, nurmetettu, asvaltoitu tai paikoitellen
myös istutettu. Sokkelin liittyminen maan-
pintaan on selkeästi nähtävissä.

Pitkät ja yhtenäiset nauhaikkunajulki-
sivut ovat koko Pihlajamäen kaupunkiku-
van selkeä ominaispiirre. Parvekesivujen
jäsennys vaihtelee, mutta ratkaisut toistu-
vat pitkinä sarjoina. Lamellirakennusten
loputtoman lineaarinen ja horisontaali jul-
kisivuarkkitehtuuri muodostaa vahvan
vastakohdan monimuotoiselle ympäristöl-
leen ja korostaa sen eroavuuksia. Asetelma
synnyttää vaihtelevia arkkitehtonisia jän-
nitteitä, jotka puolestaan antavat Pihlaja-
mäen kullekin osa-alueelle tunnistettavia
ominaissävyjä. Muokattu lähivyöhyke toi-
mii vähäeleisenä pintana tai jalustana, joka
sallii jännitteiden rakentumisen.

G Tornitalojen ympäristöt
8–9 kerroksisten pistetalojen ryhmät sekä
niiden liittyminen rakennettuun ja raken-
tamattomaan ympäristöönsä.

Pihlajamäellä on kolme erillistä, viiden
tornitalon ryhmää. Kaksi ryhmistä sijaitsee
lounaisosassa (Sato) väljinä muodostelmi-
na kalliokukkuloilla ja yksi ryhmistä koil-
lisosassa (Haka), rivistönä Rapakiventien
ja Maasälväntien välisessä metsärinteessä.
Lounaisosassa tornitalot ovat keskenään
identtisiä, rakennusten julkisivujen arkki-
tehtuuri on sen sijaan korostetun suuntau-
tunutta: koillissivu on lähes ikkunaton,
lounaissivussa vuorottelevat parveketornit,
levymäiset porrastetut päädyt ja ikkuna-
nauhat. Myös koillisosan tornit (Haka)
ovat julkisivujäsentelyltään keskenään sa-
manlaisia ja suuntautuneita: eteläsivut ovat
pysty- ja vaakaikkunanauhoin ruudutettu-
ja, muut sivut suljetumpia. Lounaisosan
tornien arkkitehtuuri on ”graafisen musta-
valkoista”, koillisosan tornit ovat vaaleita,
mutta kukin niistä on sävytetty omilla
murretuilla väreillään.

Tornit ovat läsnä voimakkaasti Pihlaja-
mäen kaupunkikuvassa. Kolmen torniryh-
män erillisyys, niiden ryhmityksen erilai-
suus, kunkin ryhmän erilainen sijoittumi-
nen suhteessa puustoon ja topografiaan
sekä julkisivukäsittelyjen erot ovat keskei-
siä alueen sisäiseen kaupunkikuvaan vai-
kuttavia tekijöitä ja niillä on huomattavaa
merkitystä myös kaukomaisemassa. Eri
suunnilta tarkasteltuna tornit näyttäytyvät
yhdessä tai erikseen tunnistettavina asetel-
mina. Suuntaviittojen tapaan torniasetel-
mat helpottavat orientoitumista Pihlaja-
mäellä ja laajalla alueella sen ympäristössä.

Tornien umpisokkelit liittyvät maanta-
soon vähäeleisesti, varsinaiset pihajärjeste-
lyt ovat niukkoja ja nurmipinta kumpuilee
yhtenäisenä lähimaastossa vailla tilaa rajaa-
via istutuksia. Liittyminen luonnonympä-
ristöön ja tornien juurelta avautuvat näky-
mät antavat kuitenkin kullekin torniryh-
mälle oman erityisluonteensa.

Maisema-arkkitehti Jyrki Sinkkilä on osallistunut
Suunnittelutoimisto Molinossa Pihlajamäen mai-
semaselvityksen tekoon.
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S a r i  V i e r t i ö

P i h l a j a m ä e n  i n v e n t o i n n e i s t a

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
ympäristötoimiston Pihlajamäen inven-
tointiraportti oli syksyllä 2001 viimeistelyä
vaille valmis. Raportin tavoitteena oli luo-
da pohja alueelle laadittavalle suojelukaa-
valle. Kohteen inventointi oli jo tehty ra-
kennusten ja asemakaavan osalta. Tutkija
Hilkka Högström oli selvittänyt alueen ra-
kennusten suunnittelun ja asemakaavoi-
tuksen historiaa sekä tutkinut perusteelli-
sesti rakennuksiin tehdyt muutokset. Tu-
loksesta syntyi kuitenkin uusi kysymys.

Rakennukset olivat kokeneet yllättävän
paljon muutoksia, samoin asemakaava.
Rakennuskannan yhtenäisyys toistui muu-
toksissa. Lähes kaikkien talojen puuraken-
teiset ikkunat oli vaihdettu puu-alumiini-
ikkunoiksi. Seinien graafinen sirous oli
usein tullut turvotetuksi lämpörappauksel-
la tai rankimmissa tapauksissa eristeker-
roksella ja profiloidulla Minerit- tai pelti-
levyllä. Vaikka rakennusten perushahmot
olivat säilyneet, voitiin todeta, että suures-
sa osassa taloja alkuperäistä julkisivupintaa
oli näkyvissä vain sokkelissa. Muutokset
olivat pieniä, mutta kun otetaan huomi-
oon modernismin muotokielen niukkuus,
oli ne pakko myöntää huomattaviksi. In-
ventoinnin tulos oli hälyttävä alueen jo to-
detun arvon ja siitä seuraavan suojelun
kannalta. Perinteisessä mielessä on outoa
suojella rakennus jonka julkisivu on käy-
tännössä kokonaan uusittu. Modernin ark-
kitehtuurin autenttisuuden määritelmä
onkin yksi ratkaistavista kysymyksistä. Sil-
ti tuntui, että oleellinen Pihlajamäestä oli
sittenkin säilynyt. Sitä ei suotta valittu

DOCOMOMO:n Suomen listalle tai
kansallisesti merkittäväksi kohteeksi. Olisi-
ko mahdollista, että laajan alueen raken-
nuskohtainen arviointi tuottaa säilyneisyy-
destä harhaanjohtavan tulkinnan? Mitkä
ovat ne Pihlajamäen ominaisuudet, jotka
tekevät siitä ainutlaatuisen ja säilyttämisen
arvoisen?

Onko 1970-luvulla tapahtunut keskus-
ta-alueen tiivistäminen rikkonut alkupe-
räisen idean? Minkä verran kerrokselli-
suutta ehdottomuudestaan tunnettu mo-
dernismi kestää? Miten merkitykselliseksi
katsotaan tiiviistä perinteisestä korttelira-
kenteesta poikkeavan Pihlajamäen alueen
topografiasta kasvava veistoksellisuus ja
asetelmallisuus. Mikä oli ja on metsän,
luonnon, maaston ja kallioiden ja ylipää-
tään rakennusten väliin jäävän tilan ja kas-
vullisen ympäristön merkitys asuinalueen
arkkitehtuurille?

”Inventoida: Tarkastaa ja arvioida varasto
tai omaisuus.” (Sivistyssanakirja, toim. An-
nukka Aikio, Otava 1974.)

Lähiöitä ja Pihlajamäkeäkin oli tutkittu jo
ennen inventointia monelta kannalta. Lä-
hiörakentamisen taustoja, Pihlajamäen
alueen esikuvia ja kehitysvaiheita on ku-
vattu osittain hyvinkin perusteellisesti. Jo-
hanna Hankosen väitöskirjassa käsitellään
60-luvun lähiöiden kaavoituksen yhteis-
kunnallisia ja taloudellisia taustoja, Riitta
Hurmeen väitöskirjassa lähiöajatuksen ke-
hitystä ulkomailla ja Suomessa sekä Pihla-
jamäen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen



Ikkunoiden uusimisen myötä katoaa suuri
osa alkuperäisestä julkisivusta. Alkuperäis-
ten ikkunoiden hyvä kuntokaan ei takaa
ikkunoiden säilymistä, uusiminen on tehty
niin helpoksi. Säilyttämisen vaikeus tuli esiin
mm. hankkeessa, jossa taloyhtiöitä ohjat-
tiin ikkunoiden vaihtamisen sijaan niiden
korjaamiseen. Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirasto ja rakennusvalvontavirasto teet-
tivät Pihlajamäkeen mallikorjauksen, jolla
haettiin sopivaa korjaustapaa ja kustan-
nusarviota. Asukkailla tai edes rakennus-
ten huollosta vastaavilla ei ole täsmällistä
tietoa ikkunoiden rakenteista ja kestävyy-
destä. Korjausvaihtoehtoa ei tunneta ja
kenttää hallitsevat rakennustarvikemarkkinat
lähes magneettisella voimallaan. 1960-
luvun vielä hyvänlaatuiset ikkunat mene-
vät sekaisin myöhempiin huonolaatuisiin
ikkunoihin; pikkuruutuisia ikkunoita jo ar-
vostetaan, mutta kaikki sen jälkeen tehty
koetaan huonoksi. Kuitenkin elementtitek-
niikka, sarjatuotanto ja tehostettu raken-
nusprosessi liittyivät 1960-luvun alussa vielä
tekijöille, rakentajille tuttuun käsityötaitoon;
suuret ikkunat tehtiin valikoidusta puusta,
perinteisiä liitoksia ja pintakäsittelyitä käyt-
täen, tosin mittakaavallisia riskejä ottaen.
Puualumiini-ikkunoiden kestävyyttä ei aika
ole vielä pannut koetukselle. Korjauskel-
vottomuus, joka takaa niiden huoltovapau-
den, sekä asennusnopeus saavat asukkai-
den ja isännöitsijöiden lähes jakamatto-
man kannatuksen. Ajatusta, että säilyttä-
misessä ei ole kysymys ainoastaan ulko-
näöstä, vaan rakennusten kestävyydestä
pitkällä tähtäimellä, on vaikea ymmärtää.
Kuvat: Sari Viertiö.



tärkeimpiä etappeja. Erkki Mäkiön ”Ker-
rostalot 1960–1975” selvittää elementti-
rakentamisen kehitysvaiheita. Suojelua kä-
sittelevissä selvityksissä on pureuduttu
enemmän yksittäisiin rakennuksiin, detal-
jeihin tai suojelun kriteereihin teorian ta-
solla: esim. Yrjö Suonnon teoksessa ”Var-
jele modernia – Modernin arkkitehtuurin
ominaispiirteiden säilyttämisen puolesta
rakennuksia korjattaessa” vuodelta 1995 ja
Laura Tuomisen tutkimuksessa ”1900-lu-
vun rakennusperintö – luettelointi ja suo-
jelukysymyksiä”, YM 8/1992. Tutkimus ei
kuitenkaan ole tarkastellut lähiöitä arkki-
tehtuurina eikä analysoinut niiden ympä-
ristöjä kokonaisuuksina. Myös kohteiden
erityispiirteet ovat jääneet taka-alalle.

Tehtyjä tutkimuksia tarkasteltaessa
osoittautui, ettei pelkkä Pihlajamäen mai-
semainventointikaan olisi riittävä pohja
suojelukaavaa laadittaessa. Oli käsitettävä
sana ”inventointi” sen koko merkityksessä.
Säilytettävän ympäristön tavoitteellisuus
antaa osviittaa sen arvojen ja erityispiirtei-
den määrittelyyn. Vain harvoissa tapauk-
sissa voidaan perustellusti edellyttää sattu-
man tuloksena syntyneen alueen säilyttä-
mistä. Suunnittelijoiden tavoitteet lähiöi-
den osalta kärsivät paikoin aliarvioinnista.
Myös Pihlajamäen kohdalla kaivattiin sel-
vitystä siitä, kuinka alueen suunnittelijat
olivat siihen suhtautuneet. Miten vuoro-
puhelu maaston ja puuston ja niiden jou-
kosta nousevien rakennusten välillä oli al-
kujaan suunniteltu. Mikä oli ollut tavoite
ja päästiinkö siihen? Mikä on Pihlajamäen
osuus yleensä metsäkaupungin kehitykses-
sä Suomessa ja ulkomailla? Suunnittelijoi-
den tavoitteiden selvittämisessä auttoi al-
kuun Hakan puolella suunnittelijana toi-
minut arkkitehti Sulo Savolainen. Hänen
suunnittelusta ja ratkaisuista kokoamansa

Pihlajamäen arvot eivät liity vain rakennuk-
siin vaan myös siihen mitä rakennusten vä-
lissä on. Rakennusinventoinnin antama kuva
alueen säilyneisyydestä oli saatettava ta-
sapainoon Pihlajamäen edustaman kau-
punkityypin ominaisuuksien suhteen. 1980-
luvun alussa arkkitehtiopiskelijoita varoi-
tettiin luottamasta kasvillisuuteen ja puus-
toon; niihin nojaavaa suunnittelua pidet-
tiin epäilyttävänä. Kasvillisuuden hyväksi-
käytön katsottiin monessa tilanteessa osoit-
tavan puutteellista ammattitaitoa. Vaikka
ajatuksen hyvää tarkoittavuuden ymmär-
tää, voi sen kuvitella olevan osasyy siihen,
että kasvillisuus nähdään yhä suunnittelussa
ja jo valmiissa ympäristössäkin häilyvänä
ja epävarmana ja toisarvoisena tekijänä.
Kuitenkin usein linjakas, pelkistetty raken-
nus vaatii parikseen monimuotoisen puuston
latvuston ja rytmikkäät rungot, joita toinen
”virikkeisempikään” rakennus ei voi kor-
vata. Kuva: Sari Viertiö.
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aineisto ovat olleet arvokas tietolähde nii-
hinkin yksityiskohtiin ja ratkaisuihin, joita
ei aikanaan kirjattu ylös.

“Nykyajan tunnuksena ei enää ole ‘puistoja
kaupunkeihin’, vaan ‘kaupungit puistoihin’ “
(Otto-I. Meurman, Asemakaavaoppi,
1947, s. 367)

Sitaatti jatkuu myöhemmin “…siten sulau-
tuvat pihat ja tonttialueet yhdessä viereisten
rakentamattomien alueiden kera suureksi yh-
tenäiseksi puistokaupungiksi, missä ihminen
ja luonto jälleen voivat löytää toisensa…”.
Vasta 1960-luvulla päästiin toteuttaman
Meurmanin esiintuomaa haavetta koko-
naisen alueen rakentamisesta kerralla. Sii-
nä missä oma aikamme on jo pitkään hai-
kaillut kerroksellisuuden ja sattumanvarai-
suuden vaikutelman perään, oltiin 60-lu-
vulla valmiita suunnittelemaan kokonais-
valtaisesti, alusta saakka kaikki tarpeet
huomioiden. Suurten alueiden toteuttami-
nen kerralla mahdollisti myös maaston ja
maiseman huomioonottamisen tavalla
joka ei ollut mahdollista pala palalta raken-
nettaessa. Ajan tavoitteiden syvällinen ym-
märtäminen edellyttää aikakauden ihmis-
käsityksen ja arjen arvojen tuntemista. Tä-
män päivän kaupunkisuunnittelija ihmet-
telee usein, miksei kaupunkia aikanaan jat-
kettu sen reunalta kompaktina ja tiiviinä
kaupunkirakenteena. Alkuvaiheen ihan-
teet ja odotukset aluesuunnittelun kyvystä
luoda hyvää ympäristöä ovat peittyneet
myöhemmän pakkotuotannon varjoon.
Kysymykseen vastaaminen tavalla, joka
tuo esiin kaupunkisuunnittelun nyanssit
eri aikoina, on yksi oleellinen edellytys näi-
den nykyisestä kaupunki-ihanteesta poik-
keavien ympäristöjen säilyttämiselle.

“Funktionalismi ei kieltänyt kaupungin sym-
bolifunktiota; … Mutta se halusi rakentaa
luokattoman yhteiskunnan kuvan. Funktio-
nalismi vastusti aksiaalisuutta ja perinteistä
tilojen hierarkiaa eriarvoisuuden symbolina.
Epäsymmetrisyys ja moniselitteinen ajan ja

tilan suhde olivat esteettisiä keinovaroja ra-
kennettaessa symbolista antiteesiä luokkayh-
teiskunnan kaupungille.” (Kirmo Mikkola,
Metsäkaupungin synty, lis.työ, 1972, s. 21)

Pihlajamäen maisemainventointiin ryh-
dyttiin tiedostaen yleinen käsitteiden puu-
te kuvattaessa metsäkaupunkia. Oletukse-
na oli, että tapa jolla lähiöiden tai metsä-
kaupunkien ympäristöistä puhutaan ja nii-
tä käsitellään suunnittelussa, ei voi lähteä
perinteisen kaupungin käsitteistöstä. Mi-
käli alueiden ominaispiirteet halutaan säi-
lyttää, ei voida ottaa tavoitteeksi perintei-
sen tori-, katu- tai pihatilan muodostamis-
ta, eikä myöskään puhua siitä näillä käsit-
teillä. Esimerkiksi Pihlajamäessä dominoi-
vat toisen tyyppiset tilarakenteet: tasanteet,
rinnemetsät jne., joissa kadut ja jalankul-
kutiet kiemurtelevat. Tie tilana on alistei-
nen muille halkomilleen tiloille. Jos tällai-
sella alueella lähdetään rakentamaan ”ka-
tutilaa”, rikotaan isompia ja oleellisempia
tiloja. Onkin tärkeää löytää oikeat sanat
kuvaamaan metsikön läpi kerrostalojen vä-
liin kaartavaa tietä tai pitkien rakennus-
massojen väliin jääviä monivivahteisia pi-
hatiloja, jotka eivät kaikilta sivuiltaan ra-
jaudukaan rakennuksiin, vaan mahdolli-
sesti puustoon, kallioon tai rinteeseen.
Näin voidaan kehittää myös puutteellisia,
kohennusta vaativia paikkoja niille omi-
naisella tavalla.

“Lähiöiden kaupunkirakenne perustuu avoi-
meen tilakäsitykseen, jossa rakennukset si-
jaitsevat irrallaan toisistaan ja kadusta, ja
pihat avautuvat kaikkiin suuntiin. Talojen
väliin ei synny selkeästi rajautuvia tiloja, joi-
ta voisi määritellä asteikoilla yksityinen –
julkinen. Ulkotiloilla ei ole hierarkkista suh-
detta toisiinsa. Kadut, korttelipihat, parkki-
paikat ovat samanarvoisia, jopa samanluon-
teisia. Tilaa on hajotettu kaikkialle, kukaan
ei hallitse siitä mitään osaa. “ (Sirkka Wege-
lius, Yhdenmukaisuus ja ainutlaatuisuus,
Paikanidentiteetti lähiöparannuksen lähtö-
kohtana, Espoo TKK 1996, s. 34)
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Pihlajamäkeä on perinteisesti kuvattu kaukaa, veistosmaisena kokonaisuutena. “Mutta
kun barokin aksiaalisuus oli vielä käyttäjille ymmärrettävää, jäi funktionalismin, suurelta
osin abstraktista kuvataiteesta lainaama symbolikieli abstraktiksi eikä yhteyttä käyttä-
jään syntynyt.” (Kirmo Mikkola, Metsäkaupungin synty, lis.työ, 1972 s.21) Kuva: Volker
von Bonin, HKM.

Myös 1970-luvun alussa uudelleen löydet-
tyjen käsitteiden – julkinen, puolijulkinen
ja yksityinen – suhde poikkeaa sittemmin
esiintuoduista tavoitteista Pihlajamäen kal-
taisissa ympäristöissä. Julkinen ja yksityi-
nen kohtaavat melko tiiviisti. Rakennukset
ovat maisemassa ja maastossa tavalla, joka
tekee alueesta samalla jokaisen omaa ja
kaikkien yhteistä. Tilanteen hyväksymistä
auttaa alueen väljyys. Mikäli alueita ale-
taan pilkkoa julkiseksi tai yksityiseksi tai
tiivistää sopimattomista paikoista lisära-
kentamisella, voi ajatus kaikkien yhteisestä
karata käsistä. Metsäkaupungin julkisen ja
yksityisen tilan välisen rytmiikan ero ja ti-
lojen hierarkian monimutkaisuus suhtees-
sa perinteiseen kaupunkiin antoi inven-
toinnille uuden haasteen. Metsäkaupungin
lainalaisuuksien selvittäminen niiden his-
toria tiedostaen antaisi mahdollisuuden
alueiden kohentamiseen niiden omista
edellytyksistä lähtien, ilman pakkoa sovel-

taa niihin nyt vallalla olevia ihanteita.

”Maasto pilkotaan pieniin palasiin, joihin
ahdetaan kaikki funktiot: asuminen, lii-
kenne, virkistys, lapsi. Tuloksena on luon-
non jakautuminen isojakoa muistuttavan
tylsästi passiivisiin negatiivisiin tikkuihin,
joissa
- ne kahdeksan havupuuta kuolevat heti
kun vuositakuu on ohi
- lapsi ei saa juosta ruoholla, joka ei kasva”
 (Lauri Silvennoinen, Arkkitehti alueen
pääsuunnittelijana. Aluerakentaminen II,
Konferenssin alustukset ja keskustelut 18–
19.10.1965, Helsinki 1965)

Inventoinnin tavoite oli myös selvittää
kaavoituksen vaiheet, se kuinka tietoisina
suunnittelijat olivat kaupunkinsa luoneet
ja samalla suhteuttaa Pihlajamäkeä ilmiönä
yleensä pohjoismaissa ja Euroopassa, etsiä
esikuvia ja arvioida ainutlaatuisuutta.
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Jo ensi käynneillä Pih-
lajamäessä huomiota-
ni kiinnitti nykysuunnit-
telulle vieras tapa suun-
nata rakennus yhteen
suuntaan ja sulkea se
lähes täysin toiseen
suuntaan. Herkkään
metsämaisemaan sijoi-
tetut, jyrkästi lammelle
selkänsä kääntävät ra-
kennukset säilyttävät
lammen ympäristön
yksityisyyden ja erämaa-
luonteisuuden ympä-
röivistä sadoista asun-
noista huolimatta. Alu-
eelle on syntynyt koh-
tia, joiden kokeminen
on mahdollista vain
menemällä paikalle.
Asunnoilla on hyvin yk-
sityinen ja rajattu suh-
de maisemaan. Ympä-
ristön asukas saa kokea
kulkemalla paikoin kai-
kessa rauhassa, vapaa-
na muiden katseilta,
vaikka oma asunto on
vain 50 metrin päässä.
Lyhyiden etäisyyksien ja
kontrastisen mittakaa-
van vuoksi tilannetta on
lähes mahdoton valo-
kuvata. Asetelma to-

teuttaa omalla tavallaan Kirmo Mikkolan oletusta suomalaisen asumiseensa liittämistä
odotuksista:
“Metsät ja puu, kalliot ja luonnonkivi, erämaa ja tyyli astuvat esille suomalaisen asumis-
muodon ajattomina lähtökohtina. Jos siirtyminen teolliseen ja kaupunkimaiseen elämän-
tapaan kenties aiheuttaakin ihmisen mutaation, vaatii muutos joka tapauksessa monen
sukupolven iän. Tässä suhteessa suomalainen on vielä maalainen. Hän vierastaa yhä
tiivistä asumismuotoa, hän pakenee kesämökin yksinäisyyteen aina kun hän vain voi ja
vilvoitellessaan saunan jälkeen tyynen järven rannalla hiljaisessa kesäillassa hän kokee
suorastaan paanisen elämäntunteen.” Kirmo Mikkola “Arkkitehtuuri kansakunnan koh-
taloissa” Arkkitehti-lehti 5–6/1978. Kuva: Sari Viertiö.
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Kohteen nuoruudesta ja tutkimattomuu-
desta johtuen metsäkaupungin säilyttämi-
sen ajatus ei ole niin vakiintunut kuin
esim. puukaupunkiemme ehjinä säilynei-
den kortteleiden tai maaseudun kulttuuri-
maisemien kokonaisuuksien osalta; siitä-
kään huolimatta, että ne ilmiöinä ovat ver-
taisiaan. Pihlajamäen inventoinnin tuli
näin sisältää perustutkimusta toisessa mie-
lessä kuin pelkän inventoinnin. Säilyttämi-
sen kriteerien tuli sisältää arvio ilmiön ark-
kitehtonisista ja arkkitehtuuri- ja kulttuu-
rihistoriallisista arvoista. Nuoressa koh-
teessa ne tuntuvat kerta toisensa jälkeen
sekoittuvan sosiaalisiin, nopeasti muuttu-
viin ominaisuuksiin ja arvoihin. Raken-
nusten säilyttäminen edellyttää kuitenkin
usein muutosta joissain ominaisuuksissa.
Elämäntapaa ei voi suojella, mutta sen
ihanteiden tuottama ympäristö voi antaa
mahdollisuuden paikan uudenlaiselle ko-
kemiselle. Esimerkiksi kun Ruoholahden
villat säilytettiin, ei pyrittykään säilyttä-
mään työväestön asuinoloja ja ahtautta.
Vastaavan seikan ymmärtäminen varhais-
ten lähiöiden kohdalla ja niiden muutok-
sen tarpeen kanavoiminen oikeaan koh-
taan mahdollistaa metsäkaupunkiemme
arkkitehtuurin säilyttämisen. Erityyppis-
ten ympäristöjen säilyminen taas mahdol-
listaa paitsi erilaiset elämäntavat, myös tie-
don siirtymisen suunnittelijoille ja sitä
kautta tulevaisuuteen. Rakennetun ympä-
ristön tutkimus, inventoinnit ja niihin
pohjaava säilyttäminen tähtäävätkin yhtä
tiiviisti tulevaisuuteen kuin kasvavat men-
neisyydestä.

Pihlajamäen lisärakentaminen 1970-
luvulla on absoluuttisesti nähtynä oleelli-
nen muutos ja jopa virhe suhteessa toteu-
tuneeseen ideaan. Mutta muutoksen arvi-
oinnissa on myös syytä suhteuttaa myö-
hempi kehitys alkuperäiseen asemakaaval-
liseen ideaan. Kesken jääneet toteutukset
tapaavat täydentyä myöhemmin, usein eri
hengessä kuin alkuperäinen idea. Myös
Pihlajamäen inventoinnissa pyrittiin hake-
maan kaavan muotoutumisen ja myöhem-

män kehityksen välistä yhteyttä ja selvittä-
mään alueen alkuperäisen suunnitelman
suhdetta toteutettuun täydennysrakenta-
miseen. Selvityksessä lähestyttiin kysymys-
tä, voidaanko kerroksellisuus ja myöhem-
mät lisät hyväksyä osaksi modernia, kerral-
la suunniteltua ja rakennettua ympäristöä.

Yksi inventointi ei voi ratkaista koko lä-
hiöiden suojelun problematiikkaa, mutta
olisi tärkeää lisätä tietoa aikakauden ihan-
teista ja tavoitteista, jotta metsäkaupungit
eivät jäisi historiaan epäonnistumisen ja ti-
lan katoamisen ajanjaksona, vaan toisen-
laisten ihanteiden edustajana. Säilyessään
ne voisivat olla innoituksena suunnitteli-
joita vielä tulevaisuudessa, kun kompaktil-
le kaupungille tarvitaan vastapainoa. Us-
koa modernismin suunnittelijoiden moni-
arvoisuuteen, tietoisuuteen historiasta ja
tavoitteellisuuteen suunnittelun suhteen
antanee Pihlajamäen Saton puolen asema-
kaavan viimeistelleen ja rakennukset suun-
nitelleen arkkitehti Lauri Silvennoisen lau-
se:  ”Arkkitehtuurin olemukseen kuuluu
huonetilojen rakentaminen – sitä eivät ker-
rostalojen väliset joutomaat ole. Tiedämme
keskiaikaisten kaupunkien katutilojen ryt-
mikkään vaihtelun, nautinnon, jonka vael-
lus alati vaihtuvissa tilasarjoissa antaa. Jos
meillä olisi voimaa luopua luonnon tilkkut-
äkkimäisestä pirstomisesta, meillä olisi kaik-
ki mahdollisuudet nykykeinoin luoda jotain
samanlaista käyttäen elementtirakentamisen
parhaita mahdollisuuksia hyväksi.” (Lauri
Silvennoinen, ”Arkkitehti alueen pääsuun-
nittelijana”. Aluerakentaminen II, Konfe-
renssin alustukset ja keskustelut 18.-
19.10.1965, Helsinki 1965)

Arkkitehti Sari Viertiö toimii Vantaan
kaupunginmuseon rakennustutkijana. Pihlaja-
mäki-inventointien aikana hän oli arkkitehtinä
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa.
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L ä h i ö p a r a n t a m i s e n
a r k i p ä i v ä ä  P i h l a j a m ä e s s ä

Lähiöprojekti Pihlajamäkeä kehittämässä
Pihlajamäki on vuodesta 2000 kuulunut
Helsingin kaupunginhallituksen perusta-
man lähiöprojektin toiminta-alueisiin.
Pihlajamäen lisäksi projekti toimii kaudel-
la 2000–2003 Pihlajistossa, Myllypurossa,
Kontulassa, Kivikossa ja Vesalassa. Lähiö-
projektin tarkoituksena on alueellisin toi-
menpitein ehkäistä asuinalueiden välistä
segregaatiota. Lähiöprojekti on kaupungin
hallintokuntien yhteistyöprojekti, jossa py-
ritään fyysisen ja sosiaalisen kehittämisen
keinoin kääntämään alueen kehityksen
suuntaa myönteiseksi. Projekti pyrkii koor-
dinoimaan hallintokuntien toimia ja suun-
taamaan niiden resurssointia alueelle sekä
vahvistamaan asukkaiden omaa panosta.

Lähiöprojektin toimenpiteet kohdistu-
vat alueen omaleimaisuuden ja monipuo-
lisuuden vahvistamiseen, rakennuskannan
korjaamiseen, ympäristön parantamiseen
ja alueen sosiaaliseen kehittämiseen.

Kulttuurihistoriallisista arvoista
Pihlajamäen valttikortti
Lähiöiden arvostus on tunnetusti heikko.
Jatkuvasti eri tahoilla esitetään, että koko
lähiö-sana tulee julistaa pannaan liian lei-
maavana. Taustalla on mielikuva lähiöistä
yhtenäisenä, ankeanharmaana massana,
josta mikään alue ei erotu yksilönä, metsä
on sama kaikkialla ja sarjatuotannolla ra-
kennetut betonitalot erottaa toisistaan vain
asiantuntija tai alueella pitkään asunut. Lä-
hiöprojektin kantavana ajatuksena on löy-
tää paikallisten tahojen kanssa yhdessä ne
omaleimaiset piirteet, joita vahvistamalla

kukin lähiö saa yksilöllisyytensä ja oman
julkisuuskuvansa. Tätä alueellista itsetuntoa
tarvitsevat kaikki – asukkaat, yrittäjät ja
kaupungin palveluiden työntekijät. Esimer-
kiksi Pihlajistolla on jo pitkään ollut aktiivi-
sen asukastoiminnan ”ite-tekemisen” maine
ja Myllypuro on hyvää vauhtia nousemassa
liikuntapaikkojen keskittymäksi.

Pihlajamäessä ovat kulttuurihistorialli-
set ja arkkitehtoniset arvot tärkein omalei-
maisuutta luova tekijä. Lähiöiden arkki-
tehtoniset arvot ovat olleet lähiöprojektin
muillakin alueilla esillä. Vanhasta Vuosaa-
resta, Kontulasta ja Myllypurosta on laa-

Arkkitehtonisesti korkealaatuista lähiöasu-
mista. Kuva: Sari Viertiö.
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dittu rakennuskannan inventoinnit ja teh-
ty asukkaille arkkitehtuurin opaslehtiset.
Pihlajamäessä tavoite on korkeammalla:
siitä tulee ensimmäinen asemakaavalla
suojeltu lähiö. Pihlajamäen suojelu on tär-
keää arkkitehtuurin ohella myös lähiöiden
merkityksen tunnustamiseksi oleelliseksi
osaksi Helsingin rakentamisen vaiheita ja
Suomen yhteiskuntakehitystä. Lähiöiden
arvostamisessa ollaan nyt samanlaisessa ti-
lanteessa kuin oltiin 1970-luvun alussa
työväen puutaloalueiden ja rintamamiesta-
lojen kohdalla.

Uutta tietoa suojelun pohjaksi
Lähiöiden suojelu on uutta. Mistä arvoista
silloin puhumme, mitä lähiössä suojelem-
me? 1960-luvun asemakaavoitusperiaattei-
ta, rakennuksia vai maisemaa? Tästä käy-
dään nyt keskustelua. Pihlajamäessäkin
suojelun pohjaksi on hankittu tietoa perin-
teisellä tavalla inventoimalla kaavallista ra-
kennetta, rakennuskantaa ja sen säilymistä
alkuperäisessä asussaan. Arkkitehti Hilkka
Högströmin tekemän inventoinnin tulos

oli hämmentävä. Lähes kaikki tärkeät ra-
kennukset on jollakin tavalla muutettu ja
aluetta on täydennysrakennettu. Raken-
nuskannan autenttisuus ei tarjoa suojelu-
perusteita. Tämän jälkeen inventoin-
tinäkökulmaa laajennettiin rakennuksista
kaupunkitilaan ja maisemaan ja Suunnit-
telutoimisto Molino on laatinut aihetta
koskevan selvityksen. (Inventointien sisäl-
töä käsitellään muissa artikkeleissa.) Ta-
voitteena on saada laajasti alueen arvoja
analysoivat inventoinnit julkaistua lähiai-
koina.

Pihlajamäen 40-vuotispäivien kunniak-
si lähiöprojekti jakoi jokaiseen kotiin alu-
eella toimivan lähiöarkkitehti Mikko Tai-
nion laatiman arkkitehtuurioppaan. Juh-
lan kunniaksi ostoskeskusta vastapäätä
pystytettiin myös pronssireliefi alueesta.

Peruskorjauksen arkipäivää
Miltä Pihlajamäessä sitten nykyisin näyt-
tää? Ovatko asukkaat ja kiinteistöjen omis-
tajat yhtä mieltä arkkitehtien ja tutkijoiden
kanssa rakennussuojelusta Pihlajamäen
erityispiirteenä? Periaatteessa kyllä, Pihla-
jamäki-seura ja yleensä asukkaat itse pitä-
vät Pihlajamäkeä arvokkaana. Kuitenkin
taloja on päällystetty pellillä tai muilla le-
vytyksillä, ikkunajakoa muutettu, väritystä
vaihdettu, pihat ovat kolkkoja jne. Raken-
nussuojelun tavoitteet ja taloyhtiöiden nä-
kökulmat kiinteistönhoidosta törmäävät
toisiinsa arkipäivässä.

Kaikkien tavoitteiden mukaista on
edistää peruskorjausta. Rakennusten kun-
to ja ympäristön laatu vaikuttavat koko
alueen arvostukseen ja hintatasoon. Yksit-
täisen taloyhtiön ja asunnon omistajan
kannalta on tietysti tärkeää pitää rakennus
kunnossa ja säilyttää omaisuuden arvo. Lä-
hiöprojektialueena Pihlajamäen asunto-
osakeyhtiöt saavat korjauskustannuksiin
valtioltakin 10 prosentin avustuksen. His-
sien rakentamiseen voi saada puhdasta tu-
kea jopa 60 prosenttia. Erimielisyyttä syn-
tyy korjaustavoista. Asukkaat haluaisivat
helpommin avattavia ikkunoita ja parveke-

Pihlajamäen
arkkitehtonisia
symboleja,
korkeita tornitalo-
ja on kohdeltu
kaltoin julkisivu-
korjauksissa.
Kuva: Helsingin
kaupunginmuseo.
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Mitä suojeluarvoa
on tällaisilla
puolityhjillä

pysäköintikentillä?
Kuva:

Mikko Tainio.

Asuntopoliittisesti uudet hissit ovat tarpeen, mutta tässä tapauk-
sessa nauhajulkisivu on piloilla. Kuvat: Mikko Tainio.
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lasituksia. Tavoitteet ovat ymmärrettäviä,
tornitalojen ylimmillä parvekkeilla heikko-
päistä hirvittää. Niin kauan kuin kaavalli-
sia suojelumääräyksiä ei ole, on vain yritet-
tävä neuvotella ja saada ainakin rakennus-
suojelun tavoitteet paremmin toteuttava
vaihtoehto mukaan suunnitteluun. Lähiö-
projekti onkin voinut avustaa vaihtoehto-
jen esille tuomisessa. Kaupunkisuunnitte-
luviraston ja rakennusvalvontaviraston
henkilökunta on tehnyt paljon työtä tässä
asiassa.

Pari esimerkkiä: Pihlajamäen Saton
puolen tyypilliseen rakennukseen oli tehty
suunnitelma uusien hissien rakentamisek-
si. Suunnitelmaa pyrittiin muuttamaan
selvittämällä rakennuksen arkkitehtuuriin
paremmin sopivia vaihtoehtoja. Arkkiteh-
titoimisto Käpy ja Simo Paavilaiselta vuon-
na 2001 tilattu selvitys ei vakuuttanut
kiinteistön omistajaa Merimieseläkekassaa,
rakennuslupa myönnettiin ja tulosta voi
lievästi sanoen pitää epäonnistuneena. Sa-
malla omistajalla oli toinenkin hissihanke.
Siinä hissiselvityksen vaihtoehtoja otettiin
paremmin huomioon, mutta ensisijaisena

suositeltua ratkaisua ei noudatettu.
Hakan puolen tornitalojen kaksi asun-

to-osakeyhtiötä oli suunnittelemassa ikku-
noiden vaihtoa. Kesällä 2002 toisen yhtiön
kanssa sovittiin, että lähiöprojektin rahoi-
tuksella tehdään koekorjaus, jossa saadaan
tietoa kustannuksista ja korjaustavasta.
Tällainen koekorjaus voitiinkin toteuttaa
erään ystävällisen asukkaan myötävaiku-
tuksella. Hänen ennakkoluulottomuuten-
sa ja pitkämielisyytensä ansaitsee suuret
kiitokset. Koekorjauksen jälkeen molem-
mat taloyhtiöt suostuivat pyytämään urak-
katarjoukset myös korjausvaihtoehdosta
vertailtavaksi ikkunoiden vaihtamiseen.
Korjausvaihtoehdon tulokset olivat kilpai-
lukykyiset.

Vastaava tilanne on vireillä myös Suo-
mi-yhtiön tornitaloissa. Tässä tapauksessa
on hienoa, että omistaja on aloittanut neu-
vottelut jo suunnittelun alkuvaiheessa.
Omistajalle on esitetty ikkunoiden koe-
korjauksen tekemistä. Rakennusvalvonta-
virasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kau-
punginmuseo ja Museovirasto ovat olleet
mukana neuvotteluissa.

Entinen maitokauppa nykyisessä alennustilassa. Entisiin palveluihin ei ole paluuta, entä
jos paikalle rakennettaisiin uutta? Kuva: Mikko Tainio.
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Kiinteistöjen peruskorjauksen ohella
julkisen kaupunkiympäristön parantami-
nen on lähiöprojektin painopisteitä. Puis-
tojen parantamisen lähtökohdaksi saatiin
arvokasta uutta tietoa Molinon selvitykses-
sä, mm. löydettiin 1960-luvulla tehtyjä,
toteuttamattomia puistosuunnitelmia, joi-
ta voidaan käyttää hyväksi puistojen kun-
nostamisessa. Puistojen nykykunto on mo-
nin paikoin masentava. Kunnostamisen
tarvetta on, mutta töiden käynnistyminen
näyttää valitettavasti venyvän pitkälle Hel-
singin taloustilanteen takia. Parempi kui-
tenkin hitaasti ja hyvin kuin nopeasti ja
huonosti.

Miten suhtautua täydennysrakentamiseen
Pihlajamäen suojeluarvoja määritettäessä
on väistämättä otettava kantaa täydennys-
rakentamiseen ja palvelurakenteen muu-
toksiin. Konkreettisesti palvelujen raken-
nemuutos näkyy ostoskeskuksessa ja enti-
sillä lähikauppatonteilla. Kaikki lähikaupat
ovat lopettaneet jo ajat sitten ja niiden lii-
ketilat ovat muussa yrityskäytössä. Tämä
on sinänsä hyvä, mutta ulkonäöltään talot
ovat pilatut. Halpojen toimitilojen etsijöil-
lä ei riitä kiinnostusta laadukkaaseen pe-
ruskorjaukseen. Kaupungin palveluissa
suuntauksena on rationalisointi suuriin
yksikköihin eikä kiinnostusta ole näihin
pikkutiloihin. Muissa lähiöissä, esim. Kon-
tulassa ja Vuosaaressa vastaavia liiketontte-
ja on muutettu asuinkäyttöön.

Alueen ostoskeskusta uhkaa Viikin uusi
paikalliskeskus. Ostoskeskusyhtiöt ovat
havahtuneet tilanteeseen ja pohtivat kau-
pungin kanssa, kuinka ostoskeskus voisi
ennalta varautua muutokseen ja vahvistaa
kilpailuasemaansa. Ostoskeskuksen paran-
nussuunnittelussa on laadittu vaihtoehtoja
suojelutavoitteiden sovittamiseksi kaupal-
lisiin toimintaedellytyksiin. Pihlajamäki ei
ole erityistapaus, vaan yleensäkin vanhojen
lähiöiden kaupalliset ja julkiset palvelut
häviävät uusille alueille, joissa palvelut saa-
daan laadukkaammiksi. Pystyvätkö vanho-
jen alueiden asukkaat niitä käyttämään

riippuu siitä, onko alueiden integrointia
suunniteltu ja miten sitä on toteutettu.

Pihlajamäessä on myös pysäköintitont-
teja, joita käytetään lähinnä romuautojen
säilytykseen. Hoitamattomat kentät luovat
huonon kuvan koko alueesta. Mikä on täl-
laisen vajaakäyttöisen tilan arvo, jos se ei
nykyisin toimi alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti? Jos taloyhtiöt eivät tarvitsealu-
eita, eivät ne myöskään ole valmiita mak-
samaan niiden kunnostamisesta. Näiden
alueiden käytöstä varmasti käydään kes-
kustelua suojelukaavoituksen yhteydessä.
Pihlajamäkikin tarvitsisi uutta verta ja elin-
voimaa. Riittääkö ajan mittaan tapahtuva
luonnollinen muutos vai auttaisiko varo-
vainen täydennysrakentaminen estämään
taantumista?

Kaupungissa on tulevaisuus – onko lähiöissä?
Kaupungistuminen jatkuu väistämättä ja
asutus keskittyy pääkaupunkiseudulle.
Seudulliselta kannalta Helsingin lähiöiden
sijainti, liikenneyhteydet ja palvelutaso
ovat hyviä. Uusien alueiden rakentaminen
liittää lähiöt entistä tiiviimmin kaupunki-
rakenteeseen. Mielikuva erillisistä metsälä-
hiöistä ei vastaa enää todellisuutta. Raken-
nuskanta on kohtalaisessa kunnossa, asun-
not toimivia eikä ole vaaraa tyhjiksi jäävis-
tä asunnoista. Sosiaalista segregaatiota ja
toiminnallista yksipuolisuutta on, mutta ei
vielä hälyttävästi. Itse uskon, että lähiöiden
vihreää ympäristöä ja selkeää arkkitehtuu-
ria tullaan vielä arvostamaan. Taloudelli-
sesti ja sosiaalisesti olisi nyt järkevää huo-
lehtia siitä, että lähiöiden taantuminen
kaikin keinoin pysäytetään ja niiden veto-
voimaa vahvistetaan. Rakennussuojelu voi
olla tässä vahva ase.

Arkkitehti Ulla Korhonen-Wälmä toimii Lähiö-
projektin projektipäällikkönä Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirastossa.
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T a r u  T y y n i l ä

P i h l a j a m ä e n
k a a v a l l i n e n  s u o j e l u

Pihlajamäki on Suomen modernin arkki-
tehtuurin merkkikohde niin alueen asema-
kaavoitukseen liittyvien seikkojen kuin
arkkitehtuurinkin perusteella. Museoviras-
to on liittänyt Pihlajamäen kerrostaloalu-
een Rakennettu kulttuuriympäristö, valta-
kunnallisesti merkittävät kulttuurihistorial-
liset ympäristöt- luetteloon ( RKY-1993-
tietokanta). Valtioneuvosto hyväksyi vuo-
den 2000 lopulla kyseisen luettelon otetta-
vaksi huomioon alueidenkäytön suunnit-
telun lähtökohtana. Myös kansainvälinen
modernin arkkitehtuurin tutkimukseen ja
suojeluun keskittynyt järjestö DOCO-
MOMO on Suomen työryhmän aloittees-
ta sisällyttänyt Pihlajamäen arvokkaiden
rakennusten tai rakennusryhmien luette-
loon yhdessä Olympiakylän ja Maunulan
Sahanmäen alueen kanssa.

Helsingin Yleiskaava 2002 -ehdotuk-
sessa Pihlajamäki on merkitty kulttuurihis-
toriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittäväksi alu-
eeksi, jota tulee kehittää siten, että alueen
arvot ja ominaisuudet säilyvät. Kaupunki-
suunnitteluvirastossa valmistellaan Pihlaja-
mäen arvot säilyttävää asemakaavan muu-
tosta. Asemakaavatyön on tarkoitus val-
mistua vuonna 2004.

Pihlajamäen rakennuskanta on inven-
toitu vuonna 2000 kaupunkisuunnittelu-
viraston toimeksiannosta (Pihlajamäen ra-
kennusinventointi 2000, Aedes Oy/Hilk-
ka Högström). Inventoinnissa tarkasteltiin
rakennuskantaa erityisesti sen säilyneisyy-
den kannalta. Lisäksi vuonna 2002 tehdys-
sä Pihlajamäen maisemainventoinnissa sel-

vitettiin maisemaan ja kerrostaloalueen
muodostamaan kokonaisuuteen niin suur-
maisemassa kuin rakennusten lähiympäris-
tössäkin liittyviä arvoja (Pihlajamäen mai-
semaselvitys, Molino Oy). Maisemaselvi-
tyksestä on laajempi selostus toisessa artik-
kelissa tässä lehdessä.

Pihlajamäki on ensimmäinen 1960-lu-
vun lähiö Helsingissä, joka suojellaan ase-
makaavalla. Asemakaavaa tullaan muutta-
maan siten, että alueen rakennustaiteelliset
ja maisemalliset arvot sekä rakennuskan-
nan suojelutarve tulevat riittävästi huomi-
oon otetuksi. Tästä ja alueen kansainväli-
sestä arvosta johtuen suojelukaavan laati-
minen Pihlajamäkeen on poikkeuksellisen
vaativa tehtävä. Erilaisten korjaus- ja uusi-
mishankkeiden kautta on myös tullut esiin
runsaasti asioita, joihin kaavalla tulisi
puuttua. Alueelle on määrätty rakennus-
kielto asemakaavan muutoksen laatimisen
ajaksi.

Neljäkymmentä vuotta valmistumisen-
sa jälkeen Pihlajamäen rakennukset ovat
tulleet korjausikään. Tehdyt korjaukset ja
muutokset koskevat pääsääntöisesti lisä-
lämmöneristystä, betonirakenteissa ilmen-
neiden puutteiden korjausta sekä puuikku-
noiden ja ovien vaihtamista. Inventointi-
prosessin kuluessa ilmeni, että koko alueen
1960-luvulla rakennettujen talojen kaikki
ikkunat on vaihdettu kahta Saton ja Ha-
kan tornia lukuun ottamatta. Kaavan ta-
voitteiden onnistumisen kannalta oli tär-
keää, että alueella säilyisi edes jokin esi-
merkki alkuperäisistä julkisivuista ja ikku-
narakenteesta. Asemakaavan valmistelun
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(vasemmalla)
Alkuperäinen ajatus:
Valo–luonto–nousu puun latvo-
jen tasalle.

(oikealla)
Hissiremontin jälkeen:
Porrastorni tuhoaa alkuperäisen
ajatuksen täysin!
Kuvat: Sari Viertiö.
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ajan rakennussuojelun ongelmia pyritään
ratkomaan tapauskohtaisesti kuuntelemal-
la sekä rakennusvalvonnan että Museovi-
raston ja kaupunginmuseon edustajia.
Seuraavassa muutamia esimerkkejä siitä,
kuinka vaikeaa ja monitasoista rakennus-
suojelu ja kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyttäminen on ilman suojelukaavaa.

Hissien lisääminen Kiillekuja 3:ssa
olevaan rakennukseen
Kiillekuja 3:ssa oleva kiinteistöyhtiö esitti
suunnitelman, jossa hissit oli sijoitettu
porrashuoneeseen ja uusi kierreporras si-
joitettu rakennuksen ulkopuolelle julkisi-
vun eteen. Suunnitelmassa siis muuttui
sekä alkuperäinen, suojeluarvoja sisältävä
porrashuone että julkisivu kokonaan.
Tämä käynnisti pohdinnan hissien sijoit-
tamisesta vanhaan rakennukseen, niiden
tarpeellisuudesta, esteettömyyden tasosta,
korvaamisesta heittoistuimella, suhteesta
julkisivuun jne. Hissien sijoittaminen suo-
jelurakennukseen on ongelmana tuttu,
mutta useimmiten kysymyksessä on ollut
vanha “arvorakennus”. Kun kyse on mo-
dernin suojelusta, asia on lähtökohdiltaan
ja ongelmiltaan toisenlainen. Kaupunki-
suunnitteluviraston toimeksiannosta ark-
kitehtitoimisto Käpy ja Simo Paavilainen
etsi eri vaihtoehtoja hissien sijoittamiselle
Pihlajamäen lamellitaloihin.

Alkavan teollisen rakentamisen ihantei-
den mukaisesti Pihlajamäki suunniteltiin
käyttäen muutamia talotyyppejä. Konsult-
tityössä hissiratkaisut suunniteltiin Pihlaja-
mäen kahteen yleisimpään lamellitalotyyp-
piin, joista toinen on ns. Saton puolella ja
toinen Hakan puolella. Saton puolella esi-
merkkitaloksi valittiin Kiillekuja 3, jossa
hissisuunnittelu oli käynnissä ja jonka
pohjaratkaisu on tyypillinen muissakin lä-
hiöissä. Rakennuksiin suunniteltiin kolme
erilaista hissiratkaisua. Koko Pihlajamäen
suojelualueen rakennuskannalle esitettiin
suositukset hissityypistä. Suojelun kannal-
ta ihanteellisin on ratkaisu, jossa hissin
vaatima tila voidaan osoittaa kokonaan

porrashuoneen sisältä ja säästää näin julki-
sivut niitä turmelevilta muutoksilta. Rat-
kaisun toteuttamisella on vielä kuitenkin
runsaasti esteitä, ennen kaikkea yhtiön ha-
luttomuus toteuttaa totutusta poikkeavaa
ratkaisua, ja haluttomuus puuttua asunto-
jen pohjaratkaisuun – siitä huolimatta, että
kyseessä on vuokrakiinteistö.

Pihlajamäen kirkon pihauudistus
Keväällä 2001 kaupunkikuvaneuvottelu-
kunnassa oli esillä Pihlajamäen kirkon pi-
hauudistus. Se oli pihasuunnitelmana an-
siokas, mutta kun suunnitelma kädessä
kuljimme Pihlajamäen kirkon pihalla,
huomasimme, että siinä oli muutettu lähes
kaikki, mikä pihan alkuperäisessä suunni-
telmassa oli arvokasta ja ajan hengen mu-
kaista; kirkon pihan kauniisti ladottu be-
tonilaatoitus, sen hienovarainen liittymi-
nen, lähes liukuminen ympäröivään luon-
toon, yksinkertaiset, alkuperäistä luontoa
korostavat istutukset jne. Kirkon piha-
suunnitelmaa päätettiin muuttaa enem-
män paikan luonteen ja suojeluarvot säi-
lyttäväksi. Nyt piha on osittain uusittu ja
korjattu. Lopputulos on kaunis.

Maasälväntie 2 ja 4:n ikkunaremontti
Maasälväntie 2 ja 4 ovat esimerkki niistä
vaikeuksista, joita alkuperäisten rakennus-
osien säilyttämiseen liittyy. Kysymyksen-
asettelu siitä, mikä on ainutlaatuista ja
mikä ajalle luonteenomaista on kiinnosta-
va, ja näiden tekijöiden tunnistaminen ja
huomioonottaminen eräs suojelukaavan
avainkysymyksiä. Näissä kahdessa yhtiössä
oli vielä jäljellä alkuperäiset ikkunat, joten
kyseessä oli alueella todellinen harvinai-
suus.

Kyseiset yhtiöt ovat hakeneet rakennus-
lupaa alkuperäisten puuikkunoiden vaih-
tamiseksi puu-alumiini-ikkunoiksi. Muo-
dostimme epävirallisen työryhmän, johon
kuuluivat kaupunkisuunnitteluviraston,
lähiöprojektin, rakennusvalvontaviraston,
kaupunginmuseon ja Museoviraston edus-
tajat. Alueella pidetyissä katselmuksissa to-
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Kirkon piha

1. Alkuperäinen suunnitelma.
2. Konsultin ensimmäinen versio.
3. Yhdessä suunniteltu ”suojeluversio”.
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dettiin, että suurin osa ikkunanpuitteista
on korjattavissa, toisin kuin kuntotutki-
muksessa kerrottiin. Toimme palavereihin
jopa vanhojen, alueella jo poistettujen ik-
kunanpuitteiden palasia, jotta taloyhtiöi-
den edustajat voisivat nähdä, kuinka hyvää
puutavaraa menee roskalavoille. Saimme
taloyhtiöt suostumaan siihen, että ennen
luvan käsittelyä suoritetaan koekorjaus yh-
teen asuntoon kaupunkisuunnitteluviras-
ton ja lähiöprojektin toimesta, jotta saatai-
siin selvyys korjauksen toimivuudesta, kus-
tannuksista ja asukkaalle korjaustyön aika-
na aiheutuvasta vaivasta. Korjauksen poh-
jalta saatujen tarjouspyyntöjen pohjalta
voitiin todeta, että puuikkunan korjaus oli
kustannuksiltaan vertailukelpoinen ikku-
noiden vaihdon kanssa. Tällä hetkellä ai-
noastaan toinen taloyhtiöistä on päättänyt
korjata ikkunanpuitteet. Toinen yhtiö va-
litti päätöksestä ja yhtiöön vaihdetaan
puu-alumiini-ikkunat kaupunginmuseon,
Museoviraston ja kaupunkisuunnitteluvi-
raston kielteisestä kannasta huolimatta.

Graniittitie 8 ja 13:n julkisivumuutokset
Kiinteistöyhtiöt Graniittitie 8 ja 13 ovat
hakemassa julkisivumuutosta. Taloyhtiöt
ovat osa Pihlajamäen jo lähes ikonin luon-
teen saavuttanutta tornitalojen ryhmää,
jonka suunnittelija on arkkitehti Lauri Sil-
vennoinen. Hakemukset ovat ensimmäiset
suojelupäätöksen aikana esille tulleet julki-
sivumuutoshakemukset Pihlajamäessä, jo-
ten niitä on käsitelty ennakkotapauksina ja
siten erityisellä huolella. Alueen arkkiteh-
toninen arvo on juuri julkisivujen kauniis-
sa suhteissa ja alkuperäisessä, yksinkertai-
sessa mutta viimeistellyssä detaljimaail-
massa. Suunnitellut korjaukset uhkaavat
juuri niitä tekijöitä, joista rakennusten ja
Pihlajamäen julkisivujen arvo alun perin
muodostuu.

Pihlajamäen julkisivujen korjauksissa
on kyseessä kokonaan uusi korjaustarve-
tyyppi, jonka syyt ovat sandwich-raken-
teessa. Tälläisen rakenteen korjaamiseen
liittyy suuria teknisiä ja esteettisiä ongel-
mia, jotka eivät johdu niinkään lämpötek-
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nillisistä ongelmista vaan itse betoniraken-
teen korjaustarpeista. Esteettisten tekijöi-
den ohella korjaus ei ole suojelufilosofises-
ti vailla ongelmia: korjausten yhteydessä
joudutaan pohtimaan mm. vaatimusta ra-
kenteen rehellisyydestä ja sen soveltuvuut-
ta betonin korjaukseen. Vaikka tällä het-
kellä suositulla lämpörappaustekniikalla
päästäänkin alkuperäiseen tai lähelle alku-
peräistä mitoitusta, betonin korvaa lämpö-
rappauksessa villa. Toisin sanoen rakenne
näyttää muulta, kuin mitä se itse asiassa
on. Betonikorjaus johtaa taas helposti mit-
tojen muuttumiseen: rakennus lihoo alku-
peräisistä mitoistaan, koska alun perin
käytetty betonikuori ei täytä enää betonin
lujuudelle nykyisin asetettuja vaatimuksia.

Betonirakenteiden korjauksen ratkai-
sua vaikeuttaa mm. hyvien esimerkkien
puuttuminen. Ihanteena on löytää sellaiset
korjausratkaisut, jotka kunnioittavat alu-
een ominaispiirteitä eivätkä estä hyvien
ratkaisujen syntymistä myöhemmin. Beto-
nirakenteiden korjaamisen kehitystyöhön,
tutkimukseen ja hyvien esimerkkien tes-
taamiseen koerakentamisen avulla kaiva-
taan kipeästi betoniteollisuuden mukaan-
tuloa.

Pihlajamäen ostoskeskus
Ostoskeskuksen elinvoimaisuus ja kehitty-
minen on Pihlajamäen lähiölle erittäin tär-
keää, mutta nykyajan tehoajattelu ja mark-

kinavoimien lait ovat usein rakennussuoje-
lun kanssa ristiriidassa. Kaupunkisuunnit-
teluviraston toimeksiannosta on laadittu
kehittämissuunnitelma, joka mahdollistaa
ostoskeskuksen hienoimpien osien säily-
misen. Suunnitelma on erittäin vertailu-
kelpoinen ostoskeskusyhtiöiden teettämän
kehittämisratkaisun kanssa.

Tällä hetkellä tuntuisi selkeältä tehdä
asemakaavan muutos, jolla suojellaan alu-
een ja rakennuskannan perusarvot. Näitä
ovat vieläkin hahmotettavissa oleva solu-
kaava-ajatus, veistoksellisuus, hienot kont-
rastit rakennetun alueen ja luonnon välillä
sekä uutta ja edistyksellistä suunnittelua
edustanut rakennuskanta. Asemakaavan
tueksi tehtäisiin lisäksi rakennustapaoh-
jeet, jotka toimisivat apuvälineinä raken-
nusvalvojille, suunnittelijoille, taloyhtiöille
ja asukkaille. Näissä voitaisiin soveltaa yk-
sityiskohtaisempaa ohjausta. Tärkeintä
kuitenkin on asenteiden muokkaus suoje-
lumyönteisiksi. Siihen on pyritty niissä lu-
kuisissa palavereissa ja katselmuksissa, joi-
ta jo on käyty alueella. Suojelukaavoituk-
sen valmistelutyö on hidasta ja epäkiitollis-
takin, mutta ilman sitä paraskaan suojelu-
kaava ja -ohjeet eivät toimi.

Arkkitehti Taru Tyynilä vastaa Pihlajamäen alu-
een suunnittelusta Helsingin kaupunkisuunnitte-
luvirastossa.
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H a a s t a t t e l u t

Rakennustaiteen seura on haastatellut vuodesta 1967 keskeisiä arkkitehtivaikuttajia Suo-
messa. Haastatteluja on tähän mennessä tehty 51 kappaletta ja toiminta jatkuu edelleen
2–4 haastattelulla vuodessa. Haastattelut on tallennettu ääninauhoille tai levyille. Osa on
purettu myös tekstiksi. Haastattelumateriaalista antaa lisätietoja seuran sihteeri
sihteeri@rakennustaiteenseura.fi.

RAKENNUSTAITEEN SEURAN ARKKITEHTIHAASTATTELUT
Henkilö Vuosi Haastattelija Tallennemuoto

Elissa Aalto 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Eric Adlercreutz 2002 Mona Schalin minidisc
Woldemar Baeckman 1992 Sirkkaliisa Jetsonen C-kasetti

Pekka Pakkala
Aulis Blomstedt 1967 Asko Salokorpi kela/cd
’arkkitehtuuriutopioista’

Aulis Blomstedt 1973 Kirmo Mikkola julk. 1982/kela/cd
Märta Blomstedt 1969 Raija-Liisa Heinonen julk. 1982/kela/cd
Hilmer Brommels 1973 Maija Kairamo julk. 1982/kela/cd

Timo Keinänen
Birger Brunila 1976 Ritva Tuominen julk. 1982

Reijo Lahtinen
Jonas Cedercreutz 1988 Asko Salokorpi kela/cd
Hilding Ekelund 1968 Asko Salokorpi julk. 1982/kela/cd
‘funktionalismi-kollektiivitalot’

1970 Kyösti Ålander julk. 1982/kela/cd
Martti Jaatinen 1992 Sirkkaliisa Jetsonen C-kasetti

Pekka Pakkala
Kristian Gullichsen 1999 Aino Niskanen minidisc
Olof Hansson 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Lars Hedman 1989 Asko Salokorpi kela/cd

Erkki Helamaa 1993 Sirkkaliisa Jetsonen C-kasetti
Pekka Pakkala

Erkki Juutilainen 1998 Pekka Pakkala minidisc
Aino Kallio-Ericsson 1999 Amanda Eskola minidisc
Erkki Koiso-Kanttila 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Ahti Korhonen 1992, 1999 Pekka Pakkala
Olli Kuusi 2001 Asko Salokorpi minidisc

Erik Kråkström 1993 Sirkkaliisa Jetsonen C-kasetti
Pekka Pakkala

Osmo Lappo 2001 Asko Salokorpi minidisc
‘Yrjö Lindegren’ -muistelo 1998 Sirkkaliisa Jetsonen minidisc
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Bengt Lundsten 1992 Sirkkaliisa Jetsonen C-kasetti
Pekka Pakkala

Jere Maula 2002 Olli-Paavo Koponen minidisc
Otto-Iivari Meurman 1972 Kirmo Mikkola julk. 1982/kela/cd
Otto-Iivari Meurman 1974 Kirmo Mikkola julk. 1982/kela/cd
Matti K. Mäkinen 2001, 2002 Aino Niskanen minidisc
Egil Nicklin 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Veli Paatela 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Juhani Pallasmaa 1999 Aino Niskanen minidisc
Kaj Palmqvist 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Raili Pietilä 2002 Aino Niskanen minidisc
Pentti Piha 1998 Asko Salokorpi minidisc
Pekka Pitkänen 1993 Sirkkaliisa Jetsonen C-kasetti

Pekka Pakkala
Kaj-Erik Salenius 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Sulo Savolainen 2001 Hilkka Högström minidisc

Pekka Pakkala
Risto Sammalkorpi 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Osmo Sipari 1993 Sirkkaliisa Jetsonen C-kasetti

Pekka Pakkala
Arto Sipinen 2001 Asko Salokorpi minidisc
Kaija ja Heikki Siren 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Heikki Siren 2002 Sirkkaliisa Jetsonen minidisc

Sari Viertiö
Esko Suhonen 1976 Kirmo Mikkola julk. 1982/kela/cd
Riitta Thuneberg 1992 Sirkkaliisa Jetsonen C-kasetti

Pekka Pakkala
Esko Toiviainen ja 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Tarja Salmio-Toiviainen
Seppo Valjus 2000 Leena Makkonen minidisc
Nils Erik Wickberg Asko Salokorpi
Markus Visanti 1987 Asko Salokorpi kela/cd
Martti Välikangas 1971 Merja Kuosmanen julk. 1982/kela/cd

Asko Salokorpi
Martta ja Ragnar Ypyä 1973 Raija-Liisa Heinonen julk. 1982/kela/cd





76

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

K u t s u  k e v ä t k o k o u k s e e n

Rakennustaiteen seuran
kevätkokous pidetään tiistaina
15.4.2003 klo 16.30 Stakesin ja
Senaatti-kiinteistöjen uusissa
toimitiloissa. Osoite: Lintulah-
denkuja 4, Sörnäisten rantatien
varrella. Kokouksen yhteydessä
tutustutaan Arkkitehtuuritoimisto
Heikkinen-Komosen suunnittele-
miin tiloihin.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
4. Vuoden 2002 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
5. Tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johto-

kunnalle.
6. Muut asiat.
7. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!
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R a k e n n u s t a i t e e n  s e u r a  r . y . : n
t o i m i n t a k e r t o m u s
v u o d e l t a  2 0 0 2

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 24.4. Rautatalossa.
Kokouksessa oli läsnä 20 jäsentä. Syysko-
kous pidettiin 22.11. Kansallisteatterissa.
Kokouksessa oli läsnä 25 jäsentä.

Rakennustaiteen seuran Puurakennuspal-
kinto-rahasto
Seura jakoi rahastosta 3000 euron suurui-
sen palkinnon Kärsämäen puukirkon ra-
kentamishankkeelle. Palkinto luovutettiin
23.10. Finska Läkaresällskapetin tiloissa
Meilahdessa järjestetyssä tilaisuudessa.
Arkkitehti Fred Wegelius esitteli raken-
nuksen.

Esitelmätilaisuudet ja seuran ekskursiot
Kevätkokouksen 24.4. yhteydessä tutus-
tuttiin Rautataloon arkkitehti Aimo Nissin
johdolla. Professori Tore Tallqvist kertoi
rakennuksen historiasta.
Kevätekskursiolla 8.6. tutustuttiin läntisen
pääkaupunkiseudun uuteen arkkitehtuu-
riin.
Kesäekskursio järjestettiin 9–11.8. Nor-
jaan Bergeniin ja Stavangeriin. Matkalle
osallistui 15 henkilöä.
16.10. järjestettiin Kaupunkisuunnittelu-
viraston auditorioissa seminaari Modernin
arkkitehtuurin ja lähiöiden rakennussuojelu:
Esimerkkinä Pihlajamäki. Tilaisuudessa
esitelmöivät arkkitehti, TKL Aino Niska-
nen, tutkimusprofessori, FT Harry Schul-
man, arkkitehti Sulo Savolainen, professo-
ri Ville Lukkarinen, arkkitehti Sari Viertiö,
arkkitehti Taru Tyynilä, arkkitehti Ulla
Korhonen-Wälmä ja virastopäällikkö Lau-

ri Jääskeläinen. Lopuksi tutututtiin Pihla-
jamäkeen jalkaisin.
Syyskokouksen 22.11. yhteydessä arkki-
tehti Sari Schulman esitteli Kansallisteatte-
rin restauroinnin.

Aloitteet ja kannanotot
Seura jatkoi arkkitehtien haastattelututki-
musta. Haastattelujen lisäksi seura kopioi
vanhat, kelanauhoilla olleet haastattelut
cd-rom:lle. Nauhojen siirtäminen uuden-
aikaisempaan formaattiin tapahtui viime
hetkillä, sillä jo nyt oli suuria vaikeuksia
löytää nauhuria, joka pystyi lukemaan ao.
nauhoja. Siirron suoritti Yleisradio. Siirto
uudenaikaisempaan formaattiin osoittau-
tui tarpeelliseksi myös haastattelujen käy-
tön kannalta, sillä cd-rom:ja on jo lainattu
mm. pro gradua varten.

Seura pyrki luomaan valtakunnallista
järjestelmää seuratakseen vuonna 2000
voimaan astuneen rakennuslain mukanaan
tuomia suojeluongelmia.

Seura jatkoi Helsingin seudun kulttuu-
riympäristöoppaan suunnittelua.

Seura antoi lausuntoja Maunulan Sa-
hanmäestä Helsingin rakennuslautakun-
nalle, Vuosaaren eteläisestä ostoskeskukses-
ta Helsingin kaupunginhallitukselle ja
Vuosaaren entisestä kirkosta Uudenmaan
ympäristökeskukselle.

Jäsentiedotteet
Seuran jäsenet saivat vuoden aikana 5 jä-
sentiedotetta. Kevät- ja kesäekskursioille
osallistuneille jaettiin erilliset ekskursio-
monisteet.
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Seuran Internet-sivut
(http://www.rakennustaiteenseura.fi)
ovat olleet jäsenistön käytössä.
Yhdessä Taidehistorian seuran kanssa jul-
kaistu verkkojulkaisu Taiteentutkija on ol-
lut luettavissa samassa osoitteessa.

Edustukset
Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjes-
tössä (International Council on Monu-
ments and Sites).

Seura on Tieteellisten seurain valtuus-
kunnan jäsen.

Suomen rakennustaiteen museon edus-
tajistossa olivat arkkitehti Jorma Mukala,
arkkitehti Pekka Pakkala ja arkkitehti
Mona Schalin (toimikausi 2001–2003).

Seuran edustajana Alvar Aalto -mitali-
toimikunnassa oli arkkitehti Pekka Pakka-
la (toimikausi 2001–2005).

Seuran talous
Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmak-
suista (20 e/jäsen, 10 e/opiskelijajäsen, 200
e /ainaisjäsen ja 170 e/tukijäsen sekä val-
tionavustuksesta, jota vuonna 2002 myön-
nettiin 5 000 e. Opetusministeriö myönsi
lisäksi arkkitehtien haastattelututkimuk-
seen 5 000 e.

Jäsenet
Seurassa oli vuoden 2002 lopussa 653 jä-

sentä, joista 163 ainaisjäsentä ja yksi tuki-
jäsen. Seuran kunniajäseniä olivat profes-
sori Nils Erik Wickberg ja taiteilija Helvi
Pettersson.

Johtokunta
Seuran puheenjohtajana toimi arkkitehti,
TkL Mikael Sundman ja varapuheenjohta-
jana FT, dosentti Renja Suominen-Kokko-
nen. Johtokunnan jäsenet olivat arkkitehti
Olli-Paavo Koponen, arkkitehti, TkL
Tommi Lindh, FT, tutkija Anne Mäkinen,
arkkitehti Roy Mänttäri, FK Kristiina Paa-
tero, rakennuskonservaattori Pentti Pieta-
rila, arkkitehti Mona Schalin ja FL Elina
Standertskjöld.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana
kymmenen kertaa. Lisäksi kokouksia piti-
vät johtokunnasta muodostetut työryh-
mät.

Taloudenhoitaja ja sihteeri
Seuran taloudenhoitajana toimi merko-
nomi Minna Aromäki. Sihteerinä toimi
FM Hanna Galtat.

Tilintarkastajat
Tilintarkastajina toimivat Eija-Liisa Lin-
nanpuomi-Kanerva ja Veijo Rossi.

Johtokunta

Taiteentutkija-verkkolehden numero 2/2003 on ilmestynyt ja luettavissa seuran
kotisivuilla osoitteessa www.rakennustaiteenseura.fi/taiteentutkija/. Seura
julkaisee lehteä yhdessä Taidehistorian seuran kanssa.
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I c o m o s  m o n u m e n t t i p ä i v ä n
s e m i n a a r i
1 4 . 4 . 2 0 0 3
Paikka: Kulttuuritalon auditorio
Aika: klo 14.00–18.00
Teema: Retauroinnin teoriat ja käytäntö
Sisältö: Asiantuntijat luennoivat restaurointikysy-
myksistä, kuten: Icomosin kansainväliset julistuk-
set; Eu-direktiivien uhka restaurointiperinnölle; Eri
rakennusmateriaalien restaurointimenetelmiä;
Julkisivujen korjausongelmia modernin kauden restaurointikohteissa;
Talotekniikan asennustavat restauroinnissa. Kahvitarjoilua
Järjestää: Icomosin Suomen osasto ry .

Lisätietoja: Juhani Pentinmikko, 0400–459 496
juhani.pentinmikko@pentinmikko.com
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J O H T O K U N T A  2 0 0 3

Puheenjohtaja
TkL, arkkitehti MIKAEL SUNDMAN
toimi: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto,

Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki,
p. 09-169 4262, gsm 050 540 2248,
fax 09-169 4290

koti: Puistokatu 1, 00140 Helsinki, p. 09-629 767
sp: mikael.sundman@ksv.hel.fi

Varapuheenjohtaja
FT, dosentti, Suomen akatemian tutkija
RENJA SUOMINEN-KOKKONEN
toimi: Helsingin yliopisto, taidehistorian oppiaine,

PL 3 (Unioninkatu 34),
00014 Helsingin yliopisto, p. 09-477 1853,
p. 09-241 5845

sp: renja.suominen-kokkonen@helsinki.fi

Jäsenet

Arkkitehti OLLI-PAAVO KOPONEN
toimi: Tampereen teknillinen korkeakoulu,

PL 527, 33101 Tampere,
p. 03-365 3296 (to-pe)

koti: Kidetie 4, 02460 Kantvik, p. 09-298 2334
sp: koponen.opa@kolumbus.fi

TkL, arkkitehti TOMMI LINDH
toimi: Museovirasto, rakennushistorian osasto,

PL 169, 00511 Helsinki, p. 09-4050 9459,
gsm 045 674 6630

koti: Adolf Lindforsin tie 2 C 9, 00400 Helsinki,
p. 09-562 1625

sp: tommi.lindh@nba.fi

FT, tutkija ANNE MÄKINEN
toimi: Helsingin kaupunginmuseo, PL 4300,

00099 Helsingin kaupunki, p. 09-169 3438,
gsm 040 554 1002

sp: anne.makinen@hel.fi

Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi: Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri,

Kapteeninkatu 8 F 12, 00140 Helsinki,
p. 09-625 034, gsm 040 505 1312

koti: Sateentie 2 A 57, 02100 Espoo
sp: roy.manttari@ark.inet.fi

FK, tutkija KRISTIINA PAATERO
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,

Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki,
p. 09- 8567 5141

koti: Jokiniementie 5 F 64, 00650 Helsinki,
p. 09-777 4236

sp: kristiina.paatero@mfa.fi

Arkkitehti MONA SCHALIN
toimi: Arkkitehtitoimisto Oy Kai Wartiainen,

Kasarmikatu 14 A 3, 00130 Helsinki,
p. 09-612 9080, gsm 040 532 9558

koti: Selkämerenkatu 7 A 6, 00180 Helsinki,
p. 09-685 479

sp: mona.schalin@wartiainen.com

FL, tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
toimi: Turun maakuntamuseo, p. 02-262 0254
koti: Rauhankatu 1 c B 35, 20100 Turku,

p. 02-231 5108
sp: helena.soiri-snellman@turku.fi

FL, amanuenssi ELINA STANDERTSKJÖLD
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,

Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki,
p. 09-8567 5123

koti: Itäinen Puistotie 12 A 1, 000140 Helsinki,
p. 09-666 105

sp: elina.standertskjold@mfa.fi

Sihteeri
FM HANNA GALTAT
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,

Puistokatu 4, 00140 Helsinki,
p. 09-85675151

koti: Palosuontie 8 B, 00660 Helsinki,
gsm 050 557 8507

sp: sihteeri@rakennustaiteenseura.fi

Taloudenhoitaja
Merkonomi MINNA AROMÄKI
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,

Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki,
p. 09-8567 5112

sp: minna.aromaki@mfa.fi



J Ä S E N M A K S U N
M Y Ö H Ä S T Y M I N E N

Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttu-
via jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen.

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N
J Ä S E N E K S I

voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille

SAMPO pankki 800016-251558

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !

TERVETULOA JÄSENEKSI
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