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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

Kädessäsi on seuran lehden loma-asunto 
numero. Halusimme kartoittaa yksityisen 
vapaa-ajan asunnon kirjoa. Ennestään ke-
sähuviloita on julkaistu eri yhteyksissä, 
viimeksi Hirvensalon huvilat. Kattavaa esi-
tystä ei vielä ole, mutta Karoliina Periäinen 
työstää väitöskirjaansa. Toisaalta maassam-
me on jo lähes 480 000 yksityistä loma-
asuntoa. 
 Tällaisen määrän tyypittely ja ryhmitte-
ly on tuskallisen vaikea tehtävä, arkkiteh-
tonisten luonteiden määrittely sitäkin vai-
keampaa. Yksityiseen loma-asuntoon liit-
tyy paljon sekä fyysistä että henkistä hen-
kilökohtaista panosta. Vapaa-ajan asunto 
on toiveiden ja ihanteiden ilmentymä. Sik-
si suuri osa tältä rakennuskulttuurin alalta 
on poikkeuksellisen yksilöllistä. Tietenkin 
on myös tyyppitaloja, jotka enemmän ku-
vastavat tuottajien markkinointiosastojen 
käsityksiä suomalaisten toiveista ja tyyli-
ihanteista. Mutta silti vapaa-ajan asunto-
jen kirjo on mitä mahtavin. Tähän nume-
roon olemme keränneet aineistoa, joka 
toivottavasti osoittaa, kuinka mielenkiin-
toisen ilmiön kanssa olemme tekemisissä.
 Yksi merkittävä osa-alue puuttuu, ni-
mittäin meidän aikamme huvilat. 1980-lu-
vun lopulla ja kymmenen vuotta myöhem-

min oli maassamme paljon äskettäin vau-
rastumeita, joilla ei ennestään ollut huvi-
loita. Tällä kaudella on sekä saaristoon että 
sisämaahan syntynyt suuri määrä kookkai-
ta ja kalliisti rakennettuja huviloita, joita ei 
lainkaan ole dokumentoitu. Niiden aika 
tulee vielä. Vaikeutena on vain erottaa va-
paa-ajan asuntoa omakotitalosta. Tulevai-
suudessa se lienee mahdotonta. 
 Seuran tulevasta toiminnasta haluan 
kertoa kevätekskursiosta pääkaupunkiseu-
dun itäisessä puoliskossa. Kohteena ovat 
etupäässä vastavalmistuneet kohteet: asuin-, 
liike- ja julkiset rakennukset. 
 Lähtö 21.05 klo 9.00 Rautatientorilta 
Fennian edestä. Paluu samaan paikkaan 
klo 17. Hinta 20e.
 Syysekskursioita järjestetään peräti kak-
si. Elokuun lopulla lähdemme Osloon ja 
Riikaan.
Näistä tulee lisää tietoa seuraavassa tiedot-
teessa.
 Tervetuloa kevätkokoukseen 3.5 klo 
17.00.  Samalla esitellään Arcadan uutta 
koulua Arabianrannassa, Kustaa Vaasan 
tien ja Hämeentien risteyksessä.

Hyvää kevättä   
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H e l e n a  S e p p ä l ä

P Ä Ä K A U P U N G I N  V A N H I M M A T 
H U V I L A T  Y M P Ä R I S T Ö P O L I T I I K A N 
T U L O K S E N A
Helsingin Vanhassa kaupungissa, Hämeentien loppupäässä, on joukko huvilarakennuk-
sia, joiden keskittyminen juuri näille main ehkä herättää huomiota. Kun keskustan suun-

nasta lähestytään Arabian tehdasta, jää oi-
kealle niistä ensimmäinen. Tehdasta vasta-
päätä vasemmalla ovat seuraavat kaksi 
suurta puurakennusta, ja kun vielä jatke-
taan vähän matkaa, kohoaa neljäs omalla 
mäellään tien vasemmalla puolella. Histo-
riallinen tausta näille rakennuksille on 
kaupungin jo ruotsinvallan aikaan omak-
sumassa maapolitiikassa, joka sitten suuri-
ruhtinaanmaan pääkaupunkia rakennetta-
essa sai taloudellisen aspektin lisäksi myös 
kaunistusaspektin. Nykytermein voidaan 
siis hyvinkin puhua ympäristöpolitiikasta.
 Uuden pääkaupungin rakentamista oh-
jannut uudelleenrakentamiskomitea kiin-
nitti asemakaavoitettavan alueen lisäksi 
huomionsa myös kaupungin laita-aluei-
siin. Ruotsinvallan lopulla kruunu pyrki 
ohjaamaan viljelykelpoisen maan varsinai-
sen kaupunkialueen ulkopuolella kaupun-
gin hallintaan. Näitä maita saattoi yksityi-
nen saada ainoastaan vuokralle, kun taas 
varsinaisella kaupunkialueella oli tonttien 
yksityisomistus mahdollista. Kaupungin 
ulkopuolella olevien peltojen ja laidunmai-
den vuokraamisessakin noudatettiin pidät-
tyväisyyttä. Esivallan taistelu porvarien 
havittelemaa maanomistusta vastaan 
(”jordhunger”) jatkui vielä 1800-luvun 
puolellakin. Tällä maapolitiikalla oli luon-
nollisesti kauaskantoiset vaikutukset Hel-
singin maankäytön suunnitteluun aina 
meidän päiviimme saakka. 
 Vuonna 1820 uudelleenrakentamisko-
mitea esitti maistraatille, että kaupunkiin 

johtavien kahden päätien, itäisen ja länti-
sen, varret palstoitettaisiin ja vuokrattaisiin 
viljeltäviksi tai rakennettaviksi. Tavoittee-
na oli saada varoja kaupungin kassaan ja 
saattaa samalla tienvarret hoidettuun kun-
toon, kun vuokraaja velvoitettaisiin alueen 
hoidon lisäksi istuttamaan tien varteen 
suuria lehtipuita. Tällä tavoin toteutettai-
siin myös näillä syrjäisillä alueilla tärkeinä 
pidettyjä estetiikan vaatimuksia, jotka il-
maistiin käsitteellä prydlighet.
 Aluksi katsottiin, että tähän soveltuisi 
ainoastaan läntinen Töölön suunta, koska 
maa siellä oli viljelykelpoista. Vuonna 
1822 erotettiin ja vuokrattiin läntisen pää-
tien (Mannerheimintien) varrelta ensim-
mäiset palstat tien itäpuolelta pelkästään 
viljelykseen. Samana vuonna vähän myö-
hemmin palstoitettiin tien toista reunaa, 
missä vuokraajan velvollisuutena oli pys-
tyttää alueelleen ”pienehkö mutta yhtälail-
la siisti rakennus”. Nämä tien länsireunan 
vuokra-alueet ulottuivat etelässä nykyisen 
Sibeliuksenkadun paikkeille, pohjoisessa 
ne rajautuivat Meilahden tilaan nykyisen 
Lääkärinkadun linjan vaiheille. Vuokra-
aika alueilla oli 30 vuotta eikä niillä saanut 
harjoittaa taloudellista voittoa tuottavaa 
toimintaa.
 Itäisen päätien varren vuokraus uudel-
leenrakentamiskomitean tarkoittamassa 
mielessä sai alkunsa vuonna 1826, vaikka 
järjestelmällinen vuokraustoiminta aloitet-
tiinkin vasta 1840-luvulla C.W. Gyldénin 
kartoituksen perusteella. Ensimmäinen 
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vuokraaja oli Helsinkiin Hämeenlinnasta 
vuonna 1817 muuttanut kauppias Gustaf 
Otto Wasenius (1789–1852), joka sai 
vuokraoikeuden aiemmin kalastaja Jern-
markilla olleeseen alueeseen Vanhassakau-
pungissa. Maistraatti suostui kauppiaan 
hakemaan 35 vuoden vuokra-aikaan, kos-
ka kauppiaan tarkoituksena oli perustaa 
alueelle hyvin hoidettu maapaikka (landts-
tälle). 

 Wasenius oli vuonna 1822 valittu por-
variston edustajaksi kaupungin vanhinten 
joukkoon, joiden puhemieheksi hän eteni 
vuonna 1838. Hän oli siis näköalapaikalla, 
kun kaupungin alueita annettiin vuokralle, 
ja osasi perustella hakemuksensa kaupun-
gin kannalta edullisiksi, kun hän useassa 
eri vaiheessa anoi lisäaikaa ja laajennuksia 
vuokra-alueelleen. Esimerkiksi vuonna 
1830 hän kirjeessään maistraatille kertoi 

O. W. Furuhjelmin huvilan päärakennuksen 
julkisivu puutarhaan päin, piirustus vuodelta 
1830. Suunnittelijaa ei tunneta, mutta Kor-
venmaa on piirustustyylin, kokonaisotteen ja 
julkisivun käsittelyn perusteella olettanut, että 
suunnitelma olisi A. F. Granstedtin käsialaa. 
Kuva Korvenmaa, 1983.

Entinen Furuhjelmin alue pilkottuna: Töölön 
viljelyshuviloita (Kammio, Rosavilla ja Edet), 
kartta vuodelta 1872. Kartassa on vielä 
nähtävissä Furuhjelmin päärakennus ja siitä 
lähtevät säteittäiset akselit, jäänteitä maan-
tien reunan puutarhasommitelmasta sekä 
tien varren puuistutus. Kuva Åström, 1957.
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rakennuttaneensa kauniin maapaikan ”ett 
prydligare landtställe”. Alueelle oli istutet-
tu yli 400 lehtipuuta, kapeampia ja le-
veämpiä hiekkakäytäviä oli rakennettu ja 
maasta oli louhittu useita satoja kuormia 
harmaakiveä, joka oli käytetty maantietä 
vasten rakennettuun kiviaitaan. Kaupun-
gille hanke tuottaisi vain voittoa, kun se 
vuokra-ajan päätyttyä saisi haltuunsa hy-
vin hoidetun alueen. Kun taas hänelle tuli-
sivat kustannukset alueen rakentamisesta 
ja hoidosta aina olemaan hyötyä suurem-
mat, koska kysymyksessä oli verraten kau-
kana kaupungista oleva huvila, johon liit-
tyi velvoite rakennusten rakentamisesta, 
alueen aitaamisesta ja istuttamisesta ja joka 
lisäksi vaati maaston muokkausta.
 Wasenius rakennutti paikan perheel-
leen kesäasunnoksi ja antoi sille nimen 
Anneberg ensimmäisen puolisonsa Annan 
mukaan. Nimen loppuosa viittaa paitsi 
alueen sijaintiin mäellä myös siihen, että se 
oli suurelta osin paljasta kalliota ennen 

Waseniuksen mittavia maansiirto- ja istu-
tustöitä. Yli 13 hehtaarin karun ja kallioi-
sen alueen muuttaminen vehmaaksi puis-
toksi, jossa oli päärakennuksen edustalla 
muotopuutarha, oli Helsingin oloissa huo-
mattava – joskaan ei ainoa – puutarhara-
kentamishanke tuohon aikaan. Kauppiaa-
na Wasenius osasi suhteuttaa rakentamisen 
oikein varoihinsa nähden, mikä loi perus-
tan Annalan säilymiselle suvun hallussa 
aina vuoteen 1938 asti. 
 Toisin kävi läntisen maantien varressa. 
Siellä ei varhaisessa vaiheessa ollut muuta 
merkittävää rakennushanketta kuin hovi-
neuvokseksi kohonneella virkamiehellä, 
Otto Wilhelm Furujhelmilla, joka rakensi 
samoihin aikoihin kuin Wasenius. Furuh-
jelm oli ensimmäisiä vuokraajia jo vuonna 
1822 Töölön raitiovaunuhallien kohdalla 
olleella alueella. Hän asui siellä ympäri-
vuotisesti, olihan alue huomattavan lähellä 
varsinaista kaupunkia verrattuna Vanhaan-
kaupunkiin, joka oli selvää maaseutua 

Bokvillan puutarhan puolelta vuonna 1955. Kuva Helsingin kaupunginmuseo.
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Waseniusten kesäparatiisia: Vasemmalla 
orangeria, taustalla vapaa näkymä Vanhan-
kaupunginselälle. Anneberg 30. Juli 1850. 
Magnus v. Wrightin akvarelli. Helsingin 
kaupunginmuseo.

Annala 2000-luvulla, havainnekuva. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Kumpulan kartanon maiden takana. 
1830-luvun alussa hän ryhtyi laajenta-
maan asumustaan komeaksi residenssiksi 
ja vuokrasi lisää maita suurisuuntaisen 
puutarhasuunnitelman toteuttamiseksi sä-
teittäisine näkymäakseleineen ja englanti-
laistyylisine maisemapuutarhoineen. Lo-
pulta hänen alueensa ulottui maantien 
reunasta aina Humallahden rantaan asti. 
Vapaaherrallisen sukutaustansa takia hän 
pyrki ylläpitämään tuhlailevaa asumista-
soa, johon hänen omat varansa eivät kui-
tenkaan riittäneet. Hän olikin helsinkiläis-
ten keskuudessa tunnettu innostaan käyt-
tää puutarhansa istutuksiin ja kalalammi-
koihin muidenkin rahat, keneltä vain sai 
lainatuksi. Niinpä hän jo vuonna 1838 
joutui myymään puutarhansa rakennuksi-
neen. Alue pirstottiin useiksi huvilapals-
toiksi ja niille kohonneita rakennuksia 
markkinoitiin 1850-luvulla pietarilaisille 
kesäasunnoiksi, kun Töölön puistoyhtiö 
suunnitteli vesiparantolaa Töölönlahden 
pohjukkaan. Muuta kesäasutusta alueelle 
ei kaupungin läheisyyden takia tiettävästi 
syntynytkään. 
 Läntisen päätien varren vuokraustoi-

minnasta on jäljellä enää vapaaherra Carl 
Johan Walleenin rakennuttama Hagasund. 
Sen englantilaistyylinen maisemapuutarha 
on tosin kadonnut. Hagasund rakennet-
tiin ympärivuotiseen käyttöön järjestel-
mällisen vuokraustoiminnan tuloksena 
vuonna 1843. 
 Idässä Wasenius puolestaan pyrki saa-
maan huvilansa ympäristöäkin kohentu-
maan esittämällä jo vuonna 1834 omien 
Annebergin laajennustensa yhteydessä uu-
den huvilan perustamista eteläiseksi naa-
purikseen. Sinnikkäästi hän uusi esityksen-
sä kunnes vuoden 1841 alussa uusi huvila-
tila, ”Ett nytt landtställe eller Willa”, vuok-
rattiin kenraalimajuri Ivan Tschepurnofil-
le. Hän oli ollut venäläisen armeijakunnan 
esikuntapäällikkönä ja nimitetty sittem-
min Suomen sotaylioikeuden puheenjoh-
tajaksi. Tschepurnof oli helsinkiläistynyt 
oltuaan täällä jo vuodesta 1815 ja osallistui 
vilkkaasti kaupungin seuraelämään. Ken-
raalin kuoltua hänen nuori leskensä joutui 
myymään alueen vuokraoikeuden ja ra-
kennukset vuonna 1849. 
 Alue oli vuonna 1842 Gyldénin kartoi-
tuksessa Vanhankaupungin vuokra-alueis-
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ta saanut nimekseen Villan nr 4 Arabia 
paikalla olleiden peltojen mukaan. Nimi 
periytyi sitten vuonna 1873 tien vastakkai-
selle puolelle rakennetulle Arabian tehtaal-
le ja viimein nyt parhaillaan rakentuvalle 
Arabianrannan alueelle. Huvilan alueesta 
tuli tehtaan asuntoalue ja siellä olleesta 
päärakennuksesta tehtaan isännöitsijän 
asunto. Sen viereen rakennettiin 1910-lu-
vun lopulla tehtaan virkailijoiden asuinta-
lo. Nykyisin vanhempi rakennus on yksi-
tyisomistuksessa ja uudemman omistaa 
Pienperheyhdistys ry. Asemakaavassa ra-
kennukset on osoitettu yleiseen käyttöön, 
mutta niistä ei kummastakaan tullut kaa-
van tarkoittamaa osaa Arabian taideteolli-
suuskeskukseen. 
 Tehtaan historiaan liittyy myös tehdas-
korttelin eteläpuolella oleva Bokvillan. Se 
ei ollut kaupungin maata eikä se siten suo-
ranaisesti liity kaupungin kaunistamispoli-
tiikkaan, vaikka rakennus puistoineen to-
teuttikin samaa tavoitetta 1870-luvulta 
lähtien aina 1980-luvulle saakka. Nimensä 
alue sai kun kirjakauppias G.W. Edlund 
vuokrasi sen Kumpulan kartanolta vuonna 
1872 ja laajensi siellä olleen parkitsijan ta-
lon kesäasunnokseen. Alue siirtyi raken-
nuksineen Arabiantehtaalle 1910-luvun 
lopulla ja rakennuksesta tuli tehtaanjohta-
jan asunto. Sitä laajennettiin ja muutettiin 
1940-luvun lopulla tehtaan omistajan-
vaihdon yhteydessä. Käyttö tehtaanjohta-
jan asuntona jatkui vuoteen 1982, mutta 
sen luonne muuttui edustuksen suuntaan. 
Arabianrannan kaavoituksen yhteydessä 
1990-luvun puolivälissä Bokvillan puistoi-
neen siirtyi kaupungin omistukseen ja nyt 
sitä suunnitellaan korjattavaksi Arabian-
rannan asukkaiden yhteistilaksi.
 Annalan alue palautui kaupungin hal-
lintaan vuoden 1939 alussa, kun viimeiset 
Annalan Waseniukset, kaksi veljestä, olivat 
kuolleet lapsettomina. Kaupungilla ei yli 
50 vuoteen ollut alueeseen erityisempää 
kiinnostusta. Kasvusto sai villiintyä rau-
hassa ja kätkeä puutarhasommitelmat, ra-
kennuksetkin otettiin toisarvoiseen käyt-

töön. Myös tieto alueen historiasta peittyi 
unohduksen verhoon. Erityistä piittaamat-
tomuutta osoitti vuoden 1938 asemakaa-
va, jonka tuloksena Annalan puiston etelä-
reunaan rakennettiin sotien jälkeen viiden 
kerrostalon ryhmä ja puutarhaan raken-
nettiin neljä kerrostaloa. Hevosenkengän 
muotoisesta sisääntuloteiden sommitel-
masta tuli torso, kun itäinen tie jäi kerros-
talojen piha-alueelle. Annalan pääraken-
nus oli ikään kuin unohtunut asuintalojen 
taakse pyytelemään anteeksi olemassa olo-
aan.
 Alueen suunnittelu tuli ajankohtaiseksi 
Arabianrannan suunnittelun yhteydessä 
1990-luvun puolivälissä. Silloin selvisivät 
Annalan syvät juuret paitsi helsinkiläisyy-
teen myös puutarhakulttuuriin. Osoittau-
tui että puutarha oli ollut G.O. Waseniuk-
sen intohimona, mikä näkyi puiston tam-
mi-istutuksissa, kivipenkereille rakenne-
tuissa kävelyteissä, päärakennuksen edus-
tan istutusparterreissa sekä ruutanalammi-
kon ja orangerian rakentamisessa. Hän 
harrasti myös viljelykokeita, joiden edisty-
misen hän tarkkaan kirjasi. Hän kokeili 
Annalassa jopa persialaisen melonin kas-
vattamista.
 Kaikki tämä rakennusten ohella vaati 
varoja, jotka hän oli onnistunut kerää-
mään monitahoisilla liiketoimillaan. Hä-
nellä oli mm. vanhojen helsinkiläisten hy-
vin tuntema kirjakauppa, jonka nimi säilyi 
Waseniuksen kirjakauppana aina vuoteen 
1969 saakka vaikka hän ehtikin myydä sen 
ennen kuolemaansa. Kirjakauppa oli myös 
yliopistokirjakauppa ja se oli keskeisessä 
asemassa Helsingin seuraelämässä. Ulko-
maisten kirjojen ja lehtien lisäksi siellä 
myytiin nuotteja ja se toimi konserttitoi-
mistona Waseniuksen toimiessa impressaa-
rina. Toinen helsinkiläisten elämään kiin-
teästi kuulunut tulolähde oli Topeliuksen 
toimittaman Helsingfors Tidningar -leh-
den kustantaminen. Muita toimialoja eri 
aikoina hänellä olivat: kirja- ja kivipaino, 
tupakka- ja korttitehdas, viljamylly sekä 
maanviljely Annalassa ja erityisesti Viikis-
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sä, missä hän harjoitti myös karjanjalostus-
ta. Varsinaisen varallisuutensa hän kuiten-
kin kartutti viljakaupalla.
 Kaupunki on nyt uuden vuosituhan-
nen koittaessa kunnostanut historiallisen 
puiston ja viljelyalueen sekä palauttanut 
päärakennukseen liittyvän muotopuutar-
han. Myös rakennuksia on kunnostettu. 
Edustava klassiseen tyyliin rakennettu pää-
rakennus on vuodelta 1832. Sitä kuitenkin 
laajennettiin vuosina 1916–1925, jolloin 
muutakin rakennuskantaa uusittiin. 
Vuonna 1844 rakennettu, nyt kunnostettu 
orangeria oli rakennusvaiheessaan harvi-
naisuus, vaikkakin lajissaan vaatimaton.  
Harvinaisuus se on edelleenkin, sillä van-
hoja orangerioita on Suomessa säilynyt 

erittäin vähän. Annalan aluetta kehitetään 
yleisölle avoimena kokonaisuutena, jossa 
viljely, puutarhataiteen ja maisemasuun-
nittelun näyttely-, tiedotus- ja tutkimus-
toiminta sekä puutarha ja puisto muodos-
tavat tulevaisuudessa Puutarhakulttuurin 
keskuksen. Tätä silmällä pitäen puistoon 
rakennettiin maisema-arkkitehti Gretel 
Hemgårdin suunnitteleman kunnostuksen 
yhteydessä myös puutarhataiteen kehityk-
sestä kertovat uudet aiheet. 
 Tavoitteena olevan Puutarhakulttuurin 
keskuksen toiminnoista on kaupungin ja 
Hyötykasviyhdistyksen yhteistyönä toteu-
tunut ensimmäinen vaihe: Annalan puu-
tarha. Siihen kuuluvat yhdistyksen hoita-
mat näytemaat ja orangeria, harrastajille 

Näkymä Hämeentieltä Annalan päärakennukselle. Takana oikealla puutarhurintalon pääty, 
etualalla palautettu ruutanalampi. Ylätasanteella ovat jälleen paikoillaan maasta löytyneet 
parterrin kivirakenteet. Myös rinteen kiveys löytyi maan alta, mutta rinteen jyrkkyyden 
takia siihen rakennettiin julkisen käytön edellyttämät portaat. Portaiden reunoilla on uutena 
aiheena perennaistutukset, jotka jatkuvat Hämeentielle kokonaan uutena aiheena. Tämä 
etuistutusten keskeisakseli on saanut klassisen sommitteluperiaatteen mukaisen vastineen 
päärakennuksen takana uuden ” Woodland-puutarhan” muodossa. 
Kuva Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2003.
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suunnattu neuvonta ja kurssitoiminta sekä 
kaupunkilaisille vuokrattavat viljelypalstat. 
Annalan puutarhalla on toimitilat sivura-
kennuksessa. Seuraavan vaiheen tavoittee-
na on päärakennuksen saaminen julkiseen 
käyttöön puutarhataiteen ja maisema-
suunnittelun esittelyä varten ja viereisen 
puutarhurin talon liittäminen tähän toi-
minnalliseen kokonaisuuteen.
 Annalan kulttuurihistoriallisena arvona 
on erityisesti se, että rakennukset ovat pai-
koillaan kertomassa autenttisesti siitä, mil-
laiseksi pihapiiri muotoutui yli 100 vuo-
den ja Waseniusten kolmen sukupolven 
aikana. Tänä päivänä on toteutunut Anna-
lan viimeisen isännän Leonard Waseniuk-
sen toivomus: kävijä voi siellä kokea ympä-
rillään rauhoittavan maalaismaiseman. 
Myös kaupungin toivomus lähes 200 vuo-
den takaa on toteutunut uudistettuna. 
Helsingin varhaisin huvila on saanut takai-
sin maisemallisen asemansa Hämeentien, 
aikoinaan Helsingin itäisen päätien, kau-
nistajana.

Arkkitehti Helena Seppälä työskentelee Kau-
punkisuunnitteluvirastossa Helsingissä.
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H e l e n a  S o i r i - S n e l l m a n

R U I S S A L O N  K A N S A I N V Ä L I N E N 
A S E M A K A A V A K I L P A I L U  J A  S E N 
S E U R A U K S E T

Harva tietää tai muistaa, että Turun Ruis-
salon saaresta on järjestetty Suomen ensim-
mäinen kansainvälinen asemakaavakilpai-
lu. Kilpailun ohjelma vahvistettiin loka-
kuussa 1951. Kilpailu julistettiin 10. huh-
tikuuta 1952 eli samana vuonna kuin 
Helsingin olympialaiset. Kilpailuaikaa jat-
kettiin joulukuuhun asti lähinnä ”sveitsi-
läisten arkkitehtien pyynnöstä”. Järjestäjät 
uskoivat ulkomaisten arkkitehtien kiin-
nostuksen johtuneen olympialaisista.

Lyhyt katsaus Ruissalon kesäasutukseen
Turun merellisen tuloväylän varrella on 
Ruissalon saari, joka menneisyydessä tun-

nettiin Juhana Herttuan metsästyspuisto-
na ja maaherran kartanona. Saaren muutos 
turkulaisten porvareiden kesäparatiisiksi 
alkoi, kun keisarillinen senaatti antoi kau-
pungille lupauksen saaren ikuisesta hallin-
taoikeudesta ja palstahuutokaupan järjes-
tämisestä. Saarelle nousi toinen toistaan 
komeampia arkkitehtonisia kesähuviloita, 
samantapaisia villoja kuin Tukholman 
Djurgårdeniin.  
 Ruissalon palstat eivät olleet ostettavis-
sa, vaan vuokrattavia. Sen sijaan vuokraa-
jan tuli rakentaa palstalle huvila omalla 
kustannuksellaan. Ruissalolaisten vuokra-
sopimukset olivat aluksi 50 vuotta. Vuon-

Ruissalon kartta. Ruissalon ja Iso-Pukin saarien palstat. Piirros: Turun maakuntamuseo 
(TMM), Gabriela Buschmann 1985. 
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na 1897 sopimukset päättyivät. Jo ennen 
sopimusten uusimista kaupungin virka-
miehet suunnittelivat erilaisia ratkaisuja 
saaren kaavoittamiseksi pienempiin pals-
toihin. Vuonna 1917 saatiin uusi palstoi-
tus ja vuokrasopimukset tehtiin 30 vuo-
deksi. Tuolloin olivat ajat muuttuneet, eikä 
Ruissalo enää kesänviettopaikkana kiin-
nostanut “sivistyneitä ja varakkaita” turku-
laisia, kuten Topeliuksen aikaan. Arkkiteh-
ditkään eivät enää 1920-luvulla suunnitel-
leet lehtisahauksin koristeltuja mahtavia 
verantoja, ja 1930-luvulle tultaessa kesä-
huvilakin muuttui uusasialliseksi funkis-
villaksi.

 Kaupungin asemakaavaosastolla laadit-
tiin kaavoja, joilla yritettiin Ruissaloa 
muokata esikaupunkialueeksi pienine 
tontteineen. Saaren omistusoikeus asetti 
kuitenkin esteitä eikä lopullista ratkaisua 
keksitty. Sodan jälkeen koettiin Ruissalon 
ongelmiksi yksityisomistuksessa olevat 
suuret rapistuneet huvilat sekä Ruissalon 
Kansanpuiston saastuneet uimavedet. Pals-
tojen vuokra-aika päättyi 24. maaliskuuta 
1957. Palstojen vuokrasopimusten 1 §:n 
mukaan tuli huvilanomistajan “ilman käs-
kyä pois muuttamaan palstalle rakennetut 
rakennukset, jota vastoin aitaukset ja tehdyt 
istutukset ilman lunastusta lankeavat kau-
pungille”.

Ruissalon kansainvälinen asemakaavakil-
pailu
Saaren ongelmiin keksi ratkaisun varatuo-
mari Tor-Erik Lassenius (RKP), joka teki 
valtuustoaloitteen joulukuussa 1950. Hä-
nen aloitteensa mukaan tehtiin päätös 
Ruissalon asemakaavakilpailun toteutta-
misesta. Valtuuston päätöksellä kansainvä-
liseksi muutetun asemakaavallisen aatekil-
pailun tarkoituksena oli saada hyviä ideoi-
ta kaupungin kaavoittajille, jotka palkittu-
jen ehdotusten pohjalta laatisivat Ruissa-
lon saarelle asemakaavan.
  Asemakaavaosastolla säilytettävien asia-
kirjojen mukaan ”Turun kaupunki kutsui 
kansainvälisen arkkitehtiliiton, - L’union 
internationale des Architectes – jäsenmaiden 
arkkitehtejä aatekilpailuun kaupungin 
omistaman Ruissalon saaren ja sen lähisaari-
en asemakaavaluonnoksen laatimiseksi.”.  
Kilpailutuomareina toimi - turkulaiseen 
tapaan - Tukholmasta hankittu asiantunti-
ja, arkkitehti, professori Sven Lind ja maa-
ilmanmaineeseen Turusta noussut arkki-
tehti, professori Alvar Aalto Helsingistä. 
Paikallisia olivat kaupungin teknillinen 
apulaiskaupunginjohtaja Öyvind Stadius 
sekä sihteerinä ja esittelijänä kaupungin 
asemakaava-arkkitehti Olavi Laisaari. Kil-
pailun asiamiehenä toimi apulaiskaupun-
ginsihteeri Tauno Maijala, joka hoiti käy-

Tupakkatehtailija P.C. Rettigin palstalla säilyi 
vanha nimi Marjaniemi, kun Rettig rakennutti 
huvilansa 1850. Alexander Federley piirsi 
kuvan Sophie Rettigille 1884. Kuvassa Villa 
Marjaniemi ympäristöineen ennen laajen-
nusta. ÅABS. (Åbo Akademis bildsamlingar)
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tännön työt.
 Kilpailuohjelmassa sanottiin Ruissalon 
saarien, joihin luettiin myös Pikku-Pukki 
ja Iso-Pukki käsittävän n. 800 hehtaaria. 
Ruissalo lähisaarineen oli varattu lähinnä 
puisto-, virkistys- ja retkialueeksi eli ”saa-
ret olivat pääasiassa luonnonpuistoja”. 
Mainittiin sentään, että saarien rakennuk-
set “ovat vanhoja ja huonossa kunnossa ja 
niitä käytetään kesähuviloina, osaa loma-
koteina”. Lisäksi mainittiin, että saarella 
on hajallaan vakituisia asukkaita noin 550 
henkeä. 
 Kilpailijoille ei siis annettu mitään vih-
jeitä siitä, että Ruissalossa olisi arkkiteh-
tuuri- ja kulttuurihistoriallisesti erittäin 
merkittäviä huvilarakennuksia. Ainoa kil-
pailunjärjestäjien mielestä merkittävä ja 
suojelemisen arvoinen rakennus oli sota-
vuosina aseveljien Itä-Karjalan hongista 
rakentama Ruissaloon pystytetty Honka-
pirtti. Honkapirtin ravintolarakennus 
nousi 1940-luvulla G.T. Chiewitzin Villa 
Roman palstalle, josta se erotettiin omaksi 
palstaksi. Vaikka huviloiden suojelemista 
ei ymmärretty, toivottiin muodikasta ulko-
museoaluetta, jonne voitaisiin siirtää Tu-
run linnan pihalla olevia rakennuksia. Me-
ren rajaama Ruissalon saariryhmä oli vä-
häisten tai olemattomien rajoitusten takia 
suunnittelijoiden unelmakohde.
 Kaupunginsihteeri Maijala postitti kil-
pailuohjelmia ympäri maailmaa. Joulu-
kuuhun 1952 mennessä saapuneet lähe-
tykset avattiin ja havaittiin ehdotuksia 
tulleen kaikkiaan 50. Tammikuussa 1953 
palkintolautakunta käsitteli kilpailutöitä. 
Työt jaettiin neljään ryhmään, joista kor-
keimpaan luokkaan jäi 20 työtä, joista seit-
semän palkittiin. 
 Hylättyjen ehdotusten joukosta löytyy 
suunnitelmia, joissa saareen esitettiin 
20-kerroksisia taloja ja ylimitoitettuja lii-
kekeskuksia. Huvipuistokin tivoleineen, 
golfrata tai sillat saarien välissä saattoivat 
olla väärissä paikoissa. Helppoa ei tuoma-
reilla ollut. 

Palkitut työt   
Koska kilpailu oli kansainvälinen, julkais-
tiin voittaneet ja lunastetut kilpailutyöt 
sekä esiteltiin tuomariston lausunnot eng-
lanniksi Arkkitehti -lehdessä ”The Interna-
tional Competition for the Ruissalo General 
Plan ” (Arkkitehti/Arkitekten 8/1953, 
131-140. Asemakaavoja, Stadsplaner).
 Kansainvälisen ideakilpailun voittajaksi 
valikoitui suomalainen arkkitehti Kaj 
Englund (1905–1979) ehdotuksellaan 
”Keinulaudoilla keväisillä”. Tuomariston 
mukaan Englundin työn jaottelu oli selkeä 
ja huolellisesti harkittu. Liikennejärjestelyt 
ja rantatiet sulautuivat hyvin saaren puis-
tomaiseen luontoon. Saaronniemen alue, 
jonne oli sijoitettu yleinen uimaranta, leik-
ki- ja tenniskentät, hotelli ja parkkipaikat, 
sai kiitosta. Taiteellisesti toteutettuun 
suunnitelmaan ei ollut merkitty mitään 
kiinteää asutusta. Ehdotusta pidettiin ko-
konaisuutena hyvänä ratkaisuna. Työ an-
saitsi palkintonsa. Kaj Englundin avustaji-
na toimi Gullik Kollansrud, Werner Fran-
cescon ja tekstiilitaiteilija Inkeri (Li) Eng-
lund. 
 Arkkitehti Kaj Englund menestyi jo 
opiskeluaikanaan suunnittelukilpailussa.  
Menestys jatkui valmistumisen jälkeenkin. 
Hän erikoistui asuntoarkkitehtuuriin, 
pientalorakentamiseen. Suomen Raken-
nustaiteen museossa esiteltiin (2.2.–
3.4.2005) Englundin varhaisempaa tuo-
tantoa sekä kilpailuja että pientaloja ja ke-
sähuviloita. On selvää, että Englundia 
kiinnosti Ruissalon luonnonpuiston kan-
sainvälinen ideakilpailu, jonka ohjelmassa 
toivottiin saarta suunniteltavan kansalais-
ten ulkoilu- ja virkistyspaikaksi lomamök-
keineen. Englundhan oli asiantuntija pien-
asuntokysymyksissä rationalisoidessaan 
asuntotuotantoa virkamiehenä. Rakennus-
taiteen museon näyttelyssä mainitsi arkki-
tehdin vaimon Li Englundin olleen toi-
miston taiteilija. Li Englundin kynänjälkeä 
ovat ilmeisesti Ruissalokilpailun voittajan 
pehmeä sävyiset detaljiluonnokset. 
 Kilpailun kansainvälisyys toteutui, kun 
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seuraavat palkinnot menivät ulkomaalaisil-
le. Tukholmalaisten arkkitehtien Gustav 
Boströmin ja Günter Hollmanin ehdotus 
”Viktoria Regia” sai toisen palkinnon. Tä-
mäkin ehdotus täytti kaikki tilaajien hyvän 
suunnitelman vaatimukset itäosan pohjois-
rannalle sijoitettuine venesatamineen ja 
keskiosan urheilutoimintoineen ja uima-
rantoineen. Koko saaren länsiosa samoin 
kuin Iso-Pukki oli täynnä hauskasti ryhmi-
teltyjä lomamökkejä ja viikonloppumajoja 
eikä siirtolapuutarhojakaan unohdettu. 
 Jugoslavialainen arkkitehti Edvard 
Ravnikar Ljubljanasta sai kolmannen pal-
kinnon ehdotuksellaan ”Quasi una fanta-
sia”.  Saaren itäiseen eli lähinnä kaupunkia 
olevaan osaan oli sijoitettu eläinpuisto ja 
huvikeskus. Tuomaristo kiinnitti huomio-
ta siihen, että arkkitehti ei oikein tuntenut 
pohjoista ilmastoa ehdottaessaan saarelle 
elokuvateatteria, jonka esitykset tapahtui-
sivat paljaan taivaan alla eli ulkoilmassa. 

(Ehkä tuomaristo ei tiennyt, että ehdote-
tulla teatterinpaikalla olevassa tanssiravin-
tolassa oli takaseinä avattava ja rinteessä 
ulkokatsomo). 
 Kilpailuohjelmassa ilmoitettiin, että 
museoalueen voi vapaasti sijoittaa, vaikka 
samalla mainittiin, että museoalueen vara-
us on tehty Choraeuksen lähteen pohjois-
puolelta. Kaikki palkitut sijoittivat museo-
alueen omalla tavallaan. Sekä Englund että 
ruotsalaiset arkkitehdit sijoittivat museo-
alueen aivan Kansanpuiston kylkeen alu-
eelle, jossa on rivistö Ruissalon etelärannan 
näyttävimpiä huviloita. Sen sijaan Jugosla-
vialaisen arkkitehdin museoalue sijaitsi 
Iso-Pukissa. 

Lunastetut
Kahden suomalaisen arkkitehdin Jorma 
Järven ja Olli Kivisen työt lunastettiin. 
Järven ”Hearts of oak” -suunnitelmassa on, 
kuten voittaneessakin ehdotuksessa, hylät-

Kilpailijan luonnospiirros tulevaisuuden Ruissalosta etuallalla ulkomuseo, golfkenttä ja 
taustalla häämöttaa korkea hotellirakennus. Huviloita ei kuvassa näy. TKAO.
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G.T. Chiewitzin tyyppihuvila tehtailija Thalus Ericssonille. Tidskrift för praktisk byggnads-
konst och mekanik, 1953, Pl. XIII. 

ty kiinteä asutus ja luonnonpuisto hallitsee 
saaren tammialueita. Kuuvanniemeen eli 
saaren länsiosaan on sijoitettu golfkenttä, 
lomamökit ja hotelli. Kivisen muuten an-

siokasta työtä ”Trailer” pidettiin liiaksi itä-
osaan painottuneena ja varsinkin lomaky-
län rakennelmia liian kaupunkimaisina. 
 Zürichistä saapui arkkitehtien Ervin 
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Müllerin, Max Buhoferin ja Bert Alle-
mannin ehdotus ”Böla Vähä”. Sveitsiläis-
ten suunnitelmassa vierekkäin suunnitellut 
hotelli ja golfkenttä tien pohjoispuolella 
lähellä luonnonsuojelualuetta katkaisivat 
pahoin saaren. Kiitosta tuli hyvästä teiden 
ja maaston muotojen käsittelystä, joten 
työtä pidettiin lunastuksen arvoisena.
 Kilpailun järjestäjät eli tilaajat saivat 
mitä halusivat; uimarantoja, venesatamia, 
huvipuistoja, mökkikyliä, siirtolapuutar-
hoja, teltta- ja leirialueita, hotelleja ja mu-
seoalueenkin. Paikallislehdet olivat innois-
saan, sillä ohjelmia tilattiin jopa Etelä-Af-
rikkaan. Järjestäjien ilmoittaman lähes 
luonnontilassa olevan “neitseellisen poh-
joisen saaren” suunnittelu kiinnosti ajan 
kotimaisia ja ulkomaisia arkkitehteja. 
 Kilpailutuomariston arkkitehtijäsenet 
eivät kiinnittäneet mitään huomiota, sii-
hen, että parhaina palkittujen ehdotusten 
museoalueet oli sijoitettu palstalle, jolla oli 
G.T. Chiewitzin suunnittelema arkkiteh-
tuurihistorian tunnetuin kesähuvilatyyppi. 
Yhden perheen tyyppihuvila on Chiewit-

zin piirtämä Villa Haga, joka rakennettiin 
tehtailija Thalus Ericssonille vuonna 1853. 
Villa Hagan paikalle kilpailun voittaja esit-
ti siirrettäväksi varsinaissuomalaisen maa-
laistalon pihapiireineen. Kummassakaan 
ehdotuksessa ei ollut kyse huvila-arkkiteh-
tuurimuseosta, vaan muualta siirrettävistä 
rakennuksista.  Tosiasiassa syy ei ollut ym-
märtämättömien arkkitehtien, vaan kau-
punkinsa kulttuurihistoriaa tuntematto-
mien järjestäjien ja päättäjien.

Uusi kaava
Asemakaavallisen aatekilpailun voittanut 
ehdotus innosti kaupunkia jatkamaan 
Ruissalon suunnittelua. Kaavoittajalla 
näyttää olleen samanlaiset valtuudet kuin 
saaren ensimmäisellä palstoittajalla maan-
mittari Berndt Ekqvistillä, jonka ei tarvin-
nut välittää saaren asutuksesta. Ruissalon-
saarella oli vuonna 1846 kartanon lisäksi 
viisitoista torppaa, jotka saivat väistyä 
“kaupungin tuloväylää kaunistavien aistik-
kaiden huviloiden” tieltä. 
 Vasta Ruissalon aatekilpailun tulosten 

Ruissalon vanhimpia huviloita edustaa kau-
punginarkkitehti P.J. Gylichin suunnittelema-
na pidetty, vaakamestari J. Mannerströmin 
kartanomainen Villa Oskarvuori (1850). 
TMM, Pekka Kujanpää 1986.

Villa Gustafberg on insinööri Hugo Neu-
manin suunnittelema lautarakenteinen ke-
sähuvila (1884) Ruissalon etelärannalla. 
TMM, Pekka Kujanpää 1986. 
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tullessa julkisuuteen herättiin Turun kau-
pungin historiallisessa museossa. Museo-
lautakunta lähetti kaupunginhallitukselle 
kirjeen (31.12.1955), joka oli samalla en-
simmäinen Turun kaupungin rakennus-
suojeluluettelo. Museon laatimassa kirjees-
sä esitettiin myös kuuden Ruissalon huvi-
lan säilyttämistä. Huvilat mainitaan luette-
lossa vain palstanumeroin 35, 55, 64, 66, 
67 ja 87. 
 Museon konservaattori Reino Mattila 
teki mittapiirustukset mainituilla palstoilla 
sijaitsevista huviloista, jotka ovat 35. Villa 
Gustafsberg (1884), 55. Vuorikoti (1850), 
64. Villa Doepel (1864), 66. Villa Lindars 
(1848) ja 67. Lindars II on pystytetty 
Ruissaloon 1869. Jostain syystä Oskarvuo-
ren kartanomaista huvilaa palstalla 87 ei 
piirretty (Villa Oskarvuori, 1850). Turun 
historiallinen museo jatkoi huvilatutki-
muksia valokuvaten kaikki huvilat. Suoje-
lemisen arvoisia huviloita löytyi runsaasti, 
sillä kaikki vanhimmat, ennen vuotta 1850 
rakennetut huvilat olivat yhä olemassa ja 
useat hyväkuntoisina kesähuviloina. Koska 
huviloiden vuokrasopimuksia ei luvattu, 
eikä kukaan yksityinen ollut halukas osta-
maan huviloita – lunasti kaupunki huo-
mattavan määrän huviloita. Huviloita ei 
siis purettu tai viety muualle. Kaupunki 
purki ainoastaan yhden pormestari Juseli-
uksen huvilan Saaronniemestä. Kaupun-
gin omistukseen joutuneet huvilat vuok-
rattiin valtuuston päätöksellä puolueiden 
suosimille yhdistyksille kesänviettopai-
koiksi. 
 Turun asemakaava-arkkitehti Olavi 
Laisaaren toimistoarkkitehti Hilkka Junni-
la kehitteli uutta kaavaa kilpailuehdotus-
ten perusteella. Junnila sai kaavan valmiik-
si 1955, ja uusi Ruissalokaava vahvistettiin 
27.3.1956. Uuden asemakaavan tarkoitus 
oli muodostaa Ruissalosta suuri vapaa-ajan 
virkistyskeskus ulkoileville kaupungin 
asukkaille ja turisteille, mutta saaren eri-
koislaatuinen kasvillisuus tuli säilyttää. 
Luonnonsuojelualuetta suurennettiin ja 
sen viereen sijoitettiin Turun Yliopiston 

kasvitieteellinen puutarha. Minkäänlaisia 
asuinalueita ei suunniteltu. Sen sijaan seit-
semän lomamajakorttelia sijoitettiin eri 
puolille saarta. Luonnonsuojelualue sijaitsi 
kaavassa kilpailuohjelman mukaisella pai-
kalla Choraeuksen lähteen takana. Samoin 
ulkomuseoalue on aikaisemmin vahviste-
tulla paikalla lähteen läheisyydessä, jossa ei 
ollut vanhaa huvila-asutusta. Kaavassa on 
koko Saaronniemi merkitty kaupungin ui-
maranta- ja leirialueeksi. 
 Saaronniemi ei kuitenkaan ollut hel-
posti saatavissa kaupunkilaisten käyttöön, 
sillä se oli kokonaisuudessaan tupakkateh-
tailija ja laivanvarustaja Hans von Rettigin 
hallinnassa. Pitkällisten neuvotteluiden 
jälkeen onnistuivat kaupungin edustajat 
taivuttamaan saaren parasta rantaa hallus-

Villa Carlo on kaupunginarkkitehti Arthur 
Kajanuksen paitatehtailija C.F. Juseliukselle 
1885 suunnittelema kesähuvila eteläran-
nalla laivareitin varrella. TMM/ Pekka 
Kujanpää 1986. 
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saan pitäneen suvun päämiehen. Vuori-
neuvos Hans von Rettig luopui Saaronnie-
men huviloistaan maanvaihtokaupan yhte-
ydessä vuonna 1957, jolloin voitiin toteut-
taa kaavasuunnitelma Saaronniemen osal-
ta.
 Saaronniemen upea palladiolainen, lai-
vuri Wendelinin rakennuttama huvila Vil-
la Saaro sai ympärilleen leirialueen ja muut 
von Rettigin 1920-luvulla Saaronniemeen 
rakennuttamat kesähuvilat vuokrattiin po-
liittisille järjestöille lomanviettopaikoiksi. 
Koko Iso-Pukki on kaavassa telttailualuet-
ta, kuten useissa kilpailuehdotuksissakin. 
(Teltta-aluetta ei koskaan toteutettu, vaan 
kaupunki käytti ostamiaan Iso-Pukin huvi-
loita kesäsiirtoloina ja rakensi rannoille sau-
noja. Myöhemmin huvilat myytiin yksityisil-
le.)
 Uudessa 1950-luvun kaavassa huvilat 
olivat ”lainsuojattomia”, niillä ei ollut mi-
tään merkitystä. Kansanpuistosta kartassa 
vasemmalla oleva alue on merkitty punai-
sella eli alueelle saisi rakentaa uusia asuin-
taloja. Alueella on huomattava määrä, 
mainitun Chiewitzin Villa Hagan lisäksi, 
1800-luvun arkkitehtonisesti merkittäviä 
huviloita. Kaupungin museo ei siis ollut 
onnistunut vakuuttamaan kaavoittajia. 
Kaavan jo vahvistetut suunnitelmat eivät 
kaikilta osin toteutuneet, sillä kaupunki 

suostui kuitenkin lopulta jatkamaan ”ra-
pistuvien huviloiden” vuokrasopimuksia 
vuoteen 1977 asti. 
 Kaupungin vitkutteluun kyllästyneistä 
huvilanomistajista oli osa ehtinyt jo ennen 
uutta vuokrasopimusta myydä tuhoon 
tuomitut huvilansa kaupungille halvalla. 
Näin kaupunki sai haltuunsa parikym-
mentä komeaa huvilaa, joita vuokrattiin 
edelleen lasten kesäsiirtoloiksi ja erilaisille 
yhdistyksille kesänviettopaikoiksi, mm. 
Turun kunnallisvirkailijoille (Kunnallisten 
Viranhaltijain Yhdistykselle) (56). Muuta-
mat paikalliset yhdistykset olivat jo aiem-
min ostaneet yksityisiltä uhattuja huviloita 
jäsentensä kesänviettopaikoiksi. Näitä oli-
vat mm. Turun Yksityisyrittäjät (111–
112), Turun Toverit (55) ja Sotainvalidit 
(84).

Kesämökit tulevat 
Arkkitehdit olivat jo 1900-luvun alussa, 
ennen ensimmäistä maailmansotaa pahek-
suneet vanhanaikaisia “kummitusmaisia 
kesähuviloita”, jotka eivät enää vastanneet 
nuorten arkkitehtien käsitystä kesäasun-
nosta. Vuonna 1913 järjestettiin ensim-
mäinen kesähuviloiden suunnittelukilpai-
lu ja saatiin yksinkertaisia ja vaatimatto-
mia, lähinnä omakotityyppisiä malleja. 
Toinen mainittava huvilasuunnittelukil-
pailu oli vuonna 1932, johon ajan arkki-
tehdit, Bryggman ja Aalto mukaan lukien, 
osallistuivat luonnostellen pieniä viikon-
loppumajoja Enso-pahvista. Yhteiskunnan 
demokratisoituminen vaikutti voimak-
kaasti vapaa-ajan viettoon, jolloin ei enää 
ollut kysymys ainoastaan kesänvietosta, 
vaan ympärivuotisen oleskelun mahdolli-
suudesta. Moderni ihminen harrasti va-
paa-aikanaan ulkoilua ja urheilua. 
 Ruissaloon rakennettiin vielä ennen 
toista maailmansotaa mansardikattoisia 
kesähuviloita vuoden 1917 palstajaon to-
teuduttua. Tutkimuksessani ”Ruissalon 
huvilat/Runsala villor ” päätän huvila-ark-
kitehtuurin historian Erik Bryggmanin 
suunnittelemaan funktionalistiseen Ware-

Villa Waren, Erik Bryggmanin suunnittelema 
funktionalistinen huvila (1933) Oskarvuoren 
laella. 
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nin huvilaan. Tämän viimeisen arkkitehto-
nisesti merkittävän huvilan Erik Brygg-
man suunnitteli vuonna 1933. Villa Ware-
nin jälkeen ei Ruissaloon enää rakennettu 
”herrasväen kesähuviloita”.
  Ruissalossa toteutui osittain kilpailu-
tuomareitten ja kaavoittajien toivoma suo-
malaisen kesäasutushistorian muutos. Olli 
Vuoren mukaan suomalainen kesäasutus 
muuttui toisen maailmansodan jälkeen 
joukkokaudeksi, jolloin yleistyivät ulkoile-
van ja telttailevan kansan urheilumajat ja 
lomamökit. Mökkikultuuuria eli Ruissa-
lon saaren uutta aikaa ennustaa jo kaupun-
ginarkkitehti Totti Soran kesämökki Kuu-
vanniemen rantakalliolla (128). Pienen 
satulakattoisen matalan rantasaunamökin 
Sora suunnitteli itselleen vuonna 1937.
 Asenteiden muutos kesäasuntojen suh-
teen on helposti havaittavissa, kun selaa 
Ruissalokilpailun aikana ilmestyneitä vuo-
den 1952 Arkkitehti-lehtiä.  Lehdissä ei 
enää esitellä herrasväen kesähuviloita, vaan 
yli kahtakymmentä pienehköä käytännöl-
listä ja tarkoituksenmukaista saunamök-
kiä. Näiden rantasaunojen tai viikonlop-
pumajojen suunnittelijoina olivat ajan 
tunnetuimmat arkkitehdit kuten Alvar 
Aalto, Erik Bryggman, Aarne Ervi, Dag 
Englund sekä A. Hytönen ja R-V. Luukko-
nen ynnä monet muut.

Yhdistysten lomamökit
Ruissalossa kesäasutuksen demokratisoitu-
minen ja kansanomaistuminen näkyy par-
haiten kaupungin omistamien huviloiden 
vuokraajien käyttäytymisessä eli mökkira-
kentamisessa. Turun kunnallisvirkailijat 
vuokraavat kaupungilta vuodelta 1892 
olevaa Villa Spoofia (56), josta yhdistys 
käyttää nimeä Päivänhovi. Yhdistyksen 
palsta on saaren etelärannalla vastapäätä 
Pikku-Pukkia ja se on ollut jäsenistön käy-
tössä vuodesta 1944. Kunnallisvirkailijat 
rakennuttivat ensimmäisen hirsisen ranta-
saunan vuonna 1950 kaupungin talonra-
kennusosaston piirustusten mukaan. 
(Ruissalon huvilakulttuuriin eivät kuulu-

neet rantasaunat vaan uimahuoneet.) Pals-
talle nousi myös vähitellen kymmenen 
erilaista kevytrakenteista pikkumökkiä. 
Lautarakenteisen mökkityypin piirustuk-
sissa on arkkitehti Paavo H. Salmisen sig-
neeraus vuodelta 1959. Mökin toisessa 
päässä on huone ja toisessa kaksi makuual-
kovia. Huoneen edessä on pulpettikattoi-
nen puinen terassi. Mökki on pinta-alal-
taan vain 17 neliömetriä ja se lämmitettiin 
Porin Matilla. Toinen samankokoinen ta-
lorakennusosaston piirtämä kevytrakentei-
nen ”kesämaja” on vuodelta 1963. Tässä 
mökissä ovat ikkunat suurempia ja siinä on 
sähkölämmitys. Yhdistys vuokraa loma-

Kunnallisvirkailijoiden Päivänhovi (ent. Vil-
la Spoof). Yhdistyksen valokuva huvilasta 
1950-luvulta. 
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Turun kaupungin talorakennusosaston piirustus Päivänhovin rantasaunaksi (1950). TKA. 

Päivänhovin ensimmäinen rantasauna. Turun Kunnallisvirkailijat ry, 1950-luku. 
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Kesämökin tyyppipiirustus Kunnalisvirkailijoille. Paavo H. Salminen 1960, TKA. 

Kunnallisvirkailijoiden kesämökki Päivänhovin palstalla 1970-luvulla.
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Viikonloppumaja Pursiseuran eli ent. Lentosataman metsikössä. Rakennusmestari R. Hurme, 
Turku (1951). TKA. 

Villa Sätern on Turun Yksityisyrittäjien ns. Y-Hovin ravintola. Kuva Y-hovi.



24

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

mökkejä jäsenilleen kesäkuukausina.
 Kaupunginarkistosta löytyi yksi pie-
nen, pienen viikonloppumajan piirustus 
vuodelta 1951. Maja on rakennettu met-
sikköön, joka on entisen lentosatamaan 
vievän tien läheisyydessä. Rakennusmesta-
ri R. Hurmeen 13.5.1951 signeeraamassa 
piirustuksessa on tarkat rakennusohjeet. 
Maja on lautarakenteinen harjakattoinen 
huone, jossa on pieni kuisti ja siinä hämä-
häkkikoristeinen aitaus. Mökkiä ei ole 
merkitty mihinkään karttaan, mutta se on 
saanut maistraatilta rakennusluvan ja on 
yhä metsikössä. Vastaavanlaisia kevytra-
kenteisia lomamökkejä pystytettiin ilman 
lupaa Hiiriluodon huvilan maastoon Ruis-
salon pohjoisrannalle. Hiiriluoto oli vuo-
desta 1932 Liikeapulaisten yhdistyksen 
lomanviettopaikkana. 
 Turun Yksityisyrittäjien lomanvietto-
paikka on Ruissalon pohjoisrannalla pals-
toilla 111–112. Yhdistys osti palstan 112 
huvilan vuonna 1947 ja palstan 111 vuon-
na 1953. Palstan 112 päähuvila on Villa 
Sätern, joka on August Juseliuksen 
1880-luvun kesähuvila. Se on kunnostettu 
tilausravintolaksi. Palstoilla on kaikkiaan 
yli 65 erilaista lomamökkiä. Kevytraken-

teiset kesämökit nousivat palstoille 
1950-luvulla. Vuodelta 1957 olevassa valo-
kuvassa näyttävät maalaamattomat lauta-
mökit olevan samannäköisiä kuin talora-
kennusosaston kunnallisvirkkailijoille 
suunnittelemat mökit. Yrittäjät ovat ra-
kentaneet mökkejä lisää 1960- ja 70-luvul-
la ja ne ovat kuvista päätellen hyvin erilai-
sia ja lähinnä siirtolapuutarhamökkimal-
lia. Mökkien omistajat ovat tehneet oma-
laatuisia, pittoreskeja lisärakennelmia pik-
kumajoihin omien tarpeittensa mukaan. 
Yhdistyksen omistamia mökkejä vuokra-
taan jäsenille pitkillä vuokrasopimuksilla.
 Yllä mainitut erilaiset yhdistykset to-
teuttivat jo ennen uutta Ruissalokaavaa 
sotien jälkeisen suomalaisen ulkoilusta ja 
retkeilystä kiinnostuneen kansan raken-
nuskulttuuria. Yhdistysten kesämajat ovat 
osa suomalaista kesämökkiunelmaa, ne 
ovat niitä samanlaisia mökkejä, joita on 
kesäasutuksen joukkokaudella rakennettu 
joka niemen notkoon. Ne edustavat uutta 
“huvilakulttuuria”, suomalaisten ikiomaa 
jokamiehen kesämökkiä. Aatteellisten yh-
distysten jäsenet pääsivät Ruissaloon 
”mökkiläisiksi”. Tavalliset turkulaiset olivat 
jo aikaisemminkin saaneet nauttia Ruissa-
losta vuokraamalla omistajien torppia tai 
huvilan kesähuoneita. Vanhojen huviloi-
den huonokuntoiset tai epämukavat vuok-
rahuoneet eivät enää 1950-luvun lopulla 
kelvanneet kesäasuntoa etsiville. Syynä oli 
myös niiden sijainti saastuneen meriveden 
äärellä. Huvilat eivät myöskään tyydyttä-
neet varakkaita kaupunkilaisia, jotka pake-
nivat kesäksi ulkosaaristoon rakennutta-
miinsa moderneihin rantasaunoihin. 
 Ruissalo on pelastunut kaupunkimai-
selta asutukselta poikkeavien maanomis-
tusolojen takia. Kaupunki ei voinut myydä 
maata, joten kaupunki ja rakennusliikkeet 
eivät voineet keinotella maakaupoilla. Ai-
noa suuri rakennuskompleksi, joka on 
päässyt vuoden 1956 kaavan mukaiselle 
paikalle, on Santalan lahden rannalla. Se 
on 1970-luvun alussa rakennettu Lukan-
der & Vahteran kahdeksankerroksinen 

Yksityisyrittäjien lomakylän parakkimaiset 
kesämökit ovat vuonna 1957 vielä maa-
laamattomia. TMM. 
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betoninen hotellirakennus. Kaavoittajien 
ja päättäjien toivomia lomamökkejä raken-
nettiin saarelle sekä luvalla että luvatta. 
Kaupungin taholta tulleiden epämääräis-
ten lupausten ja vuokrasopimuskiistojen 
takia saaren asukkaat elvyttivät jo 1950-lu-
vulla perustetun asukasyhdistyksensä etu-
jaan ajamaan ja pelastamaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaat huvilansa.  
 Ihmeenä voidaan pitää sitä, että kaikki 
toistasataa viime ja edellisvuosisadalta ole-
vaa kesähuvilaa, jotka 1950-luvun kaava-
suunnittelija hävitti kartalta, ovat yhä ole-
massa. Suuri osa niistä on kunnostettu 
asuinrakennuksiksi. Voi vain toivoa, että 
huvilanomistajat jaksaisivat pitää yllä huvi-
loitaan, joita eivät ole ainakaan toistaiseksi 
onnistuneet tuhoamaan edes viranomais-
ten suosittelemat ylimitoitetut peruskorja-
ukset, jotka myöhemmin ovat osoittautu-
neet vääriksi.  

 Rakennuskulttuurin asenteiden muu-
toksen ansiosta Ruissalosta laadittiin vuon-
na 1995 uusi suojeleva osayleiskaava, jossa 
on otettu huomioon se, mitä ei pystytty 
tiedetty eikä ymmärretty 1950-luvulla. 
Ruissalon saaren kulttuurihistoriallisia ar-
voja ei kukaan enää nykyään voi kiistää. 
Saari ei ole yksinomaan luonnonsuojelijoi-
den ja ulkoilijoiden temmellyskenttä ku-
ten kuviteltiin vielä muutama vuosikym-
men sitten. Nykyisin se on maamme huvi-
lakulttuurin tärkein suojelukohde raken-
nuksineen ja puutarhoineen. 
 
Kirjoittaja FL Helena Soiri-Snellman on 
turkulainen taidehistorioitsija.

Artikkeli perustuu kirjoittajan aikaisem-
paan julkaisuun: Ruissalon huvilat: Turun 
Ruissalon, Iso-Pukin ja Pikku-Pukin saarien 
huviloiden rakennushistoria ja rakennusluet-
telo, 1985.

Y-Hovin kesämökit ovat nykyisin hyvin erinäköisiä harja- tai pulpettikattoisia rakennuksia, 
joissa useissa on koristeellinen kuisti. Pienen kokonsa takia ne ovat kuin siirtolapuutarha-
mökkejä kukkaistutuksineen. Kuva Y-Hovi. 
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H a r r i e t  L ö n n q v i s t

S O M M A R Ö  P E N S I O N A T 
–  E n  s k ä r g å r d s i d y l l  p å 
1 9 3 0 - t a l e t
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Sommarnöjet i skärgården brukar vara lik-
tydigt med den privata sommarvillan eller 
-stugan. Redan på 1880-talet uppstod i 
Sverige och Finland pensionat som alter-
nativ till sommarvillan. Det var först sam-
hällets elit och högre medelklassen som 
utgjorde pensionatens sociala rekrytering. 
Hangö erbjuder flere tidiga exempel. Mest 
bekant är kanske Eliel Saarinens ståtliga 
Munksnäs pensionat. Pensionatssemester 
blev tidigt så vanlig i skärgården att man 
ännu allmänt talar om ”sommargäster”. 
Ursprungligen var ju sommargästerna en 
familj som fick hyra skärgårdshemmanets 
huvudbyggnad medan husbondefolket 
flyttade ut i uthus. 
 Sommarö pensionat grundades i början 
av 1930-talet på Sommarö skärgårdshem-
man på 
 Ramsholmen i Borgå skärgård. Hem-
manet grundades genom arvskifte år 1916. 
1920 var huvudbyggnaden inflyttnings-
klar och Edit och Gustav Adolf Lönnqvist 
bosatte sig där. Pensionatet fortsatte inte 
sin verksamhet efter det att vinterkriget 
hade brutit ut hösten 1939. Några strögäs-
ter, som tidigare hade bott där, bodde dock 
ännu där under krigssomrarna.
 På 1930-talet var det vanligt att skär-
gårdsbor livnärde sig av flera näringar. Pen-
sionatet var ett typiskt sommarpensionat 
och var en av flera binäringar, som drevs 
vid sidan om småbruk och fiske. Andra 
binäringar var butiksverksamhet och taxi-
båttrafik. Efter att pensionatet hade upp-
hört med sin verksamhet började man hyra 
ut sommarstugor. Man hade märkt genom 
pensionatets verksamhet att det fanns en 
potential för uthyrning. Sommarö skär-
gårdshandels verksamhet inleddes likaså på 
1930-talet och den fortsatte ända till år 

1955, då ägaren avled. Denna lanthandel 
kunde endast nå med båt på ett stenkast 
från fastlandet. Handeln kunde alltså dri-
vas eftersom det då inte fanns någon 
egentlig landsväg till Borgå från Pellinge 
eller Vålax. All trafik strök här förbi. 
 Pensionatsverksamheten drevs i prakti-
ken av värdinnan på Sommarö, som kan 
betraktas som den drivande kraften bakom 
rörelsen. Hon bistods av sin man och de 
två äldsta barnen. Därtill fanns det tjänste-
folk under högsäsong. Pensionatet erbjöd 
helinackordering med alla måltider och 
rumservice. I husets övre våning fanns fem 
rum, där gästerna inhystes. Dessutom 
bodde de i små rum i anslutning till eko-
nomiebyggnader. Familjemedlemmarna 
flyttade i regel ut till uthus för säsongen, 
t.ex. någon boda eller höladan. I familjens 
sovrum i nedre våningen bodde därför 
också pensionatsgäster. 
Måltiderna bestod av morgonmål, mid-
dag, eftermiddagskaffe och kvällsvard och 
intogs på huvudbyggnadens två verandor 
eller i salen. Den ena verandan, som vätter 
mot väster, syns på bild 1. När det var 
vackert väder intogs måltiderna ute vid 
långa bord under björkarna på husets 
norra sida, som vätter mot stranden och 
bryggan.
 Pensionatsgästerna kom i regel från 
Borgå och Helsingfors men även utländska 
gäster förekom, t.ex. svenskar och tyskar. 
Den vanligaste inkvarteringstiden var från 
några dagar till två veckor. Ofta återkom 
gästerna sommar efter sommar. Till de 
mest kända gästerna hörde Nisse Brandt, 
sedermera skådespelare, och hans mor. De 
bodde på pensionatet under flera somrar.

FD Harriet Lönnqvist 
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Tämä artikkeli pyrkii valottamaan funk-
tionalismin kauden vapaa-ajan asuntojen 
tyyppivalikoimaa ja kyseisille rakennuksil-
le ominaisia piirteitä. Painopiste on pie-
nehköissä kevytrakenteisissa viikonloppu-
majoissa tai kesäasunnoissa, jotka ennakoi-
vat sittemmin yleistynyttä keskiluokan 
kesämökkiä (ks. Karoliina Periäisen artik-
keli). Suurehkoja yläluokan huvilaraken-
nuksia sivutaan vain lyhyesti muutaman 
esimerkin avulla, ja esimerkiksi arkkitehti 
Erik Bryggmanin suunnittelemat lukuisat 
kesähuvilat on jätetty kokonaan tämän tar-
kastelun ulkopuolelle (ks. Helena Soiri-
Snellmanin artikkeli).
 Ajallisesti tarkastelu rajautuu noin rei-
lun kymmenen vuoden jaksoon 1920-lu-
vun lopulta 1940-luvun alkuun, joka siis 
vastaa funktionalismin tai kansanomaisesti 
”funkkiksen” kautta Suomessa.
 Käsittelen funkkiskauden vapaa-ajan 
asuntoa sekä toteutettujen esimerkkikoh-
teiden että useiden tuon ajan tyyppipiirus-
tuskokoelmien kautta. Kyseisissä vihkosis-
sa korostettiin yleensä edullisia rakennus-
kustannuksia, jotka olivat olleet keskeinen 
tavoite suunnitelmien laadinnassa. Kus-
tannusten minimointiin pyrittiin toisaalta 
esittelemällä hyvinkin pieniä, jopa alle 10 
m² kokoisia lomamajoja, siten existensmi-
nimum heijastui myös vapaa-ajan asumi-
seen, että toisaalta kehittämällä rakenteel-
lista rationaalisuutta ja edullisia rakennus-
tarvikkeita. Näin tietoisesti pyrittiin luo-
maan vaihtoehtoisia loma-asuntoratkaisuja 

J a r m o  S a a r i

F U N K K I S A I K A .
V i i k o n l o p p u m a j o j a 
j a  l o i s t o h u v i l o i t a  - 
t y y p p i p i i r u s t u s t e n  j a  e r ä i d e n 
e s i m e r k k i e n  v a l o s s a

nimenomaan keskiluokan taloudelliset re-
surssit huomioon ottaen. Useat tyyppipii-
rustusvihkoset laadittiin rakennusteolli-
suuden myötävaikutuksella sekä aiheesta 
järjestettyjen arkkitehtuurikilpailujen eh-
dotuksia hyödyntäen. Kyseisten mallipii-
rustusten suunnittelussa olivatkin mukana 
useat tuon ajan nimekkäimmät arkkiteh-
dit, jossain määrin myös arkkitehtiopiske-
lijat.
 Tarkastelen lyhyesti myös loma-asunto-
jen tyypillisimpiä rakenneratkaisuja ja ra-
kennusmateriaaleja, samoin kuin katto-
muotoja ja ikkuna-aukotusta erityisesti 
funktionalismin ihanteiden ja keinovali-
koiman valossa.

1. Tyyppipiirustukset

Jäljempänä tyyppipiirustusvihkoset esitel-
lään lyhyesti kronologisessa järjestyksessä 
ilmestymisvuoden mukaan. Mukaan on 
valittu sellaiset kokoelmat, joissa painopis-
te on ollut kustannuksiltaan edullisten va-
paa-ajan asuntojen mallipiirustuksissa. 
Tarkastelu painottuu etenkin niihin esi-
merkkeihin, joissa funktionalismin vaikut-
teet ovat nähtävissä.

Halpoja kesäasuntoja
Aitta-lehti järjesti piirustuskilpailun kesä-
asunnon suunnittelusta vuonna 1928. Kil-
pailun A-ryhmässä haettiin vaatimatonta 
kesäasuntoa, jonka tuli sisältää olohuone ja 
keittotila sekä yösijat neljälle hengelle. B-
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ryhmän ehdotuksen tuli olla tilavampi kä-
sittäen olohuoneen lisäksi kolme makuu-
huonetta, keittiön ja palvelijan huoneen. 
Palkituista ja lunastetuista ehdotuksista 
koottu kirja Halpoja kesäasuntoja1 on en-
simmäisiä piirustuskokoelmia, johon sisäl-
tyi myös funktionalistisia esimerkkejä. 
Kaikkiaan kolmenkymmenen esitellyn ke-
säasunnon joukossa funktionalismin edus-
tajiksi voidaan luokitella kolme ehdotusta. 
A-ryhmän voittanut ehdotus nimimerkillä 
”Konsoli”, jonka laatija oli Alvar Aalto, oli 
muotokieleltään selkeän funktionalistinen. 
Selostuksessaan Aalto yltiöpäisesti toteaa-
kin:
”Tekijälle ei ole juolahtanut päähänkään 
käyttää etnografisia tai vanhan talonpoikais-
arkkitehtuurin teennäisiä muotoja.”
Vaikka kyseessä oli pieni ja vaatimaton ke-
sähuvila Aalto ehdotti rakennusmateriaa-
liksi rohkeasti ja ennakkoluulottomasti 
betonia. Myös kattorakenteen oli määrä 
olla betonia. Vaihtoehtoisesti Aalto ehdotti 
kuitenkin rakennuksen korkuisista puuke-
hyksisistä seinälaatoista pilarijärjestelmän 

avulla muodostettua rakennetta, jolloin 
myös kattorakenne olisi puusta. Voitaneen 
todeta, että puurakenne oli varmasti beto-
nia realistisempi vaihtoehto, olihan sen-
tään kyseessä vain pienehkö kesäasunto tai 
viikonlopun viettoon tarkoitettu raken-
nus. Teknisessä mielessä ehdotus olisi voitu 
toteuttaa joko betonista tai puusta ilman, 
että materiaalilla olisi ollut olennaista vai-
kutusta rakennuksen ulkoiseen ilmeeseen. 
Käytännön toteutuksessa puurakenne olisi 
ymmärrettävästi ollut sekä taloudellisempi 
että teknisesti yksinkertaisempi. Kyseistä 
kilpailuehdotusta ei tiettävästi toteutettu. 
Ks. kuva 1.
 Aalto voitti myös kilpailun B-ryhmän 
ehdotuksellaan ”Merry go round”, jossa 
rakennus on taivutettu ympyrän kaareksi, 
josta yksi sektori puuttuu. Kattomuoto oli 
hyvin loiva räystäätön pulpettikatto, ra-
kennuksessa oli nauhaikkuna ja olohuo-
neessa oli lähes koko päätyseinän kokoinen 
tasaruutuinen ikkuna. Ks. kuva 2. Raken-
nusmateriaalit eivät ilmene selostuksesta 
tai piirroksista, mutta ehdotuksen arvioin-

Kuva 1. Alvar Aallon laatima A-
ryhmän voittanut kilpailuehdotus 
”Konsoli” Viikkolehti Aitan kesä-
huvilakilpailussa 1928. Funktio-
nalismille tyypillisiä piirteitä ovat 
mm. kulman ympäri kiertyvä 
nauhaikkuna, ilmeeltään tasa-
kattomainen lähes vaakasuora 
turpeella katettu rakennuksen 
takasivulle hyvin loivasti viettävä 
pulpettikatto sekä sileät rapatut 
seinäpinnat.
(Halpoja kesäasuntoja: Aitan piirustus-

kilpailussa v. 1928 palkitut ja lunastetut 

ehdotukset. Helsinki: Otava 1928, 21)
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nissa todetaan, että ”Puuta rakennusainee-
na käytettäessä tehnee pyöreä muoto jossakin 
määrin haittaa.” Tätäkään kilpailuehdo-
tusta ei toteutettu, mutta sitä myötäillen 
rakennettiin ns. Siulamon huvila Jyväsky-
lässä vuonna 1932 rakennusmestari Ilmari 
Kärkkäisen laatimien toteutuspiirustusten 
avulla.2

Insulite Company of Finland Oy ja Enso-
Gutzeit Oy
Puukuitulevyjä valmistivat Suomessa Insu-
lite Company of Finland Oy tuotenimellä 
insuliitti ja Enso-Gutzeit Oy tuotenimellä 
ensoniitti. Vuonna 1932 molemmat yrityk-
set järjestivät huvilakilpailut, joiden poh-

jalta toteutettiin mallihuvilat saman vuo-
den kesällä Helsingissä järjestetyille Poh-
joismaisille Rakennuspäiville. Molempiin 
kilpailuihin osallistuivat lähes kaikki tuon 
ajan tunnetuimmat suomalaisarkkitehdit. 
Ehdotukset olivat sekä kilpailutehtävän 
luonteesta että varmaan myös kilpailun 
järjestäjistä johtuen kauttaaltaan puura-
kenteisia. Tyylillisesti ne edustivat muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta funktio-
nalismia. Molemmat yhtiöt julkaisivat 
kilpailun parhaat ehdotukset omissa tyyp-
pipiirustusvihkosissaan.3
 Enso-Gutzeitin kilpailu jakautui kah-
teen ryhmään. A-ryhmässä kooksi oli mää-
ritelty 3-4 hengen maja, joka pinta-alal-
taan olisi noin 25...35 m². B-ryhmässä 
haettiin pitempiaikaista loman viettoa var-
ten tarkoitettua ja kooltaan noin 50...60 
m² suuruista loma-asuntoa. Insulite Com-
pany of Finlandin kilpailussa tavoite oli 
sen sijaan jo hieman ylellisempi noin 
75...90 m² suuruinen neljän hengen per-
heen talvihuvila, jossa asuinhuoneiden li-
säksi tuli olla keittiö ja palvelijanhuone. 
Kyseessä oli siten jo vakinaiseksi asunnoksi 
soveltuva ratkaisu.
 Enso-Gutzeitin Viikonloppumaja-kil-
pailussa arkkitehtien Arne Hytönen ja 
Risto-Veikko Luukkonen ehdotus voitti 
A-ryhmän ja B-ryhmässä he saivat jaetun 
toisen palkinnon (ensimmäistä palkintoa 
ei jaettu), joka toteutettiin em. rakennus-
päiville, ks. kuvat 3 ja 4. Mallihuvila oli 
rankarunkoinen, pulpettikattoinen ja jul-
kisivuiltaan puukuitulevyillä verhottu. Si-
ten se rakenteellisesti ja ulkoverhouksel-
taan vastasi samoille rakennuspäiville to-
teutettua arkkitehti Otto Flodinin suun-
nittelemaa Insulite Company of Finlandin 
Insuliittihuvilaa, ja on näin tyypillinen esi-
merkki ajankohdan yleisestä pyrkimykses-
tä funktionalismin ilmentämiseen vaaleilla 
ja sileillä ulkoseinäpinnoilla.

Viikonloppumajat
Elias Paalanen apunaan arkkitehti Ferd. 
Salokangas laati viikonloppumajojen pii-

Kuva 2. Alvar Aallon laatima B-ryhmän voit-
tanut kilpailuehdotus ” Merry go round” Viik-
kolehti Aitan kesähuvilakilpailussa 1928. 
(Halpoja kesäasuntoja: Aitan piirustuskilpailussa v. 1928 

palkitut ja lunastetut ehdotukset. Helsinki: Otava 1928, 19)
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Kuva 3. Arkkitehtien Hytönen & Luukkonen 
laatima A-ryhmän voittanut kilpailuehdotus. 
Loiva pulpettikatto, vaakalimilaudoitus il-
man nurkkalautoja ja nauhaikkuna edustavat 
funktionalismille tyypillistä keinovalikoimaa. 
(Enso-Gutzeit Oy. 20 Week-end-hus 1932. Wiborg 1932.)

Kuva 4. Arkkitehtien Hytönen & Luukkonen 
laatiman B-ryhmän voittaneen kilpailuehdo-
tuksen pohjalta toteutettu huvila Pohjoismai-
silla rakennuspäivillä Helsingissä 1932. 
Sileää yhtenäistä julkisivupintaa oli tavoiteltu 
vaaleaksi maalatulla puukuitulevyverhouk-
sella (ensonit). Levyjen pystysaumoissa ja 
levyjen keskellä oli noin 750 mm jaolla 
puulistat. (Arkkitehti-lehti 1932, 108)
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rustuskokoelman, jonka WSOY julkaisi 
vuonna 1934.4 Esitellyt rakennustyypit, 
joita oli kaikkiaan 20 kappaletta käsittivät 
kesämajojen ohella myös mm. puutarha-
majoja, saunoja ja uimahuoneita. Lyhyessä 
esipuheessa Paalanen totesi, että hänen 
pyrkimyksenään oli löytää keinoja,
”…joiden avulla mahdollisimman useat 
voisivat osan vuodesta pitää omaa kotia 
maaseudulla, ja lähellä tervehdyttävää 
luontoa…”
 Edelleen hän totesi, ettei kesäasunnon 
tarvinnut olla suuri eikä kallis, vaan siihen 
riitti ”suhteellisesti halvoista ja kevyistä ra-
kenteista kokoonpantu asumus”. Rakennuk-
selta edellytettiin kuitenkin kymmenien 
vuosien käyttöikää, joten halpuudesta 
huolimatta kyse ei ollut mistään ”tilapäis-
ratkaisuista”. Edullisimpana rakennusma-
teriaalina nähtiin puu, ja rakenneratkai-
suista mainittiin lyhyesti lautarakenteet, 
joiden lämmöneristeeksi soveltuivat enso-
niitti- tai insuliittilevyt. Tosin piirrosesi-
merkkeihin sisältyi myös kaksi vuoraama-
tonta hirsirunkoista vaihtoehtoa. Esipu-

heensa lopuksi Paalanen toivoi,
”…että tämä piirustuskokoelma osaltaan 
on apuna kaikille niille, jotka suunnittele-
vat itselleen halpoja kesäasuntoja.”
 Piirrosesimerkit oli varustettu loivalla 
harjakatolla lukuun ottamatta kahta 
pulpettikattoista ja kolmea aumakattoista 
majatyyppiä. Pienimmät majat olivat kool-
taan alle 20 m² ja suurimmatkin vain noin 
30 m². Julkisivupiirroksissa ulkoverhous-
vaihtoehtoina esiintyi sekä vaaka- että pys-
tylaudoituksia, osassa julkisivupinta oli jä-
tetty valkoiseksi. Funktionalismin vaikut-
teet näkyvät lähinnä ikkuna-aukotuksessa, 
jossa esiintyi sekä nauha- että kulmaikku-
noita. Tiedossa ei ole onko julkaisun mu-
kaisia majoja toteutettu sellaisenaan tai 
soveltaen. Ks. kuva 5.

Stockmannin majat
Todennäköisesti vuonna 1935 julkaisi 
Stockmann pienehköjä viikonloppumajoja 
sisältäneen vihkosen.5 Siinä esiteltiin 28 
erilaista pienehköä urheilu- ja ulkoiluma-
jaa, joiden koot vaihtelivat alle 10 neliöi-

Kuva 5. Viikonloppumaja 
n:o 1. Pohjamuodoltaan 
neliömäinen 16 m2 suu-
ruinen maja tarjosi kerros-
sängyin 4 vuodepaikkaa. 
Funktionalismi näkyy kul-
man ympäri kiertyvässä 
nauhaikkunassa. (Paalanen, 

Elias. Viikonloppumajojen piirustuk-

sia. WSOY: Porvoo, 1934.)
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sestä noin 70 neliöön. Majat olivat raken-
teellisesti rankarunkoisia, ja vihkosen alus-
sa todettiinkin
”Stockmannin majat valmistetaan pystypuis-
ta käyttäen ensoniittia, vuorauspahvia ja 
ensokartonkia eristysaineena pakkasta ja kos-
teutta vastaan.”
 Vihkosen lopussa esiteltyihin rakenne-
leikkauksiin ei oltu merkitty lämmöneris-
tettä lukuun ottamatta talvikäyttöön tar-
koitettujen majojen alapohjarakennetta. 
Kaikissa rakenneleikkauksissa ulkover-
houkseksi oli esitetty peiterimalaudoitus.
 Kustakin tyypistä oli pohjapiirroksen 
ohella joko perspektiivikuva tai aksono-
metria, joissa ulkoverhous oli puolestaan 
esitetty pääsääntöisesti levyverhouksena, 
kuvaten ilmeisesti vihkosen alussa mainit-
tua ensoniittia, jonka saumat oli peitetty 
pystysuuntaisin rimoin samaan tapaan 
kuin edellä esitellyssä Enso-Gutzeitin mal-

lihuvilassa. Hieman vajaa puolet 
majoista oli varustettu loivalla 
lähes räystäättömällä pulpettika-
tolla, loput loivalla harjakatolla. 
Funktionalismin tyylipiirteet 
nauha- ja kulmaikkunoineen oli-
vat silmiinpistäviä etenkin 
pulpettikattoisissa majoissa, 
mutta myös useissa harjakattoi-
sissa malleissa esiintyi vastaavia 
ikkunaratkaisuja.
 Arkkitehti Kaj Englund viittasi 
todennäköisesti juuri Stockman-
nin majoihin kirjoittaessaan 
Arkkitehti-lehdessä vuoden 
1935 Suomen Messuista seuraa-
vasti:
 ”Suuren tavaratalon lomamajat 
eivät olleet vielä käytännöllisesti 

yhtävähän kuin teknillisestikään – olisi liian 
vaateliasta käyttää sanaa taiteellinen – sitä 
mitä niiden pitäisi olla … Eräässä majassa 
oli ulkoseinät päällystetty ensoniitilla. Tulee 
ihmetelleeksi, ettei suurta erehdystä, joka 
kerran tehtiin suositeltaessa puukuitulevyä 
ulkoseinävuoraukseen, ole sillä taholla vielä 
korjattu.”6
 Oletettavasti messuille oli toteutettu 
jokin tai joitain kyseisen vihkosen maja-
tyypeistä. Sen sijaan tiedossa ei ole toimi-
tettiinko majoja laajemmin. Ks. kuva 6.

Ulkoilumajoja
Lämmityslaitevalmistaja Kastor Oy julkai-
si vuonna 1936 ulkoilumajojen tyyppipii-
rustuskokoelman.7 Siihen oli koottu arkki-
tehtiylioppilaille järjestetyn suunnittelu-
kilpailun palkitut ja lunastetut ehdotukset. 
Kilpailu oli järjestetty ”Teknillisen Korkea-
koulun Arkkitehtuuriklubin ja arkkitehti H. 
Ekelundin suosiollisella myötävaikutuksella”. 
Tehtävänä oli 3-5 hengen sekä 5-8 hengen 
majatyyppien suunnittelu.
 Julkaisun esipuheessa keskityttiin ”pie-
nen, kevyesti ja halvasti rakennettavan ul-
koilumajan” lämmityskysymyksiin, eikä 
rakennusmateriaaleista tai rakennejärjes-
telmästä mainittu mitään. Lopuksi todet-

Kuva 6. Stockmannin maja n:o 27. Avo-
kuisteineen kooltaan 25 m2 suuruinen maja 
tarjosi kerrossängyin 4 vuodepaikkaa. Kul-
man ympäri kiertyvä ikkuna ja hyvin loiva 
pulpettikatto olivat ajalle tyypillisiä piirteitä. 
Julkisivuverhous puukuitulevyä. (Stockmann. 

Keravan puuseppätehdas Oy, Kerava. Helsinki. s.a.)



34

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

tiin:
 ”Julkaistut piirustukset ovat rakentavan 
yleisön vapaasti käytettävissä, sillä ehdolla 
että rakennuksissa käytetään yksinomaan 
Kastor-laitteita, jota silmälläpitäen nämä 
rakennukset nimenomaan ovatkin suunni-
tellut.”
 Työpiirustuksia saattoi tilata Kastorin 
välityksellä majojen suunnittelijoilta.
 Majatyyppejä oli kaikkiaan 22 kappa-
letta, pienimmät kooltaan noin 20 m² ja 
suurimmat noin 50 m². Lähes kaikissa eh-
dotuksissa esiintyi enemmän tai vähem-
män funktionalismin tyylipiirteitä. Katto-
muotona oli useimmiten loiva lähes räys-
täätön pulpettikatto. Nauha- ja kulmaik-
kunoita esiintyi runsaasti. Mikäli julkisi-
vuverhous oli esitetty, se oli piirretty vaaka-
suuntaiseksi ja ilman nurkkalautoja. Ma-
joista kaksi oli pyöröhirsirakenteisia, ja 
viidessä julkisivut oli jätetty valkoisiksi. 
Tiedossa ei ole onko näidenkään tyyppipii-
rustusten mukaisia majoja toteutettu. Ks. 
kuva 7.

Funkis - Tradis
Oy Rakennusteollisuus - Ab Byggindustri 
julkaisi vuonna 1937 tyyppipiirustusko-
koelman 99 ”EUREKA” rakennuksia - 

byggnader ”Funkis-Tradis”.8 Se sisälsi kaik-
kiaan yhdeksänkymmenenyhdeksän huvi-
lan, sauna- tai ulkorakennuksen yms. 
luonnospiirustukset. Näistä noin kolman-
nes voidaan tyylillisesti luokitella kuulu-
vaksi ryhmään ”funkis”. Niissä oli pää-
sääntöisesti valetasakatto tai joissain tapa-
uksissa loiva pulpettikatto. Ryhmän ”tra-
dis” edustajiksi luokiteltavat esimerkit oli-
vat joko harja- tai mansardkattoisia. Kysei-
sen piirustuskokoelman mukaan toteutet-
tiin 1930-luvun lopulla useita funkistyyli-
siä pientaloja eri puolelle maata ja siten se 
on erittäin näkyvästi vaikuttanut ns. kan-
sanfunkikseen. Vaikka pääosa malleista 
olikin varsinaisia omakotitaloja, niin sii-
hen sisältyi myös joitain pienehköjä luon-
teeltaan vapaa-ajan asumiseen soveltuvia 
tyyppejä.
 Vihkoseen sisältyvän työselitysluvun 
mukaan rakennukset oli tarkoitus toteut-
taa puurunkoisina. Ulkoseinärakenne oli 
sovellus rankarakenteesta:
 ”…Pystyrakenteeseen käytetään lankku-
ja, jotka asetetaan noin 100 cm:n päähän 
toisistaan. Näin muodostunut pylväskehys 
sidotaan yläpäästään lujista lankuista teh-
dyllä yhdysparrulla, joka tukee kattotuoleja. 

Kuva 7. Maja n:o 1 kuului ryhmään 
3-5 hengen ulkoilumajoja. Loiva 
räystäätön pulpettikatto, vaakaver-
hous ja kulman ympäri kiertyvä 
ikkuna olivat useimmissa vihkosen 
ehdotuksissa esiintyviä aiheita. 
(Ulkoilumajoja. Kastor Oy. Kirjavälitys Oy: 

Helsinki, 1936.)
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Pylväskehys tuetaan tarpeellisilla vinotuilla 
sekä ovien ja ikkunoiden vekseleillä…”
 Ulkoverhoukseksi ehdotettiin joko pys-
ty- tai vaakalaudoitusta. Lähes kaikkien 
tyyppipiirustusten julkisivut oli kuitenkin 
jätetty valkoisiksi, mikä antaa mielikuvan 
rapatusta seinäpinnasta. Esitteessä luvat-
tiin, että yhtiö tekee myös urakkatarjouk-
sia, tai toisaalta myy omatoimisille raken-
tajille tarvittavat työpiirustukset, aineme-
nekkiarviot, yms.
 Tiedossa ei ole onnistuiko Oy Raken-
nusteollisuus - Ab Byggindustri urakoi-
maan mallistonsa mukaisia rakennuksia, 
mutta ainakin Funkis-Tradis vihkosen 
luonnospiirustusten mukaan tai niitä hie-
man soveltaen toteutettiin useita funkis-
pientaloja eri puolille Etelä-Suomea. To-
teutetut funkistyyliset rakennukset olivat 
useimmiten puurunkoisia ja rapattuja, jos-
kin joissain tapauksissa myös lautaver-
housta käytettiin. Myös joitain malliston 
mukaisia loma-asuntoja toteutettiin, ks. 
kuva 8.
 Em. Funkis-Tradis julkaisun arviointi 
Arkkitehti-lehdessä vuonna 1937 oli totaa-
lisen tyrmäävä. Kaj Englund luonnehti sitä 

”häpeämättömyyden huippua hipovaksi 
humpuukiksi”, jonka talotyypit ovat ”…
arkkitehtoonisessa, käytännöllisessä ja talou-
dellisessa mielessä ala-arvoista törkyä!9
 Funkis-Tradis julkaisun laatineen Oy 
Rakennusteollisuus - Ab Byggindustrin 
taustaa on Kristiina Mäntynen selvittänyt 
diplomityössään Funkispientalot Pirkkalan 
Haikassa – säilyttämissuunnitelma.10 Hä-
nen mukaansa kyseessä oli ruotsalaisen 
insinööri Ragnar A. Malmcronan Helsin-
gissä vuonna 1932 perustama yhtiö. Män-
tynen pitää talomalliston todennäköisenä 
suunnittelijana Malmcronaa itse, jonka 
apuna toimi aiemmin Lars Sonckin palve-
luksessa työskennellyt rakennuspiirtäjä 
Yrjö Fors. Yhtiössä ei ilmeisesti ollut muita 
työntekijöitä. Vihkosta myytiin Mäntysen 
mukaan ainakin Akateemisessa Kirjakau-
passa. 

2. Rakenteet ja materiaalit

Funktionalismin kauden puurakentami-
sessa yleisin rakennejärjestelmä oli ns. ran-
karunko (soirorunko), joka pyrki hyödyn-
tämään sahoilla teollisesti tuotettua puuta-

Kuva 8. Porvoon itäpuolella (Veckjärvi) sijaitseva n. 40 m2 vapaa-ajan rakennus. Rakennus 
noudattaa päädyn pientä ikkunaa lukuun ottamatta Funkis-Tradis vihkosen tyyppiä n:o 
44, josta julkisivupiirrokset ohessa. (kuva: Jarmo Saari)
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varaa samoin kuin teollisesti valmistettuja 
rakennuslevytuotteita. Järjestelmää hyö-
dynnettiin yleisesti myös vapaa-ajan asun-
tojen rakentamisessa olipa kyseessä sitten 
halvat ja pienehköt joka miehen kesäasun-
not kuin yläluokan hieman ylellisemmät ja 
suurammat huvilatkin. Itse asiassa valtaosa 
tuon ajan loma-asunnoista tehtiin ranka-
runkoisina ja lähinnä vain saunarakennuk-
set saatettiin tehdä hirsirakenteisina ilman 
ulkopuolista vuorilaudoitusta. Ns. hirsi-
mökki oli vielä harvinainen käsite, ks. kuva 
9.
 Ulkoseinissä käytettävä runkopuutava-
ra oli poikkileikkausmitoiltaan tavallisesti 
2” x 4” (50 mm x 100 mm) ja tolppien väli 
vaihteli noin 0,5…0,75 m. Runko jäykis-
tettiin vinolaudoituksella, mutta puukui-
tulevyjen yleistyttyä 1930-luvun alusta 
lähtien11 myös levyjäykistystä esiintyi jos-
sain määrin. Lautakerrosten alla runkoa 
vasten käytettiin ilmatiiviyden parantami-
seksi rakennuspahveja tai –papereita tai 
huokoista 12 mm paksua puukuitulevyä. 
Lisäksi myös vinolaudoituksen tai levyjäy-
kisteen päälle, varsinaisen ulkoverhouksen 
alle, asennettiin tuulensuojaksi yleensä ter-
vapaperi tai ns. oksamassapahvi. Vapaa-
ajan asuntojen ulkoseinärakenteessa käy-
tettiin tavallisesti kahta lautakerrosta (sisä- 
ja ulkoverhous), mutta lämmitettävissä 

rakennuksissa lautakerrosten määrä, ulko-
verhous mukaan luettuna saattoi olla jopa 
neljä. Lämmöneristeenä käytettiin saha-
jauhoa ja kutterinlastua, mutta etenkin 
loma-asunnoissa usein pelkkää ilmaväliä. 
Sisäpuolisena lisälämmöneristeenä käytet-
tiin usein myös puukuitulevyjä.

3. Ulkoverhous, kattomuoto, ja ikkuna-
aukotus - funktionalismin heijastumia

Tyypillinen julkisivumateriaali puuraken-
teisissa vapaa-ajan asunnoissa oli luonnol-
lisesti lautaverhous, mutta tuon ajan puu-
rakennuksissa yleisesti käytettyä rappausta 
esiintyy myös jossain määrin, tosin lähinnä 
suurehkoissa huviloissa. Höylätty sisäver-
houslauta oli puolestaan tavanomainen 
ratkaisu sisäpuolisilla seinä- ja kattopin-
noilla, mutta myös puukuitulevyjä käytet-
tiin.

3.1 Ulkoverhous

Lautaverhoukset
Lautaverhouksista vaakasuuntainen lau-
doitus oli etenkin arkkitehtien suunnitte-
lemissa lomarakennuksissa hieman pysty-
verhouksia yleisempi. Vaakalaudoitus ko-
rostaa julkisivun horisontaalisuutta, mitä 
voidaan pitää ajan tavoitteiden ja ihantei-

Kuva 9. Huvila, Lapinkylä, Kirk-
konummi (1939), suunnittelija ei 
tiedossa. Kyseessä on eräs harvoja 
ajan hirsirakenteisia loma-asunto-
ja. Jyrkkä harjakatto ja ulkonevat 
räystäät poikkeavat ajan tyylitavoit-
teista. Sen sijaan lyhytnurkkaisuus 
ja veistetty hirsipinta samoin kuin 
kulmaikkunat voidaan nähdä vä-
häisinä heijastumina funktionalis-
mista. Nykyisen omistajan mukaan 
rakennus olisi tiettävästi ollut alun 
perin valkoinen. (tieto: Heidi Sarviala; 

kuva: Jarmo Saari)
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den mukaisena. Vaakaverhouksista selvästi 
käytetyin oli limilaudoitus, josta tuli lähes 
vakioratkaisu pienehköissä lomamajoissa, 
mutta jossain määrin myös ns. keilavuori-
lautaa (UTK) esiintyy, ks. kuva 14. Vaaka-
limilaudoitusta voidaankin pitää tyypilli-
simpänä funktionalismin kauden puuver-
houksista, joskin sitä oli käytetty satunnai-
sesti jo aiemminkin.
 Limilaudoituksessa nurkat tehtiin 
yleensä jiiriin ilman nurkkalautoja, mikä 
on linjassa funktionalismin pelkistetyn ja 
koristeettoman ilmaisun kanssa, ks. esim. 
kuvat 10 ja 13. Samalla vahvistui vaikutel-
ma julkisivusta rakennusvolyymia rajaava-
na yhtenäisenä kalvomaisena pintana, jota 
seikkaa Henry-Russel Hitchcock korosti 
yhdessä Philip Johnsonin kanssa laatimas-
saan International Style näyttelyn julkaisus-
sa vuonna 1932. Tosin Hitchcock piti tässä 
suhteessa pontatuin laudoin tehtyä pysty-
verhousta vaakalimilaudoitusta parempa-
na, koska siten päästiin vielä lähemmäksi 
sileän pinnan vaikutelmaa.12
 Vaakalimilaudoitus oli etenkin arkki-
tehtien suosiossa, mutta sitä esiintyi myös 
kansanfunkiksen yhteydessä, jolloin se 
usein varustettiin nurkkalaudoin. Syynä 
nurkkalautojen käyttöön lienee ollut en-
nen kaikkea helpottaa työn käytännön to-
teutusta. Lisäksi kansanfunkis, joka selväs-

ti vain kopioi funktionalismin tyyliaiheita, 
ei muutoinkaan pyrkinyt kovin puhdasop-
pisiin ratkaisuihin.
 Vaikka vaakalaudoitus olikin pys-
tysuuntaista yleisempi, niin erilaiset pysty-
verhoukset kuten peiterimaverhous, loma-
laudoitus tai pontatut pystypaneelit olivat 
myös varsin tavanomaisia ratkaisuja. Pys-
tyverhouksista käytetyin, etenkin kansan-
funkiksen piirissä, oli peiterimaverhous. 
Lomalaudoitusta esiintyi selvästi vähem-
män, samoin kuin pontattuja pystylautoja 
(UTS), joiden käyttö rajoittui lähinnä ark-
kitehtien suunnittelemiin varsin harvalu-
kuisiin kohteisiin.
 Suomalaisessa puufunktionalismissa 
lautaverhoukset yleensä maalattiin vaa-
leasävyisillä peittomaaleilla. Toisaalta lo-
ma-asuntojen yhteydessä käytettiin usein 
myös tummasävyisiä kuultokäsittelyjä. 
Vaaleat sävyt olivat linjassa funktionalis-
mille tyypillisten vaaleiden, rapattujen jul-
kisivupintojen kanssa. Tummia sävyjä pie-
nehköjen vapaa-ajan rakennusten yhtey-
dessä voitiin puolestaan perustella sillä, 
että näin rakennukset sulautuivat parem-
min osaksi ympäröivää metsäluontoa.

Levyverhoukset
Rakennuslevyjen tuotanto vilkastui 
1930-luvun alkupuoliskolta lähtien, ja se 

Kuva 10. Viikonloppumaja ”Lill-
Fager”, Espoo. Suunnittelija arkki-
tehti Elli Ruuth (1932). Pulpettikatto, 
vaakalimilaudoitus nurkat jiirissä 
sekä kulman ympäri kiertyvä ikku-
nanauha olivat tyypillisiä piirteitä 
funktionalismin kauden vapaa-ajan 
rakennuksissa. Rankarunko ja lau-
taverhous ulko- ja sisäpuolella. 
(Arkkitehti-lehti 1934, 132)
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liittyi paljolti rankarakenteisen ulkoseinän 
yleistymiseen. Toisaalta vastaavasti raken-
nuslevyjen yleistymisen voidaan puoles-
taan katsoa vauhdittaneen rankarakenteen 
suosiota. Vapaa-ajan asuntojen julkisivu-
verhouksissa käytetyt rakennuslevyt olivat 
lähinnä puukuitulevyjä (insuliitti tai enso-
niitti), vaneria ei tiettävästi niissä esiinty-
nyt, ks. kuvat 4 ja 6. Levyt maalattiin taval-
lisesti öljymaalilla. Puukuitulevyjen käyttö 
julkisivuverhouksena rajoittui lähinnä 
1930-luvun alkupuolen pienehköihin lo-
ma-majoihin, ja ilmeisesti niiden heikon 
sään kestävyyden vuoksi niistä vähitellen 

tässä tarkoituksessa luovuttiin. Tosin rap-
pausalustana niitä jossain määrin käytet-
tiin vielä myöhemminkin.

Rappaus
Rapattu puurakenteinen ulkoseinä oli 
funktionalismin kaudella varsinkin Suo-
messa hyvin tyypillinen ratkaisu. Sitä käy-
tettiin yleisesti sekä kansanfunkiksen yhte-
ydessä että arkkitehtien suunnittelemissa 
rakennuksissa. Rappauksen alusta oli ta-
vallisesti runkoa jäykistävä vinolaudoitus 
ja sen päälle asennettu tervapaperi. Vino-
laudoituksen sijasta saatettiin käyttää myös 

Kuva 11. Huvila Jordan, rakennutta-
ja apteekkari Jordan (myöh. Jorva), 
Annilanselkä, Mikkeli, suunnittelijana 
arkkitehti Martti Välikangas (1934). 
Eräs suurimpia ajan huviloista, joka 
poikkeaa pysyvään asumiseen tarkoi-
tetusta rakennuksesta lähinnä siinä, 
että huvilasta puuttuivat saniteettiti-
lat. Loiva pulpettikatto, rankarunko, 
ulkoseinissä kolminkertainen laudoi-
tus ilman täytettä, sisäverhouksena 
ensonit, ulkoverhouksena rappaus. 
(Rakennustaiteen museon valokuva- ja piirustus-

arkisto, kuvaajaksi merkitty ”Amatör”)

Kuva 12. Huvila Nouksin-Pitkäjärven 
rannalla, Espoo. Arkkitehti Erkki Hut-
tusen oma huvila. Valetasakattoinen 
huvila, jossa ruokailutilan päällä 
toisen kerroksen tiloihin liittyvä osit-
tainen kattoterassi. Rankarunkoiset 
ulkoseinät molemmin puolin insuliit-
tia (ilman laudoituksia), ulkopuolella 
rappaus suoraan insuliitin päällä 
(verhoiltu myöhemmin mineritillä). 
Funktionalismin keinovalikoimaa 
(kattomuoto, ikkuna-aukotus, vaa-
lea rappaus, jopa osittainen pilotis) 
hyödynnetty laajasti ja johdonmukai-
sesti. (Arkkitehti-lehti 1938, 77–78)
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puukuitulevyjä. Rappaus oli varsin tavan-
omainen julkisivumateriaali myös isoh-
koissa puurakenteisissa vapaa-ajan huvi-
loissa, ks. kuvat 11 ja 12. Pienissä viikon-
loppumajoissa sitä sen sijaan ei käytetty.

3.2 Kattomuoto

Funktionalismin kauden rakennusvolyymi 
oli tyypillisesti pelkistetyn kubistinen ja 
selkeät geometriset perusmuodot olivat 
hallitsevia. Tasakatto tai sitä jäljittelevä 
kattomuoto oli keskeinen tavoite. Tämä 
heijastui myös ajan loma-asuntoihin, ja 
näkyy erityisesti pyrkimyksessä vesikaton 
häivyttämiseen. Pienissä vapaa-ajan raken-
nuksissa tyypillinen kattomuoto oli loiva 
pulpettikatto, jota toisinaan saatettiin pe-
rustella myös paikkana aurinkokylvyille. 
Suurehkoissa huviloissa ns. valetasakatto 
(kolmelta sivulta tasakatoksi naamioitu 
pulpettikatto) oli myös varsin yleinen. 
Funktionalismin alkuperäisiin tavoitteisiin 
kuulunut kattoterassi ainakin osittaisena 
esiintyy myös muutamissa suomalaisissa 
vapaa-ajan huviloissa, ks. kuvat 12 ja 13.
 Yksinkertaisen volyymin voi nähdä ku-
bismin ohella heijastelevan myös pyrki-
mystä rationaaliseen ja taloudelliseen ra-
kentamiseen. 
 Pulpettikaton ja valetasakaton ohella 

käytettiin jossain määrin myös aumakat-
toa, joka etenkin loivilla kaltevuuksilla an-
toi tasakattomaisen vaikutelman, ks. kuva 
14. Harjakattoa ei voitane sisällyttää funk-
tionalismin tyyli-ihanteisiin, mutta ajan 
lomarakennuksissa sitäkin toisinaan käy-
tettiin. Arkkitehtien suunnittelemissa ra-
kennuksissa senkin kaltevuus pyrittiin mi-
nimoimaan, ks. kuva 5. 
 Funktionalismin yhteydessä oli tavallis-
ta, että vesikatto tehtiin kattomuodosta 
riippumatta ilman varsinaisia räystäitä, 
mikä osaltaan korosti rakennusvolyymiin 
yksinkertaisuutta. Milloin ulkonevia räys-
täitä kuitenkin käytettiin, ne tehtiin usein 
melko lyhyinä ja alapuolelta avoimina, jol-
loin vesikatto antoi ohuen levymäisen vai-
kutelman. Toisaalta etenkin kansanfunkik-
sen yhteydessä, mutta jossain määrin myös 
arkkitehtien suunnittelemissa rakennuk-
sissa myös ulkonevia räystäitä esiintyi. Lo-
ma-asunnoissa räystäiden ulottaminen 
avoimien kuistien katteeksi oli tavanomai-
nen ratkaisu.

3.3 Ikkuna-aukotus

Rankarunko tarjosi käytännössä hyvät 
mahdollisuudet funktionalismissa tyypilli-
sille nauha- ja kulmaikkunoille sekä suuril-
le yhtenäisille lasipinnoille. Tämä oli seu-

Kuva 13. Konsulinna Zachari-
assénin huvila, Hanko (1939), 
suunnittelijana arkkitehti Paavo 
Riihimäki. Suurehko rankarunkoi-
nen vaakalimilaudoitettu huvila, 
myös kattoterassin kaide oli alun 
perin vaakalimilautaa. Pääosin 
loiva pulpettikatto, vähäisellä 
osin loiva harjakatto sekä osit-
tainen kattoterassi.
(Lehto, Tiina. Hangon rakennuskulttuuri 

ja kulttuurimaisema. [Hanko]: [Hangon 

kaupunki], 188; kuva: Jarmo Saari)
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Kuva 14. Jakobsberg 296, 
Kirkkonummi (1939), suunnit-
telija rakennusmestari Heikki 
Siikonen. Loiva aumakatto, 
ulkonevat räystäät, vaakaver-
hous keilavuorilautaa (UTK). 
Nurkkalaudat ja leveät ikku-
navuorilaudat olivat tavan-
omaisia ratkaisuja ns. kan-
sanfunkiksen piirissä. (Backman, 

Sigbritt. Kirkkonummen rakennuskulttuuri 

ja kulttuurimaisema. Kirkkonummen kunta 

s.a.; kuva: Jarmo Saari)

Kuva 15. Viikonloppumaja 
Milanon triennalissa 1933, 
arkkitehdit Griffini & Faludi 
& Bottoni. Loiva kattomuoto, 
vaakaverhous ja kulman ympä-
ri kiertyvä nauhaikkuna olivat 
ajalle tyypillisiä piirteitä.
(Artaria, Paul. Weekend- and Country-

Houses. Verlag für Architektur Ag, Erlen-

bach, Zürich,  81)

Kuva 16. Sommerhus, Vasser, 
Norja, arkkitehti Mosse Nis-
sen. Loiva pulpettikatto, vaaka-
limilaudoitus ja kulman ympäri 
kiertyvä ikkuna olivat tyypillisiä 
piirteitä myös vastaavissa suo-
malaisissa lomarakennuksissa.
(Byggekunst 1934, 90)
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rausta puurakenteiden keveydestä, jolloin 
seinän kantavat pystyrakenteet, voitiin 
tehdä poikkileikkausmitoiltaan pieniko-
koisesta puutavarasta (tavallisesti 50 mm x 
100...125 mm). Siten pystytolpat oli hel-
posti häivytettävissä ikkunarakenteiden 
väliin tai suurissa lasi- ja ikkunapinnoissa 
ne saattoivat toimia osana ikkunaraken-
netta. Kaikki em. ikkunaratkaisut kuten 
funktionalismille ominainen pyöreä ikku-
nakin esiintyivät yleisesti myös ajan loma-
rakennuksissa, ks. esimerkiksi kuvat 4, 10-
14.

4. Maja – mökki – huvila

Funkkiskauden vapaa-ajan asuntojen kirjo 
ulottui pienistä ja vaatimattomista viikon-
loppumajoista hieman suurempiin kesä-
asuntoihin ja aina varakkaan yläluokan ja 
koulutetun väestönosan joskus jopa ylelli-
siin vapaa-ajan huviloihin saakka. Yhteistä 
kaikille oli se, että ne olivat lähes poik-
keuksetta puurakenteisia, yleensä juuri 
rankarakenteisia. Myös ulkoverhousratkai-
sut olivat hyvin samantapaisia rakennuk-
sen koosta tai luonteesta riippumatta, jos-
kin isommissa puurakenteisissa huviloissa 
varsin yleisesti käytetty rappausta ei pienis-
sä majoissa esiinny lainkaan. Funktionalis-
min tyylitavoitteet kattomuotoineen ja 
ikkuna-aukotuksineen heijastuivat myös 
hyvin samantapaisina niin majoihin kuin 
huviloihinkin.
 Viikonloppumajojen voidaan katsoa 
ennakoivan myöhemmin yleistynyttä kesä-
mökkiä. Kyseiset funkiskauden majat oli-
vat kuitenkin tarkoitettu yleensä vain ly-
hytaikaiseksi usein ulkoiluun liittyväksi 
tukikohdaksi. Niistä saatettiin käyttää 
myös nimitystä ulkoilumaja tai urheiluma-
ja (ks. Mikael Sundmanin artikkeli) tai 
hieman isommista ja paremmin varustel-
luista kesäasunto, nimitys kesämökki ei 
sen sijaan vielä tuolloin ollut käytössä. Ul-
koiluun tai viikonlopun viettoon tarkoitet-
tuja majoja rakennettiin usein myös met-
sätonteille, eikä niihin yleensä liittynyt 

saunatiloja, saati erillistä saunarakennusta. 
Myöskään rantatonteille rakennettuihin 
vapaa-asuntoihin ei sisältynyt saunatiloja, 
vaan ne toteutettiin erillisenä rantasauna-
na. Saunatilat sisältävä kesämökki ns. sau-
namökki yleistyi niin ikään vasta myöhem-
min.
Mielenkiintoista ja ehkä hieman yllättä-
vääkin on se miten kansainvälisestikin tar-
kasteltuna funktionalismin kauden viikon-
loppumaja tai vapaa-ajan asunto on ilmiö-
nä hyvin samantapainen eri maissa. Vii-
konloppumaja oli käsitteenäkin tunnettu 
kautta Euroopan. Mutta myös rakenteet, 
vaakaverhoukset, ikkuna-aukotus ja loivat 
kattomuodot esiintyvät ilman suurempia 
paikallisia vaihteluja, ks. kuvat 15 ja 16. 
Poikkeuksen muodostaa vain meillä ylei-
sesti puurakennusten ulkoverhouksena 
käytetty rappaus, jota Ruotsia ja Yhdysval-
toja lukuun ottamatta ei näyttäsi muualla 
juuri esiintyvän.

Kirjoittaja on arkkitehti Jarmo Saari.
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Miksi kesämökkejä hankitaan? Miksi ne 
näyttävät sellaisilta kuin näyttävät? Miksi 
suomalaiset oikeastaan haluavat niin lu-
kuisin määrin viettää loma-aikansa kauka-
na kaupungeista ja palveluista? 
 Kesämökkeily on suomalaisille niin ar-
kipäiväinen ja kaikkien tuntema toimin-
nan tapa, että se useimmiten yleisessä pu-
heessa otetaan luonnollisena, kulttuuriin 
kyselemättä kuuluvana ilmiönä. Tästä jo-
kapäiväisyydestä kertoo kesämökkeilyä 
koskevan tutkimuksen vähäisyys. Silloin 
kun syitä mökkeilylle ryhdytään pohti-
maan, niitä yleensä etsitään maaseutujuu-
rista samoin kuin kulttuuriin kuuluvasta 
läheisestä luontosuhteesta. Näiden perus-
teella on helppo päätyä usein esille tule-
vaan arvioon kesämökkeilystä suomalaisen 
traditionaalisen, luonnonläheisen elämän-
muodon perillisenä. Kesämökin katsotaan 
jatkavan sekä rannalla asumisen perinnettä 
että suomalaisten halua pitää etäisyyttä 
muihin, asua erillään, herrana omalla 
maallaan.
 Kesämökkiarkkitehtuurin tarkastelu 
tekee edelliset mielikuvat perinteen tai 
suomalaisen asumistavan jatkumisesta 
problemaattisiksi. Tämä tulee ilmeiseksi, 
kun otetaan esimerkiksi viimeistään 
1980-luvulla suosituimmaksi noussut klas-
sinen mökkityyppi, tuo parvellinen, jyrk-
käkattoinen, pääty rantaa kohden suun-
tautuva mökki, jota esimerkiksi Honka 
Oy:n nykyinen malli ”Iltatähti” edustaa. 
Saman tyypin edustaja valittiin Seura-leh-
den lukijaäänestyksessä ihannemökiksi 
vuonna 1993. Ritva Wäre puolestaan kir-

K a r o l i i n a  P e r i ä i n e n
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K E S Ä M Ö K K I P E R I N N E

joittaa kesämökkeilyä käsittelevässä Hel-
singin sanomien artikkelissaan 1991, että 
hirsinen pakettimökki on juuri se mökki, 
jonka sekä suomalaiset että ulkomaalaiset 
katsottavat edustavan sitä tyypillisintä suo-
malaisuutta. Omimmillaan tämä mökki-
tyyppi on pyöröhirrestä valmistettuna ja 
läpikuultavalla puunkyllästeaineella käsi-
teltynä. Halutuin mökkipaikka puolestaan 
tuntuu olevan eteläinen tai läntinen ilta-
aurinkoon suuntautuva ranta, jossa mökin 
voi sijoittaa vesirajan läheisyyteen.

Honkarakenne Oyj, ”Iltatähti”

Tätä mökkityyppiä monet estetiikan am-
mattilaiset ovat kritisoineet perinteisen ra-
kentamistavan vastaiseksi, epäsuomalai-
seksi. Mökin pyöröhirsisyyttä on pidetty 
vieraana, sveitsiläistyyppisenä, kulttuuri-
sen epävarmuuden osoituksena. Jyrkän 
kattomuodon on sanottu olevan suomalai-
seen tasaiseen maisemaan sopimaton. Lä-
helle rantaa rakentaminen on koettu on-
gelmalliseksi. Maiseman turmelemiseen 
kohdistuvan kritiikin seurauksena niin 
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mökkien etäisyyttä rannasta kuin rantojen 
täyttymistäkin on ryhdytty määräyksien 
avulla rajoittamaan.

Kulttuuri
Sosiaalisen tilan teorioiden mukaan jokainen 
yhteiskunta ja kulttuuri tuottavat niille omi-
naisia tilarakenteita niin yhdyskuntien kuin 
rakennustenkin tasolla. Tilalliset rakenteet 
puolestaan muovaavat kulttuuria ja yhteis-
kuntaa, tapahtui tuo tuottaminen sitten ar-
kielämän käytännöissä, julkisen ohjauksen 
tuloksena tai elämyksellisenä kokemuksena. 
Tilalliset rakenteet sekä ilmentävät yhteis-
kunnassa ilmenevää järjestystä, kiteyttävät 
sen tulkittavaan materiaaliseen muotoon, 
että osallistuvat järjestyksen luomiseen oh-
jailemalla ihmisen toimintaa tilassa. 
 Kesämökkeilyn on siis sanottu jatkavan 
suomalaista rannalla asumisen perinnettä. 
Miten asuminen sitten sijoittui nykyaikaa 
edeltävänä aikana?  Esihistoriallisen pyyn-
tikulttuurin aikana talot sijoitettiin lähelle 
rantaa, kalastus- ja metsästyselinkeinojen 
ja liikkumisen kannalta taloudellisiin paik-

koihin. Maanviljelys kuitenkin muutti ti-
lanteen, peltojen saavutettavuus nousi 
vanhempien määräävien tekijöiden rinnal-
le. Asuinpaikkojen sijoittumisessa oli alu-
eellisia eroja, mutta yleistäen voi sanoa, 
että asuinpaikat harvemmin sijaitsivat ran-
nan välittömässä läheisyydessä. Saunat si-
jaitsivat useimmiten hieman irrallaan pi-
hapiiristä, kaivon yhteydessä, eivätkä niin-
kään rannalla, kuten kesämökkisauna an-
taa olettaa. Meren saaristossa sijoittumisen 
ehtona oli suojaisan satamapaikan olemas-
saolo. 
 Perinteinen kausiasuminen liittyi sekin 
elämäntapaan, eikä siihen yhdistetty kesä-
mökkeilyyn liittyvää ajatusta lomanvietos-
ta tai rentoutumisesta. Kausiasunnoille 
siirryttiin lisäksi vain poikkeustapauksissa 
perhekunnittain, sekin poikkeus perhekes-
keisestä kesämökkeilystä.  Meidän aika-
namme hallitsevat liikenneväylät ovat siir-
tyneet vedestä maalle ja ilmaan. Suomalai-
sen tilanmuodostuksen perinteen voisi 
kulttuurisin perustein sanoa esimerkiksi 
jatkuvan moottoriteiden- ja radanvarsi-
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asuinalueilla. Rannat puolestaan ovat 
useimmiten vaikeammin liikenteellisesti 
saavutettavia. Niille sijoittuvien asuntojen 
ja varsinkin loma-asuntojen taustalla ovat 
kokonaan toiset motiivit kuin perinteisen 
maalaisen elämänmuodon aikana.

Mölandet, Sipoon saaristo
Sipoon saaristossa sijaitsevan Mölandetin 
asutustarkastelu näyttää kesämökkeilyn 
eron perinteiseen saariston rantarakenta-
miseen selvästi. Saaren vanhin asuinpaikka 
sijaitsee pohjoisrannalla, suojassa avome-
reltä ja vallitsevilta tuulilta. Rakennukset 
ovat sijoittuneet notkelmaan, paikkaan, 
jossa pienimuotoinen viljely ja laiduntami-
nen on mahdollista. Kesähuvilarakentami-
nen puolestaan on levittäytynyt nauhana 
ympäri saarta, myös paikoille, jotka ovat 
karuja, kallioisia ja niin alttiita tuulille, että 
laiturin ylläpitäminen on vaikeaa. Siinä 
missä perinteinen asuinpaikka on edelleen 
avoin sijoittuvat huvilat pääasiallisesti pui-
den lomaan.
 Tämän ajan kesämökki edustaa tieten-
kin traditionaalisesta ajasta poikkeavaa 
kulttuuria. Tämä myös näkyy niin kesä-
mökin estetiikassa, sen sijoittumisessa ym-
päristöönsä kuin sisäisissä tilajärjestelyissä, 
jotka toistavat funktionalistisia asunto-
suunnittelun ihanteita. 
 Suomalaiselle kesämökille näyttääkin 
olevan tyypillistä, että sen katsotaan nou-
sevan suomalaisesta luonnonläheisestä pe-
rinteestä, mutta suosituimmassa ratkaisus-
sa mökkityypin ulkonäköä kritisoidaan 
ulkonäöltään epäperinteiseksi ja sen sijoit-
tumista lähelle rantaa pidetään lisäksi niin 
maisemallisena haittana kuin ekologisena 
uhkanakin. Toisaalta on yhtä selvää, että 
perinteiseksi koettu ei voi olla epäperintei-
nen, vieras. Mikä sitten on suomalaisen 
kesämökkeilyn perinne ja mistä se syntyy?
 
Porvarishuvilat
Nykyisen kesämökkeilyn alkuajatus voi-
daan johtaa porvarilliseen huvilakulttuu-
riin. 1800-luvun puolivälin Suomessa por-

variston kesähuvilanhankinta noudatteli ta-
louden kehitystä, kapitalismin leviämistä. 
Työajan ja vapaa-ajan eriytyminen sekä usko 
luonnon tervehdyttävään vaikutukseen tuot-
tivat ajatuksen kesähuviloista. Huvila-alueet 
syntyivät kaupunkien liepeille liikenneväyli-
en varsille. Pohjanlahdella, erityisesti Pietar-
saaren ympäristössä oli varhaisia huvilakes-
kittymiä. Ruissalo Turun lähellä, Espoon 
Suvisaaristo, Helsingin lähisaaret, Hanko ja 
luovutetun Karjalan Terijoen seutu ovat tun-
nettuja alueita. Määrä nousi vuoden 1850 
250 huvilasta vuoden 1900 900 huvilaan.  
 Ruotsissa merkittävien huvila-alueiden 
edeltäjinä olivat kylpylät. Näin oli myös Suo-
messa. Toisaalta varhaisia huviloita pystytet-
tiin myös kartanoista lohkotuille perintö-
maille, esimerkiksi olemassa olevien torppien 
paikalle. Paikalla asunut torppari saattoi jää-
dä hoitamaan huvilavahdin ja tilanhoitajan 
tehtäviä. Yhtä usein torppari määrättiin siir-
tymään muualle. Sipoon saaristossa on useita 
tällaisia paikkoja, esimerkiksi Sakari Tope-
liuksen Koivuniemi ja Majvikin huvila Ös-
tersundomin kartanosta lohkotuilla mailla. 
Tämänkaltaisilla huviloilla maanviljely ja 
puutarhanhoito saattoi olla niin intensiivistä, 
että niitä voisi pitää myös maatiloina. 
 Huvilalle muutettiin koko kesäksi. Mu-
kana tuotiin kaupunkihuonekalut ja -tar-
peet. Perheen pää, joka yleensä kuului virka-
mies- tai kauppiasluokkaan, kävi töissä huvi-
lalta käsin. Pohjakaavan järjestelyt kertoivat 
uusista ihanteista. Eri toiminnot: yhteinen 
perhe-elämä, lepo, ruokailu ja palvelusvä-
en tilat sijoitettiin omiin huoneisiinsa. Hu-
viloille ominainen keveä ilme pyrittiin luo-
maan kuistien, laajojen ikkunoiden ja seiti-
nohuiden ikkunapuitteiden avulla. Porras-
tornin huippu toimi näköalatornina. 
 Aluksi helpoin liikenneväylä huvilalle oli 
meritie. Pitkät huvilalaiturit, joille yhteysa-
luksena toimivat höyrylaivat saattoivat py-
sähtyä, kertovat tästä ajasta. Huvilamaail-
maan kuuluivat myös huvimajat, uimahuo-
neet, irralliset näköalatornit sekä tarpeellinen 
määrä ulkorakennuksia. Myös koristelu li-
sääntyi. Aiheet saatiin erilaisista ja erimaalai-
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sista mallikirjoista. Höyrypuusepäntehtai-
den myötä tulivat myös uusi tekniikka, lau-
tarakenteinen talo ja talopaketit. 

Kansallisromanttinen huvila
Kesämökkien alkuideaa voidaan etsiä por-
varilliselta huvilakaudelta, mutta kansallis-
romanttisen tyylisuuntauksen aikana huvi-
laestetiikka sai niitä piirteitä, jotka nykyi-
sissä mökeissäkin ovat nähtävissä. Ritva 
Wäre pitääkin alussa esitellyn tyyppihirsi-
mökin isänä juuri kansallisromanttista hu-
vilaa.
 Porvarillisen luontoihailu kytkeytyi 
vuosisadan lopussa kansallisuusaatteeseen. 
Kesähuviloiden ”suomalaisuutta” ilmensi 
sijainti sisämaassa ”erämaa”-järven rannal-
la, naapurien ja muiden ihmisten kaihta-
minen, tontin säilyttäminen ”metsäisenä” 
sekä paljaan hirsipinnan suosiminen ulko-
arkkitehtuurissa. Tämän kesähuvilatyypin 
esikuvina toimivat taiteilijoiden erämaa-
ateljét. Huvilapalsta oli ikioma kappale 
isänmaata ja muiden - myös yhteiskunnan 
- määräysvallan ulottumattomissa.
 Kansallisromantiikan kaudella suoma-
lainen identiteetti kiinnittyi metsään ja 
metsäsuomeen järvineen. Kansallisro-
manttisen huvilan ihannesijaintipaikka oli 
mäntymetsän ympäröimä jylhä graniitti-
kallio, jolta saattoi katsella topeliaanista 
kansallismaisemaa: järvien ja metsien 

mosaiikkia. Ulkoinen olemus oli saanut 
innoituksensa niin muodikkaista sveitsiläi-
sistä alppimajoista kuin karjalaisesta talon-
poikaistalostakin. Tyypillistä niille oli pit-
känurkkaisen lamasalvoksisen hirsiteknii-
kan käyttö sekä päätyjulkisivun korostami-
nen. Tällainen oli esimerkiksi Lars Sonckin 
oma huvila ”Lasses villa” Ahvenanmaalla tai 
vajaa 20v myöhäisempi, mutta tyyliltään 
yhtäläinen Villa Solhem vuodelta 1917 Si-
poon saaristossa. 
 Villa Solheim liittyi laajaan huvila-alue 
hankkeeseen Norkullalandetin saarella, 
jonne Sonck laati koko saaren kattavan 
palstoitussuunnitelman. Huvilan lähiym-
päristössä kansallisromanttiset ihanteet 
näkyvät. Huvila sijaitsee korkealla rintees-
sä. Pengerryksiä lukuun ottamatta tontti 
on käsitelty luomaan mielikuvaa luonnon-
tilaisesta metsästä. Huvilaan kuuluu puu-
tarha, mutta sitä kiertävä muuri rajaa sen 
omaksi erilliseksi elementikseen.

Yksinkertainen huvila
Paljas hirsipinta ja pitkänurkkainen salvos 
yhdistyivät kansan silmissä venäläisyyteen 
1900-luvun alun sortovuosina. Läntinen 
kulttuurialue ja klassispiirteinen kansan-
arkkitehtuuri nousi tällöin uuteen arvoon, 
ruotsalaista mallia seuraten. Huviloiden 
pohjakaava järjestettiin englantilaisten esi-
kuvien mukaan auringon kiertosuunnan 

Lars Sonck 1917. Villa Solhem.
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mukaisesti. 
 Huvilanomistus yleistyi. Vuonna 1920 
Suomessa oli 2400 huvilaa. Määrä nousi 
1940-lukuun mennessä 7000 kappalee-
seen. Liikenneväylien ja -välineiden kehi-
tys vei huvila-alueita myös sisämaahan. 
Matkustus, retkeily luonnossa ja toisaalta 
kylpylälomat yleistyivät elintason noustes-
sa. Työväestölle perustettiin siirtolapuutar-
ha-alueita. Kaupunkien lähisaaret toimivat 
retkikohteina. Myös maaseudulle palattiin 
auttamaan kotitilan töissä.
 Vaikka huvilaelämä säilyikin pääosin 

porvarillisena etuoikeutena, alkoi myös 
uusi kaupunkilainen keskiluokka hankkia 
aiempaa yksinkertaisempia ja halvempia 
huviloita. Tällaisten uusien huvilatyyppien 
löytämiseksi järjestettiin ennen toista maa-
ilmansotaa arkkitehtuurikilpailuita, en-
simmäisenä aikakausilehti Otavan kilpailu 
vuonna 1913. Tuloksista haluttiin arkki-
tehti Birger Brunilan mukaan ”todellisia 
koteja, ei mitään tilapäisluontoisia hataroi-
ta suojuksia, jommoisia monet kirjavat, 
tyylittömät huvilamme ovat.” Voittaneet 
ehdotukset pienempien huviloiden sarjassa 

Lauri Reitz 1922. Huvila Mölandetilla.

Otava 1913 kesähuvilakilpailu. Pienempien huviloiden sarja. I 
Ivar Thomé, II Elias Paalanen, III Erik Bryggman.
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olivat noppamaisia ja niillä oli kattonaan 
joko jyrkkä satulakatto tai mansardikatto.
 Mölandetin, joka aiemmin oli kuulu-
nut Östersundomin kartanon maihin, 
jaettiin kokonaisuudessaan huvilapalstoik-
si 1920-luvun alussa. Saaren länsipäässä 
vastapäätä Vuosaaren tulevaa satamaa on 
yhä edelleen näkyvissä vanha yhteyslaituri, 

jonne kesävieraat saapuivat höyrylaivalla. 
Laiturilta johtaa kävelytie läpi saaren jokai-
selle huvilapalstalle. Saarella on useita Ota-
van kilpailussa menestyneitä huvilatyyppe-
jä muistuttavia rakennuksia. Jotkut niistä 
ovat rakennusmestari Lauri Reitzin raken-
nuttamia. Tämän tyypin huviloissa ro-
mantisoidaan kotia, niissä on sydänleik-
kauksin koristeltuja ikkunaluukkuja. Sisä-
tiloissa saattaa hirsipinta olla paljaaksi jä-
tetty. 

Valoa, ilmaa, elämää
Huviloiden koko pieneni entisestään 
1930-luvulla. 1920-luvun klassisismin ra-
kennukset, kuten Oiva Kallion Villa Oiva-
la, johdattelivat pohjoismaissa arkkiteh-
tuuria kohden funktionalismia. Suomessa 
funktionalismiin liitetyt ihanteet: alkupe-
räisyys, yksinkertaisuus ja toimivuus yh-
distettiin Suomen ainutlaatuiseksi nimet-
tyyn luontoon. Hygieenisine valkoisine 
pintoineen funktionalismin katsottiin so-
pivan urheilevan nuorison terveyttä tavoit-
televaan maallistuneeseen vapaa-aikaan ja 
aktiiviseen lomaan. Funktionalistista ur-
heilumajaa Erik Bryggmanin Villa Waré-
nin kaltaiset, tyyliltään puhtaasti funktio-
nalistiset huvilat muodostivat kuitenkin 
poikkeuksen. Suurin osa huviloista sotien 
välisellä kaudella edusti Otavan kilpailusta 
tunnettuja tyyppejä. 

Halpoja Kesäasuntoja. Aitan piirustus-
kilpailussa v. 1928 palkitut ja lunastetut 
ehdotukset. Otava 1928.

Håkon Björkenheim 1938: Fåfängan.
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  Nykyisen mökkikulttuurin kannalta 
mielenkiintoisimpia ovat tuolloin esiin 
nousseet nk. loma- tai urheilumaja- tyyp-
piset mökit. Nämä olivat kooltaan ja va-
rustelultaan askeettisia. Kakkoskotia muis-
tuttaneiden suurhuviloiden sijaan loma-
majojen tarkoitus oli olla urheilullisten 
ihmisten yöpymisasemia. 
 Aikakausilehti Aitta järjesti kilpailun 
vuonna 1928 uusien lomamaja-tyyppien 
löytämiseksi. Ehdotuksissa lomamajaan ei 
kuulunut saunatiloja. Julkaistuista ehdo-
tuksista monet oli sijoitettu näkymäkuvas-
sa yksinäiselle luodolle, aivan veden ää-
reen. Veteen liittyvä romantisointi olikin 
eräänlaisessa huipussaan tuohon aikaan. 
Veden päällä asumista pidettiin alkuperäi-
simpänä asumismuotona ja mm Le Cor-
busier haki innoituksenlähteitään niin esi-
historiallisista sveitsiläisistä järviasumuk-
sista kuin turkkilaisten sulttaanien Bospo-
rinsalmen kesähuviloistakin.
 Sipoossa Fåfäng-saarella sijaitseva lo-
ma-asunto on tyylillisesti funktionalismia, 
lomamaja- tyyppiä. Sen on suunnitellut 
arkkitehti Håkon Björkenheim vuonna 
1938 saaren kalliolle, loma-asuntoihantei-
den mukaisesti näkyvälle paikalle, vesira-
jan tuntumaan. Huvilan rakennuttaja oli 
suunnitellut huviveneen hankintaa, mutta 
päätyi veneestä innoituksensa hakevaan 
loma-asuntoon. Hirsipinta on paljas, sal-
vokset ovat pitkänurkkaiset ja rakennuk-
sessa on yksilappeinen katto.  

”Saunamaja”
Toisen maailmansodan ja pulakauden jäl-
keen kesämökkien yleistyminen joukkoil-
miöksi Suomessa vauhdittui. Vuosien 
1950–1962 välillä rakennettiin lähes 50 
000 kesämökkiä ja niiden kokonaismäärä 
nousi 88 000:n. Vauhti jatkui seuraavinakin 
vuosikymmeninä kiihkeänä: 1960-luvulla 
rakennettiin 90 000 1970- luvulla 100 000 
uutta kesämökkiä. Vuosiloman pitenemi-
nen, työviikon lyheneminen, tiestön kehit-
tyminen sekä niin joukkoliikenteen kuin 
autojen yleistyminenkin levittivät kesämök-
kiasutusta entistä laajemmalle.
 Mökkiä käytettiin kesäloman lisäksi vii-
konloppuisin ja joskus talvellakin. Varak-
kaamman porvariston ja työväestön loma-
asunnot lähenivät toisiaan. Arkkitehtien 
suunnittelemien ja toisaalta mallikirjojen 
levittämien huviloiden rinnalle ja ohi nou-
sivat valmismökkiteollisuuden tilattavat 
paketit.
 Kesämökin malli syntyi ennen sotaa. 
Sauna ja makuutilat yhdistyivät saman ka-
ton alle. Oiva Kallion sauna Oivalan huvi-
lan yhteydessä on tuttu, ja mahdollisesti 
varhaisin hirsinen saunamökki, jossa asuin-
tilat on yhdistetty saunan kanssa saman 
katon alle. Saunamökin ornamentiikka ker-
too kansallisromanttisesta asenteesta.
 Saunan yhdistyminen loma-asuntoon 
teki sijainnista lähellä rantaa luontevan ta-
valla, joka luo mielikuvan ikiaikaisesta pe-
rinteestä. Todellisuudessa rantasaunat il-

Saunamökki 1938 Björkholmen
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mestyivät huviloiden yhteyteen vasta 
1900-luvun taitteessa. 
 Kesämökit rakennettiin usein itse. Nii-
den ulkoarkkitehtuuri saattoi alkuaikoina 
olla minkälaista tahansa aina pahvimajoista, 
puutynnyreistä ja linja-auton kuomuista 
alkaen. Ratkaisut saneli usein taloudellinen 
niukkuus, mutta myös henkilökohtainen 
vapaa luovuus, jolla toteutettiin unelmia. 
Tällainen on esimerkiksi Mölandetin ran-
nalla sijaitseva, vuonna 1948 rakennettu 
saunamökki. Se on osin pyöröhirsinen, osin 
paanuverhoiltu. Yksityiskohdat luovat mie-
likuvia muinaispohjoismaisesta tyylistä. 
Mökin rakentaja oli merimies.

Romantiikkaa ja rationalisointipyrkimyksiä
Kesämökkejä rakennettiin romanttisessa 
hengessä 1950-luvulla. Turvekatto, leveä 
laudoitus ja pitkänurkkaiset hirsisalvokset 
olivat suosiossa. Katto oli aiempaa loivem-
pi ja ikkunoiden koko oli selvästi kasva-
maan päin. Sisätilat olivat niukkoja. 
1960-luvulla arkkitehtonisiksi esikuviksi 
tuli toisaalta japanilaisuus, toisaalta ratio-
nalisointipyrkimykset. Pilari- ja palkkijär-
jestelmät, tasakatot, suuret lasiseinät sekä 
kevyet seinärakenteet antoivat kesämökeil-
le konstruktivistisen ilmeen. Tavoitteena 
oli Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittele-
man kesähuvilan tavoin luoda kahden sa-
manmuotoisen tason, lattian ja katon vä-
liin vapaa tilasarja. 
 Toisaalta myös talonpoikaisromantiik-
ka kukoisti. Oivalan saunan näköiset tyyp-
pihirsimökit saavuttivat suosiota. 1960-
lvun loppupuolelta alkaen perinteisten 
maalaisrakennusten siirtäminen rantaan, 
kesämökeiksi, yleistyi. Toisaalta tyhjenty-
neen maaseudun vanhat kotitalot otettiin 
joko suvun tai uusien omistajien kesäkäyt-
töön, mikäli ne sijaitsivat järven tai meren 
läheisyydessä. 
 Huviloilla tehtyjä, pienimittakaavaisia, 
rakenteeseen, sarjatuotantoon tai asumi-
seen liittyviä kokeiluja saattoi turvallisem-
min mielin soveltaa suurrakentamisessa. 
Alvar Aallolla oli Muuratsalon koetalo 

omana laboratorionaan. Kristian Gullich-
senin ja Juhani Pallasmaan ”Moduli”-sys-
teemi tähtäsi muunneltavan rakennusjär-
jestelmän luomiseen loma-asuntoja varten.

”Sähköä vai ei”
Kesämökkien koko on kasvanut ja varuste-
taso parantunut vähitellen 1960-luvulta 
alkaen. Kesämökkielämä on saanut vaikut-
teita ulkomailta. On myös syntynyt mök-
kialueita, jotka tarjoavat mahdollisuuden 
aktiiviloman viettoon. Toiset puolestaan 
kaipaavat kaupunkielämän vastapainoksi 
alkuperäistä ja yksinkertaista elämää. Val-
taosa pitää silti noin tunnin ajomatkaa 
mökille sopivana. Näkemyksien poikkea-
vuus tiivistyi 1960-luvulla kesämökkejä 
koskeneessa ”sähköä vai ei” - keskustelussa. 
Sama teema puhuttaa yhä, mutta konei-
den ja sähkön muuttuminen arkipäiväisik-
si niin kaupungeissa kuin maaseudulla on 
tehnyt niistä helpompia hyväksyä.
 Rantojen mökittyminen alkoi aiheuttaa 
huolta 1960-luvun lopulla. Lehtiin ilmaan-
tui kirjoituksia kesämökkislummeista mai-
semaa rumentamassa. Rakentamisen sääte-
lyksi suunniteltiin erilaisia toimenpiteitä 
pohjoismaisten mallien mukaisesti. Raken-
nuslupa ryhdyttiin kesämökeiltä vaatimaan 
vuonna 1959. Rantojen rakentamista sääte-
li voimakkaammin vuoden 1968 rantakaa-
valaki. Nämä, samoin kuin ranta- ja ran-
tayleiskaavoitukseen liittyvä suunnitteluoh-
jeistus ohjaavat mökkien sijoittelua erilleen 
naapureista nauhamaisen mallin mukaisesti 
rannoilla. 

Tyyppimökkimme ja kesämökkiperinne
Kesämökkiperinteen näkökulmasta alussa 
esiteltyä suosituinta tyyppimökkiä on vai-
kea pitää vieraana, kulttuurittomana laina-
na. Jyrkkä kattomuoto, pyöröhirsisyys, 
päätyparveke, sijoittuminen nauhaksi ran-
taviivaa seuraillen ovat kaikki kesämökkiin 
sen historian aikana suunniteltuja ja suo-
malaisuudella perusteltuja ratkaisuja, osa 
kesämökkiperinnettä. Menneet esimerkit 
myös kertovat, että lähtökohdista on mah-
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dollista tehdä myös esteettisesti onnistu-
neita ratkaisuja.
 Kesämökki ei kuitenkaan ole traditio-
naalisen asumis- tai rakentamisperinteen 
suora jatkaja. Sille on vaikea löytää selviä 
rakenteellisia esikuvia maalaisperinteestä. 
Toisaalta on selvää, että kesämökkeilyn 
suosio ei voi johtua muusta, kuin sen läh-
tökohtaisesta, jo syntyhetkiin liittyvästä 
tuttuudesta. Ehkäpä kesämökeillä on on-
nistuneesti kuvitettu jotain, joka ei perin-
teiseen elämään kuulunut, mutta jonka 
mahdollisuus oli olemassa. Ernst Spolén 
kirjoittaa ”Min Sportstuga”-oppaassan, 
että kesämökki on telttailun seuraava aste. 
Maalaislapsen onkireissu tai heinänteko-
kahvit pellonlaidassa ovat voineet mökissä 
saada rakenteen, joka kasvattaa nuo ohikii-
tävät hetket raadannan lomassa kokonai-
sen kesäloman mittaisiksi.

Arkkitehti Karoliina Periäinen valmistelee 
kesämökkiarkkitehtuurista väitöskirjaa 
TKK:lla.
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Siirtolapuutarha-aate
Siirtolapuutarhatoiminta alkoi muotoutua 
1800-luvulla. Sitä ennen järjestivät Saksas-
sa, Ranskassa ja Tanskassa sekä luostarit 
että kaupungit vähävaraisille kaupunkilai-
sille pieniä palstoja viljeltäviksi. Nyt pals-
tojen vuokra-ajat pitenivät ja palstoille 
saattoi istuttaa myös pitkäikäisiä lajikkeita 
kuten marjapensaita ja omenapuita. Alku-
vaiheessa palstoilla ei ollut vielä mökkejä, 
vaan ainoastaan työvälineiden säilytykseen 
tarkoitettuja kalustovajoja.
 Ensimmäiset varsinaiset siirtolapuutar-
hat perustettiin Saksaan Leibzigiin vuonna 
1870. Toiminnan käynnistäjän Daniel 
Gottlieb Schreberin ajatuksena oli saada 
kaupungin epäterveellisessä ilmastossa elä-
ville vähävaraisille lapsiperheille mahdolli-
suus terveelliseen kesänviettoon. Vastaavia 
”työläispuutarhoja” perustettiin myös Bel-
giaan, Hollantiin, Sveitsiin ja Englantiin 
tarkoituksena tarjota kaupungeissa asuville 
työläisille mahdollisuus raikkaaseen ulkoil-
maelämään ja pitää nämä samalla poissa 
maallisista paheista. Puutarhan yhtenä tär-
keänä tehtävänä oli myös tuottaa perheelle 
ruokaa.
 Suomeen siirtolapuutarha-aate tuli 
1900-luvun alussa joko suoraan Saksasta 
tai Ruotsin kautta. Helsingin kaupungin-
valtuusto keskusteli siirtolapuutarhan pe-
rustamisesta jo vuonna 1902, mutta asiassa 
ei kuitenkaan päästy konkreettisiin perus-
tamistoimenpiteisiin.

U l l a - M a i j a  L i l j a

S U O M A L A I N E N 
S I I R T O L A P U U T A R H A

Ensimmäinen siirtolapuutarha
Suomen ensimmäinen siirtolapuutarha 
(128 palstaa) perustettiin Tampereelle Ha-
tanpään niemelle vuonna 1916. Aluksi oli 
kysymys aarin palstoista viljelyä varten. 
Vähitellen palstoille rakennettiin muuta-
man neliön suuruisia mökkejä - lähinnä 
sateensuojaksi ja työkaluvajaksi.
 20-luvulla hatanpääläiset tekivät retken 
Ruotsiin ja ryhtyivät rakentamaan sikäläi-
sen mallin mukaan suurempia mökkejä, 
joihin sijoitettiin tulisija tupaan ja makuu-
tiloja vintille. Asuttavan mökin myötä 
myös palstan koko kasvoi. Rakentamis-
määräykset olivat aluksi tarkat; mökin 
koko 12 m², avokuisti, jyrkkä katto, val-
koiset nurkkalaudat ja punamullalla maa-
latut seinät. Vähitellen uskaliaimmat …
suurensivat mökkiä… maalasivat vihreäk-
si… rakensivat naapurin puolelle - tilaa oli.  
Näitä uskaliaita on löytynyt ja löytyy vielä-
kin siirtolapuutarhoissamme.
 1900-luvun alun tunnelmaa on kuiten-
kin ihasteltava tällä hetkellä Helsingissä 
Ruskeasuolla, sillä Hatanpään siirtolapuu-
tarha hävitettiin ajan hengen mukaisesti 
maan tasalle v. 1977.  Kulttuuriskandaalin 
nuiji pöytään kaupunginhallitus v. 1968 
valtuuston siunatessa. Muistona on vain 
kolme siirrettyä museomökkiä Tampereen 
Niihamassa.
 Ruskeasuon siirtolapuutarha Helsingis-
sä on vanhin alkuperäisellä paikallaan ole-
va siirtolapuutarha. Se perustettiin 1918 ja 
sitä olivat perustamassa Svenska kvinno-
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”Tulen kohta”
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”Muisto”

förbundet, Fylgia ja Marthaföreningen. Se 
perustettiin kaupungin laidalle, metsään. 
Nyt se on keskellä Helsinkiä vehreänä kei-
taana, jossa 1900-luvun alkupuolen muis-
toina pienet palstat ja jyrkkäkattoiset pie-
net majat. Uudet suuremmat majatyypit 
henkivät alkuperäisten mökkien mittakaa-
vaa ja kattomuotoja.

Terveyttä ja vihreyttä kaupunkilaisille

Mielenkiinto siirtolapuutarha-aatetta koh-
taan lisääntyi vuosisadan alussa nopeasti ja 

useat kaupungit ja tehdasyhteisöt mm 
Karhula ja Kymmene perustivat siirtola-
puutarha-alueita.
Samaan aikaan myös elinkeinohallitus ke-
hotti kaupunkeja etsimään sopivia peru-
nan ja vihannesten viljelymaita helpotta-
maan elintarvikepulaa, mikä varsinkin 
1917 keväällä oli huutava.

Siirtolapuutarhan perustamista suositeltiin 
erityisesti sosiaalipoliittisista syistä. Siirto-
lapuutarhojen katsottiin korvaavan asun-
to-olojen ja omakotiliikkeen hidasta kehi-
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tystä. Huvilat olivat työväestön saavutta-
mattomissa, mutta siirtolapuutarhapalstan 
saattoivat hankkia kaikki. Myös puutarha-
viljelyn terveydelliset vaikutukset saivat 
suurta huomiota. Raittiissa ilmassa työs-
kentely ehkäisisi ajan pahimpia sairauksia 
keuhkotautia ja hermorasitusta. Lisäksi vil-
jelyn nähtiin kehittävän perhe-elämää ja 
muita sosiaalisia hyveitä. Siirtolapuutarha-
toiminta tarjosi myös virkistystä ja talou-
dellista hyötyä sekä hyvät puitteet lasten 
kasvatukselle kunnon kansalaisiksi.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena puutar-
hakaupunki
1910-ja 30-luvuilla siirtolapuutarhojen 
suunnitteluun osallistui maamme eturivin 
arkkitehteja mm. Helsingin kaupungin-
arkkitehti Gunnar Taucher, Helsingin 
asemakaava-arkkitehti Birger Brunila ja 
Ruskeasuon alueen suunnitellut puutarha-

arkkitehti Bengt Schalin. Kaupunkisuun-
nittelun tavoitteena oli puutarhakaupunki. 
Kaupungissa tuli olla vihreitä vyöhykkeitä, 
jotka takaisivat vihreyttä, valoa ja väljyyttä 
kaupunkiasukkaille. Siirtolapuutarhat so-
pivat erinomaisesti yhteen edellä mainittu-
jen pyrkimysten kanssa ja niiden suunnit-
telussa arkkitehdit saattoivat toteuttaa 
kaupunkisuunnittelun periaatteita.

Kumpula siirtolapuutarhaliikkeen lippulai-
vaksi
Ensimmäinen kunnallinen siirtolapuutar-
ha perustettiin Helsingin Kumpulaan 
1927. Aiemmat puutarhat olivat yhdistys-
ten tai yksityishenkilöiden perustamia.
 Kumpulan siirtolapuutarhasta tehtiin 
Suomen siirtolapuutarhaliikkeen lippulai-
va. Sen puutarha-arkkitehtuuri oli varsin 
modernia. Puutarhataiteessa geometria 
syrjäytti vapaan englantilaisen tyylin ja ra-

Kantolanniemen ruutukaava
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kennusten arkkitehtuurissa vallitsi kurin-
alainen klassismi. Pittoreski maalaisro-
mantiikka sai väistyä. Alueen kokonaisark-
kitehtuuria ja yhtenäisyyttä pidettiin tär-
keänä ja koko puutarha-alue oli saman 
suunnittelijan työtä.
 Kumpulan vanavedessä perustettiin 
useita siirtolapuutarha-alueita; mm Tam-
pereelle Nekala ja Litukka, Turkuun Ku-
pittaan ryhmäpuutarha, Kotkaan Langin-
laakso, Helsinkiin Herttoniemen, Vallilan 
ja Talin siirtolapuutarhat sekä Hämeenlin-
naan Kantolanniemen siirtolapuutarha.   
 Alueet suunniteltiin useimmiten ruu-
tukaavan muotoon; pitkät suorat kadut, 
joiden varrella noin kolmen aarin palstat 
vierivieressä. Keskeisesti alueelle sijoitettiin 
keskusaukio ja puutarhan ylpeys; kerhota-
lo. Muita yhteisiä alueita ei palstojen väliin 
jätetty. Pitkiin näkymiin portilta kerhota-
lolle tai keskusaukiolle kiinnitettiin huo-
miota. Arkkitehtonisesti korostettiin myös 

alueen porttia. 
 Majojen arkkitehtuuri edusti kansan-
omaista klassismia; aiempaa loivemmat 
katot ja aiempaa suuremmat ikkunat, kuis-
tiin aumakatto, päätyyn vintin kaari-ikku-
na, ulko-oven ja avokuistin hieno detal-
jointi. Hienoimpia esimerkkejä ovat Kum-
pula, Vallila ja Kantolanniemi. 

Perunoita pöytään
Siirtolapuutarhojen merkitys ravinnon 
tuotannossa varsinkin kriisiaikoina on ol-
lut merkittävä. 
 1950-luvulla palstoja täyttivät suuret 
juures- ja vihannesmaat. Saatettiinpa pals-
toilla kasvattaa myös possuja ja kanoja. 
 Sotien jälkeen perustettiin ennätysmää-
rä puutarhoja; neljässä vuodessa 13 uutta 
puutarhaa ympäri Suomen; mm. Ouluun, 
Poriin, Joensuuhun, Kotkaan, Turkuun, 
Tampereelle ja Mänttään. Uudet puutar-
hat olivat suuria, palstojen määrä vaihteli 

Maja 30-luvulta
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100–200 välillä. Useimmiten siirtolapuu-
tarhoille osoitettiin muuhun rakentami-
seen tai viljelyyn sopimaton maa-alue kau-
pungin laitamilta, mikä edellytti puutar-
hureilta erityistä sitkeyttä ja tarmokkuutta, 
jotta kiviset pellot tai hallanarat savimaat 
saatiin kukoistamaan. Kotkan puutarhois-
sa olivat dynamiitti, sytytyslanka ja nallit 

ajoittain tärkeimpiä puutarhavälineitä.
 Joukossa oli poikkeuksiakin; muutamat 
alueet perustettiin vanhoille kartanonmail-
le valmiille peltomaalle, esimerkiksi Turun 
Peltola. Näillä alueilla kartanorakennusten 
alue pyhitettiin yhteispuistoksi, jonka hel-
maan sijoitettiin viljelypalstat ruutukaa-
vaan tai kaarevien katujen varsille. Vanhat 

Peltola
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50-luvun tyyppejä

Litukan sali
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kartanonrakennukset kunnostettiin tal-
koovoimin yhteisrakennuksiksi; kerhotalo, 
yhteissauna, pesutupa, kalustovaja.
 Mökit suunniteltiin yhtenäisiksi muu-
tamaa tyyppiä varioiden. Majan koko kas-
voi 30 neliöön. Väriskaala oli vaalea ja 
avokuisteja ryhdyttiin lasittamaan. Siirto-
lapuutarha-arkkitehtuuri on yleensä nou-
dattanut ajan henkeä ja niin nytkin; pyö-
reitä ikkunoita, säleikköä, kotamallia, riti-
lää ja vaakapanelointia ”amerikkalaisit-
tain”. 

Kerhotalo talkoilla 
Kerhotalon koko vaihtelee puutarhoittain 
20–400 m²:n välillä. Koon on useimmiten 
määritellyt sen rakennuksen koko, mikä 
on saatu lahjoituksena kerhotalon rungok-
si; armeijan parakki, uimarannan tanssipa-
viljonki, kalustovaja, riihi tai kartanon 
päärakennus. Aiemmin yhteiset rakennuk-
set on tehty tai korjattu talkoilla kaupun-
kien vähäisten avustusten turvin.
 Suuriin talkooponnistuksiin ovat puu-
tarhurit kautta Suomen yltäneet. Kun 
puutarhaväki on päättänyt rakentaa tal-
koovoimin yhteisen kerhotalon, se on 
myös rakennettu! 1950-luvulta yhteistyön 
voimannäyte on Litukan kerhotalo Tam-
pereella. Talo rakennettiin suurelta osin 
talkoilla ja siihen arveltiin käytetyn aina-
kin 12 000 talkootuntia ja töihin osallistui 
samanaikaisesti yli 40 viljelijää. Kerhotalo 
on kooltaan n 400 m² ja näyttämöineen, 
ravintoloineen, parvineen ja eteisnarikkoi-
neen se on ”aito seurojentalo” 50-luvulta. 
Arvokkaina yksityiskohtina ovat Tampe-
reen teatterin vanhat valaisimet ja penkit.  

Hiljaiseloa… ja hävitystä
Sotien jälkeen hiipui kiinnostus siirtola-
puutarhojen perustamiseen ja toiminnan 
kehittämiseen. Hiljaiseloa kesti 50-luvun 
puolesta välistä aina 70-luvulle asti. Uusia 
perustettiin tuona aikana vain muutama ja 
arvostus oli kovin vähäistä. Suuri osa suo-
malaisista muutti maalta kaupunkeihin ja 
opetteli kaupunkiasumista, johon puutar-

hanhoidon ei katsottu kuuluvan. Kesä-
mökkinä piti olla huvila, eikä mikään siir-
tolapuutarhamaja.
 Uusia kaupunki- ja liikennesuunnitel-
mia laadittiin kohtelemalla siirtolapuutar-
ha-alueita vapaana riistana. Suomen en-
simmäinen siirtolapuutarha-alue Hatan-
pää hävitettiin ja Tampereen Litukka pa-
loiteltiin kolmeen osaan valtateillä. Helsin-
gin Marjaniemeä ja Turun Peltolaa sekä 
Kupittaan puutarhaa uhattiin hävittämi-
sellä. Useista alueista napattiin osia liiken-
neväylien laajentamiseen. Kaupungit sol-
mivat vain lyhyitä vuokrasopimuksia pitä-
en puutarhureita jatkuvassa epävarmuu-
den tilassa. 

Taistoon!
Onneksi puutarhurit eivät antaneet periksi 
vaan ryhtyivät puolustamaan omia aluei-
taan. Puolustustaistelu jatkui aina 1980-lu-
vulle, jolloin kaupungit ryhtyivät vähitel-
len laatimaan asemakaavoja siirtolapuutar-
ha-alueiden turvaksi. Alueen kaavoittami-
nenkaan ei taannut täyttä turvallisuutta, 
sillä silloin tällöin on noussut keskustelu 
kaavaan merkittyjen siirtolapuutarhojen 
ottamiseksi muuhun tarkoitukseen.
 Paikka kaupunkirakenteessa on ollut 
säilymisen kannalta merkittävintä; mikäli 
alue on sijainnut kaupungin sydämessä 
kalliilla tonttimaalla, on sen olemassaolo 
ollut uhatumpaa kuin sen sijaitessa mui-
den viher- ja virkistysalueiden vierellä. Täl-
löin siirtolapuutarhat on rinnastettu niihin 
ja ne on koettu yhtä luonnollisiksi ja pysy-
viksi.

Siirtolapuutarhat osana viher- ja virkistys-
aluetta
Uudet siirtolapuutarha-alueet 1980-luvul-
ta lähtien on useimmiten kaavoitettu vi-
heralueiden yhteyteen. Ne liittyvät viher-
alueisiin jouhevasti ja väljästi, toisiinsa lo-
mittuen. Alueita ei ole enää aidattu ulko-
puolisilta, vaan päinvastoin ne saattavat 
sijaita ulkoilureittien varrella. Alueet on 
kaavoitettu maisemaan soveltuen ja sitä 
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myötäillen. 
 Ensimmäisiä väljiä solumaisia siirtola-
puutarha-alueita on Tampereen Niihama, 
joka perustettiin korvaamaan hävitettyä 
Hatanpään aluetta.  Mökit on keskitetty 
muutamaan ”kylään” ja väliin sekä reu-
noille jää viheralueita. Vaikka alue on suu-
ri, yli 120 palstaa, on päällimmäinen tun-
ne alueella avaruus ja rauhallisuus; eri asi-
oille on annettu tilaa; museoaluetta voi lä-
hestyä rauhassa muistellen, vanhat karta-
norakennukset ovat omalla kummullaan 
halliten näkymiä ja maisema on avattu 
nurmien kautta järvelle.
 Vastaavanlaisia väljiä alueita on perus-
tettu toistakymmentä; naapurina saattaa 
olla maalaistalo ja hevostalli, kesäteatteri 
tai uimaranta, luonnonsuojelualue, urhei-
lupuisto tai seikkailupuisto…

Tasoa nostetaan
Siirtolapuutarha-alueista tuli 1980 ja 
90-luvuilla julkisesti hyväksyttyjä. Siirtola-

puutarharomantiikasta kerrottiin televisi-
ossa ja lehdistössä.  
 Julkisuuden ja alueiden kaavoituksen 
myötä puutarhurit kokivat asemansa tur-
vatuksi ja ryhtyivät korjaamaan mökke-
jään.  Monet pula-aikana ja sodan jälkeen 
rakennetuista mökeistä on rakennettu pu-
la-ajan materiaaleista; pakkilaatikon kap-
paleista, säästöbetonista ja huovan palasis-
ta. Nyt niitä ryhdyttiin kunnostamaan ja 
maalaamaan. Vanhat puutarhat saivat 
myös uusia suurempia mökkityyppejä, jot-
ka yleensä pohjautuivat alueen vanhaan 
muotokieleen. Poikkeuksiakin löytyy, 
mutta koska siirtolapuutarha-alueet ovat 
yhtenäisesti rakennettuja ja vehreitä aluei-
ta, kokonaistunnelma kestää myös pientä 
luovuutta puutarhurien taholta.
 Hyvinkään Vanhanmyllyn n. 10 ha:n 
alueelle järjestettiin 1984 TKK:n arkkiteh-
tiopiskelijoille suunnittelukilpailu ja tu-
loksena oli ensimmäinen moderni pulpet-
tikattoinen puutarhakylä voittajien Hanna 
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Ojalan ja Maritta Nylenin kehittämien 
suunnitelmien pohjalta.
 Samoihin aikoihin perustettiin Illoisten 
siirtolapuutarha-alue Illoisten kartanon 
maille. Puutarha-alue jaettiin kolmeen 
erilliseen kortteliin, joiden väliin jätettiin 
ryytimaa- ja puistoalueita, huoltoraken-
nuksia sekä liikennealueita. Kartanon pää-
rakennus sekä entinen talli-navettaraken-
nus sijaitsevat vähän korkeammalla kuk-
kulalla, joten kartanolta on upeat näkymät 
yli puutarha-alueen. Mökki on pulpetti-
kattoinen, suorakulmainen moderni puu-
tarhamaja, joka muodostaa varastoraken-
nuksen kanssa suojaisan pihapiirin jo en-
nen kuin kasvillisuus on ympärille kasva-
nut. Alue on rakennettu vaiheittain; uutta 
korttelia ei ole aloitettu ennen kuin edelli-
set on rakennettu valmiiksi. Näin alue ei 
ole koskaan keskeneräisen näköinen.
 Espoon Puolarmaariin perustettiin 
1980-luvun lopulla kovatasoinen, kunnal-
listekniikkaan liitetty ryhmäpuutarha-

alue, jonne etsittiin myös ajan hengen mu-
kaan koerakennuskohteita. Ohessa on 
Nokia-Alumiinille arkkitehtien Päivi Savio 
ja Ulla-Maija Lilja suunnittelema ”siirtola-
puutarhamaja”, joka jäi laman jalkoihin 
eikä sitä koskaan toteutettu. 

Vesi tulee ja menee?
Siirtolapuutarha-alueiden kunnallistek-
niikka on aiemmin ratkaistu kesävesijoh-
dolla, ulkohuussilla ja yhteissaunalla.  
Käyttökelpoinen ratkaisu myös tänään, 
mikäli huussi on kompostoiva ja saunassa 
saunakaivo maasuodattimella.
 Tähän väliin mahtuu kuitenkin kemial-
lisia käymälöitä työkaluvajoissa, salasauno-
ja rantalepikossa ja tyhjennettäviä umpilo-
kasäiliöitä. 
 Uuden jätevesilainsäädännön myötä 
myös siirtolapuutarhat joutuvat mietti-
mään jätehuoltonsa uudestaan; nykyiset 
ratkaisut on saatettava vastaamaan vähim-
mäispäästöjä. Ekologiset ratkaisut; kom-

Koemaja
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postoivat huussit, juurakkopuhdistamot, 
maakumpuimeyttämöt ja maasuodattimet 
tulevat olemaan siirtolapuutarhurin arki-
päivää. 

Missä on ekopuutarha?
Maahamme ei ole perustettu vielä yhtään 
ekopuutarhaa, vaikka siirtolapuutarha-
alue olisi mitä omimmillaan ekologisen 
rakentamisen maaperällä. Meillä ei ole 
myöskään puutarhaa saaressa, eikä tuntu-

rilla.  Meillä ei ole kivikkopuutarhaa, eikä 
japanilaista puutarhaa… Yhtään hiekka-
kuoppaa tai kivilouhimoa ei ole vielä mai-
semoitu perustamalla sinne siirtolapuutar-
ha. 
 Entä, jos palattaisiin alkujuurille ja pe-
rustettaisiin siirtolapuutarha sosiaalisista 
lähtökohdista käsin; vanhainkodin yhtey-
teen tai läheisyyteen perustettaisiin siirto-
lapuutarha, joka ottaisi huomioon vam-
maisten liikkumisen ja puutarhanhoidon.



63

J Ä S E N T I E D O T E  2 : 2 0 0 5

Kerran siirtolapuutarhuri, 
aina siirtolapuutarhuri
Siirtolapuutarhassa voi viettää mökkielä-
mää kaupungissa, lähellä kotia. Matkoihin 
ei kulu turhaa aikaa ja mökille piipahtaa 
helposti vaikkapa töiden jälkeen iltaisin. 
Voi olla mökissä yksin tai liittyä muiden 
seuraan saunomaan, laulamaan tai talkoo-
töihin.
 Kaupungin ulkopuolella sijaitseville 
siirtolapuutarha-alueille on yleensä bussi-
yhteys, jotta autottomuus ei rajoita siirto-
lapuutarha-alueelle haluavaa. Jokainen 
mökkiläinen on tasavertainen yhteisön jä-
sen; kaikki alueen palvelut ovat myös hä-
nelle; uimaranta, kanoottikerho, rantasau-
na, kerhotalo, juhannusjuhlat, jalkapallo-
kenttä, pyykkitupa… Hän on myös tasa-
vertainen vastatessaan yhteisten alueiden 
kunnosta ja hoidosta.
 Siirtolapuutarhamökin sekä hyvä että 
huono puoli on se, että lähellä on koko 
joukko naapureita. Naapureiden läheisyys 
edellyttää naapureiden huomioonottamis-

ta. Äänekkäät pihajuhlat yöaikaan eivät siis 
tule kysymykseen. Siirtolapuutarhayhdis-
tykset edellyttävät yleensä myös, että tont-
tien on oltava ainakin jotenkin siistissä 
kunnossa. Mökkiläisiltä vaaditaan lisäksi, 
että nämä osallistuvat ainakin jollakin ta-
val la  yhteisten alueiden hoitoon.  
 Vastineeksi siirtolapuutarha tarjoaa ky-
läyhteisön turvallisuutta ja mahdollisuu-
den sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden 
ihmisten kanssa. Naapurit tuntevat useim-
miten toisensa, ja apua saa yleensä tarvitta-
essa. 

Arkkitehti Ulla-Maija Lilja on kirjoittanut 
siirtolapuutarhoista. Artikkelin kuvitus on 
kirjoittajan.

LÄHTEET:
Ulla-Maija Lilja: Maja siirtolapuutarhaan, Helsinki: 
Suomen puutarhaliitto, Ympäristöministeriö 1990.
Siirtolapuutarhat -osa kestävää kehitystä, 1991
Siirtolapuutarhan käsikirja, 1987
Siirtolapuutarha-lehdet
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry / www.siirto-
lapuutarhaliitto.fi
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T o r e  T a l l q v i s t

B i l d e r  o m  s e m e s t e r l i v  m e d 
m o t s a t t  i n n e h å l l

Sommaren 1967 tillbringade jag två 
veckor på Saimens insjövatten tillsammans 
med professorn i samhällsplanering Olli 
Kivinen och med studiekamraterna Ilpo 
Aarniala, Jouko Koskinen, Pekka Wesa-
maa, Juhani Westerholm och Timo Vor-
mala. Vår uppgift var att under professorns 
ledning dra upp riktlinjer för hur Saimens 
insjöområde kunde planeras i framtiden 
med tanke på semesterliv och sommarbo-
sättning. Övningsarbetet presenterades se-
dan följande höst i Otnäs som en utställ-
ning och med en filmförevisning. En rap-
port över arbetet ingick sedermera i insti-
tutionens publikationsserie. 
 När samfundets energiska ordförande 
bad mig om ett bidrag för detta medlems-
blad, kom jag att tänka på den bildserie, 
som jag för snart fyrtio år sedan plitade 
ihop i samband med det ovannämnda öv-
ningsarbetet i samhällsplanering. Att åter-
ge bildserien motiveras med att lekfullhe-
ten är ett lika viktigt moment i samband 
med både semesterfirande och arkitekturp-
lanering.  Fysisk planering förutsätter ofta 
för att lyckas metoder, där text förutsätter 
bilder och omvänt bilder text. De två åter-
givna bildberättelserna uppmärksammar 
dessutom ett allmängiltigt tillvägagångs-
sätt inom arkitekturplaneringen; man lyf-
ter fram motsatta fenomen för att i spän-
ningsfältet däremellan upptäcka ett rele-
vant idéinnehåll. 
 I bildserien, som ingår i den numera 
gulnade rapporten, behandlas semester-

livet som två bildberättelser ur motsatta 
perspektiv men med tidsdjupet som den 
gemensamma nämnaren. 
                                               

Tidsdjupet och den egna sommarstugan
Den första bilden upptill till vänster på 
följande sida föreställer en bondgård vid 
Saimens stränder. Själva bonden syns ännu 
inte, när han från sitt fönster ser en van-
drare på vägen, som i sin tur lägger märke 
till en naturskön plats ute på en udde. Re-
dan på bild nummer tre möts de två på 
vägen, ett köp görs upp och udden byter 
ägare. Bondens och köparens framtid-
sdrömmar möjliggör överenskommelsen. 
 Efter några år har udden, nederst på 
samma bildspalt, omformats till ett ny-
byggt sommarställe. Här finns allt som 
behövs för att stugsemestern skall lyckas: 
stugan, strandbastun, en brygga och en 
brunn, flaggstången och potatislandet. 
Byggnaderna har uppförts med hjälp av 
standardritningar, bonden har grävt brun-
nen och snickrat ihop bryggan och flaggs-
tången; han har numera en egen bil ståen-
de på sin gårdsplan.
 Flaggstångens knopp, som har inhand-
lats i lanthandeln, är på sin plats och pota-
tislandet är färdigt uppgrävt. Trots att allt 
är under kontroll saknas någonting väsent-
ligt. Ingenting garanterar ännu den känsla 
av trivsel, som behövs för att semesterfirar-
na verkligen skall känna sig hemma. Där-
till behövs ytterligare i en mindre skala 
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olika platser, att lämna efter sig och att 
återkomma till.
 Den andra bildspalten till höger beskri-
ver exempel på kompletteringar som med 
tiden uppstått i samband med användnin-
gen av sommarstället. Åtta bildpar utgör 
exempel på åtgärder, med hjälp av vilka 
semesterfiraren så småningom tar udden 
upplevelsemässigt i besittning. Mindre 
platser för olika verksamheter ger stället ett 
inre sammanhang och omformar udden 
till en levande omgivning. Tidsdjupet 
kopplar ihop drömmar och minnen med 
praktiska göromål, som upprepar sig under 
sommarveckorna. Varje syssla har sitt eget 
ställe och alla dessa platser åstadkommer 
ett nätverk för upplevelser med ett skiftan-
de innehåll. När många små platser tar 
sommarudden i besittning uppstår ett stäl-
le med egen identitet. En helhetsmiljö ut-
vecklas som samtidigt betjänar och betjän-
as.
 Tidsdjupet bygger upp ramarna för ett 
platsbundet och aktivt semesterfirande.

Semesterbyn som upplevelsemiljö
Den andra bildserien startar med en bild 
av ett hemman vid Saimens stränder, på en 
plats där vägnätet och farleden råkar korsa 
varandra. När bonden dagligen betraktar 
bilarna, som kör förbi, ställs han inför en 
ny historisk situation. Hur tackla den situ-
ation som han här har hamnat i?  De föl-
jande bilderna beskriver hur bonden reage-
rar och hur han förverkligar en idé. Ett lass 
stenbumlingar beställs, med hjälp av vilka 
han åstadkommer ett björnide. Han spikar 
ihop en skylt, som informerar förbipasse-
rande bilister om sevärdheten och han byg-
ger också en kiosk för försäljning av förf-
riskningar, glass och postkort. Bilarna 
stannar, passagerarna får en möjlighet att 
sträcka på sig men också idet besöks. Från 
det unika stället i ödemarken skickar de 
postkort med bilder av stenröset till för-
summade vänner och släktingar. 
 Inför följande säsong utökas kioskverk-
samheten med uteservering. Efter att ha 

intagit förfriskningar i lugn och ro vid ett 
av de nya borden sänder bilisten kanske 
ännu en hälsning till en bortglömd släk-
ting och inhandlar extra vägkost.
 Bondens affärssinne utvecklas. När han 
upptäcker semesterfirare, som nöjesåker 
med sina båtar ute på fjärden, tar han kon-
takt med ett energibolag. Det dröjer inte 
länge innan båtarnas motorer får sin ben-
sin vid stranden. Tankningen kombineras 
givetvis med besöket vid stenröset. Några 
av båtförarna skriver hälsningar åt invänta-
de sommargäster, som när de anländer 
också måste få uppleva ortens huvudse-
värdhet.
 Så rullar åren förbi. Av en tillfällighet 
åker två turistbussar bondens väg, denna 
gång på grund av bränslebrist. Bonden, 
som gärna ser att turisttrafiken alltid skulle 
ta hans väg, inser att det därtill behövs ett 
extra kapital. När han och handelsmannen 
blivit affärskompanjoner infrias de nya för-
väntningarna efterhand. Handelsboden 
omdisponeras och byggs ut, hotellrum bo-
kas och småbåtar uthyrs. Flera postkort av 
björnidet skulle kunna säljas än vad bon-
den hinner låta trycka. 
 En sommarkväll några år senare uppen-
barar sig en ångbåt på fjärden. De två 
kumpanerna har lyckats med sin affärsidé 
över alla förväntningar och en klaffbro har 
i samråd med myndigheterna fått ersätta 
den gamla bron. Fartyget stannar för ett 
dygn vid ångbåtsbryggan för att sedan re-
gelbundet återvända. Turister övernattar, 
de äter och dricker, och besöker stenröset. 
Vykorten frankeras och sänds iväg. 
 Bonden och handelsmannan har nu 
byggt upp ramarna för en semesterort, som 
framför allt riktar sig till dem som söker ett 
alternativ till en semester i en egen stuga. 
Björnhotellets sommargäster väljer inte 
vilken semesterort som helst utan just den 
med stenröset. Den kollektiva semester-
miljön utgör som fenomen motsatsen till 
den privata sommarstugan. Det indivi-
duella är ersatt med det kollektiva, det sta-
tiska platsbundna med det dynamiskt rör-
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liga. Ansvaret för miljön har övergått från 
den enskilda konsumenten och producen-
ten (potatislandet) till företagaren, som 
påtar sig skyldigheterna men som i stället 
förtjänar på rättigheterna (det beställda 
ölstopet). 
 Tidsdjupet bygger upp ramarna för en 
aktiv och platsbunden affärsrörelse.

              ---------------------

Syftet med de två bildserierna, som teckna-
des ner för snart fyrtio år sedan, var att 
beskriva två motsatta semestermiljöer. I 
den första serien lyfts tidsdjupet fram som 
en väsentlig del av semesterfirarens egen 
upplevelseverklighet. I den andra bildseri-
en har tidsdjupet en minst lika livgivande 
faktor framför allt med tanke på näringsid-
karens egen aktivitet. En jämförelse mellan 
de två iscensättningarna åskådliggör ett 
problemkomplex, som sammanhänger 

med behovet av kontinuitet i den bebygg-
da miljön. Vem tillskrivs rätten till upple-
velsen av tidsdjupet och på vilka villkor. 
Varför splittras den bebyggda miljön så 
lätt, när rättigheter och skyldigheter ut-
med tidsaxeln åtskiljs från varandra. 
 Hur åstadkommer man kollektiva håll-
bara lösningar utan att miljön skräpas ner 
eller splittras?  Bestämmer vår tidsuppfatt-
ning planeringens innehåll och inriktning?
 I bildserierna prövas en visuell metod 
som komplement till det skrivna ordet. En 
bakomliggande tanke är att bildernas öp-
penhet i kombination med ordens sluten-
het kan frambringa också sådana frågeställ-
ningar och synpunkter, som bildseriens 
tecknare aldrig själv kommit att tänka på. 
Därmed låter sig t.ex. semesterfirandet 
som fenomen och som problem att kunna 
behandlas och skärskådas ur ständigt nya 
synvinklar. 

Professor, arkitekt Tore Tallqvist

Bilderna: Lomasaimaa: asemakaavaopin ryhmätyö ke-
sällä 1967. Työryhmä: Ilpo Aarniala ... [et al.].        Ota-
niemi: TKK, 1969.



69

J Ä S E N T I E D O T E  2 : 2 0 0 5

M i k a e l  S u n d m a n

S P O R T S T U G A N 
–  U R H E I L U M A J A

 Vapaa-ajan asunto on pitkään tarkoit-
tanut kesämökkiä tai kesähuvilaa. Talvi-
mökki taitaa olla käsitteenä tuntematon. 
Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ai-
kana on kuitenkin rakennettu runsaasti 
ympärivuotisia loma-asuntoja. Pohjois-
Suomen hiihtokeskusten, kuten Saariselän 
ja laskettelukeskusten kuten Ylläksen, lä-
heisyyteen on rakennettu paljon yksityisiä 
talvikäyttöisiä majoja. Vaikka ilmiö on 
uusi, ovat sen juuret löydettävissä 1930-lu-
vulta.
 Ympärivuotinen vapaa-ajan asunnon 
rakentaminen on käytännössä ennen ollut 
mahdotonta. Sähkölämmityksen käyttö oli 
hyvin vähäistä ennen toista maailmanso-

taa. Kesähuvilan pitäminen lämpimänä 
ympärivuotisesti tai hetkellisesti viikonlo-
pun ajan on edellyttänyt palvelusväkeä, 
johon ei ollut varaa muilla kuin yhteiskun-
nalliseen eliittiin kuuluvilla. Joitakin esi-
merkkejä tietysti löytyy huviloista tai kar-
tanoista, joita pidettiin lämpimänä vain 
ajoittain. Esimerkiksi Helsingin Annalassa 
saatettiin pitää juhlia talvellakin, vaikka 
isäntäväki asui silloin keskustassa. Tiede-
tään, että Kumpulan kartanossa järjestet-
tiin rekiretkiä, jotka päättyivät illallisiin, 
vaikka muuten asuttiin kaupungissa. Tal-
vista ”urheilua” - hiihtoa harrastettiin etu-
päässä maaseudulla. Suomessa luistelu taas 
oli kaupunkilaisten huvia; Helsingissä au-

Arkkitehti Veikko Leisténin suunnittelema “viikonloppumaja”, Espoon Velskolan Pitkäjärvi 
(1934).
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Viikonloppumajan pohja- ja leikkauspiirustukset. Miesten yösija “ylinen” 
kookkaan kiertoilmatakan vieressä saunan yläpuolella. Keittiö puuttuu 
kokonaan.
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Rakennusmestari Skogströmin suunnittelema urheilumaja, Nuuksio (1949).

Majan sydämenä on kiertoilmatakka.
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Arkkitehti Erik ja Elma Lindroosin suunnittelema urheilumaja, Nuuksio (1954). Kookas 
piippu kertoo tehokkaasta talvikäytöstä.

Arkkitehti Kurt Simberg oli aktiivipujottelija. Hän suunnitteli majan Fjällskidarklubben 
37:lle Nuuksioon (1948). Maja on alkuperäisessä käytössä pujotteluseuran jäsenille. 
Laajennettu 1950-luvulla.
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rattiin Pohjoissataman luistelurata vuosisa-
ta sitten.
 Talvinen virkistystoiminta omassa mö-
kissä tuli mahdolliseksi 1920-luvulla kun 
bussi- ja autoliikenne yleistyivät ja auraus 
ulottui myös pikkuteille. Yhdistetty talvi- 
ja kesäkäyttöinen lomamajakulttuuri saat-
toi yhteiskunnallisesti tarkastellen levitä 
samoihin aikoihin ylempään keskiluok-
kaan. Lähellä asutuskeskuksia olevat vii-
konloppumajat olivat oikeastaan ainoa 
ajateltavissa oleva lomamökkimuoto sille 
väestönosalle, jolla oli varaa rakentaa ”kak-
kosasunto”. Työläisten vuosiloma oli 
1960-luvulla suoritettuihin sosiaalipoliitti-
siin reformeihin asti vain kaksiviikkoinen. 
Toimihenkilöiden loma oli kolmiviikkoi-
nen. Vain opettajat ja itsenäiset yrittäjät 
saattoivat pitää pitkiä lomia, jolloin kesä-
huvila oli lomanviettovaihtoehto mum-
molalle niille, joilla oli siihen varaa. Kuusi-

päiväinen työviikko teki viikonlopuista 
lyhyen.
 Viikonloppumaja tuli yleiseen tietoi-
suuteen 1930-luvulla. Esimerkiksi SAFA 
järjesti aiheesta suunnittelukilpailun, josta 
syntyi Suomen näyttely Pohjoismaiden ra-
kennuspäivien aikana vuonna 1932. Kil-
pailun rahoitti rakennusainemarkkinoilla 
aktiivisesti toiminut Enso Gutzeit Oy. Jul-
kaistujen ehdotusten joukossa kaikki olivat 
kesämökkejä lukuun ottamatta Veikko 
Leisténin lunastettua ehdotusta ”Metsän 
Mansikka”. Se oli ajateltu nimenomaan 
talvikäyttöä varten; ehdotuksessa oli tuuli-
kaappi, iso kiertoilmatakka ja pienet ikku-
nat luukkuineen. Ehdotuksesta siis puut-
tuivat funkkisaiheet, kuten suuret ikkuna-
pinnat ja avoterassit.
 Funktionalismin aikana luotiin edelly-
tyksiä urheilumajalle myös toisella tavalla. 
Aikakauden uudistuminen ei rajoittunut 

Arkkitehti Tarja ja Esko Toiviaisen suunnittelema urheilumaja, Nuuksio (1946). Maja on 
säilynyt alkuperäisenä, vaikka on nykyisin elämysmatkailuyrittäjän tukikohtana.
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arkkitehtuuriin, asemakaavoitukseen ja de-
signiin vaan uudistuminen koski myös 
elintapaa. Luonnollisuus, käytännöllisyys, 
terveellisyys ja luonnonläheisyys kietoutui-
vat yhteen uudeksi asenteeksi. Auringon 
terveelliseen vaikutuksen nimeen vannot-
tiin. Oli muodikasta olla ruskettunut, 
päinvastoin kuin 1920-luvun ihanteet oli-
vat sanelleet. Kevättalven hangilla hiihtä-
minen sopi siis ajan ihanteisiin hyvin. Uu-
distusprosessi tuotti myös hiihtoloman 
vuodesta 1937 lähtien. Hiihtolomaa kut-
suttiin alun perin urheilulomaksi, (ruot-
siksi sportlov), joten sportstugan liittyy 
siihen elimellisesti. Urheilumajan syntymi-
sedellytykset olivat nyt olemassa.
 Ensimmäinen julkaistu kohde - ja van-
hin tuntemistani urheilumajoista – on 
Veikko Leisténin Espoon Velskolan Pitkä-
järven kaakkoisrannalla oleva pienehkö 
hirsirakennus. Sen sydämenä on kiertoil-
maperiaatteella suunniteltu kookas takka. 
Sen yläpuolella on ”ylinen” eli ”miesten 
yösija”. Saunallisesta rakennuksesta puut-
tuu keittiö kokonaan. Rakennustyyppinä 
se siis lähentelee metsätyöläisten kämppää, 

Lärkans, Nuuksio. 1950-luvun keskivaiheilla eliittikoulun oppilaille rakennettu urheilumaja. 

joka edelleen elää Pohjois-Suomen erä-
maamajoissa. Leisténin urheilumajan käyt-
tötarkoitus oli selkeä: sen ideana oli toimia 
vaellusten tukikohtana pikemmin kuin 
oleskelumökkinä. Pienten ikkunoiden 
luukut olivat paitsi tyylipiirre myös kesä-
kauden sulkemisen merkkinä.
 Tämä rakennus sai nopeasti seuraajia 
Nuuksion laajoilla alueilla. Yksityisiä ma-
joja rakennettiin heti sotien jälkeen Ruu-
hijärven rannalle (rakennusmestari Skog-
ström 1949), Solvallan laskettelurinteen 
vastapäiselle törmälle (arkkitehdit Tarja 
Salmio-Toiviainen ja Esko Toiviainen 
1948) ja Ruuhijärven rannalle (arkkitehti 
Erik Lindroos 1952). Myös Kirkkonum-
melle, Evitskogin Saarilammen rannalle 
rakennettiin ”viikonloppumaja” (arkkiteh-
ti Aulis Blomstedt 1946).
 Samoihin aikoihin yleistyivät myös etu-
päässä ruotsinkielisten järjestöjen rakenta-
mat talvikauden käyttöä varten suunnitel-
lut urheilumajat. Niiden eräänä lähtökoh-
tana oli ”urheilulomien” luoma mahdolli-
suus järjestää nopeasti muotiin tulleita 
koululaisille ja opiskelijoille suunnattuja 
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Kariniva, Äkäslompolo. Kukaslompolo fjällklubbin vuonna 1939 metsäkämpän hirsistä 
rakennettu urheilumaja.

Karinivan pirtin kokoava liuskekivitakka.
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tunturihiihtokursseja Lapissa. Laajemmin-
kin levisi slalominnostus ja sen seuraukse-
na perustettiin esimerkiksi Fjällskidarklub-
ben 1937. Seura hankki harjoitusmäen 
Nuuksiosta Pitkäjärven rannalta ja pystytti 
sinne urheilumajan vuonna 1949 (arkki-
tehti Kurt Simberg, laajennettu 1950-lu-
vulla saman arkkitehdin toimesta). Moni 
muu järjestö seurasi esimerkkiä juuri 
Nuuksiossa. Helsingfors Gymnastikklubb 
rakensi oman majansa (arkkitehti Dag 
Englund 1949), ruotsinkieliset teekkarit, 
Teknolog-föreningen pystyttivät oman 
majansa 1949, joka sittemmin paloi 
1970-luvun loppupuolella. Jopa yksityisen 
eliittikoulun lukiolaisille suunnattu maja 
”Lärkans” rakennettiin 1950-luvun alussa 
Solvallan lähistöön (arkkitehti selvittämät-
tä). Kaikki nämä majat ovat leimallisesti 
talvikäyttöisiä. Yksityisillä omistajilla oli 
tavallisesti käytettävissään perinteinen ke-
sähuvila, useimmiten saaristossa, kun taas 
järjestöjen käyttäjät olivat muualla yliopis-
ton ja koulujen kesälomien aikana. Ilmiö 
on rajoittunut yhteiskunnallisen eliitin ja 
ylemmän keskiluokan vapaa-ajan harras-
tuksiin. Vaikka näiden rakennustyyppien 
kultakausi ajoittuu 1940- ja 1950-luvulle, 
jatkuu perinne edelleen. Nuuksioon on 
vuonna 2004 valmistumassa urheilumaja, 

jonka käyttö on juuri syys- ja talvikauden 
vaellusten tukikohtana toimiminen.
 Autoliikenteen kasvu 1960-luvulta läh-
tien ja sähkölämmityksen yleistyminen 
johti kesämökkien talvivarustukseen ja 
tämä syrjäytti nopeasti urheilumajan, joka 
asiallisesti oli kakkosloma-asuntona. Kesä-
huviloiden talvivarustus oli alun perin niin 
harvinaista, että siitä mainittiin erityisesti 
Arkkitehti-lehden esittelyissä 1930-luvulta 
lähtien aina 1960-luvulle.
 Urheilumajaperinne jatkuu voimak-
kaana Lapin hiihtokeskusten läheisyydes-
sä. Edellä mainitut tunturihiihtokurssit ja 
erämaahiihtoinnostus tuottivat ensimmäi-
sen yhdistysperiaatteella toimivan urheilu-
majan Äkäslompoloon vuonna 1939, jol-
loin Kukaslompolo Fjällklubb rakensi it-
selleen majan ”Kariniva”. Sotien jälkeen 
vastaavia majoja on rakennettu myös yksi-
tyiseen käyttöön ja yhä laajenevassa määrin 
1980-luvun lopulta lähtien. Suuremmalta 
osaltaan kyseessä on kuitenkin yritysten 
edustus- tai virkistyskäyttöön rakennetuis-
ta majoista ja vuokrattavista majoista, jot-
ka eivät kuulu tämän artikkelin piiriin.

Kirjoittaja on Rakennustaiteen seuran pu-
heenjohtaja, arkkitehti Mikael Sundman.

Karinivan majan pohja. Alun perin kuudelletoista kävijälle mitoitettu urheilumaja
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Arkkitehti Touko Nerosen suunnittelema maja, Äkäslompolo (n. 1960).

Yksityinen urheilumaja venäläistä keloa, Äkäslompolo (2004).
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M i k a e l  S u n d m a n .

K U M I P Y Ö R Ä K Y L Ä :  U U S I  V A P A A -
A J A N  A S U M I S M U O T O

Itäisellä Uudellamaalla asuntovaunuloma-
kylät ovat yleistyneet viimeisen vuosikym-
menen aikana (vrt. yhdysvaltalaiset ”trailer 
parkit” ja keskieurooppalaiset karavaanari-
leirintäalueet). Ne ovat osin tilapäisiä, osin 
pysyviä. Tyypillisimmät tilapäiset asunto-
vaunukylät sijoittuvat rantakaava-alueille. 
Paikalliset maanomistajat eivät aina ole 
ryhtyneet rakentamaan pysyviä vuokra-
mökkejä heti rantakaavan valmistumisen 
jälkeen. Osa heistä on kuitenkin vuokran-
nut tilapäisesti pariksi vuodeksi paikkoja 
asuntovaunuille. Nämä vaunut ovat sitten 
olleet pysyvästi paikoillaan, kunnes mök-
kihankkeet ovat toteutuneet. Näin on syn-
tynyt uudenlaista ranta-asutusta: hohtavi-
en valkoisten vaunujen rivistöjä rantakalli-
oilla tai ”käkkärämäntyjen” lomassa.
  Erityisesti Vessön laajalla saarella Por-
voon eteläpuolella on syntynyt yhä useam-
pia pysyviä ”Caravan-kyliä”. Valtavat, lop-
puun kaivetut sorakuopat ovat tarjonneet 
otollisen paikan pysyvälle asuntovaunu-
asutukselle.
  Soranotto on täällä perinteisesti perus-
tunut jaalakuljetukseen, jota on harrastet-
tu yhtäjaksoisesti aina Helsingin pääkau-
pungiksi tulosta lähtien; pian 200 vuotta. 
Vanhimmat, topografisesti mielenkiintoi-
set ja pienipiirteiset soranottopaikat avau-
tuvat aina suoraan rantaan. Suojaiset, veh-
reät mäntykankaat siis yhdistyvät rantaan 
ja laituripaikkaan entisten sorakuoppien 
välityksellä. Tiiviin kesänviettopaikan syn-
tymiselle on siten luontaiset edellytykset.
  Nuoremmat soranottopaikat ovat pe-
rustuneet koneelliseen tuotantoon: sora on 

siirretty kuormureilla jaaloihin. Tuotan-
non jäljiltä on syntynyt laajoja avonaisia 
rinteitä, joista on myös muokattu ”asunto-
vaunukyliä”. Valttina on esteetön merinä-
köala joka vaunusta rinteessä alempana si-
jaitsevan naapurin vaunun yli.
  Uusin ”kumipyöräkylien” muunnelma 
Vessön saarella muodostunee vanhan sora-
kuopan keskelle muodostetun ja maise-
moidun pohjavesijärven rannalle. Soraa on 
näet otettu syvältä viereisen merivedenkin 
pinnan alapuolelta. Ensimmäinen ”toteu-
tettu” puroton järvi on liki puolen kilo-
metrin pituinen ja yli 50m leveä. Pieni 
kannas rajaa sen merenrannasta. Tällaiselle 
keinotekoiselle rannalle ei voi rakentaa ko-
vinkaan montaa lomamökkiä. Vuokratta-
via asuntovaunupaikkoja sinne voi sijoittaa 
sitäkin enemmän.
 Paikallinen yrittäjyysmieli on houku-
tellut lähiseudun maanomistajia hyödyn-
tämään rannan lähistöllä olevia kalliomai-
semiakin samalla tavalla. Tämä ilmiö on jo 
nähtävillä parilla villisti kasvaneella ja ke-
hittyneellä alueella. Joissain tapauksissa 
lähtökohta, siirreltävä asuntovaunu, on al-
kanut katoamaan sen ympärille yhä kiin-
teämmin kyhättyjen rakennelmien taakse.
  Asuntovaunukylät eivät myöskään ole 
enää vain kesäkaudella käytössä. Lumiko-
lat, siististi luodut pihat ja lämpötolpat 
viestivät ympärivuotisesta käytöstä viikon-
loppumajana tai kauniiden eläkeläispäivi-
en vapaa-ajan viettopaikkana.

Mikael Sundman
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Asuntovaunu on saamassa kiinteän kesämökin piirteitä: kattoränni korvaa kaivon, piha-
valaistus toimii ja vaunu on jäämässä kyhäelmän uumeniin.

Kesäpaikka talvikäytössä. Kaasu korvaa tulisijan. Vapaa-ajan asunto ja vakituinen asunto 
kietoutuvat toisiinsa.
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Asuntovaunurypäs rannat-
tomalla mäntykankaalla. 
Eteishallien hirsiromantiik-
kaa.

Harja, kola, kuisti ja koti.

Hygieniakoppi als Existens-
mimum.
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Huoltokeskus mäntykan-
kaalla.

Tuulikaappi muuntuu olo-
huoneeksi. Asuntovaunus-
ta tulee makuuhuone ja 
keittiö.

Eriasteista asuntovaunujen 
kuisti- ja lisärakennusmuoto-
ja pienipiirteisessä sorakuo-
pan topografiassa.
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Kuistillisia asuntovaunulomamökkejä.

Merinäköalakuisteja rantatörmän päällä.
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Äskettäin lopetetun sorakuopan rinneratkaisu. Asuntovaunut kolmella tasolla.

Vanhat lastauslaiturit kielivät soranoton historiasta, mäntytaimenet maisemoinnista.
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Kesäkoti merinäköalalla. Näkyy yhtä kaukaa kuin on näköalaa.
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H a r r i  H a u t a j ä r v i

K I V I K A U P U N G I S T A 
L U O N N O N  H E L M A A N 
V a p a a - a j a n v i e t t o a 
H e l s i n g i n 
V a n h a n k a u p u n g i n l a h d e l l a
Sata vuotta sitten lähes puolet helsinkiläi-
sistä oli työväestöä, joka asui ahtaasti ja 
vaatimattomasti, pääasiassa Pitkänsillan 
pohjoispuolella. Vuonna 1900 tehty asun-
totutkimus osoitti, että työväestön vallitse-
vana asuntotyyppinä olivat ala-arvoiset 
yksiöt, ja huonetta kohti asui keskimäärin 
3,4 asukasta. Työväestön kaupunginosat 
vuokrakasarmeineen oli tarkoituksella 
suunniteltu ja rakennettu tiiviiksi, lähes 
ilman puistoja. Katri Vala kuvaa 1930-lu-
vun alussa kirjoittamassaan runossa ”Kesä 
Sörnäisissä” tuberkuloosin leviämistä yli-
kansoitetuissa työläiskaupunginosissa ja 
ottaa samalla kantaa luokkayhteiskunnan 
eriarvoiseen asumiseen ja kaupunkisuun-
nitteluun:

Sinun kasvosi, pikku veli,
on laihat ja totiset.
Kesä on ja tuoksuu asfaltti,
luo varjon seinät kiviset.
Kovin ahtaasti hengitys kulkee,
kadun tomut ylles saat.
Edes uneksia voitko,
mit’ on kukkaiset niityt ja haat?

On kaupunginosamme tämä
vain köyhien ihmisten,
ei riittänyt vehmautta
ole tänne kaupungin puistojen.
Ne on toisella laidalla, siellä
missä talot on tyhjentyneet
näin kesäks, kun paremmat ihmiset
on maalle matkustaneet.

 Mihin Pitkänsillan pohjoispuolella asu-
nut, paljolti maaseututaustainen työväestö 
saattoi mennä vapaina hetkinään, irtautu-
akseen tehdassalien jyskeestä ja katujen 
pölystä? Sata vuotta sitten ei vielä ollut ny-
kyisiä jokamiehenoikeuksia, vapautta liik-
kua luonnossa ja metsissä. 1900-luvun 
alussa melkein kaikkiin Helsingin lähistöl-
lä oleviin saariin oli ”maihin nousu kiellet-
ty 40 markan sakon uhalla”. Korkeasaaren 
ja Seurasaaren kansanpuistoihin voitiin 
tehdä kävelyretkiä, mutta pyhäisin ne oli-
vat tungokseen asti täynnä eikä niissä  saa-
nut yöpyä. Työväenyhdistykset halusivat 
parantaa ahtaissa ja vaatimattomissa asun-
noissa asuvan työväestön elinoloja tarjo-
amalla kesävirkistystä puhtaassa luonnos-
sa. Yhdistykset alkoivat vuokrata Vanhan-
kaupunginlahden rantoja ja saaria leiriyty-
mispaikoikseen. Vuonna 1901 alettiin 
vuokrata Viikistä, nykyisen Herttoniemen 
hyppyrimäen edustalta niemeä, joka ristit-
tiin Mölyläksi. Kolme vuotta myöhemmin 
aloitettiin kesäsiirtolatoiminta Lammas-
saaressa, ja vuonna 1907 Kuusisaaresta eli 
nykyisestä Kuusiluodosta tuli posteljoo-
nien siirtola. Myöhemmin leiriydyttiin 
Kivinokkaan.
 Vanhankaupunginlahden kesäsiirtoloi-
hin soudettiin suurilla puuveneillä, joista 
suurimpiin mahtui yli viisikymmentä mat-
kustajaa. Veneet lähtivät yleensä työväenta-
lon edustalta Hakaniemestä ja niissä lau-
lettiin marseljeesia ja muita vallankumous-
marsseja. Perillä oli yhteisöllistä ohjelmaa, 
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Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston mukaan kesämaja-alueet ovat kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita itsesuunnittelun ja –rakentamisen paikkoja. Lautarakenteiset tyyppimajat ovat 
sijoittuneet vapaamuotoisesti luonnon keskelle. Kuva Kivinokan luoteispäästä. Kuva Harri 
Hautajärvi.
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Oma ”Merimajani” sijaitsee rantakalliolla Viikin luonnonsuojelualueen kupeessa. Ostin 
1980-luvulla rakennetun huonokuntoisen mökin vuonna 1997, ja muutin ja korjasin sen 
läpikotaisin. ”Merimaja” on vaatimaton ja pieni, kuten kaikki Kivinokan ulkoilualueen 
kesämajat. Huonealaa on vain noin 10 m2, joten oleskelu painottuu ulkoiluun. Mukavuuk-
sia ovat kaasuliesi, öljylamput ja patteriradio, ja pihalla on grilli. Monissa majoissa on 
kaasujääkaapit ja muutamissa aurinkokennot valaistusta ja televisiota varten.
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valituspuheita, leikkejä laulua ja urheilu-
kilpailuja. Väkimäärän koko ajan kasvaessa 
siirryttiin kuljetuksiin moottoriveneillä ja 
höyrylaivalla. Monet kävivät töissä teltta-
kylistä käsin, yhteiskuljetukset Sörnäisiin 
lähtivät rannasta aamuisin.
 Vanhankaupunginlahden ranta-alueet 
kuuluivat alun perin seudun neljälle karta-
nolle: Viikin ja Kulosaaren, Herttoniemen 
ja Kumpulan kartanoille. Nykyinen Kivi-
nokan niemi oli aiemmin saari, joka jo 
vuonna 1543 tunnettiin nimellä Brendöö. 
Se kuului keskiajalla perustettuun maati-
laan, jonka Ruotsin kuningas luovutti 
vuonna 1540 rälssitilaksi. Myöhemmin 
tilasta muodostui Brändön eli Kulosaaren 
kartano, jolla on monivaiheinen historia. 
Esimerkiksi sotamarsalkka Augustin Eh-
rensvärd perusti tilalle 1753 lastenkodin 
Viaporin sotilaiden orpolapsille. Monien 
omistajavaihdosten jälkeen vuonna 1907 
suuri osa kartanon maista myytiin Ab 
Brändö Villastadille, joka perusti Stuguön 
saareen Kulosaaren huvilakaupungin. Ku-
losaaren kartano ja ympäröivä maa-alue 
säilyivät yksityisomistuksessa vuoteen 
1919, jolloin ne myytiin Brändö Gårds 
Ab:lle.

Kesänviettoa Kivinokassa
Sörnäisten työväenyhdistys vuokrasi vuosi-
na 1916-25 Brändö-yhtiöltä Kivinokkaa, 
ja samoihin aikoihin niemen länsipäätä 
vuokrasi vuonna 1887 perustettu urheilu-
seura Helsingin Ponnistus. Kesäiltaisin ja 
-viikonloppuisin Kivinokka keräytyi täy-
teen nuoria. Aivan aluksi yövyttiin havu- ja 
risumajoissa, ja pian teltoissa. Kivinokan 
tanssilavalla riitti tungosta. 1920-luvun 
alkuvuosina siellä sai syntynsä Dallapé, 
josta tuli Suomen suosituin haitarijatsiyh-
tye. Vuonna 1927 koko niemi kartanoi-
neen siirtyi Helsingin kaupungin omistuk-
seen. Kun vuonna 1931 perustettiin 27 
hehtaarin suuruinen Kivinokan kansan-
puisto helsinkiläisten retkeily- ja telttailu-
alueeksi, alkoi todellinen kesänviettäjien 
invaasio. Vuonna 1934 vahvistettiin kan-

sanpuiston järjestyssääntö, jonka mukaan 
alueelle sai pystyttää kiinteiden lautapohji-
en päälle kangastelttoja ja pahvista ja puu-
kuitulevyistä tehtyjä majoja. Majat oli pu-
rettava talven ajaksi, ja ne koottiin uudel-
leen nurkkiin kiinnitetyillä hakasilla. Kun 
sodan aikana miehet eivät päässeet rinta-
malta purkamaan perheidensä kesäasu-
muksia, syntyi talven 1940-41 myötä kiin-
teä mökkiasutus Kivinokkaan. Rakentami-
selle saatiin tarkat ohjeet vuonna 1946, 
kun kaupunginarkkitehti Hilding Ekelund 
laati tyyppimajan piirustukset.
 Jarl Hemmer sijoitti novellinsa ”Den 
blå veckan” (kokoelmassa Budskap, 1928) 
tapahtumaan Kivinokan suositulla telttai-
lualueella kesällä 1920. Kun Matti Kassila 
alkoi tehdä novellin pohjalta elokuvaansa 
Sininen viikko (1954), jouduttiin ”Teltta-
niemen” ulkokuvaukset tekemään Bro-
marvissa, sillä Kivinokkaan oli nikkaroitu 
jo satoja lautarakenteisia kesämajoja.
 Nykyisin Kivinokassa on eri yhdistys-
ten alueilla yhteensä noin 800 mökkiä. 
Kaupunki on vuokrannut maa-alueet kesä-
maja- ja siirtolapuutarhatoiminnasta vas-
taaville yhdistyksille. Kartanon puutar-
haan vuonna 1934 perustetun Herttonie-
men Siirtolapuutarhan alueella on 182 
mökkiä, joiden alkuperäiset tyyppipiirus-
tukset laati arkkitehti Marius af Schulten. 
Niitä selvästi pienempiä kesämajoja on 
kolmen yhdistyksen vuokra-alueilla: Kivi-
nokkalaiset ry:n alueella 380, Ponnistus 
ry:n alueella 48 ja Helsingin kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestö 
KTV:n alueella noin 190 majaa. Kaikilla 
kolmella kesämaja-alueella on erilaiset 
tyyppimajat. Kaupunki on vuosikymmen-
ten kuluessa hyväksynyt alkuperäisiin 
tyyppipiirustuksiin erilaisia laajennuksia ja 
muutoksia. KTV:n ensimmäiset ”viikon-
loppumajat” rakennettiin jo 1930-luvun 
lopulla, ja valtaosa sodan jälkeisinä vuosi-
na. Kivinokan kesämajojen pihat on pyrit-
tävä pitämään mahdollisimman luonnon-
mukaisina. Toisaalta alueella on vuosikym-
menten ajan harrastettu toimeliasta puu-
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tarhanhoitoa, joten koristekasvit ovat va-
kiintuneet osaksi maisemaa.
 Kesämajayhdistysten jäsenillä on noin 
sata viljelypalstaa ja yhteinen sauna Kulo-
saaren kartanon lähellä. Kivinokassa on 
myös venesatama, kaksi uimarantaa, urhei-
lukenttiä ja tanssilava, jossa voi muutaman 
kerran kesässä tanssia humppayhtyeiden 
tahdissa. Ympäröivällä merenlahdella voi 
soudella, kalastaa ja uida - mutta kesällä 
2004 Vantaanjoesta tulvaveden mukana 
tullut jätevesi on heikentänyt veden laatua. 
Monet mökkiläiset kulkevat Lammassaa-
reen ja Kivinokkaan omilla veneillä, vartti-
tunnissa keskustasta.
 Kivinokassa on arvokas ja monipuoli-
nen kasvi- ja eläinlajisto. Niemen koillis-
rannat rajautuvat Vanhankaupunginlah-
den luonnonsuojelualueeseen, joka on 
kansainvälisesti merkittävä lintukosteikko. 
Kivinokan aarnimetsässä on kaupungin 
rakentama luontopolku ja lintutorni, josta 
voi tähyillä Viikin noin kolmeasataa lintu-
lajia.

Koiton Lammassaari
Vuonna 1883 perustettu Raittiusyhdistys 
Koitto on hallinnoinut Vanhankaupun-
ginlahden keskellä sijaitsevaa Lammassaar-
ta kesäsiirtolanaan jo vuodesta 1904 lähti-
en. Myös siellä yövyttiin aluksi havuma-
joissa, sitten kangasteltoissa. Vuoden 1913 
tienoilla alettiin koota pahvista kojuja, jot-
ka purettiin talveksi. Pysyviä lautamökkejä 
alettiin rakentaa 1940-luvulla. Lammas-
saaressa on nykyisin 112 kesämajaa, osa 
niistä 1940-50-luvulta. Saaren korkeim-
malla kohdalla kohoaa kansallisromantti-
nen Pohjolan Pirtti, joka oli 1960-luvun 
lopulle yksi Helsingin suosituimpia kesä-
ajan tanssipaikkoja. Jykevä, pyöröhirsinen 
paviljonki rakennettiin vuonna 1905 ark-
kitehti Vilho Penttilän Koitolle lahjoitta-
milla piirustuksilla. Lammassaaren kesä-
maja-alue tullaan suojelemaan asemakaa-
valla, jonka on määrä valmistua vuonna 
2007. Samassa yhteydessä kannattaisi 
suunnitella myös uusi majatyyppi.

 Luonnon keskellä vapaamuotoisesti si-
jaitsevat Kivinokan ja Lammassaaren kesä-
maja-alueet edustavat 1900-luvun alun 
moderneja eurooppalaisia pyrkimyksiä 
kaupunkien työläisyhdyskuntien terveelli-
sestä vapaa-ajanvietosta luonnon keskellä. 
Kesämaja-alueita on myös Helsingin Laut-
tasaaressa, Vasikkasaaressa ja Satamasaares-
sa sekä Espoon Varsasaaressa. Lauttasaaren 
kesämaja-alueet suojeltiin asemakaavalla 
vuonna 1997, ja kuusi vuotta myöhemmin 
hyväksyttiin melko matalalla profiililla 
tehdyt rakentamistapaohjeet laajennuspii-
rustuksineen. Koska vanhoja majoja kor-
vataan koko ajan uusilla, olisi Lauttasaa-
reen syytä suunnitella moderni 2000-lu-
vun majatyyppi.

Kivinokan tulevaisuus
Monet mökkeilevät Kivinokassa ja Lam-
massaaressa jo toisessa tai kolmannessa 
polvessa. Alueet ovat muuttumassa keski-
luokkaisiksi, ja koko ajan tulee uusia mö-
kinostajia. Oleilu luonnon helmassa vaati-
mattomissa puitteissa houkuttelee taas 
nuoria kaupunkilaisia, ja kiinteistövälittä-
jät myyvät parhailla paikoilla olevia kesä-
majoja jopa 20.000 eurolla. Nyt Kivinok-
kaan rakennetaan lämpöeristettyjä mökke-
jä, joissa voidaan käydä viettämässä talvi-
päivää takkatulen ääressä.
 Kivinokka on palvellut helsinkiläisten 
ulkoilualueena viime vuosisadan alkupuo-
lelta lähtien, ja se on merkitty seudullisesti 
merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ym-
päristöksi. Silti Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirasto esitti yleiskaavaan 2002 alu-
een rakentamista lähes kauttaaltaan niin 
sanotuksi pientalovaltaiseksi asuntoalueek-
si. Siihen asti Kivinokka oli yleiskaavassa 
virkistysaluetta. Perinteikäs, 74 vuotta toi-
minut kansanpuisto on nyt joutunut selvi-
tysalueeksi ja poliittisten kiistojen koh-
teeksi.
 Kivinokan rannat, lahdelmat ja kum-
puilevat kalliomaisemat tarjoavat kaikille 
avoimen virkistysalueen, jossa lomittuvat 
vehmas metsäluonto, kartanopuisto ja työ-
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väen puutarhakulttuuri. Helsinkipuistoon 
kuuluva Kivinokka on tuhansien helsinki-
läisten aktiivisesti käyttämä sisäsaariston 
luonto- ja vapaa-ajanviettoalue. Sen säilyt-
täminen nykyisessä käytössään on tärkeää.

Kirjoittaja Harri Hautajärvion arkkitehti ja 
Arkkitehti-lehden päätoimittaja.

Lähteet:
Eero Haapanen: ”Sörkkalaisten Vanhankaupunginlah-
ti”, Viikki. Helsingin Vanhankaupunginlahden historiaa 
ja luontoa, Tammi, Helsinki 2000.
Erkki Halminen: Kulosaaren kartano vuosina 1937-
1987, Helsingin KTV, 1987.
Kivinokka, kesäinen keidas. Kivinokkalaiset ry:n 
70-vuotishistoriikki, Helsinki 2001.
Kivinokan kesämajat. Rakentamistapaohjeet, Helsingin 
kaupunki, Rakennusvirasto, 1998.
Lauttasaaren kesämajat. Rakentamistapaohje, Helsingin 
kaupunki, Rakennusvalvontavirasto, 2003.
Marja Terttu Knapas: Korkeasaari ja Seurasaari, helsin-
kiläisten ensimmäiset kansanpuistot, Entisaikain Helsin-
ki X, Helsinki-seura, 1980.
Bo Lönnqvist: Vanhoja kartanoita Helsingin seudulla. 

Arkkitehdit Marja Sopanen ja Olli Sarlin rakentavat itselleen mökkiä Kivinokan luoteis-
rannalle. Pilarit on valettu IV-putkien  avulla anturoiden päälle ja runko koottu verstaalla 
esivalmistetuista osista. Arkkitehdit ovat teettäneet perustukset ja rungon ja tehneet loput 
itse. Eristeinä on selluvillaa ja pellavaeristettä, ja seinät maalataan punamullalla. Ikkunat 
on pelastettu roskalavalta Kruununhaasta.

Schildts, Vaasa 1995.
Lauri Putkonen: Herttoniemen rakennettu ympäristö, 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 
1994:23, Helsinki 1994.
Suomen kansallisfilmografia 5. Vuosien 1953-1956 suo-
malaiset kokoillan elokuvat, Valtion painatuskeskus, 
Suomen elokuva-arkisto, Helsinki 1989.
Katri Vala, Kootut runot, WSOY, 1977.
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Näin toteaa Tove Jansson Klovharu-luo-
don historiasta. Yhdessä Tuulikki Pietilän 
kanssa toteutettu kirja Haru, eräs saari on 
ihastuttava Pellingin ulkosaariston kuvaus. 
Kertomus koostuu Toven ja Kråkön Brun-
strömin muistiinpanoista, Toven Ham-äi-
din ja Tuulikki Pietilän edesottamuksista 
luodolle lähes kolmen vuosikymmenen ke-
siksi rakentuneessa pienyhteisössä.
Tove kuvaa Harun luontoa vuodenaikojen 
vaihtelussa, eläinmaailmaa, ihmisten mie-
lenliikkeitä ja hauskoja sattumuksia tark-
kanäköisellä hellyydellä. Kirja on kuvitettu 
Tuulikki Pietilän Harun maisemia esittä-
vin akvatinta- ja laveeraustöin.
Toven omista sekä Brunströmin muistiin-
panoista koostetuista otteista muotoutuu 
näkymä Harun mökin rakennusurakkaan 
ja luotoelämään. Syksyllä 1964 alkoivat 
Harun mökin rakennustyöt.

Mutta mitä tapahtui sitä ennen?
Minä olin hyvin pieni kun päätin että mi-
nusta tulee Kummelskärin majakanvartija. 
Tosin siellä on vain vilkkuloisto, mutta minä 
suunnittelin rakentavani paljon suurem-
man, komean majakan josta voisi tähystää ja 
hoitaa koko itäistä Suomenlahtea — siis sit-
ten kun minusta tulisi iso ja rikas.
Minä olen kuvanveistäjän tytär mutta Too-
tin isä oli timpuri, ja siksi hän tekee mielui-
ten puusta, joko käsittelee raskaita komeita 
lankkuja tai leikkii höyhenenkevyellä balsa-
puulla. Me etsimme metsästä katajaa. Meren 
rannalta löysimme outoja kovia puulajeja 

M a r j o  V e p s ä

“ T o T T a h a n  m i n ä  T i e d ä n 
e T T ä  m e r i l i n n u T  T u l i v a T 
e n s i n ! ”

joiden nimeä en tiennyt. Niistä Tooti muo-
toili pikkuruisia esineitä jotka vaativat ai-
kaa ja kärsivällisyyttä.
Mutta Tooti sanoo, että ison rakentaminen 
on aivan eri asia, silloin on oltava päättäväi-
nen ja luotettava täysin kykyynsä laskea ja 
mitata ja sovittaa senttimetrin tarkkuudella. 
Ei vaan millimetrin.
Joskus sitä rakentaa kestävää ja vankkaa, 
joskus vain koristeeksi, joskus molempia.
Pellingin peruskartassa näkyy Glosholmista 
länteen kokonainen kaari asumattomia luo-
toja, jotka mahdollisesti ovat tekemisissä me-
ren pohjan oikukkaanmuotoisen harjun 
kanssa. Kaulaketjun suurin ja kaunein hel-
mi on Kummelskär.
Sittemmin unelma saavuttamattomasta 
muuttui leikittelyksi mahdollisen kanssa ja 
viimein kiukkuiseksi itsepäisyydeksi joka ei 
suostunut luovuttamaan, kunnes Kalastus-
seura sanoi ykskantaan että minä häiritsisin 
lohta, ja asiahan oli sillä selvä.
Mutta noin kahden meripeninkulman pääs-
sä Kummelskäristä rannikolle päin oli pik-
kusaaria joista kukaan ei piitannut yksi niis-
tä oli Bredskär ja sen saattoi vuokrata.
Kummallista että näin suuri ja kauan kestä-
nyt pettymys voi niin nopeasti unohtua uu-
den rakkauden tähden, mutta niin tapahtui 
— kaikki me jotka muutimme sinne olimme 
kohtakin sitä mieltä että olimme löytäneet 
paratiisin. Me kaunistimme ja tärvelimme 
yhtä hilpein mielin, meillä oli kaikkea, jos-
kin pienoiskoossa; vähän metsää, polkuja ja 
sammalta, vähän suojaisaa hiekkarantaa ve-
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Hän (Tooti) tekee taas työtä. Kuparilevyjä ja laveerauksia. Enimmäkseen laguunia, 
laguunia joka on pilvien ja lintujen peili, laguunia myrskyssä, kuutamolla, usvassa, ja 
kallioita, ennen kaikkea kallioita, karia, kiviä. Kaikki on nyt rauhallista.
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Tuli kesä jolloin oli äkkiä vaikea saada verkkoja nostetuksi. Maasto alkoi hangoitella 
vastaan ja kävi petolliseksi. Se ei niinkään säikäyttänyt vaan hämmästytti meitä, ehkä me 
emme olleet vielä kyllin vanhoja, mutta varmuuden vuoksi minä muurasin pari askelmaa 
ja Tooti viritti sinne tänne muutaman apuköyden ja käsikahvan ja jatkoimme entiseen 
tapaan mutta söimme vähemmän kalaa.
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Kaikki ihmisethän tietävät että Suomessa joka tuvalla on oltava oma kotipihlaja talon 
nurkalla, se kuuluu asiaan ja on rauhan ja yhteenkuuluvuuden merkki. Meidän kotipihla-
jamme on saaren ainoa puu. Kun pihlaja oli pieni räjäytettävät kivet pirstoivat sitä, mutta 
se toipui ja haaroittui monista juuriversoista ja siitä tuli vankka pensas joka vähitellen 
yhtyi Rosa Rugosaan ja muodosti viidakon, pienehkön mutta tiuhan. 
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Vähitellen kehittelimme salaisen leikin, jonka perusta oli se että esineiden annettiin vaihtaa 
paikkaa. Me kuvittelimme missä nämä kapistukset, nämä liian pitkään kunnioitetut pikkuesi-
neet voisivat ns. piristyä — olivat ne sitten perittyjä, valloitettuja tai rannalta löydettyjä.
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nettä varten, jopa pikku suo ja siinä pari 
niittyvillatupsua, me olimme saaresta ylpei-
tä!
Ja me halusimme ihailua, halusimme ylväs-
tellä, houkutimme sinne ihmisiä ja he tuli-
vat, ja palasivat kesä kesän jälkeen, yhä lisää 
ihmisiä. Joskus heillä oli ystäviä mukanaan, 
välillä ystävien menetys, ja he puhuivat pu-
humistaan kaipuustaan yksinkertaisuuteen, 
alkukantaiseen, ja varsinkin yksinäisyyden 
kaipuustaan.
Vähitellen saari tuli täyteen ihmisiä. Tooti ja 
minä aloimme miettiä siirtymistä kauem-
mas.
Yritimme laimeasti Kummelskäriä, mutta 
kuulemma me olisimme häirinneet turskaa.

Saarella on monta nimeä: saari. luoto, 
kari, haru
Kummelskärin jälkeen tulivat Musblötan, 
Kärinngskreven ja Bisaball, vähän hervotto-
mia saaria joille voi nousta mahdollisesti 
vain kalastajia tai metsästäjiä ja viimeisenä 
rivissä oli Klovharun, siis luoto joka on hal-
jennut kahtia: siellä me tahdoimme asua.
Luoto on kooltaan noin 6-7000 neliömetriä, 
muodoltaan kuin atolli jonka keskellä on 
laguuni ja ympärillä kallioita; laskuveden 
aikana laguunista tulee järvi.
— — Ei siis vuokrasopimusta mutta ker-
naasti pikku lahjoitus Kalastusseuralle. Ren-
nosti vaan, hän (Pellingin patriarkka) sanoi, 

Eräänä myöhäiselokuun iltana menin mäelle, oli syyspimeää ja aika lämmintä, etäällä 
kulki ohi dieselvene. Tulin miettineeksi että joku ohiajaja näkee meidän valaistun ikku-
namme, nousee maihin ja kiipeää kalliota ylös, ja vaikka hän tietää ettei kuulu hyviin 
tapoihin kurkistaa ikkunasta ennen kuin on koputtanut, hän ei voi vastustaa kiusausta, 
ja hän näkee rauhallisen kuvan kahdesta ihmisestä jotka istuvat pöytälampun kajossa 
toisiaan vastapäätä, kumpikin puuhaten omiansa ja vailla tarvetta sanoa sanaakaan.
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Ham ilmaisee hämmästyksensä niitä ihmisiä kohtaan jotka tulevat kysymään. Eikö täällä 
ole yksitoikkoista kun näkyy vain kiviä ja taivaanranta, ja emmekö me koskaan kaipaa 
luontoa.
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asettakaa Söderbyhyn esille kyllä- ja ei-lista, 
jos minä kirjoitan kyllä niin muut varmaan 
noudattavat esimerkkiä.
Kiinnitimme listan kauppapuodin kuistino-
veen, ja siihen ilmaantui pelkkiä kylliä.
Me lähetimme listan Porvoon maalaiskun-
taan ja anoimme rakennuslupaa.
Odotusajan asuimme Harulla teltassa. Satoi 
taukoamatta.  Me uneksimme siitä miltä 
mökki näyttäisi. Huoneessa olisi neljä ikku-
naa, yksi joka seinällä. Kaakossa anoimme 
tilaa suurille myrskyille jotka raivoavat saa-
ren poikki, idässä kuu saa peilata laguunissa 
ja lännessä on kallioseinämä jossa kasvaa 
sammalta ja kallioimarretta. Pohjoiseen on 
voitava tähystää jotta näkisi mitä on tulossa 
ja ehtisi totutella.

Brunström Kråkölta
Ajattelimme että jos mökki rakennetaan sen 
pitäisi sijaita aika korkealla kalliolla, mutta 
ei huipulla, koska siellä saa olla vain meri-
merkki, ehkä vähän laen alapuolella, niin 
että vain savupiipun näkee mereltä päin. Siis 
vastavalossa ja niistä veneistä jotka lipuvat 
ohi muuten vain.
Brunström Kråkölta. — —  se ei mene ikinä 
läpi, hän sanoi, ei edes Porvoossa jossa asioi-
hin suhtaudutaan vähän leväperäisesti, siis 
rennosti. Te ette tule ikinä saamaan raken-
nuslupaa. Ainoa mitä voitte tehdä on aloit-
taa rakentaminen heti paikalla. Viranomai-
silta vie valtavasti aikaa päättää mitä he 
tahtovat, ja juuri silloin on oltava valppai-
na. Laki sanoo ettei mitään saa purkaa jos 
rakentaja on saanut hirret pystyyn katonhar-
jaan asti. Uskokaa minua, Brunström sanoi, 
minä osaan nämä asiat. Olen rakentanut 
tönöjä pikapikaa sinne sun tänne, jollei 
muuten niin ärsyttääkseni joitain naapurei-
ta, esimerkiksi pernajalaisia tai pellinkiläi-
siä.
Brunsrtöm selitti ettei hän tarvinnut kovin 
paljon aikaa, vaikka syyssäistä ei voi olla 
varma. Hän toisi mukanaan Sjöblomin ehkä 
Charlien ja Helmerin, ja ennen muuta oli 
Suuri Kivi räjäytettävä.
Brunström sanoo ettei räjäytystä ja kellaria 

lueta rakennustöiksi, on oltava rakennuksen 
runko eikä se kestä talvea ilman kattoa. Niin 
että kiire on. Ennen lunta, hän sanoo.
Kun Suuri Kivi oli räjäytetty kävi ilmi että 
sammakkolampi oli hyvin syvä ja täpötäyn-
nä kiviä. Kaikki väännettiin mereen ja suu-
ri lampi syveni syvenemistään, valtaisa kella-
ri, suurempi kuin mitä mökistä tulisi, maan-
alainen yllätys.
Meidän kellarimme oli suurin kellari mitä 
koskaan on kaivettu, ainakin näillä seuduin, 
25 neliötä ja kahden metrin syvyinen.
— — saatiinkin tänään paljon aikaan; put-
kijohdot ovat paikallaan ja osittain kivisoran 
peitossa, sementti vuoraukseen on merkitty 
oven paikka.

Brunströmin muistiinpanoja
Tove on kirjannut ylös myös Brunströmin 
työmaapäiväkirjaa, rakennustarvikelista-
uksia ja saaristolaisviisautta. Ja lieneekö 
arkkitehdillä (Raili Pietilä) sormensa pelis-
sä?
18. lokakuuta: Porvooseeen / Suojapaperia / 
Solignum no 2, 40 l / Kattonauloja 10 kg 2 
½, 10 kg 4 ½ / 50 m2 tervapahvia / 30 m2 
Öljykyllästettyä 30 kpl / 4 kpl Tiivistyspape-
ria
Liikkeellä on muuten pahoja huhuja joiden 
mukaan joku Kalastusseuran tyyppi on il-
miantanut meidät Porvoon Rakennusviras-
toon laittomasta toiminnasta, sanoen että me 
häiritsemme siikaa. Joten nyt pitää panna 
töpinäksi.
 — — Näissä niin kutsutuissa arkkitehtuu-
ripiirustuksissa on totisesti laskettu ja arvioi-
tu joka millimetri, mutta on vaikeata tajuta 
että pikkuinen tönö pitää rakentaa tämmöis-
ten tapojen mukaan ja siinä on se vaara että 
tällä lailla me ei saada runkotolppia paikal-
leen ennen lunta. Sanavaihtoa Sjöblomin 
kanssa. Hän tutki arkkitehtuuripiirustuksia 
puoli päivää Pietilän kanssa...

Ollaan marraskuussa
Brunström on kärsimätön ja hoputtaa meitä 
koko ajan. Känisee Sjöblomin kanssa latti-
alankuista jotka ovat pressun alla ja tahtoisi 
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Kun Ham tuli vanhaksi hän nukahteli päivän mittaan ja herättyään oli kaikesta päätellen 
ollut koko ajan valveilla. Täytettyään 88 hän sanoi että kesäkuun yksi monista hyvistä 
puolista on se että päivä ja yö ovat yhtä, eikä kukaan huomaa että joku nukkuu kun 
nukuttaa tai lakkaa valvomasta kenenkään tietämättä.
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alkaa työt niin pian kuin suinkin ja Sjöblom 
sanoo että lankut saavat kuivua kevääseen 
asti sillä lattian laskeminen on tärkeä juttu 
ja lattia on talonväen ylpeys sillä sen  päällä 
he kaikki tulevat elämään koko lopun ikään-
sä.
Ollaan marraskuussa ja rakennetaan minkä 
keritään, hauskaa! Ja kylmää!
Brunström palasi kotiin ja hänellä oli peräs-
sään valtava laivanmasto, noenmusta ja 
kaikki varusteet tallella, hän sanoo että se on 
lahja ja yllätys ja siitä tulee kurkihirsi, sitten 
hän huuteli Sjöblomia apuun mutta Sjöb-
lom huusi takaisin että hänellä oli kädet 
täynnä. Silloin Brunström hinasi maston ul-
koreunalle missä kallio kohoaa pystysuorana 
ja huuteli taas. Sjöblom tuli runkotolppien 
välistä esiin ja kiljui ettei kukaan voi saada 
mastoa ylös tuota tietä eikä arkkitehdit ole 
mitään kurkihirttä piirtäneet! Ja painui ta-
kaisin rakennustöihin.
Myöhemmin Brunström alkoi selittää kurki-
hirren ideaa, että se suojelee talonväkeä ja 
valvoo heidän elämäänsä, mikä katto se sem-
moinen on jossa ei kurkihirttä ole? Eikä niis-
tä arkkitehtien kujeista ikinä tiedä mitä ne 
on laskelmiinsa sotkeneet.
Holmberg kävi tuomassa postin, rakennuslu-
pa oli myönnetty! Jassoo, sanoi Brunström, 
että se ei nyt sitten enää ole laitonta, sehän 
hyvä.

Lisää Brunströmin kirjauksia
5. marraskuuta: Alettiin kiinnittämällä bi-
tuliittilevyjä ja vuorauksia.
9. marraskuuta:  — — saatiin justiin seinät 
peittoon kun alkoi tulla lunta, ja sitten pääl-
le vettä, kastuttiin melkoisesti. Saatiin tila-
päinen katto päälle, kello oli silloin 15.30...
10. marraskuuta:  Lähdettiin töihin kuten 
tavallista ja alettiin naulata viimeistä sei-
nää.
12. marraskuuta: Kaikki ulos tekemään vii-
me silausta. Pantiin koko hoito pakettiin 
kevättä 1965 varten, ja kello 15 lähdettiin 
ja surffattiin kovassa myötätuulessa Kråkö-
hön.

Brunström jatkaa työmaakirjauksia kevääl-
lä 1965.
— — viime kerrasta on aikaa, kirjoitan nyt 
keväällä 1965. Jatkamme rakentamista. Ti-
lasin ikkunoita ja ovia 9. tammikuuta, sa-
moin vanhanaikaisen rautalieden Hattulas-
ta 18. helmikuuta. 8. huhtikuuta Sjöblom ja 
minä Porvoosta ikkuna- ja oviöljyä. 25. 
huhtikuuta ikkunanpuitteet pinottu vajaan. 
2. toukokuuta lasit paikoilleen ja saranat 
kiinni.
3. toukokuuta: Kråköhön klo 14 hakemaan 
lattiavasoja ja ikkunoita.
5. toukokuuta: Savupiippupohja muotoiltu 
ja vasat sahattu, hiekka paikallaan ynnä 
muuta pientä. Tyyntä koko ajan, suuria jää-
lauttoja, tytöt pohjustavat ikkunoita ja kar-
meja. Meri lepää ja nukkuu.
7. toukokuuta: Sundberg ja Lindström Krå-
kösta ovat mukana töissä mutta jotenkin 
tämä rakentaminen käy ronkelimmaksi jos 
on liikaa väkeä... Sjöblom panee ikkunoita 
paikalleen ja Vanharouva (Ham Jansson) 
joutuu sirtymään koko ajan ettei olisi tiellä. 
Sjöblom sanoo että on mahdotonta naulata 
varovasti. Pikesin kellarin lattian...
11. heinäkuuta: — — ei ole paljon kirjoit-
tamista nyt kun maja on likipitäen valmis. 
Vain jotain tuulia ja säätä koskevaa. Ai niin, 
tänään tuli kaksi ovea, yksi sisäovi ja yksi 
kellariin, sekä kansiluukusta tehty pöytä. Kel-
lo on 22, verkot lasketaan viimeistä kertaa.

Telttasauna ja puuvaja
Telttasauna on lajissaan loistava keksintö: 
tavallinen kamiina ja mustia kiuaskiviä, 
kahdet lauteet, vesisaavi ja kousa ja niin 
edelleen, aivan kuten kuulee, jopa hyvin pik-
kuinen tila jossa nipin napin mahtuu riisu-
maan ja pukemaan, kaikki niin kuin pitää-
kin, ja telttakankaasta tehty.
 Ja minä rakensin puuvajan. Muurasin sen 
räjäytetyistä kivistä, kelpuutin ainoastaan 
punaisen ja keltaisen kiven. Puuvajasta tuli 
vähitellen soikion muotoinen, niinpä katon 
oli oltava kupoli ja muuria oli jatkettava 
vankalla puurungolla joka tietysti myös oli 
soikion muotoinen. Tämän kaltaiset ongel-
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mat ovat joskus hyvin rauhoittavia. Minä 
etsin kauan oikeaa kaarenmuotoa Pellingin 
metsistä. Sen jälkeen Tooti porasi kupolin 
kaareville metallirakenteille reiät mäntypuu-
hun Black and Deckerinsä ja Hondansa 
avulla.
Siitä tuli oikein hieno.
Metallirakenteet peitetään kattohuovalla ja 
eristetään kiehuvalla piellä. Pikeä keitetään 
rautapadassa. Mutta kun piki alkaa olla kä-
siteltävissä ja vedettävissä pitkiksi säikeiksi ei 
pidä hätiköidä —  ne voivat katketa rätkäh-
tää... Kun katto on pietty se peitetään ruoho-
mättäillä jotka kiinnitetään tuulenkestäviksi 
vanhalla kalaverkolla. Kupoli koristetaan 
kattosipulilla, vaikka myyrät luultavasti syö-
vät sen.

Liljat nuo
Joka kesä sama pääskysten odotus. Brunström 
väitti että ne asettuvat ainoastaan taloihin 
joissa asuu onnellista väkeä, mutta eivät sil-
loin jos talo on maalattu Valtilla tai Pinote-
xillä. Pääskyset tulivat...
Toisinaan Brunström ... kävi ... ja sanoi 
aina: Täällä sitä vain rauhan liljat keinuvat, 
täällä ei enää tapahdu mitään ja mitäpä nyt 
pitäisikään tapahtua, niin että hei sitten 
taas.
Vihkonsa loppuun Ham kirjoittaa ja allevii-
vaa: liljaa ei pidä koristella.
Eipä tietenkään. Varmaan Raamatusta. Ja 

minä tiedän kyllä mitä se tarkoittaa; että me 
olemme yrittäneet muuttaa niityn puutar-
haksi ja tiheikön puistoksi ja kesyttää rannan 
laiturilla ynnä muuta mitä olemme tehneet 
väärin, totisesti!
Tekeehän sitä virheitä. Mutta entä sitten?
Kesti kauan ennen kuin tajusimme että saa-
ren oli saatava hoitaa dramatiikkansa omal-
la tavallaan.
Kun tuli liian hiljaista, minä nousin mäelle, 
ja jolleivät lokit kirkuneet täyttä kurkkua, 
olivat ilma ja tuulet sentään äänessä, ja jos-
kus aivan tyynellä saattoi kuunnella huo-
maamatonta taukoamatonta tapahtumista 
maassa, pihlajan juurella tai avokuistilla, 
varsinkin yöllä. Ja sumussa huusivat laivat. 

Tove lahjoitti mökin 1990-luvun alkupuo-
lella Pellingin Kotiseutuyhdistykselle (Pel-
linge Hembygdsförening), jonka kautta 
mökkiä voi vuokrata kesäkautena.
Aika on jättänyt Tovesta, Brunströmistä ja 
Sjöblomista, mutta Harun mökki uhmaa 
Suomenlahden kipakoita kaakkoistuulia.

Kirjoittaja, arkk.yo Marjo Vepsä, on perehty-
nyt Pietilöiden arkkitehtuuriin.

Otteet Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän 
kirjasta Haru, eräs saari. Suomennos Liisa 
Ryömä. WSOY, Porvoo: 1996. 
Kuvat Mikael Sundman.
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A r v o i s a  v a s t a a n o t t a j a

Suomen kansallismuseon ylijohtaja, dosentti Ritva Wäre täyttää 60 vuotta syyskuun 20. 
päivänä 2005. Museotyön ohella hän on toiminut Helsingin yliopistossa taidehistorian 
assistenttina, vs. professorina, lehtorina ja dosenttina. Taidehistorian seura haluaa 
kunnioittaa hänen merkki-päiväänsä julkaisemalla juhlakirjan, jonka keskeisinä 
teemoina ovat taiteentutkimuksen ohella museologia ja Suomen museolaitoksen 
historia. 

Taidehistoriallisia tutkimuksia -sarjan numerona 31 ilmestyvässä kirjassa on 16 artikkelia, joiden 
kirjoittajista useat ovat Ritva Wäreen nykyisiä tai entisiä työtovereita. 

Anne Aurasmaa, Museon muisti
Helena Edgren, Beställaren och bildinnehållet – några exempel från Finlands medeltida kyrkor
Outi Järvinen, Kansallinen museohanke ja numismaattiset kokoelmat
Juhani Kostet, Tuntematon Hans Hansson – kaupunkien reguloija ja Pietari Brahen luottomies
Eija-Maija Kotilainen, Haasteena esitellä vieraita kulttuureita
Jouni Kuurne, Perimätiedon painolasti, eli voiko mihinkään uskoa?
Ildikó Lehtinen, Akseli Gallen-Kallelan Unkarin tuomiset. Museoesineiden jälkikoodauksesta
Pinja Metsäranta, Näyttelykoneesta veistokseksi – modernin taidemuseorakennuksen roolit 
Asko Mäkelä, Digi tuli museoon
Susanna Pettersson, Nils Abraham Gyldén taideyhdistysliikkeen juurilla 
Hanna Pirinen, Kaksi enkelikaappia Kansallismuseon kokoelmista
Hanne Selkokari, Talvi Berliinissä. Eliel ja J. R. Aspelinin kirjekeskustelut kansallismuseo hankkeesta 
talvella 1893–1894
Pirkko Sihvo, Larin Paraske – taiteilijain modelli museossa
Kerstin Smeds, Om utställningars mening
Tuukka Talvio, Raha-, mitali- ja taidekabinetti Suomen kansallismuseon edeltäjänä
Janne Vilkuna, Kaksi Niemelää – torpan paikka Konginkankaalla ja torpan rakennukset Helsingissä

Tällä kirjeellä kutsumme Teidät mukaan onnittelemaan ylijohtaja Ritva Wärettä. Nimenne 
julkaistaan kirjan tabula gratulatoriassa, kun olette maksaneet 30 euroa 30.4.2005 mennessä 
Taidehistorian seuran tilille Nordea 103130- 779764 (huom! viitenro 4404). Pyydämme Teitä 
merkitsemään viesti-kohtaan nimenne (tai yhteisönne nimen) siinä muodossa kuin haluatte sen 
tulevan tabulaan sekä osoitteen, johon valmiit julkaisut voidaan lähettää. 

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa seuran sihteeri Johanna Vuolasto, puh. 040 764 0005 (johanna.
vuolasto@luukku.com).

Taidehistorian seuran puolesta
Ritva Wäreen 60-vuotisjuhlakirjan toimituskunta

Anne Aurasmaa, Helsingin yliopisto Helena Edgren, Museovirasto
Hanna Pirinen, Jyväskylän yliopisto Tuukka Talvio, Museovirasto
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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 
3.5.2005 klo 17.00. Paikkana Arcada – Nylands Svenska 
yrkeshögskola. Arcada sijaitsee Kustaa Vaasan tien sillan 
vieressä, Jan-Magnus Janssonin aukio 1. Raitiovaunu 6 
(15 minuuttia Rautatienorilta) ja kaikki Hämeentien suunnan 
bussit. Arabian kauppakeskuksen pysäkki

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta
4. Vuoden 2004 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
hyväksyminen
5. Tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden 
myöntäminen johtokunnalle
6. Muut asiat
7. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
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J Ä S E N M A K S U L O M A K E

T U L E E  P I A N .

M A L T A  O D O T T A A !
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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 4

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous järjestettiin 27.4.2004 Tai-
teen talossa, Lintulahdenkatu 5:ssä. Koko-
uksessa oli läsnä 14 jäsentä.

Syyskokous järjestettiin 30.11.2004 Sal-
misaarentalossa. Kokouksessa oli läsnä 70 
jäsentä. Seuran johtokunnan uudeksi jäse-
neksi valittiin arkkitehti Simo Freese.

Esitelmätilaisuudet ja seuran ekskursiot
Kevätkokouksen yhteydessä tutustuttiin 
Sörnäisissä Elannon entisestä leipätehtaas-
ta korjattuun Taiteen taloon, jonka uusiksi 
käyttäjiksi tulivat mm. Kuvataideakatemia 
ja Suomen Kansallisoopperan balettikou-
lu. Muutostyöstä vastasi arkkitehtitoimisto 
Brunow & Maunula.

21.4.2004 järjestettiin Art deco –seminaa-
ri Balderin salissa, jonne osallistui reilut 60 
henkilöä. Seminaarin jälkeen oli järjestetty 
bussiekskursio eri kohteisiin Helsingissä. 
Tilaisuudessa esitelmöivät arkkitehti Tom-
mi Lindh, professori Riitta Nikula ja pro-
fessori Simo Paavilainen.

Läntiselle pääkaupunkiseudulle suuntau-
tuneelle kevätekskursiolle 22.5. osallistui 
n. 40 henkeä.

Kesäekskursio tehtiin Ruotsiin, Mälarenin 
alueelle. Elokuussa tehdylle matkalle osal-
listui 16 henkeä. 

Syyskokouksen yhteydessä tutustuttiin en-
tiseen Alkon taloon, Salmisaarentaloon, 
jonka saneeraus ja käyttötarkoituksen 
muutos Oikeustaloksi oli juuri valmistu-
nut. Talon korjaushankkeen pääarkkitehti 
oli Tuomo Siitonen, joka myös esitteli ta-
loa seuralle.

Arkkitehtihaastattelut
Seura teki vuoden aikana kolme uutta ark-
kitehtihaastattelua. Kaikki haastattelut ko-
pioitiin CD-muotoon ja tullaan vuonna 
2005 lahjoittamaan Suomen rakennustai-
teen museon kirjastolle.

Aloitteet ja kannanotot
Seura antoi lausunnon Tapiola Garden –
hotellin laajennusehdotuksesta.

Rakennustaiteen seuran Puurakennuspal-
kinto
Toimintavuonna ei jaettu Puurakennus-
palkintoa.

Jäsentiedotteet
Seura julkaisi vuoden aikana neljä jäsentie-
dotetta.

Internet-sivut
Seuran Internet-sivut ovat olleet jäsenistön 
käytössä. Sivuilla on vieraillut n. 30.000 
kävijää vuodessa.

Taiteentutkija-lehti
Seura julkaisee Taiteentutkija-lehteä yh-
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dessä Taidehistorian seuran kanssa. Vuon-
na 2004 ilmestyi lehden 3. numero.

Seura jatkoi Helsingin seudun kulttuuri-
ympäristöoppaan suunnittelua.

Edustukset
Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjes-
tössä (International Council on Monu-
ments and Sites).
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskun-
nan jäsen.
Seuran edustajana Suomen rakennustai-
teen museon edustajistossa oli arkkitehti 
Mona Schalin (2004–2006).
Seuran edustajana Alvar Aalto –mitalitoi-
mikunnassa oli arkkitehti Pekka Pakkala 
(toimikausi 2001-2005).

Seuran talous
Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmak-
suista (20 €/jäsen, 10 €/opiskelijajäsen, 
400 €/ainaisjäsen ja 170 €/tukijäsen) sekä 
valtionavustuksesta, jota vuonna 2004 
myönnettiin 5.000 euroa. Opetusministe-
riö myönsi lisäksi arkkitehtien haastattelu-
tutkimusta varten 10.000 euroa.

Jäsenet
Seuralla oli vuoden 2004 lopussa 642 jä-
sentä, joista 161 ainaisjäsentä ja 1 tukijä-
sen.

Johtokunta
Seuran puheenjohtajana toimi arkkitehti 
Mikael Sundman ja varapuheenjohtajana 
FT, dos., prof. (mvs.) Kirsi Saarikangas. 
Johtokunnan jäsenet olivat tutkimuspääl-
likkö Sten Björkman, arkkitehti Simo 
Freese (joulukuu 2004-), arkkitehti Olli-
Paavo Koponen, arkkitehti Tommi Lindh, 
FT Anne Mäkinen (marrakuuhun 2004 
saakka), arkkitehti Roy Mänttäri, tutkija 
Kristiina Paatero, arkkitehti Mona Schalin 
ja FL, tutkija Helena Soiri-Snellman.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa. Lisäksi kokouksia pitivät johtokun-
nasta muodostetut alaryhmät.

Taloudenhoitaja ja sihteeri
Seuran taloudenhoitajana toimi merko-
nomi Minna Aromäki.
Sihteerinä toimi FM Hanna Galtat (loka-
kuuhun 2004), lokakuusta eteenpäin sih-
teerinä toimi FM Johanna Nurminen.

Johtokunta
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Puheenjohtaja
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, professori (mvs.) KIRSI SAARIKANGAS
toimi:   Kristiina-instituutti, PL 59, 00014 Helsingin 

yliopisto, p. 09-1912 2759
koti:   Mechelininkatu 26 A 5, 00100 Helsinki,  

p. 09-493662
sp:  kirsi.saarikangas@helsinki.fi

Jäsenet

FK, tutkimuspäällikkö STEN BJÖRKMAN
toimi:  Espoon kaupunginmuseo, Ahertajantie 5, 

02100 Espoo, p. 09-8165 7032,  
gsm 050-364 7947

sp: sten.bjorkman@espoo.fi

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

Arkkitehti TOMMI LINDH
toimi:  Museovirasto, rakennushistorian osasto,  

PL 169, 00511 Helsinki, p. 09-4050 9459 
koti:  Ritarinkaari 17, 06100 Porvoo,  

p. 019-543982, gsm 044-5621625
sp: tommi.lindh@saunalahti.fi

SIMO FREESE 
toimi:  Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 
 Uudenmaankatu 15 A 5, 00120 Helsinki 
 p. (09) 62291712, fax (09) 6229 1750 
koti:  Väinämöisenkatu 29 A 14, 00100 Helsin-
ki,  

 p. (09) 496221, 040–7571277 
sp: simo.freese@schulman.fi
Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi:  Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri, Kapteeninka-

tu 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:  Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit, 

Punavuorenkatu 4 B, 00120 Helsinki, fax 
09-673120, gsm 040-532 9558

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

sp: mona.schalin@pp.inet.fi

FL, tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
koti:  Rauhankatu 1 c B 35, 20100 Turku,  

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

Sihteeri
FM JOHANNA NURMINEN
toimi:  Museovirasto, rakennushistorian osasto, PL 

169, 00511 Helsinki, p. 09-4050 9427
koti:  Pietarinkatu 11 A 12, 00140 Helsinki, gsm 

050 355 3013
sp: johanna.nurminen@nba.fi

Taloudenhoitaja
ERIK SJÖHOLM



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 puuttuvia 
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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