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Mikael Sundman

Päätoimittajan palsta

vuosisadalla. Kiseleff & Heikel-toimisto ei
suinkaan ollut ainoa, jossa toinen oli arkkitehti, toinen rakennusmestari.
Luonnollisesti on myös ollut paljon
jännitettä arkkitehtien ja rakennusmestareiden välillä. Jugendin aikoihin moni
eliittiarkkitehti kauhisteli rakennusmestareiden aikaansaannoksia Tehtaankadun
eteläpuolella ja Katajanokalla. Arkkitehtien punnittua kansallisromantiikkaa pidettiin ihanteena. Kansanmiesten romantiikkaa kauhisteltiin ja mollattiin.
Tämä teemanumero pureutuu arkkitehtien ja rakennusmestareiden suhteisiin.
Tavallaan rakennusmestareita tarkastellaan
arkkitehdin ja tutkijan näkökulmasta. Tosi
myös päinvastainen näkökulma on edustettuna.

kaupungin rakentaminen on tavattoman
monen tahon yhteistyön tulosta. Jos yksi
tärkeä linkki tässä yhteistoimintaketjussa
pettää sen suraukset näkyvät ympäristön
laadun huonossa laadussa. Kolmisen kymmentä vuotta sitten vihersuunnittelun taso
ei ollut kovin tasokasta ja se ei useinkaan
päässyt riittävästi mukaan toteuttamisprosessiin. Tämä on mennyttä aikaa ja maisemasuunnittelun tulokset ovat monesti,
joskaan ei aina näyttävä osa ympäristöä.
Valtion ja kunnan välisestä alueesta näyttää
usein puuttuvan linkki kun katujen ja teiden välillä syntyy hoitamatonta ja käsittelemätöntä joutomaata.
Arkkitehdin ja rakennusmestarin yhteistyö on perinteisesti ollut saumatonta.
C.L.Engelin aikoihin arkkitehti oli siinä
määrin aktiivinen työmaalla ettei oikeastaan voitu erottaa arkkitehtiä rakennusmestarin roolista.
Arkkitehti oli 1800-luvun lopulla usein
paitsi suunnittelijana myös urakoitsijana ja
vastaavana rakennusmestarina. Moni arkkitehti oli vuosikymmeniä kiinteässä yhteistyösuhteessa rakennusmestariin viime

Tervetuloa syyskokoukseen joka alkaa
21.11. klo 17.00 eläintieteellisellä museolla josta aikanaan puuhattiin venäjänkielistä
yliopistoa kansalaisten kauhuksi. Kokous
jatkuu Juha Leiviskän Sandels-talolla Töölöntorin varrella ja päättyy klo 18.45
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Ari Angervuori

Rakennusmestareiden panos
Helsingin kaupunkikuvassa
sadan vuoden valossa

Eskola on urakoinut mm. seuraavat
kohteet: Vyökatu 9, Luotsikatu 10, Kauppiaskatu 4, venäläinen pappilarakennus
Liisankatu 29, diakonissakodin lastensairaala, Lönnrotinkatu 36, Hämeentie 26 –
30, Vaasankatu 10, Liisankatu 2, Maurinkatu 4, Meritullinkatu 29, Siltasaarenkatu
6 ja Snellmanninkatu 17.
Hän oli Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä useita vuosia ja sai kunnallisneuvoksen arvonimen. Lisäksi hän toimi
Helsingin käsityöläisseuran johtokunnassa, Helsingin Kauppakamarin välityslautakunnan jäsenenä sekä Suomen Rakennusmestariliiton puheenjohtajana vuosina
1905– 1924. Hän on perustanut Rakennusmestarien eläkerahaston, Rakennusmestarien talo -hankkeen ja Vakuutusyhtiö
Louhen. Eskola on myös ollut KOP:n hallintoneuvoston jäsenenä ja Oy Constructorin, Lemminkäisen ja Repola Woodin
johtokuntien jäsenenä.
Eskola perusti yhtiön, jonka osakkaana
oli mm. Suomen valtio ja rakensi tontille
seitsemänkerroksisen kivitalon, joka sai nimekseen Heimola. Rakennuksessa kokoontui Suomen ensimmäinen eduskunta.
Valitettavasti tätäkään kaupunkikuvaan
vaikuttanutta rakennusta ei ole enää jäljellä, eikä sitä sulattanut kevätaurinko, kuten
edellä mainitun Lumikirkon, vaan se purettiin 1969. Vaikka rakennusmestarit vaikuttivat kaupunkikuvaan myös purkamalla rakennuksia, tiedossani ei ole ketkä tämän itsenäisyytemme tyyssijan, kauniin

Rakennusmestarit ovat monella tavalla vaikuttaneet Helsingin kaupunkikuvaan viimeisen sadan vuoden aikana. He ovat rakennuttaneet, gryndanneet, suunnitelleet,
toimineet vastaavina mestareina ja muina
mestareina työmailla, purkaneetkin paljon
rakennuksia, osallistuneet yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kaupungin valtuustossa ja eri lautakunnissa. Rakennusmestarit ovat jopa suunnitelleet ja rakentaneet
kaupungin ensimmäisen kanslianeuvoksen, rakennusmestari Pentti Moision
suunnitteleman Lumikirkon.
Kaupunkikuvaan vaikuttaminen osallistumalla kaupungin päätöksentekoon
Rakennusmestarit ovat olleet jäseninä monissa kaupungin elimissä: valtuustossa,
hallituksessa, eri lautakunnissa ja muissa
kaupungin rakentamisesta päättävissä elimissä.
Heitä edustavat hyvin kaksi rakennusmestaria, Nestori Eskola ja Kai Hagelberg.
Nestori Eskola (1866 – 1937) valmistui
vuonna 1895 Helsingin teollisuuskoulusta.
Hän on rakentanut toistasataa rakennusta, mm. ollut vastaavana mestarina seuraavissa kohteissa: Kansallisteatteri, Kruunuvuorenkatu 9, Luotsikatu 7–9, Alppikatu 7, Kauppiaskatu 6, Mikonkatu 20,
Osuuskunta Elanto Hämeentie 12, Hämeentie 34 sekä Henkivakuutusyhtiö Salaman talo.
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Rakennusmestarien koulutukseen sisältyi 1900-luvun alkupuolella nykyistä
enemmän suunnittelua, mutta varsinaisen
suunnitteluoppinsa he yleensä saivat toimiessaan aluksi piirustajina arkkitehtitoimistoissa.
Kun arkkitehdit 1900-luvun alussa vähensivät työnjohtamista ja keskittyivät
enemmän varsinaiseen suunnitteluun, osa
suunnittelutaitoisista ja koko rakentamisen hallitsevista rakennusmestareista ryhtyi
itsenäisiksi yrittäjiksi ja aloitti itse suunnittelemiensa rakennusten urakoinnin eli
gryndauksen. Osa jatkoi arkkitehtitoimistoissa, usein myös arkkitehtien yhtiökumppaneina.
Miksi rakennusmestarit halusivat itse
suunnitella rakennettavat talot? Heidän
mielestään arkkitehdit olivat aristokraattisia eivätkä halunneet suunnittelussa ottaa
uusia menetelmiä riittävän nopeasti käyttöön. Rakennusmestarit halusivat taas jo
suunnittelussa ottaa uudet toteutusystävälliset menetelmät huomioon ja näin saada
varsinaisen rakentamisen helpommaksi ja
sitä kautta myös edullisemmaksi.
Rakennusmestari Olavi Laineen kokoaman luettelon mukaan ainakin 82 rakennusmestaria on suunnitellut rakennuksia Helsingin kantakaupunkiin.
Seuraavassa heistä yli kymmenen rakennusta suunnitelleet rakennusmestarit, jotka usein myös rakensivat suunnittelemansa
rakennukset.

rakennuksen purkivat ja ketkä purkamiselle antoivat luvan.
Kai Hagelberg (s. 1935)
Hagelberg valmistui vuonna 1960 Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta. Hän on
hyvä esimerkki tämän päivän rakennusmestarista, joka pitkän rakentajauran lisäksi on osallistunut ja osallistuu erittäin ansiokkaasti Helsingin kaupungin rakentamiseen liittyvään päätöksentekoon.
Hän on ollut Helsingin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenenä 22 vuotta.
Tähän on sisältynyt 19 vuotta kiinteistölautakunnan jäsenyyttä, joista suuren osan
Hagelberg on ollut puheenjohtajana. Rakennuslautakunnan puheenjohtajuutta
taas kesti 4 vuotta. Lisäksi Hagelbergillä
on ollut lukuisia muita luottamustehtäviä,
niistä ei varmaan vähäisimpänä Helsingin
Kokoomuksen puheenjohtajuus.
Edellä mainitut ja monet muut yhteiskunnallisesti aktiiviset rakennusmestarit ovat
vaikuttaneet Helsingin katukuvaan, vaikka
he eivät ole varsinaisesti rakennuksia suunnitelleet.
Rakennusmestareiden panos Helsingin kantakaupungin rakennusten suunnittelijoina
Kaavoittamisessa rakennusmestarien panos
on ollut varsin vähäistä, ja he ovat toimineet lähinnä geodeettien apuna sekä kaavoitusarkkitehtien avustajina arkkitehtitoimistoissa.
Sen sijaan Rakennusten suunnittelussa
heidän panoksensa on varsin mittava, erityisesti ajanjaksolla 1880–1930. 1970-luvun jälkeen he ovat suunnitelleet lähinnä
pientaloja.
He ovat suunnitelleet 470 rakennusta
kantakaupungin alueelle. Suurin osa niistä
on laadullisesti niin hyviä, että niitä on
vaikea erottaa arkkitehtien suunnittelemista. Monet rakennuksista yltävät jopa kauneimpien joukkoon. Sen osoitti Rakennustaiteen seuran keväällä 2007 järjestämä
tunnistamiskilpailu.

Heikki Kaartinen s.1872, valmistunut
1896 H:ki
55 rakennusta, eniten Etu-Töölössä, piirustajana ja valvojana 98 rakennusta, myös
muualla kuin Helsingissä. Mukana Rakentajain kustannuksessa ja Rakennustaidossa.
Emil Svensson s.1882. Taideteollisuuskoulua 1897–1900 ja v. 1902 H:ki. Suunn.
33 rakennusta Etu- Töölöön ja Eiraan.
Vilho Lekman s. 1872. Taideteollisuuskoulua 1890–92 ja v. 1905 H:ki. 31 rakennusta Eirassa ja Punavuoressa.
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Leuto A.Pajunen s. 1888. Käynyt Ateneumia 1904–07, v. 1910 H:ki
29 rakennusta pääosin Etu-Töölössä. Toiminut myös työväen värvääjänä Uralilla ja
ollut teknikkojen talvityöttömyysjaoston
jäsen.
Emanuel Ikäläinen s.1869. Ateneumissa
1888–91, v. 1892 Kuopio.
25 rakennusta Eirassa, keskustassa ja TakaTöölössä. Grynderi ja mm. Rakennustaidon perustaja. Toimisto Essen – Kallio –
Ikäläinen.
Elia Heikkel s. 1852, v. 1872 Helsingin
teknillisen opiston reaaliosastolta.
19 rakennusta keskustassa ja Katajanokalla. Kiseleff ja Heikkel –yhteistyönä lisää.
Nyberg G.W
19 rakennusta Vallilassa ja keskustassa.
Sakari Honkavaara s. 1908, v. 1929 Kuopio
18 rakennusta Taka-Töölössä, Vallilassa ja
Kalliossa.
Johan Roine s. 1879, v. 1900 Kuopio
15 rakennusta Etu-Töölössä.
Toivo Pajunen s.1886. v.1908 H:ki
13 rakennusta pääosin Vallilassa.
Arvi Niiniluoto s. 1888, v.1907 H:ki
12 rakennusta Kalliossa ja Vallilassa.
Oskari Holvikivi s.1876, v. 1904 H:ki
12 rakennusta keskustassa ja Etu-Töölössä,
grynderi.
Juho Tikka s.1855, v.1893 H:ki, sähköteknikko 1894.
10 rakennusta Etu-Töölössä ja Eirassa.
Muuten tunnettuja suunnittelevia rakennusmestareita olivat Otto Wuorio (kolme
rakennusta) ja Oskari Vilamo (yksi rakennus). Klaus Groth suunnitteli viisi rakennusta, joista viimeinen, vuonna Albertinkatu 27:ään 1969 suunniteltu rakennus oli
viimeinen rakennusmestarin Helsinkiin
suunnittelema kerrostalo.
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kuin suunnitteluun osallistuneet henkilöt,
ovat he osallistuneet suunnittelijoiden
kanssa detaljisuunnitteluun ja näin heidän
osuutensa näkyy myös julkisivuissa. Toteutuksen laadusta vastaavina Helsingin rakennukset ovat työmailla toimineiden rakennusmestareiden työn tuloksena myös
varsin hyvälaatuisia.
Kaupunkikuvassa näkyvät myös rakennustyömaat, joiden ulkonäköön rakennusmestareiden panos on merkittävä.
Virheetkin vaikuttavat kaupunkikuvaan
Joskus joku ulkonäköön vaikuttava virhekin on laitettu rakennusmestarien syyksi.
Tästä esimerkkinä on isosetäni, Suomen
ensimmäisen rakennusneuvoksen K.W.
Angervuoren, eduskuntatalon vastaavan
mestarin, syyksi pantu rakennuksen virheellinen sijainti. Eduskuntatalon pitkäaikainen vahtimestari nimittäin kirjoittaa
kirjassaan, että vastaava mestari Angervuori käynnisti työt niin nopeasti että peruskuoppa louhittiin 15 metriä liian etelään.
Sen huomaa Rautatiekadun kapeutena
Mannerheimintien liittymässä. Lieneekö
syynä ollut se, että eduskuntatalon rakennustoimikunta oli tinkinyt hänen palkkavaatimuksestaan 8000 markasta 5000
markkaan kuukaudessa, joten hän päätti
tehdä työn vastalahjaksi lyhyemmässä ajassa. Silloin virhemahdollisuus kasvaa mutta
nopeasti tehty ei myöskään ehdi niin paljoa maksaa.
Vaikka suunnittelevien rakennusmestareiden panos Helsingin kaupunkikuvassa
on suuri, on muidenkin rakennusmestareiden kuten rakennustarkastajien, -valvojien, rakennuttajien, ym. rakentamiseen
liittyneisiin tehtäviin osallistuneiden panos
Helsingin kaupunkikuvaan ollut merkittävä.
kirjoittaja on rakennusneuvos, rakennusmestari, Helsinki

Vastaavien rakennusmestarien ja muiden
työjohtoon osallistuneiden vaikutus kaupunkikuvaan
Vaikka työjohto ei olekaan voinut vaikuttaa niin paljon rakennusten ulkonäköön
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Eija Rauske

R a k enn u s m estari
ar k k itehtitoi m istossa
– esimerkkinä
Arkkitehtuuritoimisto Usko
N y s t r ö m – P e t r e l i u s – P e n t t i l ä
mestareille, joiden tärkeänä informaatiokanavana se toimi.2
Arkkitehtien yhteistyö sai nopeasti vielä kiinteämmän muodon. Keväällä 1895
he perustivat yrityksen, jolle antoivat nimen Arkkitehtuuri- ja käytännöllinen Rakennustoimisto Usko Nyström–Petrelius–
Penttilä. Yrityksen perustamiseen johti
suuren kerrostalon toimeksianto. Samalla
sai alkunsa toimiston läheinen suhde rakennusmestareihin. Sille jo niin suomenkielisen lehden toimitustyö kuin Petreliuksen ennen arkkitehdintutkintoa hankkima
rakennusmestarinkoulutus olivat luoneet
hyvät edellytykset. Työskentely rakennusmestarien kanssa oli myös vanhastaan tuttua näille arkkitehdeille. Kaikki kolme
olivat tehteet yhteistyötä Helsingissä menestyvää suunnittelu- ja rakennustoimintaa harjoittaneen rakennusmestari J. G.
Rosenbergin (1856–1909) kanssa.3
Toimisto Usko Nyström–Petrel ius–
Penttilä tunnetaan erityisesti pääkaupunkiin suunnitelluista kerrostaloista, mutta
sen mittava tuotanto ulottui eri puolille
Suomen suuriruhtinaskuntaa. Arkkitehtien moninaiset hankkeet, kuten Nyströmin opetustyö Polyteknillisessä opistossa,
Petreliuksen työ Vakuutusyhtiö Pohjolan
palveluksessa ja Penttilän toimitustyö,
edellyttivät kolmen johtajan työpanoksen
lisäksi ulkopuolisen työvoiman palkkaamista. Avustajien saaminen oli kuitenkin
helppoa, toimisto oli haluttu työpaikka
eritoten sen johtohahmon, ammattikun-

Arkkitehtuuritoimisto Usko Nyström–Pet
relius–Penttilä oli suurimpia Helsinkiin
1890-luvulla perustetuista lukuisista arkkitehtitoimistoista. Vuosina 1895–1908 toimineen yrityksen suhde rakennusmestareihin muodostui monisäikeiseksi; rakennusmestarit olivat heille toimeksiantajia, kilpailijoita, oppilaita, avustajia ja työtovereita.1
Jo ennen toimiston perustamista kolmikko Usko Nyström (1861–1925), Albert Petrelius (1865–1946) ja Vilho Penttilä (1868–1918) oli yhdistänyt voimansa.
Yhdessä suomenmielisten insinöörien
Gustaf Kompan, W. O. Lillen ja Wasili
Strahoffin kanssa arkkitehdit ottivat 1894
vastuulleen fennomaanien vuonna 1882
perustaman Suomen Teollisuuslehden.
Petrelius oli toiminut lehden päätoimittajana jo vuoden 1893 alusta. Vuonna 1895
päätoimittajaksi ryhtyi Vilho Penttilä, joka
kehitti lehteä aktiivisesti. Myös lehden asema suomen kielen puolustajana voimistui,
ja siinä alettiin julkaista rakennusmestareille hyödyllistä Suomenkielisten Teknikkojen Seuran ammattisanastoa. 1900-luvun alussa lehden yhteyteen perustetut
osastot Rakentaja ja Kotitaide nostivat lehden uuteen kukoistukseen. Lehtityö teki
arkkitehdit tunnetuiksi laajojen rakennusalan piirien keskuudessa ja toimi samalla
ammattiryhmien lähentäjänä – mm. Lille
opetti Helsingin teollisuuskoulussa, jonka
arkkitehtiopettajista moni kuului lehden
tukijoihin. Lehti osastoineen olikin vuoteen 1905 asti suunnattu myös rakennus-
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Toimiston mainos, Rakentaja I/1902.

tansa ydinjoukkoon kuuluneen Usko Nyströmin ansiosta. Ammatillisena jatkokoulutuspaikkana toimisto saavuttikin keskeisen aseman, siellä työskenteli viitisentoista
avustajaa, joista ainakin neljä oli rakennusmestareita.

tyisen tärkeää, koska siten he saattoivat
harjaantua suunnittelijoiksi. Vuonna 1903
rakennusmestariksi valmistunut Yrjö Similä (s. 1884) on korostanut toimiston Usko
Nyström–Petrelius–Penttilä ja etenkin Nyströmin rakennusmestareille antamaa kasvatusta. Similä tunsi alan hyvin, sillä hän
oli avustanut Rakennustaito-lehteä sen perustamisesta lähtien ja työskenteli vuodesta
1909 von Essen–Kallio–Ikäläisen toimistossa.6
Toimiston alkuvuosien avustajat olivatkin nuoria rakennusmestareita. Eniten tietoa on avustajista ensimmäisen rakennusmestari Vilho Lekmanin (1872–1924)
työnkuvasta. Hänelle antamaansa työtodistukseen Nyström kirjoitti:
"Kaksitoista vuotta aina toimistomme
perustamisesta saakka, Huhtikuun 19 päivästä 1895 aina sen hajaantumiseen saakka
Syyskuun puoliväliin 1907 Rakennusmes-

Rakennusmestarit avustajina
Merkillepantavaa on se, että osa etevimmistä talonsuunnittelijoiksi tähtäävistä rakennusmestareista, kuten Vilho Lekman,
Emanuel Ikäläinen ja Heikki Kaartinen,4
hankkiutui tähän toimistoon lisäoppia saamaan. Rakennusmestarien koulutuksesta
kiisteltiin ja monet arkkitehdit pelkäsivät
rakennusmestarien suunnitteluopetuksen
lisäävän kilpailua, mm. arkkitehtuurin
professori Gustaf Nyström katsoi, että heitä pitäisi kouluttaa ainoastaan työnjohtotehtäviin.5 Rakennusmestareille työskentely arkkitehtitoimistossa piirtäjänä oli eri-
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Toimiston kymmenvuotisjuhla 6. huhtikuuta 1905. Kuvassa vasemmalta Ristola, Uno
Ullberg, Albert Petrelius, Vilho Lekman, Usko Nyström, Vilho Penttilä, Väinö Keinänen
ja Axel Gyldén. Valok. Museovirasto, historian kuva-arkisto.

liuksen jalanjäljissä Lekman hakeutui Vakuutusyhtiö Pohjolan palvelukseen. Toimiston Usko Nyström–Petrelius–Penttilä
hajoamisen jälkeen Lekman aloitti itsenäisen suunnittelijan uransa. Hän piirsi lukuisia kerrostaloja Helsinkiin sekä yksin
että yhdessä muiden suunnittelijoiden
kanssa.8
Avustajien työsuhteiden sitovuus vaihteli kulloisenkin työtilanteen mukaan.
Varsinkin rakennusmestariavustajien tiedetään tehneen omia itsenäisiä suunnitelmia toimistotyön rinnalla. Lekmanin lisäksi hyvä esimerkki tästä on vuonna 1892
rakennusmestariksi valmistunut Emanuel
Ikäläinen (1869–1934), joka oli toimistossa piirt äj änä ja työnvalvojana vuodesta
1897 lähtien melkein kuusi vuotta. Toimistotyön ohessa hän suunnitteli mm.
Osakeyhtiö Louhen kerrostalon Kruunu-

tari Vilho Lekman toimi avustajana ja piirtäjänä toimistossamme suorittaen siellä
kaikkia erilaisia juoksevia ammattitöitä ja
sillä välin käyden rakennusmaillakin töitä
valvomassa. Oivallisena avustajana ja hyvänä toverina, jonka rehellisyyteen, tunnolliseen, empimättömään velvollisuudentuntoon, ahkeruuteen ja käytännölliseen kykyyn aina saattoi levollisuudella luottaa,
oli Vilho Lekman koko ajan toimistomme
paras tuki ja turva."7
Keväällä 1895 rakennusmestariksi valmistunut Lekman oli työskennellyt arkkitehtitoimistossa aiemminkin. Jo 15-vuotiaana hän oli päässyt Kiseleff & Heikelin
toimiston palvelukseen. Kuten Nyströmin
sanoista käy ilmi, Lekmanin työtehtävät
Usko Nyström–Petrelius–Penttilällä ulottuivat monelle saralle. Työsuhde toi hänelle mukanaan myös sivuansioita, ja Petre-
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vuorenkadulle toimiston samanaikaisesti
suunnitteleman Osakeyhtiö Katajan talon
(1901–02) viereen. Toimistosta Ikäläinen
myös löysi itselleen yhtiökumppanit kahdesta nuoresta arkkitehdista, Kauno S.
Kalliosta ja Werner von Essenistä. Kolmikko perusti vuonna 1903 yhteisen toimiston.9
Ikäläinen oli monipuolinen kyky. Vuodesta 1898 hän oli toiminut aktiivisesti
Helsingin Rakennusmestariklubissa, ja hänen vaikutuksensa vuonna 1905 toimintansa alkaneen Suomen Rakennusmestariliiton saavutuksiin oli ratkaiseva. Lehtimiehenä Ikäläinen seurasi Penttilän jalanjälkiä. Hän avusti ensin Suomen Teollisuuslehteä ja ryhtyi 1905 perustetun rakennusmestarien Rakennustaito-lehden
päätoimittajaksi. Toimisto von Essen–Kallio–Ikäläinen hajosi 1913, minkä jälkeen
Ikäläinen jatkoi suunnittelijanuraansa parinkymmenen vuoden ajan.
Merkittävin toimistossa Usko Nyström–Petrelius–Penttilä työskennelleistä
rakennusmestareista oli Heikki Kaartinen
(1872–1947), joka valmistui Teollisuuskoulusta 1896. Toimiston palkkalistoille
hän tuli 1898, ensin Ouluun pankkirakennuksen työmaalle ja marraskuussa piirtäjäksi. Lyhyen aikaa kaikki kolme tulevaa
rakennusmestarisuunnittelijaa työskentelivät toimistossa samanaikaisesti, Kaartinen
tosin malttoi olla Nyströmin piirtäjänopissa vain vajaan vuoden. Jo heinäkuussa
1899 hän siirtyi muihin tehtäviin ja perusti vuonna 1901 oman toimiston, ensimmäisenä toimiston Usko Nyström–Petre
lius–Penttilä avustajista. Kaartinen toimi
arvostettuna rakennusmestarina ja ryhtyi
vuoden 1903 kilpailumenestyksensä siivittämänä piirtämään itsekin rakennuksia
ansioituen etenkin pienasuntojen suunnittelijana. Myöhemmin Kaartisesta tuli Vilho Penttilän tavoin Kansallis-Osake-Pankin luottosuunnittelija. Toimiston Usko
Nyström–Petrelius–Penttilä piiristä nousseista kolmesta rakennusmestarisuunnittelijasta vuonna 1937 talousneuvoksen ar-
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Rakennusmestari Vilho Lekman. R. Rindellin
piirros, Similä 1940.

Rakennusmestari Emanuel Ikäläinen. R.
Rindellin piirros, Similä 1940.

Rakennusmestari Heikki Kaartinen. R. Rindellin piirros, Similä 1940.
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Osakeyhtiö Wilholan talo, piirustus julkisivuksi Rautatientorille. Usko Nyström/UNPP,
1906/2. Osakeyhtiö Vilholan arkisto.

dun kulmaan 1902 piirtämän H. W. Schalinin talon.

von saanut Kaartinen loi maineikkaimman
uran.10
Edellä mainittuja tuntemattomammaksi jäi vuonna 1895 rakennusmestariksi valmistunut Johannes Verner Lehtinen
(1873–1944). Hän työskenteli toimistossa
aika ajoin sekä piirtäjänä että työnjohtotehtävissä ja toimi samalla myös rakennuttajana – Lehtinen kuului toimiston suunnitteleman Osakeyhtiö Kointähden osakkaisiin. Toisin kuin kollegansa Lekman,
Ikäläinen ja Kaartinen, Lehtinen toimi
myöhemmin lähinnä urakoitsijana.11 Silti
tässä arkkitehtuuritoimistossa vietetty aika
jätti selvät jälkensä Lehtiseenkin. Liisankadun ja Meritullinkadun kulmaukseen
1907 suunnittelemaansa Osakeyhtiö Kalliopohjan taloon rakennusmestari ikuisti
näkemyksensä Usko Nyströmin arkkitehtuurista. Kupolimaisine kulmatorneineen
ja parvekkeineen se tuo välittömästi mieleen Nyströmin Tehtaan- ja Kapteeninka-

Rakennusmestarit toimeksiantajina
ja kilpailijoina
Toimistossa etupäässä piirtäjinä työskennelleiden rakennusmestareiden ohella olivat tuon ammattikunnan edustajat tärkeitä
toimeksiantajina. Esimerkiksi toimiston
Helsinkiin suunnittelemista 18 kerrostalosta kymmenen rakennuttajiin kuului ainakin yksi rakennusmestari. Yleisimpiä
tapoja saada rakennusmestari toimeksiantajaksi olivat yhtiötalohankkeet, joiden
puuhamiehet olivat usein rakennusmestareita. 1900-luvun alussa sekä aiempaa vapaampi arkkitehtuurin muotokieli että
yhtiörakentaminen, jossa käytännön ongelmat hallitsevilla rakennusmestareilla oli
etulyöntiasema, johti myös heidän suunnittelupanoksensa kasvuun. Ajoittain yli
puolet Helsinkiin suunnitelluista taloista
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Karl Wilkmanin talo, Liisankatu 16. Vilho Penttilä/UNPP, 1902/10ñ1904. Rakentaja
IX/1904, kuvaliite XII.
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Eiran kaupunginosa etualalla. Valok. Oy Sääski, Suomen rakennustaiteen museo.

oli rakennusmestarien käsialaa.12
Toimeksiannoista syntyikin kilpailua.
Rakennusmestareiden valttina oli alhaisempi palkkiovaatimus. Arkkitehtien näkökulmasta rakennusmestarit polkivat
hintoja ja samalla pilasivat kaupunkikuvaa
ala-arvoisella suunnittelulla. Toimisto
Usko Nyström–Petrelius–Penttilä joutui
kilpailemaan ainakin kahden osakeyhtiön
toimeksiannosta rakennusmestarien kanssa.
Alkuvuodesta 1905 perustettu Osakeyhtiö Mielikki tiedusteli piirustuksia useammalta taholta. Varsin tuntematon rakennusmestari A. E. Skogman (s. 1866)
olisi suunnitellut suuren viisikerroksisen
talon vain 1950 markalla, von Essen ja
Kallio pyysivät 5000 markkaa ja Usko
Nyström–Petrelius–Penttilä eniten, 6500
markkaa, mutta alensi yhtiön toivomuksesta palkkiotaan 5000 markkaan – samaan
mitä entiset avustajat pyysivät – ja sai toimeksiannon.13

Vuoden 1905 syksyllä perustetun Osakeyhtiö Wilholan perustajista saman vuoden keväällä rakennusmestariksi valmistunut Antti Ijäs (s. 1875) olisi halunnut
suunnitella talon, vaikka sen tuleva sijainti
Rautatientorin laidalla Kansallisteatterin
vieressä oli kaupunkikuvallisesti mitä vaativin. Ijäs tarjoutui perustajien kokouksessa syyskuussa nuoruuden itsevarmuudella
suunnittelemaan oman yhtiötalon 5000
markalla. Nähtävästi hankkeen keskushahmo polyteknikko Väinö Vihtori Tanhuanpää ymmärsi paikan edellyttävän kokeneempaa suunnittelijaa. Lokakuussa yhtiö
totesi Tanhuanpään opettajalta Usko Nyströmiltä pyydetyn ehdotuksen monin tavoin Ijäksen ehdotusta paremmaksi ja valitsi hänet arkkitehdiksi, vaikka Nyströmin
palkkiovaatimus olikin 2000 markkaa korkeampi. Ijäs joutui tyytymään työnjohtajan asemaan yhdessä toisen osakkaan, rakennusmestari K. S. Wainion kanssa.14
Toimiston rakennusmestarirakennutta-
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sä rakennusmestari Karl Lietzénin (vuodesta 1906 Tiili, 1870–1935) kanssa rakennuttama kerrostalo Katajanokan Linnankadulle.18 Kaikissa näissä taloissa oli
ilmeisesti Ahlgrénien vaatimuksesta varsin
tehokkaat pohjaratkaisut. Albert Ahlgrén
olikin toimiston asiakaskunnan ilmeisin
kiinteistökeinottelija, hän osti tontteja, rakensi taloja ja myi ne voitolla.
Kaikissa toimissaan Ahlgrénit eivät tavoitelleet pelkästään omaa hyötyä. Raittiusyhdistys Koiton ja Helsingin NMKY:n
yhdistystalot ovat tästä esimerkki. Niiden
aikaansaamisessa Penttilällä ja Albert Ahlgrénilla ja NMKY:n osalta myös tämän
Niilo-veljellä, oli osuutensa. Albert Ahlgrén pyrki ajamaan raittiusasiaa myös Rakennusmestariliiton ohjelmaan.19
Toimistossa Usko Nyström–Petrelius–
Penttilä arkkitehtien ja rakennusmestarien
väliselle yhteistyölle oli monia edellytyksiä,
joiden ansiosta syntyneet hyvät ja tiiviit
suhteet kilpailevaan ammattikuntaan sekä
helpottivat yritystoimintaa että loivat lisää
työmahdollisuuksia. Yleisesti ottaen arkkitehtien ja rakennusmestarien suhteet olivat
kuitenkin varsin tulehtuneet vuosina
1907–08, kun toimisto Usko Nyström–
Petrelius–Penttilä lopetteli toimintaansa.
Rakennusalan kiristynyt kilpailu leimasi
ilmapiiriä, ja kiihkeimmät arkkitehdit onnistuivat jopa sulkemaan rakennusmestarit
arkkitehtuurikilpailujen ulkopuolelle syksyllä 1907.20

Albert Ahlgrénin & O. W. Ahlstedtin ensimmäinen talo. Piirustus Maurinkadun
julkisivuksi. UNPP 1902/4. Rakennusvalvontaviraston arkisto.

jista ensimmäiset olivat kuitenkin yksityisiä. Näistä varsin tunnettu oli Åminnen
kartanon omistaja rakennusmestari Karl
Wilkman (1844–1914),15 jolle toimisto
suunnitteli 1902 kerrostalon osoitteeseen
Liisankatu 16. Toimiston keskeisimmäksi
rakennusmestarirakennuttajaksi kohosi
Penttilän hyvä ystävä Albert Ahlgrén (s.
1861). Vuonna 1890 rakennusmestariksi
valmistunut Ahlgrén palveli jo toimiston
varhaisvuosina sen rakennustyömailla.16
Toimiston palveluksiin tukeutuvan rakennuttajanuransa Ahlgrén aloitti yhdessä kokeneen talonomistajan O. W. Ahlstedtin
(s. 1844) kanssa. Toimistossa lähinnä Penttilä suunnitteli Ahlgrénin rakennuttamat
kerrostalot. Toimisto suunnitteli Ahlgrénille kolme taloa Kruununhakaan pienille,
mutta kaupunkikuvallisesti merkityksellisille, tonteille.17 Lisäksi toimistossa suunniteltiin Ahlgrénin veljen sahanomistaja ja
liikemies Niilo Ahlgrénin (s. 1862) yhdes-

Yhteistyön uusia muotoja
Yhteisen toimiston hajoamisen jälkeen
Usko Nyström perusti oman toimiston,
vaikka päähuomion hänen elämässään sai
opetustyö ja arkkitehtuurin teoria. Polyteknillisen opiston muuttaminen 1908
Teknilliseksi korkeakouluksi avasi hänelle
uudet mahdollisuudet vakinaisen lehtorin
virassa. Albert Petrelius jatkoi työtään Vakuutusyhtiö Pohjolassa ja toimi samalla
suunnittelijana etupäässä asuinseudullaan
Malmilla. Vilho Penttilän yhteisen toimiston avulla hyvään vauhtiin päässyt suun-
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toimistosta Usko Nyström–Petrelius–
Penttilä oppia saaneen kolmen lahjakkaan
rakennusmestarin suunnittelijanurat jatkuivat menestyksekkäinä itsenäistymisen
jälkeen, Lekmanin 1920-luvulle, Ikäläisen
1930-luvulle ja Kaartisen aina 1940-luvulle asti.

nittelevan arkkitehdin ura jatkui nousujohteisena. Siinä auttoivat hänen vahvat
suhteensa liikemaailmaan, ja hän myös
peri toimiston vanhat asiakkaat. Yhteistyö
etenkin Ahlgrénien kanssa säilyi kiinteänä.
Jo toimiston aikana huhtikuussa 1907
Penttilä signeerasi pelkästään omissa nimissään Vladimirinkatu (nyk. Kalevankatu) 11:een rakennettavan asuinkerrostalon
piirustukset. Tontin hän oli hankkinut jo
1906. Hankkeen edistämiseksi hän perusti
alkuvuodesta 1908 osakeyhtiön yhdessä
Ahlgrénien kanssa.
Ahlgrénin veljekset jatkoivat toimintaansa talokauppojen ja rakentamisen parissa. Tosin rakennusmestariveli Albert intoutui kokeilemaan myös talonsuunnittelua. Vuosina 1909–10 hän suunnitteli ja
rakensi kerrostalon osoitteeseen Kristianinkatu 14, aiempien talojensa läheisyyteen. Sen sijaan Penttilän ja nuoremman
Ahlgrénin yhteistyö tiivistyi entisestään.
Niilo Ahlgrén haali etenkin uudesta Eiran
kaupunginosasta suuren määrän tontteja
omistukseensa. Vastoin kaavoittajien pyrkimystä monet Eiraan 1910-luvun alkuvuosina rakennetuista taloista suunniteltiin kahdelle vierekkäiselle tontille, ja pienten yksityishuviloiden sijasta niistä tehtiin
tavallisia vuokrataloja. Penttilä suunnitteli
taloista yhdeksän, joista kahdeksan rakennutti Ahlgrén, suurimman osan kahdelle
tontille. Vilho Lekmanista tuli Penttilän
ohella keskeisiä Eiran suunnittelijoita. Hänen suunnittelemistaan kuudesta talosta
Niilo Ahlgrén rakennutti yhden, yhden
rakennutti Ahlgrénin entinen kumppani
rakennusmestari K. Tiili (ent. Lietzén) ja
yhden Lekmanin myöskin rakennusmestariksi kouluttautunut pikkuveli Alfred Lekman.21
Toimiston Usko Nyström–Petrelius–
Penttilä aikana syntynyt yhteistyöverkosto
sai paljon konkreettista aikaan ennen ensimmäistä maailmansotaa, joka lamautti
rakennustoiminnan. Seurannut sisällissota
katkaisi Penttilän arkkitehdinuran, hänet
vietiin kodistaan ja murhattiin. Sen sijaan
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Renja Suominen-Kokkonen

Rakennusmestari
arkkitehtina – koulutus ja
käytäntö
sesti heti alusta lähtien. Siksi en näe hedelmällisenä tarkastella rakennusmestarien
merkitystä vain arkkitehtuurin esteettisten
kvaliteettien kannalta, koska historia sitoo
tällaiset arvoarvostelmat aina omaan aikaansa.

Rakennusmestarien panos rakennettaessa
modernisoituvaa Suomea on kiinnostava.
Mielenkiinto kohdistuu sekä heidän koulutuksensa järjestämisen aiheuttamiin arkkitehtikunnan reaktioihin että siihen, miten he suuremmissa kaupungeissa kykenivät ylittämään ammattitoiminnan perinteisiä rajoja. Harvinaista on myös, että ala
kiinnosti naisia jo varhain sekä se, että
koulutus avasi naisille ovensa.
Rakennusmestarit ovat jossain määrin
itse olleet kiinnostuneet omasta historiastaan ja erityisesti historioitsija Matti J.
Lahti on ansiokkaasti tutkinut heidän koulutustaan. Itse olen tutkinut rakennusmestareita erityisesti koulutuksen ja sukupuolten rajoja ylittäneenä ammattiryhmänä.
Keskityn tässä tarkastelemaan ammattikuntaa kokonaisuutena, sen pyrkimyksiä
ja kykyä modernisoida professiotaan ja sen
yleistä merkitystä kaupunkien rakentamisessa 1900-luvun alussa. Sen sijaan en pyri
asettamaan kysymyksiä liian yksinkertaiseksi, koska minusta ei ole kiinnostavaa
liikaa korostaa arkkitehtien ja rakennusmestarien vastakkainasettelua. Näkemykseni mukaan suomalaiset rakennusmestarit
eivät olleet mikään alistettu ammattikunta, vaan yksi koulutetuista ja myös valtaa
käyttävistä ryhmistä.
Esitykseni ei painota myöskään rakennetun ympäristön tyylillisiä seikkoja, mutta tässä voidaan toki todeta että juuri tyylikeskustelun kautta esitettiin kaupunkirakentamisen kritiikkiä jo 1900-luvun alussa. On kuitenkin selvää koulutustaustaa
tarkasteltaessa, että erot olivat läsnä tietoi-

Koulutus
Kun pohditaan rakennusmestarien ammattikunnan syntyä, katse kääntyy melko
kauaksi historiaan, aina kansanrakentajiin
asti. Toisaalta kuitenkin, valtionarkeologia
Carl Jacob Gardbergia lainatakseni, voidaan ”rakennusmestari” nykyisenkaltaisena käsitteenä sitoa virallisen koulutusjärjestelmän alkuun 1880-luvulla. Rakennusmestarien tehtäväkenttä kylläkin supistui
vanhaan perinteeseen nähden, mutta uusi
rakentamisen tekniikka lisäsi heidän tehtäviensä vastuullisuutta: urakointiin, työnjohtoon, huone-, tie-, rautatie- ja vesirakennustöihin sekä rakennusneuvontaan,
suunnitteluun, rakennustarkastukseen ja
kustannuslaskentaan.
Rakennusmestarien järjestelmällinen
kouluttaminen liittyy kiinnostavasti estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorin Carl Gustaf Estlanderin näkemyksiin suomalaisen taideteollisuuden ja alemman teknillisen opetuksen uudelleenjärjestelyistä modernin elinkeinoelämän takaamiseksi. Niinpä vuonna 1871 perustetun
Helsingin Veistokoulun yhteyteen päätettiin avata eri teknillisille aloille valmistava
kurssi. Tämä Koneenkäyttäjä-, työ- ja rakennusmestarikoulu aloitti yksivuotisena
vuonna 1881 ja toimi jatkossa kaksivuoti-
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nisiä aloja yhdistävänä organisaationa.
Kun samaan aikaan ylempi teknillinen
koulutus oli kehittämistyön alla, enemmistö teknillisen alan asiantuntijoista halusi
erityisesti taata eriasteiseen koulutusmalliin perustuvan opetuksen, jossa ylimmästä
opetuksesta huolehtisi Polyteknillinen oppilaitos.
Vuonna 1885 perustetut Teollisuuskoulut oli tarkoitettu työnjohtajia, työmestareita ja koneenkäyttäjiä varten. Koulutusta tarjottiin kahdella ammattiosastolla, kone- ja rakennusosastolla kahden
vuosikurssin puitteissa. Asetuksen mukaan
kouluja piti alun perin perustaa kuusi,
ruotsinkieliset Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan ja suomenkieliset Kuopioon, Tampereelle ja Viipuriin sekä tarpeen mukaan
myös Helsingin ja Turun koulujen yhteyteen. Vain Helsingin, Kuopion ja Tampereen koulut aloittivat toimintansa jo vuonna 1886, Turku ja Vaasa sitten seuraavana

sena vuoteen 1886 asti. Kyseinen koulutuksen alku oli merkittävä ja Helsingin
teollisuuskoulu jatkoi sitten vuonna 1886
suoraan tämän kurssipohjaisen aiemman
koulun toimintaa. Myös Kuopiossa ehti
ennen vuoden 1885 teollisuuskouluasetusta toimia yksityinen teollisuuskoulu, vuosina 1883 – 84, jonka johdossa oli rakennusmestarikoulutuksen pioneeri, arkkitehti Josef Stenbäck.
Teknillisen koulutuksen kehittämiseen
osallistui aktiivisesti myös Helsingin Koneenkäyttäjä-, työ- ja rakennusmestarikoulun rehtori, insinööri W.V. Forsman. Hän
sekä professori Estlander hakivat esikuvansa näille kaavailluille koulutusaloille Saksan teknillisistä keskikouluista. Kiinnostavaa koulutuksen kehittämisen esihistoriassa on sen hahmottamiseen osallistuneiden
eri ryhmittymien erilaiset päämäärät ja
asenteet esimerkiksi Tekniska Föreningenin sisällä, joka toimi tuolloin kaikkia tek-

TEOLLISUUSKOULUJEN RAKENNUSOSASTOJEN
OPETTAJINA TOIMINEITA ARKKITEHTEJA
HELSINKI: Suomenkielinen osasto

Josef Stenbäck
E. A. Törnvall

1886 – 1903
1907 – 1912

Ruotsinkielinen osasto

Magnus Schjerfbeck
E. A. Törnvall
Josef Stenbäck

1886 – 1892
1892 – 1901
1898 – 1912

TURKU: Suomenkielinen osasto

G. E. Asp

1889 – 1912

Ruotsinkielinen osasto

J.V. Strömberg
Alex. Nyström
Anna Stigzelius

1891 – 1898
1901; 1903 – 1912
1902 – 1903
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Turun teollisuuskoulun oppilastyö, mahdollisesti Karl Thomanderin. Turun teollisuuskoulun
kokoelma, Turun Maakuntamuseo.]

Teollisuuskoulujen rakennusmestarien
opetuksesta vastasivat lehtorit, joilla oli oltava ylempi teknillinen koulutus. Erityisen
tärkeiksi muodostuivat monia vuosia opettajina toimineet arkkitehdit Josef Stenbäck
Helsingissä, Gustaf E. Asp ja Alexander
Nyström Turussa, Karl Leander Ikonen
Kuopiossa ja Georg Schreck Tampereella.
Stenbäckin rooli nousee esiin myös siksi,
että hän urakoimiensa ja toki paljon kiistaa
aiheuttaneiden kirkkorakennustöidensä
yhteydessä palkkasi useita oppilaitaan näille työmaille työjohtajiksi tai arkkitehtitoimistoonsa piirtäjiksi.
Myös Gustaf Aspin merkitystä on syytä
korostaa. Hänen elämäntyönsä keskittyi
lähes kokonaan opettamiseen Turun teollisuuskoulussa ja sen yhteydessä hänellä oli
huomattava oppikirjatuotanto. Erityisesti
voidaan mainita Aspin Huoneenrakenteiden oppi -sarja, joka käsitti kuusi osaa ja

vuonna. Viipuri jäi tuolloin perustamatta,
mutta aloitti myöhemmin samoin kuin
Oulu.
Näiden teollisuuskoulujen sisäänpääsyvaatimuksina olivat 17 vuoden ikä, käytännön kokemus ja ylemmän kansakoulun
kurssi: pääperiaate oli erityisesti, että pidemmälläkin koulutustaustalla opiskelevat
eivät saaneet päästötodistusta ilman käytännön harjoittelua. Kiinnostavaksi nämä
vaatimukset muodostuvat siinä mielessä,
että myös naiset hakeutuivat koulutukseen
varhain. Heille taattiin jo vuonna 1891
tasavertaiset mahdollisuudet miesten kanssa, toisin esimerkiksi kuin Tukholmassa.
Naisten siis myös edellytettiin perehtyvän
rakentamiseen käytännön töiden kautta.
Heistä vain muutama kuitenkin pystyi todella toimimaan alalla, merkittävin poikkeus lienee Hilda Hongell (os. Sjöblom)
Maarianhaminassa.
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RAKENTAJAIN KALENTERIN 1917 TIEDOT RAKENNUSMESTAREISTA
Kaupunki			

Yhteensä			

HELSINKI
TURKU
TAMPERE
VIIPURI
VAASA
OULU
KUOPIO

173
48
37
48
11
17
13

Urakoijat

36
18
8
12
3
3
7
Kentän toiminta
Kun katsastetaan tätä teknillisen koulutuksen tilannetta tuolloin, nähdään että 1880luvulta lähtien se tuotti lukuisan joukon
molemmilla kielillä toimivia rakennusmestareita maamme tarpeisiin. Vuoden 1917
Rakentajain Kalenterin mukaan maamme
suurimmissa kaupungeissa toimi lähes 350
koulutetun rakennusmestarin joukko, joista lähes 90 toimi myös urakoitsijana. Tämä
ei tietenkään tarjoa koko kuvaa Suomen
rakennusmestarien määrästä. He toimivat
aktiivisesti myös pienempien kaupunkien
ja kauppaloiden rakennuttajina.
Voidaan sanoa, että professionaalisten
rakentajien, niin rakennusmestarien, insinöörien kuin arkkitehtienkin yhteisenä
intressinä oli estää ammattitaidottomien
ryhmien toiminta urakoitsijoina. Tästä
syystä urakointien järjestelyistä käytiin pitkää ja monipuolista eettistäkin keskustelua
1890-luvulta lähtien. Kyseistä keskustelua
voidaan pitää selvänä osoituksena siitä,
kuinka rakennusammattien roolijaot olivat
vielä selkiytymättömiä myös arkkitehtien
osalta ja tämä tilanne jatkui pitkälle 1910luvulle asti. Arkkitehtikunnan erityisen
arvostelun kohteiksi joutuivat arkkitehti
Josef Stenbäck ja rakennusmestarit. Kyseiset syytökset kohdistuivat nimenomaan
yhtäaikaista suunnittelijana ja urakoitsijana toimimista vastaan. Motivaatio tällaisel-

ilmestyi vuosina 1900 – 1908. Jo varhain
hänen apunaan kirjoja laadittaessa toimi
hänen rakennusmestariksi koulutettu vaimonsa Adele Asp (os. Nikander).
Turun teollisuuskoulu voidaan nostaa
esiin myös siksi, että sieltä on säilynyt harvinaista oppilastyömateriaalia, muualta
tällaiset ovat tyystin hävinneet. Kyseiset
oppilastyöt auttavat ymmärtämään sitä,
miten rakennusmestarikoulutukseen sisällytettiin rakennussuunnittelua ja millaista
tasoa se edusti. Nämä säilyneet piirustukset sisältävät rakennuskonstruktiopiirustuksia ja rakennussuunnitelmia. Konstruktiotyöt sisältävät piirustuksia myös rautabetonirakenteista.
Suurin osa oppilastöiden asuintalopiirustuksista on puurakenteisia huviloita,
kivirakennuksia niissä on vain muutama.
[Kuva 1.] Kokoelma käsittää myös runsaasti maatalousrakennusten ja kansakoulujen suunnitelmia. Lähes kaikkien oppilastöiden taustalla ovat olleet joko koulun
kirjastoon hankitut mallikirjat ja rakentamisen erikoisjulkaisut tai sitten opettajan
tarjoamat mallipiirustukset. Yleisesti näitä
oppilastöitä voi luonnehtia varsin vaatimattomiksi, jos ajatellaan arkkitehtuurisuunnittelua, mutta toisaalta se ei ollutkaan koulutuksen pääasiallinen tavoite.
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Sigurd Frosteruksen valitsema esimerkki rakennusmestarityylin ongelmista. Arkkitehti 1908]

Tällaisia asunto-osakeyhtiöitä voitiin perustaa vain kolmen osakkaan turvin ja
lainsäädäntö mahdollisti erityisesti suurien
vuokratalojen peruspääoman suhteellisen
helpon hankkimisen. Suuri osa näistä yhtiöistä olikin puhtaita liikeyrityksiä. Vuosina
1890 – 1910 Helsinkiin rakennetuista 740
kiinteistöstä 317 oli asuntoyhtiöiden rakentamia. Tämä kehitys hidastui vasta
1920-luvun lopulla, hidastumiseen vaikutti myös vuonna 1926 laadittu asunto-osakeyhtiöiden erikoislaki.
Koulutetut rakennusmestarit toimivat
erityisesti 1900-luvun alkukymmeninä
suurissa kaupungeissa ja heistä vain hyvin
pieni osa omaksui ammattitoiminnan joko
urakoitsijana tai suunnittelijana. On tietysti hieman ristiriitaista, että juuri tämä
pieni joukko sitten nostettiin varhaisen
keskustelun ja kritiikin kohteeksi.

le toiminalle oli rakentamisen korkeasuhdanteiden aikana urakoinnin tarjoama
suuri taloudellinen hyöty, pääomavoimaisin rakennusurakointi keskittyi erityisesti
Helsinkiin.
Yhtiömuotoisten liikeyritysten ohella
rakentamisen ammattilaiset, niin arkkitehdit kuin rakennusmestarit, saattoivat urakoida itse suunnittelemiaan taloja eräänlaisella grynderiperiaatteella. Urakointi pysyi
kuitenkin pitkään melkein pelkästään rakennusmestarien käsissä. Suuria urakointiliikkeitä hallitsivat esimerkiksi rakennusmestarit Nestor Leander Eskola, Richard
Helander, Kaarlo Angervuori ja rautabetonirakentamiseen erikoistunut J.N. Syvähuoko.
Tietyt rakentamisen lainsäädännölliset
puitteet edesauttoivat edellä mainittua kehitystä Suomessa. Niistä olennaisimpiin
kuului asunto-osakeyhtiölainsäädäntö.
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Esimerkkejä rakennusmestarien toiminnasta
Helsingissä urakointiin ja suunnitteluun
erikoistuneista rakennusmestareista voidaan mainita E. Ikäläinen, Heikki Kaartinen, W. Lekman ja Emil Svensson ja Leuto
A. Pajunen, Turussa taas erityisen aktiivisia
olivat Thomanderin veljekset Karl ja Adrian. Yleistäen voidaan todeta että näiden
rakennusmestarien yksityinen yritteliäisyys
saattoi kohota varsin tuottavaksi ja heidän
yhteiskunnallinen asemansa merkittäväksi.
Helsingissä esimerkkinä voidaan tarkastella vuoden 1909 rakentamista: kaupungin
tuolloisesta 85 rakennuskohteesta 34 oli
rakennusmestarien suunnittelemia ja näistä 21 käsitti suuria asuintaloja. Tilaajakunta koostui pääosin asunto-osakeyhtiöistä ja
yksityisistä tilaajista. Vuoden 1912 tilanne
Helsingissä oli suunnilleen sama, eli rakennusmestarit edelleen vastasivat yli puolesta
asuinrakentamiseen kohdistuneesta suunnittelusta ja osa heistä, kuten Heikki Kaartinen, keskittyivät kehittelemään pienasuntotyyppejä.
Rakennusmestari Heikki Kaartinen ansaitseekin tulla nostetuksi esiin erityisen
monipuolisena, vastuuntuntoisena ja aktiivisena rakentamisen asiantuntijana. Hänen osuutensa Helsingin kaupungin rakentamisessa on ollut merkittävä, 1930luvun alkuun mennessä tunnetaan häneltä
ainakin 75 asuin-, tehdas-, liike- ja muuta
julkista rakennusta. Hänen toimintansa
pääasiallinen kohde oli kuitenkin asuinrakentamisessa, suuria asuntoyhtiöitä hän
suunnitteli yli 50. Osa näistä on jo hävinnyt, mutta paljon on vielä jäljellä, erityisesti Etu-Töölössä.
Kaartinen on myös hyvä esimerkki siitä, että rakennusmestariarkkitehtuuri ei
pääkaupungissakaan sijoitu minnekään
kaupunkirakenteen vähemmän arvostetuille alueille, vaan melko tasapuolisesti
ympäri kantakaupunkia. Kaartisen rakennuksia on, tai on ollut merkittävien katunäkymien varrella niin Hakaniemen torin
reunalla, Eiran merenpuolisella rannalla ja
Hietaniemen hautausmaan suuntaan sijoi-
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tettuna. [Kuva 2.]
Heikki Kaartinen on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka suuri merkitys arkkitehtitoimistossa työskentelyllä on ollut rakennusmestarien jatkokoulutusmuotona.
Kaartinen toimi vuosia arkkitehti Lars
Sonckin avustajana Tampereen Johanneksen kirkon rakennustyömaalla.
Lopuksi voisi vielä tarkastella lyhyesti
sitä kritiikkiä, mitä rakennusmestarisuunnittelu sai 1900-luvun alussa kömpelyydestään ja jota usein myöhemminkin on
toistettu. [Kuva 3.] Tarkastelu on kohdistunut kuitenkin harvinaisen vähän kritiikin taustalla olleisiin tekijöihin. Kritiikki
ajoittui vaiheeseen, jolloin rakentamisen
tyylillisissä ihanteissa oli tapahtunut selvä
muutos – arkkitehtikuntaa elävöitti pyrkimys luoda yhtenäisempää kaupunkikuvaa.
Erityisen ankaraa arvostelua sai osakseen
rakennusmestarien suunnittelema Helsingin Tehtaankadun ja Huvilakadun alue,
sen levoton kaupunkinäkymä. Rakennusmestarien oikeutettu, mutta vähän huomioitu vastine nosti esiin tosiasian, että kyseistä kaupunkikuvaa olivat olleet rakentamassa niin arkkitehdit kuin rakennusmestaritkin.
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Leena Ahtola-Moorhouse

R a k enn u s m estarij u g end
H elsin g issä

men rakennusmestariliitto perustettiin
vuonna 1905 ja oma lehti nimeltään Rakennustaito alkoi ilmestyä seuraavana
vuonna (näytenumero joulukuussa 1905),
mutta sitä ennenkin Suomen teollisuuslehti
eri osastoineen oli pitänyt rakennusmestareita ajan tasalla heidän ammattiasioissaan.
Monet Rakennustaidon artikkelit olivat
jopa samoja kuin Arkitekten -lehdessä, kielenä vain oli suomi. Minkäänlaisessa tietokatveessa rakennusmestarit eivät näin olleet. Heitä myös kouluttivat ansioituneet
arkkitehdit ja monet heistä työskentelivät
piirtäjinä ennen oman toiminimen perustamista jossain merkittävässä innovatiivisessa arkkitehtitoimistossa. Rakennusmestareilta kuitenkin puuttui laajempi yleissivistys ja koulutuspohja. He matkustivat
myös huomattavasti vähemmän opintomatkoilla ulkomailla verrattuna arkkitehteihin.
Vuonna 1987 julkaistusta Helsingin
jugendarkkitehtuuri -kirjasta (MoorhouseCarapetian-Ahtola-Moorhouse) voidaan
havainnollisesti laskea minkälainen tilanne
silloisessa kaupunkikuvassa oli ja on vieläkin määrällisesti arkkitehtien ja rakennusmestarien suunnittelemien rakennusten
kesken. Rakennuskartoituksesta voidaan
myös selkeästi nähdä, että rakennusmestarien pelikenttänä olivat asuin- ja teollisuusrakennukset eivätkä juuri muut rakennukset. Esimerkiksi Kruununhaan kaupunginosassa vuosina 1895 – 1915 rakennetuista ja jäljellä olevista 59 rakennukses-

Helsinkiä rakennettiin toissa vuosisadan
vaihteessa ahkerasti. Kokonaiset kaupunginosat vaihtoivat ilmettä puusta kiveen.
Asuntoja tarvittiin ja niiden rakentamista
tuettiin valtion edullisilla lainoillakin. Helsingin väkiluku viisinkertaistui vuodesta
1850 vuoteen 1900, jolloin asukkaita oli jo
yli 90.000 ja vuoteen 1914 mennessä asukasluku ylitti 170.000. Kaikki nämä ihmiset tarvitsivat katon pään päälle ja palveluja. Syntyi rakennusbuumi ja arkkitehtien
lisäksi myös rakennusmestarit saivat runsaasti toimeksiantoja, he myös loivat niitä
perustamalla asunto-osakeyhtiöitä ja omia
kiinteistöyhtiöitä. Vuosina 1895 - 1915
Helsingin rakennuskanta kasvoi laajaksi ja
moni-ilmeiseksi, olihan aikakauden jugendtyylin kantava idea yksilöllisyys ja aidot materiaalit.
Ensimmäinen Suomessa koulutettu
arkkitehtikunta suunnitteli pääasiassa Helsingin keskeisen jugendrakennuskannan ja
kaikki julkisten rakennusten toimeksiannot menivät heille ja useimmiten arkkitehtuurikilpailujen perusteella. Kilpailujen
tuloksista keskusteltiin vilkkaasti ja usein
provosoivasti. Teräväkynäiset Sigurd Frosterus ja Gustaf Strengell loivat erityistä
särmää keskusteluun. Päivälehdetkin kommentoivat ja selostivat uudisrakennuksia.
Rakennustaide oli kaiken kaikkiaan kuuma aihe maallikoidenkin mielestä. - Entä
rakennusmestarit? Kärjekkäimpään keskusteluun he eivät osallistuneet, mutta sen
sijaan he toimivat muuten ahkerasti. Suo-
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Osa Katajanokan Laivastokatua, jossa oikealta vasemmalle näkyy rakennusseinämä
Selim A. Lindqvistin Wellamosta aina Waldemar Aspelinin rakennukseen. Siinä on silloin
näkyvissä Edvard Löppösen talot, Laivastokatu 8-10 ja Katajisto, David Koposen Turso
(1906 – 1907) ja Waldemar Aspelinin Laivastokatu 2.
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F. Oskar Helenius, Bellona, Luotsikatu 8 – Katajanokankatu 4 (1907–)
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rella on myös rakennusmestarien Juho
Rinteen (1884 – 1909) nro 14 (1908 –
1912) ja David Koposen (1870 – 1941)
Turso nro 4 (1906 – 1907), jotka myös
istuvat mallikkaasti ympäristössään, mutta
eivät ole kulmatonteilla. Katajanokalla
Kauppiaankadun ja Katajanokankadun
kulmauksessa on myös rakennusmestari F.
Oskar Heleniuksen (1864 –1916) suunnittelema Bellona -asuinrakennus (1907–
1908), joka on vakuuttavasti hahmoteltu
keventävin erkkerein julkisivussa ja hauskoin kellokukkamaisin tornimuodoin kattomaisemassa. Kampissa on myös näyttävässä, pelkästään jugendtalojen muodostamassa Bulevardin ja Fredrikinkadun risteyksessä yksi kulmatalo, joka on rakennusmestari Erland Aarnion (1877 – 1917)
piirtämä. Lehtolinna (1908 – 1911) on
yhdistetty asuin- ja liikehuoneistotalo ja
julkisivultaan erinomaisesti kulmaukseen
sopiva ja sen muita aikakauden rakennuksia täydentävä. Huoneistojen pohjaratkaisut ovat sen sijaan yllättävänkin taitamattomasti ajatellut, on paljon pimeätä hukkatilaa, eikä kulmatilan mahdollisuuksia
hyödynnetty nimeksikään.
Rakennusmestareilla oli usein rasitteenaan tilaajien maksukyvyn niukkuus ja sen
takia piirustukset piti saada nopeasti, ja
asuntojen täytyi olla pienikokoisia. Pia
Olsson mainitsee asunto-osakeyhtiö Harjulasta, Yrjönkadun ja Eerikinkadun kulmatalo, kirjoittamassaan historiikissa
(1995), että sen suunnittelija, rakennusmestari Heikki Kaartinen (1872 – 1947)
laati piirustukset vajaassa kuukaudessa ja
sai palkkiokseen 2500 markkaa tammikuussa 1904. Kaartinen kuului rakennusmestarien eliittiin ja hän on suunnitellut
useita komeita jugendrakennuksia eri puolille Helsinkiä. Harjulaa vastapäätä on
myös hänen piirtämänsä Jukola, Yrjönkatu
25, vuosilta 1905 – 1906. Hyvänä näytteenä vielä pienemmällä budjetilla rakennetusta asuintalosta on Kaartisen suunnittelema kerrostalo Tuki (1901 – 1903) vanginvartijoille Kauppiaankadun ja Vyöka-

ta 20 on rakennusmestarien suunnittelemia. Toisin sanoen kolmannes jugendrakennusten antamasta kaupunkikuvasta on
alemman rakennuskoulutuksen saaneiden
tekijöiden aikaansaannoksia. Ullanlinnan
kohdalla tilanne on niin että 99 rakennuksesta noin puolet on rakennusmestarien
suunnittelemia, 48 pelkästään heidän ja
8:ssa arkkitehti oli mukana julkisivun
suunnittelussa. Katajanokan tilanne on se,
että 52 rakennuksesta 14 on rakennusmestarien käsialaa, Punavuoressa suhdeluvut
ovat 50 ja 18. Karkeasti sanoen noin kolmannes nykyisestä Helsingin jugendrakennuskannasta edustaa rakennusmestarijugendia.
Yleistäen voidaan myös todeta, että katukuvallisesti näyttävimmät kulmarakennukset ovat muutamin poikkeuksin arkkitehtien suunnittelemia, välirakennukset
ovat usein rakennusmestarien käsialaa.
Kaupunkikuvallista keveyttä ja eloisuutta
Helsinkiin tuokin paljossa korttelien suhteellinen pienuus. Jugendarkkitehtuurissa
kulmatalojen tornimaiset kattoratkaisut
antoivat suunnittelijoiden mielikuvitukselle herkullisia mahdollisuuksia monenlaisiin muotoihin. Jugendtyyli ihannoi
keskiaikaa ja luonnonmateriaaleja. Tornimuotoja rakennusmestari Edvard Löppöselläkin (1875 – 1935) oli mahdollisuus
käyttää suunnitellessaan kulmatonttien
asuinrakennuksia Katajanokalla vastakkaisissa kadunkulmissa Laivastokadun ja Katajanokankadun risteyksessä. Asuinrakennukset Katajisto (1907 - 1908) ja Laivastokatu 8-10 (1908 – 1911) ovatkin Löppösen taidonnäytteitä Helsingissä. Ne istuvat
maisemallisesti saumattomasti linnoitusmaiseen, pohjoiseen päin katsovaan rakennusseinämään, vaikka eleganssia niissä ei
ole samassa mitassa kuin esimerkiksi Selim
A. Lindqvistin Wellamossa nro 18 (1903
– 1904) tai Bruno F. Granholmin ja K. T.
Nybergin Klintenissä nro 16 (1903
–1904). Asuinhuoneistojen pohjakaavat
ovat selkeitä, mutta yllätyksettömiä ja vähän yksitotisia. Saman Laivastokadun var-
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Heikki Kaartinen, Suomela, Maurinkatu 4,
pohjapiirustus ja fasadi.
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Lindqvistin kanssa. Hänen omat suunnitelmansa kuten esimerkiksi Kapteeninkadun asuinrakennukset numerot 18 – 12
(1903 – 1904), ovat suoraviivaisen selkeät
pohjapiirustuksiltaan ja asumismukavuudeltaan erinomaiset. Julkisivut ovat myös
yksinkertaisessa vaihtelevuudessaan mallikkaat ja rakennukset laajoine pihoineen
toteuttavat hienosti huvilamaista asumista
Ullanlinnassa.
Monen rakennusmestarin jos myös
usean arkkitehdinkin jugendaikana suunnittelema Huvilakatu on ollut heti syntymästään asti kritiikin hampaissa. Tänään
tosin kadunvarren asuintaloja pidetään
Helsingin kaupungin arkkitehtuurin helminä ja sitä esitellään Helsingin oppaissa
yhtenä jugendarkkitehtuurin upeana tiivistymänä kaupunkikuvassa. Gesellius–
Lindgren–Saarinen, Onni Tarjanne, Lars
Sonck, Karl Lindahl, von Essen–Kallio–
Ikäläinen, Mauritz Gripenberg, A. F.
Gauffin ja Waldemar Wilenius muodostivat arkkitehtikunnan, joka suunnitteli Huvilakatua. Rakennusmestareita oli suurin
piirtein saman verran: Emil Svensson,
Heikki Kaartinen. Oskar F. Helenius, G.
W. Nyberg, Edv. Löppönen, Rich. Willman, Juho Rinne ja Johan Roine. Esimerkiksi Rakennustaito -lehdessä n:o 4 – 5
vuodelta 1911 nimimerkki Teräskynä kirjoittaa artikkelissaan ”Helsinki. Rakennusmiehen silmäilemänä” siihen tyyliin Huvilakadusta, että varmasti huomataan luvun
vaihtuneen arkkitehtuuri-ihanteissa myös
rakennusmestarien silmissä. Teräskynä kirjoittaa: ”Suurinta syntiä rakennustyyleille,
ulkonäölle, on, kuten jo sanoin, tehty tämän uusimman suunnan hapuilevalla alkukaudella. Sitä rikkinäisen rumaa sekasotkua, mitä tapaa siellä täällä monissa
kymmenissä uusissa rakennuksissa! Paikotellen täyttää se pitkät katuvarret. Katso
esim. Huvilakadun länsiseinustaa; se on
surullisen tyypillinen tässä suhteessa. Ikävintä on vielä se, että – vaikkapa arkkitehtienkin niskoille lankeaa tästä synnistä
suuri osa – on vieläkin suurempi laskettava

dun kulmassa Katajanokalla. Yksi Kaartisen komeimmista ja näyttävimmistä asuintalosuunnitelmista on sen sijaan Kruununhaassa sijaitseva Suomela, Maurinkatu 4,
vuosilta 1910 – 1911. Siinä on pyöristyviä,
suuria seinämämuotoja julkisivussa, ja rakennus muodostaa u:n muotoisen etupihan kadulle päin ja näin luo mahdollisimman suuret mahdollisuudet asukkaille
saada puisto- ja merinäköala. Tähän aikaan myös kiihkoiltiin terveydestä ja auringonvalon saannin tärkeydestä, ja rakennuksessa onkin kauttaaltaan suhteellisen
suuret ikkunat. Heikki Kaartinen olikin jo
tähän aikaan harvinaisen perusteellisesti
kouluttautunut ammattiinsa. Lähtökohta
oli rankka, sillä hän menetti vanhempansa
nuorena. Hän valmistui ensin Sortavalassa
Eero Mäkisen käsityökoulussa puusepäksi,
sitten hän kävi Helsingin teollisuuskoulun
huonerakennusosaston ja valmistui rakennusmestariksi vuonna 1896. Vuosina 1899
– 1905 hän työskenteli piirtäjänä Usko
Nyström–Petrelius–Penttilän toimistossa.
Hän toimi vastaavana mestarina Lars
Sonckin piirtämien Tampereen tuomiokirkon ja Helsingin Puhelinyhdistyksen rakennuksilla 1902 – 1905. Itsenäisen suunnittelutyön hän aloitti 1901. Hän myös
matkusti laajasti Keski-Euroopassa 1909.
Hän oli yksi aikakautensa menestyneimpiä
rakennusmestareita millä tahansa mittarilla mitaten.
Rakennusmestarijugendia moitittiin jo
varhain yksinkertaisista ja kömpelöistä ratkaisuista. Heitä arvosteltiin myös liiketaloudellisen ajattelun ensisijaisuudesta, olivathan monet rakennusmestarit myös niin
sanottuja gryndereitä. Kauniaisten kaupunkikin voi olla kiitollinen alustaan rakennusmestari Elia Heikelille (1852 –
1917) ja rakennusmestari Emil Lindstedtille, jotka vaikuttivat huvilayhdyskunnan syntyyn hankkimalla sieltä ensimmäisinä huvilatontit ja palstoittamalla myös
muita tontteja asuintaloja varten luonnon
keskelle. Heikel toimi menestyksekkäästi
myös arkkitehti Kiseleffin ja Selim A.

29

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

S E U R A

Erland Aarnio, O. Y. Lehtolinna, Bulevardi 24 – Fredrikinkatu 26.
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rakennusmestari-piirtäjien kontolle. – Onneksi ovat toki olot kehittymässä siihen
suuntaan, että piirustuksen hyvyydelle ja
talon kauneudelle pannaan entistä enemmän arvoa.” Viereisellä sivulla oli vielä asian vahvistamiseksi kuva Huvilakadun länsipuolesta ja tekstinä lukee: ”Palanen Huvilakatua. (Näyte huonosta, rikkinäisestä
arkkitehtuurista).” Samainen kirjoittaja oli
myös lainannut artikkelin alkupuolella rakennusmiestä, joka kutsui ”uutta tyyliä”
(jugendarkkitehtuuria) ”möllityyliksi”.
Huvilakadun arkkitehtuuri joutui näin
heti alkajaisiksi ammattikunnan hampaisiin ja pysyikin siellä pitkään. Ei ollut vain
kyse edellisen rakentajapolven tyylin parjaamisesta, mitä usein sattuu, vaan kysymys oli nopeasti muuttuvien rakennustrendien vaihtumisesta yhä virtaviivaisempaan suuntaan. Jugendia seurasikin tiiviissä
tahdissa klassismi, funktionalismi sekä
modernismi ja näin jatkui Huvilakadun
paitsiossa olo pitkään ammattilaisten silmissä aina 1980-luvulle asti.
Huvilakadun rakennusmestareista voidaan kuitenkin nostaa esille moni taitava
suunnittelija. Yksi näistä on esimerkiksi
Emil Svensson (1882 – 1954), jonka rakennus Huvilakatu 3:ssa (1907 – 1908)
säestää kauniisti Gesellius–Lindgren–Saarisen Tuulentuvan, nro 2:n ( –1904), julkisivun päätymuotoa kuitenkaan jäljittelemättä sitä. Svenssonin suunnittelema
Auma (1907 – 1908), Huvilakatu 5–7, on
myös maisemallisesti paikkaan hyvin sopiva ja Svenssonin Tarkk’ampujankadun nro
6 ja Korkeavuorenkadun nro 6 kulmauksen asuinrakennus (1909 –1911) on julkisivultaan, erityisesti Tarkk’ampujankadun
suunnalla tyylikäs ilmeeltään. Mielenkiintoinen ja lahjakas rakennusmestari oli
myös Vilho Lekman (1872 – 1924), joka
teki paljon yhteistyötä arkkitehti Harald
Smedbergin kanssa. Yksin hän suunnitteli
Svenssonin kulmatalon vastapäisen rakennuksen, osuvalta nimeltään Korkeavuori,
Tarkk’ampujankatu 5 ja Korkeavuorenkatu 8, (1907 – 1908), joka on veistokselli-
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Vilho Lekman, Sampsa ja Puistola, Tehtaankatu 5-7, 1908–1909.
Huvilakujan puolelta, Huvilakatu 3, Emil
Svensson, 1907–1908.
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Palanen Huvilakatua, Rakennustaito n:o 4-5 1911, s. 45.
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Rakennusmestarijugend on erottamaton osa Helsingin kaupunkikuvaa. Parhaimmillaan se hienosti täydentää katukuvaa ja tuo oman vähän arkisemman ja kotikutoisemman näkökulman yksilölliseen
jugendtyyliin. Esteettiset johtolinjat ja
suunnat tulivat arkkitehdeilta, rakennusmestarit sovelsivat niitä parhaan kykynsä
mukaan. Varsinaisia esteettisiä tai asumismukavuutta edistäviä innovaatioita ei juuri tullut rakennusmestareilta, ellemme sitten pidä sellaisena Lekmanin ja Kaartisen
toteutuksia valoisuuden ja näköalan lisäämiseksi julkisivuseinäpinta-alaa poimuttamalla sisäänpäin. Tällaisia ratkaisuja harrastettiin kyllä muualla Euroopassa, mutta
tietääkseni suomalaiset arkkitehdit eivät
tuoneet tätä piirrettä omiin suunnitelmiinsa Helsingissä kyseisenä aikana. Lopuksi
täytyy sanoa, että nykyisiltä Helsingin ”flaneeraajilta” vaaditaan jo varsin tarkkaa silmää, että he pystyvät jugendkauden kaupunkikuvasta erottamaan rakennusmestarien luomukset arkkitehtien aikaansaannoksista. Ajan patina on tehnyt tehtävänsä
ja me osaamme arvostaa samaan henkeen
rakennettua kaupunkikuvaa sekä erilaisia
historiallisia kerrostumia rakennuskannoissa kaupunkielämän rikkautena.

Heikki Kaartinen, Tuki (1901 – 1903).
Kaartisen ensimmäisiä itsenäisiä töitä.

sesti ajateltu ja hallitsee tyylikkäästi korkeata paikkaansa. Lekman on myös suunnitellut suurisuuntaisia asuinrakennuksia
kaksoistonteille Ullanlinnassa. Varhaisempi niistä on Sampsa (1908 – 1909) yhdessä
rakennusmestari J. W. Tikan (1855 –
1932) kanssa ja Puistola (1908 – 1910)
Tehtaankatu 5–7:n ja Vuorimiehenpuistikon välissä ja hiukan myöhemmin on
suunniteltu Koitere (1908 – 1910) yhdessä
arkkitehti Harald Smedbergin kanssa Merikatu 3:n ja Laivanvarustajankadun välille. Näissä asuintaloissa on yhteisenä piirteenä rakennusmassan sisään veto kadun
reunalta. Tehtaankadulla tästä ratkaisusta
muodostuu isohko sisäpiha Sampsan ja
Puistolan välille ja tämä taas tuo enemmän
valoa ja viihtyvyyttä asuntoihin. Merikadun Koitereen talossa taas etupihaterassi
luo laajempaa merinäköalaa ja enemmän
valoa asukkaille mitä suora seinämuuri olisi mahdollistanut.
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Rasti ruutuun:
RAKENNUSMESTARI
V A I A R KK I T E H T I ?
Oikeat vastaukset sivulla

Huvilakatu 1

R

A

Huvilakatu 4

R

A

Huvilakatu 2

R

A

Huvilakatu 5

R

A

Huvilakatu 6

R

A

Huvilakatu 3

R

A
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Huvilakatu 7

R

A

Huvilakatu 10

R

A

Huvilakatu 8

R
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Huvilakatu 12

R

A

Huvilakatu 9

R

A

Huvilakatu 13

R

A
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Huvilakatu 14
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R
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Huvilakatu 16

R
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Huvilakatu 22
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Huvilakatu 17

R
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Huvilakatu 23
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A

Huvilakatu 19
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A

Huvilakatu 24
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Huvilakatu 25

R

A

Huvilakatu 32

R

A

Huvilakatu 26

R

A

Pietarinkatu 23

R

A

Huvilakatu 27

R

A

Rajasaarentie 7

R

A

Huvilakatu 28

R

A

Rajasaarentie 9

R

A
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Valhallankatu 3

R

A

Valhallankatu 7

R

A

Valhallankatu 4

R

A

Valhallankatu 8

R

A

Valhallankatu 5

R

A

Valhallankatu 9

R

A

Valhallankatu 6

R

A

Rajasaarentie 9

R

A
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Valhallankatu 11

R

A

Valhallankatu 12
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A

Valhallankatu 14

R

A
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Lauri Jääskeläinen

S UU N N I T T E L I J A L U O K I T U S
JA SEN TULKINTA

rakennelma, joka ei ole tarkoitettu pysyvään asumiseen. Omakotitalo ei ole vaativuudeltaan vähäinen.
Lakiin sisällytettiin valtuutussäännös,
jonka perusteella tarkempia määräyksiä ja
ohjeita vähimmäiskelpoisuudesta annetaan
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.
Määräyskokoelman tätä tarkoittavat
säännökset annettiin pitkällisen valmistelun jälkeen kesällä 2002. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A2 ”Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat”
käsittää sekä sitovia määräyksiä että ohjeita, jotka sisältävät hyväksyttäviä ratkaisuja.
Toisin kuin asetus, omaksui RakMk A2
neliportaisen luokituksen. Suunnittelutehtävien vaativuutta ja suunnittelijoiden pätevyyttä koskevissa ohjeellisissa taulukoissa
on perustaso merkitty A-tasoksi, pienehkö
rakennus B-tasoksi ja vaativuudeltaan vähäinen C-tasoksi. Erityisvaatimus on ohjeistettu AA-tasoksi. AA-taso tarkoittaa
suunnittelutehtävää erittäin vaativaan ympäristöön tai rakennuspaikalle. Tällaisia

Rakennushankkeessa toimivien asiantuntemuksen korostaminen on 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain
keskeisiä lähtökohtia. Rakennushankkeeseen ryhtyvälle on asetettu huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa. Kuka tahansa voi
panna alulle ja käynnistää rakennushankkeen. Huolehtimisvelvollisuuden voi täyttää hankkimalla avukseen riittävän asiantuntemuksen.
Kaikilta suunnittelijoilta vaaditaan sen
sijaan rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä kelpoisuus.
Suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset on
jaettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa
kolmeen eri vaativuustasoon. Kaikilla tasoilla edellytetään riittävää kokemusta
suunnittelualan tehtävistä. Vaadittava koulutusvaatimus vaihtelee riippuen hankkeen
koosta ja vaativuudesta. Vain vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia henkilö, jolla ei ole
rakennusalan tutkintoa. Vähäisenä voidaan pitää rakennushanketta, joka on pieni, enintään yksikerroksinen rakennus tai
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kuuluu toimia asiantuntijana jo rakennustyyppiä valittaessa sekä arvioitaessa rakennuksen soveltuvuutta ja sijoittumista rakennuspaikalle. Määräys 4.1.4 antaa yleisen ohjeen pääsuunnittelijan kelpoisuudesta. Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa rakennushankkeessa
yleensä olla vähintään samaa tasoa kuin
hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus.
Voi kysyä, ovatko maankäyttö- ja rakennuslaki ja sitä täydentävät säännökset
sysänneet perusteettomasti rakennusmestarin tutkinnon suorittaneet suunnittelun
periferiaan?
Osittain ehkä on, osittain taas ei. Rakennusmestari voi edelleen toimia suunnittelutehtävissä aina pääsuunnittelua
myöten. Viime kädessä kunnan rakennusvalvontaviranomainen määrittelee yksittäistapauksittain hankkeessa vaadittavan
vähimmäiskelpoisuuden. Huomattava
kuitenkin on, ettei pätevyys- ja kelpoisuusvaatimuksista voida myöntää poikkeuksia
toisin kuin yleisesti rakentamista koskevista määräyksistä. Korkein hallinto-oikeus
on linjannut, ettei suunnittelijan kelpoisuus ole sellainen rakentamista koskeva
määräys, josta voitaisiin edes vähäisesti
poiketa (KHO 22.11.2004 taltio 2989).
Pitkäaikainenkaan suunnittelukokemus ei
korvaa hankkeen vaativuustason edellyttämää tutkintovaatimusta.
Mikään ei estä vanhan rakennusmestarin tutkinnon suorittanutta hankkimasta
itselleen sopivaa täydennyskoulutusta.
Ilman täydennyskoulutusta rakennusmestarin tutkinto riittää pääsääntöisesti
pientaloihin, ylläpitokorjauksiin ja pienehköihin muutostöihin. Asuinkerrostalot
saattavat olla tavoitetasoltaan yksinkertaisia ja vaatimattomia, mutta normaalisti
eivät. Sen sijaan pienehköt tuotannolliset
rakennukset voivat rakennuspaikasta riippuen jäädä B-tasoon.
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy perustettiin eräiden rakennusalan järjestöjen toimesta v.

ovat muun muassa arvokkaat kulttuurimaisemat, keskusta-alueet, suojellut rakennukset tai miljööt tai historiallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemallisesti merkittävät kohteet.
A-taso on suunnittelutehtävänä luokiteltu perusvaatimustasoksi. Kysymys on
suunnittelutehtävästä normaalin vaativuustason ympäristöön tai rakennuspaikalle.
Rakennussuunnittelijan pätevyysvaatimukseksi A-tasossa on määritelty arkkitehdin tutkinto teknillisessä korkeakoulussa
tai yliopistossa tai rakennusarkkitehdin
(AMK) tutkinto ammattikorkeakoulussa.
Vaihtoehdoksi on annettu rakennusalan
muu tutkinto, joka sisältää rakennussuunnittelun oppimäärän (30 opintoviikkoa).
Kokemuksen osalta vaaditaan A-tasossa
vaativuusluokan A hankkeiden rakennussuunnitteluun osallistumista vähintään
kolmen vuoden ajan.
Rakennusmestarin pätevyys riittää Btason hankkeisiin. B-tason suunnittelutehtävässä ympäristövaatimukset ovat pienet.
Toiminnallista ja arkkitehtonista tavoitetasoa luonnehditaan määräyskokoelman
ohjeellisessa taulukossa yksinkertaiseksi ja
vaatimattomaksi.
Voi näin ollen yleisesti todeta, että perinteisellä rakennusmestarin tutkinnolla
mahdollisuudet toimia rakennussuunnittelutehtävissä ovat nykyään rajalliset. Vasta
ammattikorkeakoulututkinto avaa laajempia näkymiä.
Rajalliset ovat myös rakennusmestarin
tutkinnon suorittaneen mahdollisuudet
toimia pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelijalla tarkoitetaan rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavaa.
Pääsuunnittelijalta edellytetään normaalien suunnittelijan kelpoisuusvaatimusten
lisäksi, että hänellä on hyvät ammatilliset
edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta. Rakentamismääräyskokoelman osan A2 ohjeessa 2.3 todetaan, että
pääsuunnittelijan tehtäviin tehdasvalmisteisen tyyppitalon rakennushankkeessa
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2002. FISE toteaa lakiin ja sitä täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia
suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä ja ylläpitää niihin liittyvää pätevyysrekisteriä. Pätevyyden toteamisjärjestelmä
muodostuu arviointilautakunnista ja niitä
hoitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyydet toteavasta FISE Oy:stä. Todettu pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun
henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset. FISE:n toteamat pätevyydet eivät ole virallisia. Niillä on kuitenkin tosiasiallisesti laajeneva merkitys lupaviranomaisen harkitessa suunnittelijan ja
työnjohdon kelpoisuuksia.
Erilaisia pätevyysnimikkeitä on FISE:n
järjestelmässä yli 80. Pätevyyksien määrä
on tällä hetkellä useita tuhansia. Pätevyys
todetaan aina seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
FISE toteaa muun muassa pientalohankkeen pääsuunnittelijan pätevyyksiä.
Sihteerijärjestönä toimii Rakennusmestarit
ja –insinöörit AMK RKL ry.
Rakennusmestarikunnalla on suomalaisen rakentamisen historiassa ollut merkittävä rooli vaativien rakennusten suunnittelijoina. Arkkitehteja oli sata vuotta
sitten lukumääräisesti vähän, ja monet rakennusmestarit toimivat menestyksellisesti
lähes arkkitehdin tavoin.
Lainsäätäjä on luonut melko tarkan
vaativuusluokittelun rakentamiseen. Kun
korkeakoulutus on maassamme voimakkaasti yleistynyt, on vaativat rakennuskohteet haluttu jättää korkeakoulututkinnon
suorittaneiden vastuulle. Rakennusmestarien kannalta ratkaisu on saattanut tuntua
kohtuuttomalta. Luokittelu on aina pakosta karkea ja ääritapauksissa syrjivä. Jos rakennusmestarin tutkinnon suorittanut
haluaa toimia suunnittelijana A- ja varsinkin AA -tasoisissa hankkeissa, on hänen
täydennettävä koulutustansa.
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HUVILAKATU
Osoite		
Huvilakatu 1 Merikatu 15
Huvilakatu 3
Huvilakatu 5 - 7
Huvilakatu 9 - 11
Huvilakatu 13 - 15
Huvilakatu 17
Huvilakatu 19 - 21
Huvilakatu 23
Huvilakatu 25
Huvilakatu 27 Tehtaankatu 26
Huvilakatu 32 Tehtaankatu 28
Huvilakatu 28 - 30
Huvilakatu 26
Huvilakatu 24
Huvilakatu 20 - 22
Huvilakatu 18 Pietarinkatu 23
Huvilakatu 16 Pietarinkatu 24
Huvilakatu 10 - 14
Huvilakatu 8
Huvilakatu 6
Huvilakatu 4
Huvilakatu 2
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Suunnittelija
Onni Tarjanne, ark. 1906
Emil Svensson, rkm.
1908
Emil Svensson, rkm.
1908
Ilmo Valjakka, ark
Lars Sonck, Karl Lindahl, ark. 1908
Richard Willman, rkm.
1906
Arthur Gauffin, ark julk. Richard Willman, rkm plaanit 1908
Richard Willman, rkm.
1909
Mauritz Gripenberg, ark.
1907
Mauritz Gripenberg, ark.
Lars Sonck, ark.
Johan Roine, rkm.
Juho Rinne, rkm.
Juho Rinne, rkm.
Onni Tarjanne, ark.

1903

1910
1908
1908
1907
1908

Waldemar Wilenius, rkm.

1905

G. W. Nyberg & Edvard Löppönen, rkm.
1906
G. W. Nyberg, rkm.
1910
Frans Oskar Helenius, rkm. 1910
Heikki Kaartinen, rkm.
1908
von Essen, Kallio, Ikäläinen rkm. julkisivu Oiva Kallio, ark. 1910
Gesellius – Lindgren – Saarinen (ark)
1914

VALHALLANKATU
Osoite		
Suunnittelija
Valhallankatu 11 S. Honkavaara, rkm.
1939
Valhallankatu 9
P. J. Pärnänen, rkm. 1940
Valhallankatu 7
P. J. Pärnänen, rkm. 1940
Valhallankatu 5
Jukka Saari, rkm. 1941
Valhallankatu 3
Jukka Saari, rkm. 1940
Valhallankatu 1
Rajasaarentie 7
Helge Lundström, rkm
1940
Rajasaarentie 9
Valhallankatu 2
Matti Lampén, Märta Blomstedt, ark.
Valhallankatu 4
Jalmari Peltonen, ark. rkm.
1939
Valhallankatu 6
Helge Lundström, rkm
1939
Valhallankatu 8
Helge Lundström, rkm
1939
Valhallankatu 10 Helge Lundström, rkm
1941
Valhallankatu 12 – 14
Gunnar Nordström, rkm.
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Vilhelm Helander

Arkkitehti –
rakennusmestari
Helsingin katukuvassa.
Reunahuomautuksia
suunnittelemien talojen huippuaikaa. Perinne jatkui kuitenkin ainakin vielä 1950luvulle ja siitä eteenpäinkin. Viimeisiin
tunnettuihin rakennusmestarisuunnittelijoihin kuului Klaus Groth.
Juuri rakennusmestarijugendin tuomio
oli kuitenkin kova, ainakin arkkitehtikunnan suunnasta. "Kaupungin rakennustuotanto on suuresti kasvanut vuosisadan
vaihteesta lähtien. Sen rakennustaiteellinen arvo on kuitenkin hyvin epätasainen
ja keskimäärin todennäköisesti alhaisempi
kuin kahdeksan- ja yhdeksänkymmentäluvun rakennustuotannon. Melkoisessa määrin tämä johtuu siitä, että vuoden 1900
jälkeisenä aikana suurin osa - ajoittain yli
puolet - taloista ei ollut arkkitehtien vaan
rakennusmestarien piirtämiä; nämä rakensivatkin osittain itse talonsa keinottelutarkoituksessa. Arkkitehtuuri jäi siten sivuasiaksi ja huomio kiinnitettiin etupäässä taloudellisiin tekijöihin lyhyellä tähtäimellä.
Niinpä esim. vuonna 1912 oli kaupungin
236 uudisrakennuksesta vain 98 arkkitehtien piirtämiä." (Marius af Schultén, Helsingin kaupungin historia IV/1 1955).
Eliel Saarinen osallistui kritiikkiin.
Munkkiniemi-Haaga -suunnitelmassa Eiran
huomattavaksi osaksi rakennusmestarien
piirtämät talot marssitetaan esiin "Gegenbeispiel-Abteilungissa". "Asuntoalueen irvikuva ... fasadinkäsittelyn ristiriitaisuus ...
talojen liian pieni väli, estää niitä esiintymästä vapaasti..."

"HEIKKI KAARTISEN RAKENNUSTÖISTÄ KIVIRAKENNUSTEN N0 78
KIVI- JA PUURAKENNUSTEN YHTEINEN N0 104
PAIKKAKUNTA JA OSOITE SUOMEN
RAK.MEST.LIITOSSA"
Tämä teksti on kivikilpeen hakattuna
Töölöntorin ehkä komeimmassa talossa eli
ns. Adlonin talossa Runeberginkadun ja
Sandelsinkadun kulmassa.
Epäilemättä rakennusmestarit ovat antaneet myös suunnittelijoina panoksensa
Helsingin kaupunkikuvaan. Jo empiren
Helsingin nyttemmin lähes tyystin kadonneiden yli 500 puutalotontin rakennuksista tuntuva osa oli rakennusmestarien käsialaa, vaikka arkkitehdit Engelin johdolla
huolella tarkastivatkin kaikki rakennuslupapiirustukset ja säätelivät niiden laatua.
Nils Erik Wickberg nosti aikoinaan esiin
Andstenien rakentajasuvun, jonka joukosta löytyi kymmenten ja jälleen kymmenten
talojen suunnittelijat. Myös lähes kadonnutta kerrostumaa Helsingin talojen historiassa edusti tuo 1800-luvun jälkipuolen
ja 1900-luvun alun tyypillinen kaksikerroksinen talo, jonka pohjakerros oli kiveä
ja yläkerta puuta. Vielä nelisenkymmentä
vuotta sitten se oli runsaasti edustettuna
jopa Etelä-Helsingissä. Nyt esimerkkejä
löytyy lähinnä joistakin Alppilan jugendtaloista. Nuo talot taisivat olla rakennusmestarien leipälaji.
Helsinkiläisen jugendin vaihe 1900luvun alussa oli ehkä rakennusmestareiden
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kokemuksia niistä. Theodor Höijer ja
Hiort af Ornäs olivat tunnettuja myös urakoitsijoina. (Kerrotaan, että Alvar Aalto,
saapuessaan Ateneumiin oman näyttelynsä
avajaisiin, kompuroi monumentaaliportaassa: "tuo urakoitsijan porras..."). Gustaf
Estlander urakoi myös. Hänen Kaivopuistoon rakentamansa kerrostalo sai valitettavan tapauksen jälkeen nimen Raseborg. Ja
ainakin Lindgren ja Sonck saivat maistaa
taloudellisia ongelmia yriteltyään kohennella talouttaan kiinteistöalalla. Unohtamatta Eliel Saarisen kiinteistöintressejä
yhteistyössä Julius Tallbergin kanssa. P.E.
Blomstedtin 1920-luvun lopulla ideoimat
arkkitehtikunnan kunniasäännöt - jotka
siis hylkäsivät arkkitehdintyöstä kaikenlaisen urakoinnin - lankesivat otolliseen maaperään.
Asenteet rakennusmestarijugendia kohtaan ovat kyllä tuntuvasti muuttuneet, ainakin kiinteistömarkkinoilla. Nyt rakennusmestarien suunnittelemat asunnot kelpaavat vuorineuvoksille. Sigurd Frosteruksen tyttäret, molemmat vuorineuvoksittaria, asuivat Eirassa Vilho Lekmanin piirtämässä talossa, juuri yhdessä Saarisen kauhuesimerkeistä. Muistan, kuinka etsiessäni
asuntoa Eirasta aikoinani, rakennusmestari
Otto Wuorion piirtämää taloa markkinoitiin Eliel Saarisen piirtämänä. Ero ei ollut
niin suuri. Kun muutin Kulosaaren huvilakaupngista arkkitehdin piirtämästä talosta
Eiraan, ensimmäinen asunto oli edelleen
arkkitehdin käsialaa. Siiten olen asunut
Ullanlinnassa, ensin rakennustoimisto Nyberg & Löppösen suunnittelemassa talossa
ja nyt juuri 40 vuotta Elia Heikelin piirtämässä rakennusryhmässä. Näihin rakennusmestarien suunnittelemiin taloihin en
enää nykyisen hintatason vallitessa pääsisi.
Tekisi mieli nostaa merkittävien rakennusmestarisuunnittelijoiden luetteloon
mukaan ainakin juuri Elia Heikel. Tämä
sivistyssuvun käytännön alalle suuntautunut jäsen oli monen uuden teknisen ratkaisun välittäjänä Suomessa, ei vähiten
betonirakenteiden alalla. Hän toimi yh-

af Schultén siteeraa myös Saarista, joka
myöhemmin kirjassaan Search for Form
pohti arkkitehtuurin suuntaa 1900-luvun
alussa. "Mutta juuri tämä vapaa arkkitehtuuri on muodostunut ahkerasti jäljitellyksi esikuvaksi ja tulos on usein hyvin masentava ... uuden ajan tyyliä etsittäessä murrettiin vanhojen tyylien kahleet, mutta
vähitellen kävi tulosten saavuttaminen vaikeaksi, koska uudelta tyylisuunnalta puuttui periaatteellinen pohja. Jouduttiin muotojen kaaokseen, ja kaikkialla esiintyvien
voitonhimoisten, hutiloivien kannattajien
takia koko asiasta tuli muotivirtaus". Nils
Erik Wickbergillä oli tapana siteerata Euterpe-ryhmän piirissä laadittua sketsiä:
"Var det en mardröm? Nej, det var Skatudden".
Armas Lindgren puolestaan antaa luennoillaan maaseututaajamien tyypilliselle
rakentamiselle nimen "Toijala-arkitektur".
Kyllä rakennusmestarisuunnittelijat
saivat tunnustustakin. Edelleen Marius af
Schulténin sanoin: "Ei kuitenkaan voi
kieltää, että niissä lukuisissa rakennusmestareissa, jotka tähän aikaan suunnittelivat
asuintaloja, oli myös taitavia miehiä; he
piirsivät rakennuksia, jotka esiintymättä
kovinkaan suurin vaatimuksin täyttivät
hyvin tehtävänsä." Hän mainitsee juuri
Kaartisen ja G.W. Nybergin sekä rakennusteknikot Vilho Lekmanin ja Emil
Svenssonin. Kun Nils Wasastjerna julkaisi
tunnetut valokuvavihkonsa Suomen 1900luvun alun arkkitehtuurista, Kaartisen
Valistuksen talo oli mukana ns. huippuarkkitehtien töiden rinnalla (talo on sittemmin ikävä kyllä aika lailla pilattu).
Hilding Ekelund ei Helsingin kaupungin historiassa luvussaan rakennustoiminnasta 1950-luvun alkuun asti puolestaan
mainitse rakennusmestareita lainkaan.
Mikä arkkitehdeille itselleen sallittiin,
sitä eivät muut, vähemmän taitavat, saisi
tehdä. Tähän kilpailuasetelmaan kuului
myös kiinteistöbisneksen ja urakoinnin
tuomio. Olihan tosin myös arkkitehdeillä
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mestari Aarne Sainio 1950- ja 60-luvuilla
piirsi suurten tehtaiden työpiirustuksia.
Hänen Grafos-piirtimestään lähti varmaankin kilometrikaupalla tussiviivaa tiiliseinien sgrafeeraukseen.

dessä arkkitehti Constantin Kiseleffin ja
sitten Selim.A. Lindqvistin kanssa - usein
hän piirsi pohjat ja konstruoi talot, arkkitehdin vastatessa julksivuista. Kyllä hän
niitäkin osasi piirtää. Kapteeninkadun ja
Pietarinkadun välisessä korttelissa, jonka
vanhimman osan (Kapteeninkatu 12-18)
Heikel piirsi -1904, tuli Helsingin ensimmäinen suurpihakortteli. Kellarin katoissa
on varhaiset suorat betonilaatat, huoneiden sisäkatoissa kipsilaattaelementit.
Helsingin jugend-arkkitehtuuria koskevassa kirjassaan Moorhouset tuovat ansiokkaasti esiin rakennusmestarit Helsingin muovaajina. Tutkittavaa kuitenkin
riittää, vaikkapa pienempien kaupunkien
häkellyttävän wieniläishenkiset pienet jugend-talot jossakin Tammisaaressa tai koko
tuo maamme kuvaa muovannut rakennusmestarifunkis...
Oman lukunsa ansaitsisi rakennusmestarien osallistuminen arkkitehtitoimistojen
työhön, rakennustaitonsa ansiosta useinkin toimistojen käytännön työn suoranaisina tukipylväinä. Usko Nyströmin sanoin:
"Rakennusmestari ... Rakennusaineiden ja
konstruktsionien tunteminen, käytännöllinen äly, työntekijänä saavutettu kokemus
... ovat kelvollisen r:n ensimmäisiä edellytyksiä" (Tietosanakirja 1906, osa 7/ 1915).
Toisinaan rakennusmestarit esiintyvät arkkitehtien rinnalla toimistojen osakkaina.
Tunnettu esimerkki oli toimisto von Essen, Kallio, Ikäläinen (tai niinkuin Aulis
Blomstedt asian väänsi, Essen, Kallio, von
Ikäläinen). Rakennusmestari Emanuel
Ikäläinen esiintyy siinä tunnettujen arkkitehtien rinnalla. Tavallista näyttää olleen
myös se, että joku rakennusmestari rekrytoitiin arkkitehtitoimiston pitkäaikaseksi
avustajaksi. Eliel Saarisen apuna oli Juho
Waaranto (entinen Invenius). Armas Lindgrenin toimiston eräänlainen "faktotum"
oli Artur Kullman, jonka nimikirjaimet
AK esiintyvät usein vielä Lindgrenin kuoleman jälkeen viimeistellyissä suunnitelmissa. Perinne jatkui. Muistan kuinka isäni vaatimattomassa toimistossa rakennus-

Vilhelm Helander on arkkitehtuurin historian professori emeritus Teknillisestä korkeakoulusta ja etenkin restaurointialalla toimiva arkkitehti
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RAKENNUSTAITEEN SEURAN
SYYSKOKOUS
Kokous järjestetään keskiviikkona 21.11.2007 kello 17.00 alkaen Helsingin Töölössä
seuraavasti:
17.00	Kokoontuminen Luonnontieteellisen museon (eläinmuseo) pääoven edessä
Pohjoisella Rautatiekadulla. Tutustuminen museon peruskorjaukseen. (Huom.
koska kyseessä on työmaa, ovi suljetaan välittömästi kierroksen alettua).
Siirtyminen raitiovaunulla Töölöntorille.
17.45	Tutustuminen koulu- ja kulttuuritalo Sandelsiin (Musik- och kulturskolan
Sandels Topeliusgatan 2, 02600 Helsingfors), jossa kierroksen päätteeksi syyskokous.
18.45

Tilaisuus päättyy

Syyskokouksen esityslista
1
2
3
4

§
§
§
§

5 §
6 §
7 §
8 §
9 §
10 §
11 §

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Vuoden 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
(esitellään kokouksessa)
Maksettavat palkat ja palkkiot
Seuran puheenjohtajan vaali
Seuran varapuheenjohtajan vaali
Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
Kahden tilintarkastajan näiden varahenkilöiden vaali
Muut asiat
Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja
Arkkitehti RISTO IIVONEN
toimi: Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy,
Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki
p. 050-5216122
sp.
risto.iivonen@bjorklund-iivonen.fi

Arkkitehti MONA SCHALIN
toimi: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy,
Olympiastadion, Eteläkaarre
A-prs, 00250 Helsinki,
p. 040-532 9558
sp.
mona.schalin@welho.com

Arkkitehti ANNE FREDRIKSSON
toimi: Espoon kaupungin rakennusvalvonta,
Kaupunkikuvatoimikunta, Espoon kaupunki,
PL 1, 02070 Espoo,
p. 09-816 26610
sp.
anne.fredriksson@espoo.fi

FL, tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
koti: Rauhankatu 1 c B 35,
20100 Turku,
p. 02-231 5108
sp.
helena.soiri-snellman@abo.fi

Arkkitehti SIMO FREESE
toimi: Museovirasto, rakennushistorian osasto,
PL 169, 00511 Helsinki,
p.09-4050 9456
sp.
simo.freese@nba.fi

Arkkitehti SARI VIERTIÖ
toimi: Vantaan kaupunginmuseo,
Hertaksentie 1, 01300 Vantaa,
p. 09-8392 2963
sp.
sari.viertio@vantaa.fi

Arkkitehti OLLI-PAAVO KOPONEN
toimi: Tampereen teknillinen korkeakoulu,
PL 527, 33101 Tampere, p. 03-365 3296
(to-pe)
sp.
koponen.opa@kolumbus.fi

Yli-intendentti SAKARI MENTU
toimi: Muserovirasto, rakennushistorian osasto
PL 169, 00551 Helsinki
p. 09- 4050 94447
koti: Roihuvuorentie 18 D 172 00820 Helsinki
sp:
sakari.mentu@nba.fi

Arkkitehti JUHA LEMSTRÖM
toimi: Senaatti-kiinteistöt/Yliopistokiinteistöt,
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237,
001531 Helsinki, p. 0205 811755
sp.
juha.lemstrom@iss.fi
Arkkitehti, FM PÄIVI LUKKARINEN
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,
Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki,
p. 09- 8567 5122
sp.
paivi.lukkarinen@mfa.fi
Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi 1: Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri,
Kapteeninkatu 8 F 12, 00140 Helsinki,
p. 09-625 034, gsm 040-505 1312
toimi 2: Suomen rakennustaiteen museo,
näyttelytoimisto, Kasarmikatu 24, 00130
Helsinki, p. 09-856 75150
sp.
roy.manttari@ark.inet.fi

Sihteeri:
FM LINDA LESKINEN
p.
040 5731878
sp:
sihteeri@rakennustaiteenseura.fi

Taloudenhoitaja ERIK SJÖHOLM
p. 0504320444
sp.
eriks@kaapeli.fi

JÄSENMAKSUN
MYÖHÄSTYMINEN
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.

RAKENNUSTAITEEN SEURAN
JÄSENEKSI
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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