
	  

Aalto-yliopisto,  PL  11000,  00076  AALTO    
www.aalto.fi  

Taiteen  kandidaatin  opinnäytteen  tiivistelmä  
	  

	  

  
Tekijä    Mira Caselius 
Työn  nimi    Ornamentiikka, pinta ja rakenne. Visuaaliset keinot 1900- ja 2000-lukujen arkkiteh-
tuurissa, esimerkkinä Helsinki. 
Laitos    Muotoilu  

Koulutusohjelma    Sisustusarkkitehtuuri 

Vuosi  2017 Sivumäärä  41 Kieli  Suomi 

Tiivistelmä  
Tämä kandidaattitutkielma tarkastelee ornamentiikkaa sekä muita keinoja, joilla on vaikutettu ra-
kennusten ulkomuotoon, sekä sitä, miten nämä ovat muuttuneet 1900-luvun alusta eteenpäin 
suurten yhteiskunnallisten muutosten siivittämänä. Tutkielma on rajattu koskemaan Helsingin ark-
kitehtuuria. Ajallinen rajaus (vuodesta 1900 2010-luvulle) on tehty sillä perusteella, että tuona ai-
kana ornamentin ja koristelun asema ja luonne ovat kokeneet ennennäkemättömän suuria mullis-
tuksia lyhyessä ajassa.  

Käytännöllisyyttä ja rakenteellisuutta korostavan modernismin on ajateltu pyyhkineen koris-
telun pois arkkitehtuurista. Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena oli selvittää, tapahtuiko todella 
näin ja mitä seurauksia sillä oli.  
 Tutkielma havainnoi niitä kehityskaaria, joka arkkitehtuurissa vuodesta 1900 eteen-
päin on koristelun suhteen havaittavissa: kuinka jugendin avulla irtauduttiin kertaustyyleistä, 
kuinka ilmava ja tyylitelty uusklassismi kulki kohti funktionalismia, kuinka funktionalismin jälkeen 
palattiin luonnonläheisempään ja koristeellisempaan ilmaisuun ja siitä jälleen takaisin modernis-
min pelkistämiseen, ja lopulta – ihmisten jo totuttua koruttomiin rakennuksiin – harmaiden beto-
nielementtitalojen massatuotantoon, mistä taas 1980-luvun kapinallisen postmodernismin kautta 
monipuolisempaan ja –värisempään rakentamiseen ja jopa ornamentiikan paluuseen. Tärkeim-
pänä tutkimusaineistona toimivat Helsingin rakennukset ja kuvat niistä. Tutkielman sisältämä his-
toriallinen tieto perustuu pääosin muotoilun historiaa sekä Suomen arkkitehtuuria käsittelevään 
kirjallisuuteen.  

Yhdeksi tutkielman keskeisistä kysymyksistä muodostui, mikä on ornamentiikkaa tai koris-
telua. Tähän kysymykseen vastaamaan auttoi mm. huomio, että yksi koristelun perimmäisistä tar-
koituksista on viestiminen, esimerkiksi arvoista. Todettiin, ettei koristelun määritteleminen ole yksi-
selitteistä. Tutkielma päätyi lopputulokseen, että jonkinlainen koristelun metataso on ollut aina 
läsnä myös modernistisen aikakauden arkkitehtuurissa, lukuun ottamatta joitain esimerkkejä 1960- 
ja 1970 –lukujen lähiörakentamisesta, joissa estetiikka ja viihtyisyys joutuivat täysin alisteisiksi 
kustannustehokkuudelle. Esiin nostettiin joitain koruttomilta näyttäviä esimerkkejä, joissa on tehty 
puhtaasti visuaalisia, tietynlaisista arvoista kertovia valintoja, joilla ei ole suoranaista merkitystä 
rakennuksen käytön kannalta. Tällainen ratkaisu saattaa olla esimerkiksi tietoinen rakenteiden ko-
rostaminen, jolloin koristelua vastustava, rakenteiden kauneutta ylistävä ajattelu kääntyy päälael-
leen. 

Tutkielman lopussa pohditaan sitä, mihin suuntaan koristelu ja ornamentiikka ovat me-
nossa nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa sekä sitä, mitä 1900-luku on opettanut ihmisen suh-
teesta kauneuteen ja koristeluun.	  
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Johdanto

Sana ’ornamentti tulee latinan verbistä ’ornare’, joka merkitsee muun muassa kau-
nistamista, koristamista ja pukemista 1. Tavallisesti sillä tarkoitetaan arkkitehtuu-
rissa, esineissä ja vaatteissa käytettyjä koristeaiheita, mutta alkuperäisen merkityk-
sensä pohjalta termin voisi ymmärtää laajemminkin tarkoittamaan kaikkia niitä 
rakennuksen tai esineen piirteitä, joiden ensisijainen tarkoitus ei ole palvella käyttö-
tarkoitusta, vaan vaikuttaa rakennuksen tai esineen ulkomuotoon. Tämä ornament-
teja ja muita reilun 100 vuoden aikana käytettyjä esteettisiä keinoja luotaava tutkiel-
ma on rajattu koskemaan suomalaista arkkitehtuuria, ja esimerkit ovat muutamaa 
lukuun ottamatta Helsingistä.
 Ornamentti voi olla joko täysin itsenäinen elementti, jolla ei ole mitään käy-
tännön funktiota (esim. ulkoseinien kipsikoristeet, porraskäytävien koristemaa-
laukset), toisaalta monilla rakenteellisilla ja käytännöllisillä osilla on myös koris-
teellinen luonne. Ornamentiikalla, materiaaleilla ja väreillä on kautta aikojen ollut 
viestinnällinen tehtävä. Niillä on välitetty tietoa mm. esineen tai rakennuksen käyt-
tötarkoituksesta tai sen omistajan asemasta. Moderniin aikaan asti ornamentiikan 
ja visuaalisten symbolien käyttöä rakennuksissa on säädellyt kaikissa kulttuureissa 
enemmän tai vähemmän tarkka koodisto. Näin on edelleen tietyissä, esimerkiksi us-
konnollisissa konteksteissa, mutta toisaalta elämme maailmassa, jossa globalisaatio, 
jatkuva kuvavirta sekä postmoderni, kaikkea yhdistelevä ja demokratisoiva ajattelu 
ovat vähentäneet kuvien ja symbolien painoarvoa. 
 Ornamentista tuli teollisen tuotannon yleistymisen myötä suurten kiistojen 
kohde, jotka kiihtyivät 1920- ja 30-luvuille tultaessa. Ennennäkemättömän suuret 
yhteiskunnalliset ja teolliset murrokset ja niihin kietoutuvat ideologisesteettiset vir-
taukset ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisesti sekä paikallisesti koristelun luontee-
seen ja asemaan. Koristelu ja sen poissaolo puhuvat lähihistoriasta omaa kieltään. 
1920- ja 30-luvuilla alkunsa saanut funktionalismi mullisti lähtemättömästi arkki-
tehtuurin ja muotoilun katkaisten ornamentiikan perinteen lähes kokonaan muu-
tamassa vuosikymmenessä. Funktionalismin idean kiteyttävä periaate ”form follows 
function” (”muoto seuraa käyttötarkoitusta”) ymmärretään yleensä niin, että hyvin 
käyttötarkoitustaan palveleva esine tai rakennus on kaunis ja koristelu turhaa, vaik-
kei arkkitehti Louis Sullivan, jonka esseestä lause on poimittu, sitä aivan niin tar-
koittanut. Hän itse muotoili ja koristeli rakennuksiaan käyttötarkoituksesta kerto-
valla tavalla. 
 Koristelu sai suorastaan kielletyn hedelmän maun modernistisessa ajatte-
lussa: itävaltalainen arkkitehti Adolf Loos rinnasti ornamentin primitiivisyyteen ja 
moraalittomuuteen jo vuonna 1908 kuuluisassa esseessään 2, josta juontuu tunnet-
tu, provokatiivinen lausahdus ”ornamentti on rikos”. Vaikka koristelu niukkeni ja jäi 
pois rakennuksista funktionalismin myötä, 

1  Latdict-verkkosivusto. Viitattu 5.11.2017.
2  Loos 1908, s.19.

ei tarve tehdä puhtaasti esteettisiä ratkaisuja ja viestiä niiden kautta kadonnut min-
nekään. Modernissa arkkitehtuurissa ornamentin korvasivat usein väri, pintastruk-
tuuri ja rakenteen rytmi. Tutkinkin ornamentiikan ohella mm. väri- muoto- ja 
materiaalivalintoja, pintaa ja rakenteen korostumista. Ero näiden ja varsinaisen ko-
ristelun välillä on usein häilyvä ja riippuu määrittelijästä. Missä menee esimerkiksi 
raja, jossa rytmisesti toistuvista elementeistä tulee abstraktia ornamenttia?
 1980-luvulla niin kutsuttu postmoderni arkkitehtuuri toimi vastareaktiona 
vuosikymmeniä jatkuneelle suoraviivaisuudelle ja vähävärisyydelle. Se toi raken-
nuksiin liioiteltuja mittasuhteita, kirkkaita värejä, leikkisiä siluetteja ja geometrisia 
muotoja sekä viittauksia historiaan, erityisesti antiikkiin. Postmodernismi oli pro-
vokaatiota ja raju irtiotto aiemmasta, eivätkä sen tekijät ehkä itsekään ajatelleet luo-
vansa kestäviä esteettisiä arvoja, mutta se on varmasti osaltaan edesauttanut myö-
hempää monimuotoisuuden ja –värisyyden paluuta arkkitehtuuriin. 2000-luvulla 
ornamentit ovat alkaneet ilmestyä uudelleen sekä julkisiin- että asuinrakennuksiin, 
kun nykytekniikoiden myötä niiden valmistus ei ole enää työlästä tai kallista.

1.1 Tutkimusongelma

Tarkastelen tutkielmassani sitä, miten ornamentit, koristelu ja kaikki siihen rin-
nastettava, kuten väri, julkisivumateriaalit, pinnan struktuurit ja rakenteiden ko-
rostaminen eri keinoin, ovat muuttuneet reilussa sadassa vuodessa. Havainnoin eri 
ajanjaksoille tyypillisiä piirteitä ja siirtymiä niiden välillä. Katsausta 2000-luvulla 
paluun tehneeseen ornamentiikkaan seuraa pohdinta siitä, mihin suuntaan koris-

telu on matkalla tällä hetkellä ja mahdollisesti tulevaisuudessa. 

1.2 Tutkimuksen aihe ja viitekehys

Olen rajannut tutkimuskohteekseni Helsingin arkkitehtuurin, mutta tarkastelen 
sen kautta luonnollisesti rakennusten koristelua myös muualla Suomessa ja siten 
myös länsimaisessa kontekstissa. Tarkastelun kohteena ovat ornamentit, koristeet, 
pinnat ja rakenteiden estetiikka asuinrakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa noin 
vuodesta 1900 eteenpäin, sekä se, miten ne ja niiden käyttötavat ovat muuttuneet. 
Jaottelen tutkimustani väljästi rakennustyylien mukaan, joita ovat mm. jugend, 
uusklassismi, art deco, funktionalismi ja osittain sen perinnettä jatkava moderni 
kaupunkiarkkitehtuuri, postmodernismi sekä sen jälkeinen suunnittelu. Tutkin 
sitä, minkä tyyppistä koristelua on käytetty (aiheet, värit, muotokieli, materiaali), 
missä sitä on käytetty, onko ornamentti korvattu jollakin muulla elementillä vai onko 
kaikki koristeluun rinnastettava jätetty pois, ja mitä näiden valintojen taustalla on. 
Tarkastelen myös tyylien sekoittumista ja limittymistä toisiinsa. Esimerkkikohteeni 
ovat pääosin rakennusten julkisivuja, mukana on myös muutama julkinen sisätila. 
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1. Koristeellinen uusrenessanssirakennus Esplanadilla. 
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1.3 Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Tämän tutkielman pohdinta perustuu pitkälti näkemääni. Olen miettinyt raken-
nusten esteettisiä ratkaisuja kaupungilla liikkuessani sekä ottanut ja katsellut paljon 
kuvia. Apuna ovat olleet kantakaupungin vanhoista kortteleista kuvia ja perustiedot 
tarjoava Internet-sivusto korttelit.fi ja Helsingin kaupunginmuseon Internet-arkis-
to sekä kaksi Arkkitehtuurimuseon ajankohtaista suomalaista arkkitehtuuria esitte-
levän näyttelyn julkaisua: Finnish Architecture Biennial Review 2014 ja Finnish Architecture 
Biennial Review 2016. Osa tämän työn valokuvista on itse kuvaamiani, osa on Interne-
tistä löytämiäni, vapaasti käytettävissä olevia kuvia.
 Taustoja ja tukea pohdinnalleni olen saanut suomalaista ja kansainvälistä 
arkkitehtuuria ja muotoilua käsittelevistä kirjoista. Olen kartoittanut historiallista 
taustaa tarkastelemalleni ajanjaksolle Susann Vihman modernin muotoilun histo-
riaa yleisesti esittelevästä teoksen Ornamentti ja Kuutio avulla. Suomalaisen arkkiteh-
tuurin historiaa käsitteleviä lähdeteoksia ovat olleet Elina Standertskjöldin Arkki-
tehtuurimme vuosikymmenet -sarja ja Erja Rausken Finnish Architecture 1900-2000. 
Olen saanut niistä apua rakennustyylien tunnistamisessa sekä tietoa materiaaleista, 
rakennustavoista ja historiallisista konteksteista. 
 Muita kirjallisia lähteitä ovat Louis Sullivanin essee The Tall Building Artistically 
Considered, Adolf Loosin essee Ornamentti ja rikos, The Guardian -verkkojulkaisu sekä 
verkkosivustot Biografiskt Lexikon för Finland, Kulttuuriympäristömme.fi ja Wikipedia. Osa 
arkkitehti Sigurd Frosterusta koskevasta tiedosta on peräisin dokumenttielokuvasta 
Teräsajan unelma, jonka olen nähnyt Amos Andersonin taidemuseossa. Sen ohjaajasta 
ei löytynyt tietoa.

2. Uuden aikakauden alku – irti kertaustyyleistä

Arkkitehtuurissa trendit vaihtuvat ymmärrettävistä syistä hitaammin kuin esine- ja 
kalustemuotoilussa. Kehityksen, joka johti ’ornamenttikieltoon’, voidaan kuitenkin 
katsoa alkaneen siitä, mihin itse muotoilun syntykin usein sijoitetaan, eli teollis-
tumisen alkuun 3. 1900-luku merkitsi jo käynnissä olevien suurten teknologisten 
ja sosiaalisten muutosten kiihtymistä – uutta aikaa, jolle haluttiin antaa uusi ilme. 
1800-lukua leimanneista kertaustyyleistä pyrittiin eroon: niitä pidettiin vanhanai-
kaisina eikä enää hyvää makua edustavina 4. Tämä johtui halpatuotannon noususta: 
koristeellinen esine ei enää välttämättä kertonut omistajansa vauraudesta, sillä ko-
ristelulla peitettiin heikkolaatuista työtä 5.

3  Vihma 2008, s. 5.
4  Vihma 2008, s. 9.
5  Vihma 2008, s. 32. 7. Lars Sonck, Eiran sairaala.

2. Lundqvistin liiketalo.

4. Betania-talo. 5. Yksinkertainen jugendtalo Katajanokalla.

3. Katajanokka.

6. Katajanokka.
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2.1 Jugend 

Vuosisadan vaihteessa kansainvälistä suosiota saanut Arts & Crafts –liike vastusti 
halpaa tehdastuotantoa ja pyrki lisäämään laadukkaan käsityön arvostusta 6.  Näi-
hin ideoihin pohjautuva art nouveau -arkkitehtuuri edusti uudenlaista estetiikkaa, 
mikä ei suinkaan tarkoittanut koristeellisuudesta eroon pyrkimistä, vaan irtautu-
mista tyylijäljitelmistä ja sarjatuotannon uudelleen korvaamista käsityöllä. Suunta-
usta ja sen variaatioita kutsutaan eri puolilla Eurooppaa eri nimillä; Suomessa käy-
tetään useimmiten saksalaisperäistä nimitystä ’jugend’, joka tarkoittaa nuoruutta. 
Käytän tätä nimitystä tutkielmassani.
 Vaikutteita otettiin luonnosta menneiden arkkitehtuurisuuntauksien sijaan 
ja julkisivuihin ilmestyi taiteilijoiden käsin veistämiä koristeita sarjatuotantona teh-
tyjen, usein ulkomailla tuotettujen kipsikoristeiden sijasta. Keskiaikaiset vaikutteet 
kuitenkin hyväksyttiin ja niitä sovellettiin runsaasti, mikä näkyi talojen jyhkeissä 
muodoissa, romanttisissa torneissa, monenlaisissa kaari-ikkunoissa ja koristelutyy-
lissä. Kertaustyyleistä uusgotiikka myös sekoittui toisinaan jugendin kanssa – tästä 
esimerkkeinä Selim A. Lindqvistin yhdessä rakennusmestari Elia Heikelin kanssa 
suunnittelema Lundqvistin liiketalo Aleksanterinkadulla 7 sekä K. A. Wreden suun-
nittelema Betania-talo. Uusissa rakennuksissa alkoi näkyä orgaanisia muotoja klas-
sismiin pohjautuvien kertaustyylien geometrian ja symmetrian sijaan: soljuvaa vii-
vaa, leikkiä erikoisilla mittasuhteilla ja massoittelulla sekä kasvi- ja eläinaiheita. 
 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen katukuvassa oli yksityiskohtien 
runsautta, oli kyse sitten väistymässä olevista kertaustyyleistä (joista erityisesti uus-
renessanssi oli ollut muodissa) tai uudentyylisistä rakennuksista. Uusrenessanssia 
Helsingin keskustassa näkee muun muassa Esplanadilla ja Erottajalla, ja sille on tyy-
pillistä julkisivujen täyttäminen klassisoivilla elementeillä: pilastereilla, kapiteeleil-
la ja kipsikoristeilla, joiden aiheet ovat peräisin antiikista. Jotkin rakennukset ovat 
suorastaan kermakakkumaisen runsaita.
 Vaikka jugendin pyrkimykset ja visuaalinen kieli olivat toisenlaisia, oli sillä 
yhteistä väistyvän tyylin kanssa koristeellisuus ja romanttisten yksityiskohtien, ku-
ten tornien ja kattokoristeiden suosiminen. Kaikki jugendrakentaminen ei kuiten-
kaan ole koristeellista: ajatus kokonaistaideteoksesta ja rakennuksen kokonaismuo-
dosta oli tärkeä, eikä ornamentein kuorruttaminen ollut pääasia. Monet Helsingin 
jugendtaloista ovat itse asiassa melko yksinkertaisia. Yleisesti ottaen suomalaisessa 
jugendissa ei ole keski-Eurooppalaista keveyttä, viivan lentoa ja korumaista viette-
levyyttä, vaan ennemminkin keskiaikaiset linnat mieleen tuovia raskaita muotoja, 
hillitympää ornamentiikkaa ja värien käyttöä. Esimerkkejä on kuitenkin monenlai-
sia, sillä jugend ei ollut vain yksi tyyli vaan enemmänkin ajan henki, joka sai erilaisia 
muotoja eri arkkitehtien käsissä. 
 

6  Vihma 2008, s. 16.
7  Rauske 2008, s. 9.

9. Sigurd Frosterus, Museokatu 3, Etu-Töölö.

8. Gesellius - Saarinen - Lindgren, Vakuutusyhtiö Pohjolan talo.

10. Barokkivaikutteista myöhäisjugendia, Erottaja.

11. Onni Tarjanne, Kansallisteatteri.



14 15

 Jugendrakennusten muodot ovat moninaisia: on mitä erilaisimpia kaari-
muotoja, torneja, ovia, porttikäytäviä ja ikkunatyyppejä. 
Rappausten värimaailma on maanläheistä ja hillittyä: ruskean eri sävyjä, vaalean-
keltaista, -vihreää, harmaata ja valkoista. 

2.2 Kansallisromantiikka

Jugendin sai paljon paikallisia ilmenemismuotoja ympäri Eurooppaa. Itsenäistymis-
tä kohti pyrkivässä Suomessa kansainväliset vaikutteet ja pyrkimykset kansallisen 
identiteetin luomiseksi synnyttivät ns. kansallisromanttisen tyylin, joka läpäisi koko 
visuaalisen kulttuurin kuvataiteesta arkkitehtuuriin ja sisustustekstiileihin Arts & 
Crafts -ideologiaan kuuluvan kokonaistaideteoksen idean mukaisesti työllistäen si-
ten valtavan määrän eri alojen taiteilijoita arkkitehdeista kuvanveistäjiin, tekstiili-
suunnittelijoihin ja koristemaalareihin. Uuden, kansallisen taiteen aiheet otettiin 
suomalaisesta luonnosta ja Kalevalasta.
 Leimallisesti kansallisromanttiset rakennukset ovat raskasmuotoisia ja niissä 
on usein käytetty pinnaltaan karkeaksi jätettyä luonnonkiveä. Koristeellisuus saattoi 
olla runsasta, mutta tarkoituksellisen karkeaa ja aiheet kansanomaisia, rujojakin. 
Kansallisromanttinen suuntaus oli kuitenkin vain yksi rinnakkain vaikuttaneista 
jugendiin lukeutuvista tyyleistä Helsingissä, ja sen katsotaan väistyneen jo 1907 8. 
Suomi oli paitsi vahvistamassa identiteettiään myös kansainvälistymässä, mikä nä-
kyi monenlaisina vaikutteina arkkitehtuurissa. Erityisesti wieniläistyyppistä, geo-
metrisempaa jugendia rakennettiin etenkin eteläisiin kaupunginosiin kuten Ullan-
linnaan ja Kaartinkaupunkiin. Hieman yllättäen nähtiin myös barokkivaikutteita.
 

2.3 Myöhäisjugend

1910-luvulle tultaessa wieniläisvaikutteet yleistyivät ja jugend suoraviivaistui. Julki-
sivuihin tuli vertikaalisuutta, symmetriaa ja klassisia vaikutteita. Yksi suoraviivai-
semman jugendin edelläkävijöistä oli arkkitehti, ajattelija ja taidekriitikko Sigurd 
Frosterus. Teollisuusrakennuksia suunnitellut Frosterus puhui kansainvälisyyden 
ja järkivoittoisen suunnittelun, ”rauta- ja järkityylin” (”järn- och hjärnstil”) puoles-
ta pitäen kansallisromantiikkaa vanhanaikaisena ja nurkkakuntaisena 9. Frosterus 
osallistui Helsingin päärautatieasemasta vuonna 1903 järjestettyyn kilpailuun ehdo-
tuksella, joka oli omalle ajalleen huomattavan rationalistinen. Voiton vei 

8  Standertskjöld 2006, 62.
9  Teräsajan unelma, dokumenttielokuva. Franck Media 2015. Esitetty Amos    
 Andersonin museossa Taide elämänasenteena -näyttelyssä 2.10.2015 – 23.6.2017. 15. Chrysler Building, New York.

13. Myöhäisjugendia Erottajalla.

14. Jugendklassismia Töölössä.

12. Jugendklassismia Iso-Roobertinkadulla.
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Eliel Saarisen kansallisromanttinen ehdotus, mutta Frosteruksen ja hänen yhtiö-
kumppaninsa Gustaf Strengellin kritisoitua tätä pamfletissaan Arkitektur. En tidsskrift 
10 Saarinen modernisoi suunnitelmaansa ja otti siihen vaikutteita Frosteruksen eh-
dotuksesta 11.
 Myöhäisjugendille tyypillisiä ovat kulmikkaat erkkerit nauhamaisesti vaa-
leammalla maalilla korostettuine pystyrakenteineen, korostunut symmetria ja suu-
ret julkisivuelementit puoliympyrän muotoisine holvikaarineen. Ornamentiikka 
geometrista ja usein niukkaa, tyypillisiä ovat koristenauhat. 
 Tyylin pelkistymiseen oli syynä myös ensimmäisen maailmansodan aiheut-
tama materiaalipula 12. Pikkuhiljaa talot alkoivat saada enemmän klassisia piirteitä 
ja jugendpiirteet putosivat pois.
 Jugendin valtakausi oli lyhyt, mutta sen pitkäaikainen merkitys oli, että se 
vapautti suunnittelijat kertaustyyleistä ja loi tilaa uudelle. 20-luvun uusklassismi oli 
aiempiin antiikkiin perustuneihin tyyleihin verrattuna varsin vapaata, pelkistettyä 
ja tyyliteltyä. Art Deco peri varhaisjugendilta näyttävyyden ja ylellisyyden ja on sukua 
myöhäisjugendille muotojen osalta: molemmissa on symmetriaa, vertikaalisuutta ja 
geometristen muotojen käyttöä. Suuret ja dramaattiset, sädekehän mieleen tuovat 
puoliympyrät rakennuksen keskiakselilla ovat tyypillisiä molemmille suuntauksille 
(vrt. Chrysler Building, New York). 

10  Sarje, viitattu 5.11.2017.
11  Teräsajan unelma, dokumenttielokuva.
12  Standertskjöld 2006, s.62.

16. Eliel Saarinen, Helsingin päärautatieasema.

20. Klassisoivaa art deco -tyyliä Töölössä.

17. Art deco -tyylinen rakennus Töölössä. 18. Kohti funkista, Töölö.

19. Abrtraktia ornamentiikkaa, Töölö.

22. Töölön kirkko.

21. Eduskuntatalo.
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3. Kohti ornamentin katoamista

Klassismi on aina edustanut järkeä ja harmoniaa, ja kuten empiretyyli runsaan ja 
raskaan barokin jälkeen, oli 1920-luvun uusklassismin (tai ’klassisismi’) ikään kuin 
’kurinpalautus’ rönsyilevän, orgaanisen jugendin jälkeen ja luonteva siirtymävai-
he kohti funktionalismin koruttomuutta. Pääosin 1920-luvulla rakennetussa Etu-
Töölössä näkee myöhäisjugendin sekoittuvan uusklassismiin. Uusklassismi puoles-
taan sulautuu alkavan funktionalismin eli ’funkiksen’ kanssa. 

3.1 Uusklassismi, funkis ja art deco – limittyviä tyylisuuntia

20-luvun uusklassisissa rakennuksissa koristelu oli hillittyä ja tyyliteltyä. Paljasta, 
koristelematonta seinäpintaa on paljon, ja se on yleensä joko sileiksi rapattua ja vaa-
lein sävyin maalattua tai punatiiltä. Töölön 20-luvun rakennusten julkisivujen pe-
rusjako noudattelee löyhästi renessanssipalatsin kolmijakoa 13. Ikkunankehyksissä 
on hillittyjä, klassisia muotoja. Yksi tai kaksi ikkunariviä –toisen ja kolmannen ker-
roksen – voi olla korostettu esimerkiksi päätykolmioin. Julkisivuveistoksia tai orna-
mentiikkaa voi olla katonrajassa tai erilaisten, klassismille tyypillisten jakolistojen ja 
paneelien yhteydessä. Kerroksia on kuudesta seitsemään. 
 Vaikutteita on paitsi antiikin Kreikasta, myös muinaisen Egyptin monumen-
taalisista temppeleistä: sisäänkäynnit ovat usein korkeita ja näyttävästi kehystettyjä, 
ja joidenkin talojen julkisivuissa on erittäin näyttäviä, jopa seitsemän korkuisia pilas-
terein tai kehyksin korostettuja porttiaiheita, joiden sisäpuolelle jää porraskäytävän 
lasiseinä tai yksi pystyrivi ikkunoita ja niiden väliset koristepaneelit.
 Muita tyypillisiä yksityiskohtia ovat medaljongit ja reliefit. Joidenkin raken-
nusten julkisivuissa on pieniä pronssipatsaita. Aiheita ovat mm. tyylitellyt ihmis- ja 
eläinhahmot kreikkalaisesta mytologiasta, amforat ja muu antiikin esinemaailma, ja 
toisaalta niin ikään antiikista ammentavat geometriset muodot, mm. erilaiset kreik-
kalaistyyliset koristenauhat, ympyrät ja puoliympyrät. Ajan julkisivuissa onkin näh-
tävissä vähittäinen siirtymä vahvasti tyylitellystä ja yksinkertaistetusta esittävästä 
ornamentiikasta abstraktien muotojen kautta ornamentiikan karsiutumiseen. 
 Kiehtovana mausteena ja hieman ristiriitaisenakin vastapainona klassismin 
hillitylle tyylikkyydelle ja pelkistetyille funkismuodoille näkyy siellä täällä, erityises-
ti porraskäytävissä, art decon ylellisyyttä: 

13  ”Kivijalka tehtiin usein luonnonkivestä ja alimmat kerrokset koristeltiin suuria kivihark-
koja imitoivalla rappauksella. Ylöspäin mentäessä koristelu keveni ja monipuolistui. Kolmijako 
näkyi myös vaakalistoituksessa ja räystäät olivat leveitä ja runsaasti koristeltuja. 1800-luvun lopulla 
julkisivujen koristeellisimmat osat, kuten konsolit, koristelistat ja pylväänpäät tehtiin kipsistä. Myös 
luonnonkiveä käytettiin seinien yksityiskohdissa ja hienoimpien asuintalojen julkisivuja saattoivat 
koristaa kiillotetut luonnonkivipylväät ja -pilasterit.” Tommi Lindh, Marja Sahlberg 2009 / 2016 
(viitattu 6.11.2017).

27. Martta Martikainen, Autokomppania, Töölö.

26. Kohti funkista, Töölö.

23. Uusklassismia Vallilassa.

25. Uusklassismia Vallilassa.

24. Elävää rappauspintaa, Vallila.
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dramaattisia värikontrasteja, kiiltävää maalia, mustaa ja punaista, lasia ja kromia. 
Art deco oli juhlava ja koristeellinen tyylisuunta siirtymäkaudella klassismista funk-
tionalismiin. Siinä yhdistyi piirteitä antiikista ja koneiden virtaviivaisesta estetiikas-
ta. Eksotiikkaa ja mystiikkaa toivat Egypti- ja Afrikka-vaikutteet. Suomessa on vähän 
art deco -julkisivuja, suuntausta näkee enemmän sisätiloissa. Esimerkiksi uusklas-
sismia edustavan Eduskuntatalon sisätilat edustavat klassismiin pohjautuvaa art de-
coa. Italialaistyylisen14 Töölön kirkon voi katsoa edustavan klassisoivaa art decoa sekä 
julkisivunsa että interiöörinsä osalta.
 Toisenlainen esimerkki 20-luvun klassismista ovat Vallilan työläisille raken-
netut korttelit. Vallilalaisen 20-luvun kerrostalon hahmo on matalampi ja leveämpi 
kuin töölöläisen, joskin kattokulma on usein jyrkempi. Kivijalka on matala, kerrok-
sia on useimmiten neljä tai viisi. Ikkunat ovat harvemmassa. Talojen olemus on jyke-
vämpi ja koristelua on usein vähemmän, mutta se voi olla hyvin siroa. Monen talon 
suurten, paljaiden julkisivujen rappausta on myös elävöitetty esimerkiksi tekemällä 
pyöreitä painaumia sienen avulla.
 Ornamentiikan poisjäämisen taustalla 30- ja 30-lukujen aikana oli yhteis-
kunnallinen murros, johon arkkitehdit ottivat aktiivisesti osaa 15. Funktionalismin 
ihanteita olivat muodostuneet demokraattisuus ja käytännöllisyys. Ajateltiin, että 
se, mikä toimii, on kaunista. Tavoitteena oli rakentaa toimivia mutta edullisia koteja 
kaikille eikä ylellisyyttä harvoille. 
 Lama vauhditti rakennusten pelkistymistä: kaikki ylimääräinen karsittiin 
pois kustannussyistä 16. Monet 1920-luvun yhä klassismia edustavat talot ovatkin ko-
ristelultaan erittäin niukkoja etenkin oman aikansa kontekstissa, vaikka nykypäivän 
näkökulmasta esimerkiksi sinänsä yksinkertaiset klassiset ikkunankehykset voivat 
näyttää koristeellisilta, samoin kuin muut klassismille tyypilliset pintaa jaottelevat 
ja rajaavat elementit, jotka eivät suoraan liity talon rakenteisiin tai käyttötarkoituk-
seen. Rationalistisesta näkökulmasta kaikki tämä on koristelua, vaikka rakennuksen 
ilme olisi pelkistetty. Funktionalismi lopettikin vuosisatoja jatkuneen klassismin pe-
rinteen arkkitehtuurissa.

3.2 Urbaani kone-estetiikka ja mainosvalot koristeina

Uudet valmistusmenetelmät, jotka eivät olisi edes soveltuneet koristeellisten esinei-
den valmistukseen, (esim. teräsputkikalusteiden valmistaminen taivuttamalla) oli-
vat osaltaan synnyttämässä uutta riisuttua tyyliä, joka perustui käyttötarkoitukseen 
ja paljaaseen rakenteeseen. Siinä, missä ennen tekniset laitteet piti koristella, jotta 
ne olisivat vähemmän konemaisia 17, teknologiaa ihannoitiin nyt siinä määrin, 

14  Rauske 2008, s. 49.
15  Standertskjöld 2008, s. 20.
16  Standertskjöld 2008, s. 20.
17  Vihma 2008, s. 28.

30. 1940-luvun arkkitehtuuria Arabiassa.

28. Revell - Riihimäki - Kokko, Lasipalatsi.

31. Gunnar Finnen reliefi Alkon pääkonttorin seinässä.

29. Lasipalatsin valot pimeällä.
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että se alkoi esiintyä aiheena kuvataiteessa, ennen kaikkea futuristisessa suuntauk-
sessa. Talon tehtävä oli olla ”asumiskone”, kuten Le Corbusier, yksi johtavista moder-
nisteista, ilmaisi.  
 Jos perinteinen ornamentiikka katosikin, kauneus oli edelleen tärkeää, ja ta-
vallaan koristelun takana oleva symbolinen taso piti vielä pintansa. Arvossaan eivät 
vain olleet olleet historia, perinteet ja romanttiset luontoaiheet kuten ennen, vaan 
tehokkuus, hygieenisyys ja uusi teknologia. Kaupungin tuli olla avara, valoisa ja vih-
reä, perinteisten umpikortteleiden sijaan suosittiin vapaasti seisovia lamelli- ja pis-
tetaloja 18. Rakennukset saivat vaikutteita uuden ajan symboleista, kuten virtaviivai-
sista valtamerilaivoista ja autoista, ja niiden muoto rakentui muutamaa geometrista 
perusmuotoa yhdistelemällä: korkeita ja matalia, eri syvyisiä laatikoita, nauhaikku-
noiden ja porraskäytävien ikkunoiden muodostamia poikki- ja pystyviivoja, kaarevia 
kulmia ja päätyjä. Materiaalit olivat kylmiä: metallia, lasia ja valkoiseksi maalattua 
betonia. Irtiotto vanhasta oli ehdoton, eikä historian läsnäoloa arvostettu – paljon 
vanhoja rakennuksia purettiin ja tultiin purkamaan seuraavina modernismin hal-
litsemina vuosikymmeninä. 
 ”Hygienia esteettisenä ihanteena loi voimakkaan kontrastin vanhalle, joka 
oli tummaa, likaista, kulunutta, rapistunutta ja synkkää” 19, kirjoittaa Susann Vihma 
teoksessaan Ornamentti ja kuutio. Moderni urbaani kulttuuri ihannoi itseään eikä 
hakenut inspiraatiota itsensä ulkopuolelta.
 Mainosvalot saattoivat olla hyvin näyttäviä ja koristeellisiakin. Ornamen-
tiikan ollessa pannassa neonvaloista typografioineen ja mainospiirroksineen tuli-
kin tavallaan uusia koriste-elementtejä. Ornamentiikan alkuperäinen tarkoitus on 
myöskin ollut viestiä rakennuksen käyttötarkoituksesta, mikä on myös mainosva-
lojen tehtävä. Kulutustuotteisiin liittyvästä kuvastosta tuli myöhemmin, osaltaan 
pop-taiteen siivittämänä, keskeinen osa visuaalista kulttuuriamme ja nykyajan ko-
risteaiheita. 

4. Paluu kodikkuuteen ja romantiikkaan

1930-luvun lopulla nähtiin arkkitehtuurissa vastareaktio rationalistiselle ajattelul-
le. Funkis koettiin kylmäksi. Muodot pehmenivät, nauhaikkunoista luovuttiin. Rap-
pauksia ei enää maalattu valkoisiksi ja lämpimänväriset tiilet ja klinkkerit tulivat 
muotiin julkisissa rakennuksissa. Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen tämä 
suunta vahvistui 20, kun ihmiset etsivät turvan tuntua, kodikkuutta ja perinteisem-
pää kauneutta ennemmin kuin modernia kliinisyyttä. Maailma oli muuttunut no-
pealla tahdilla, ja sodan myötä varmasti tuntui, että teknologian kehitys on vienyt 
asioita myös väärään suuntaan.

18  Standertskjöld 2008, s. 16.
19  Vihma 2008, s.73.
20  Standertskjöld 2008, s. 68. 36. Lauttasaari.

32. Elsi Borg ja Otto Flodin, Lastenlinna.

33. Olavi Sortta, Tilkan sotilassairaala.

35. Käärmetalo, Käpylä.

34.1940-luvun koristeellisuutta, Arabia.
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4.1 Pinta, materiaalisuus ja struktuuri ornamentin korvaajina

1940-luvulla eloa julkisivuihin toivat ornamentiikan sijaan erilaiset materiaalit ja 
pinnat. Julkisivuihin valittiin lämpöä huokuvia luonnonmateriaaleja: puuta, lius-
kekiveä ja luonnonkiviportaita. Luonnonläheinen tyyli oli seurausta myös konk-
reettisesta olosuhteiden muutoksesta: arkkitehdit olivat myös joutuneet asuin- ja 
liikerakennusten sijaan suunnittelemaan korsuja, joiden muodot ja materiaalit 
määräytyivät sen mukaan, että ne maastoutuisivat mahdollisimman hyvin. Maise-
maan sulautuminen pysyi ihanteena sodan jälkeenkin 21. Rakennusten pohjakaava 
saattoi olla hyvin orgaaninen ja vapaamuotoinen, mistä hyvä esimerkki on vuosina 
1949–51 rakennettu pitkä ja aaltoileva Käärmetalo Helsingin Käpylässä.  
 Olosuhteet ja esteettiset valinnat kulkivat käsi kädessä myös jälleenrakennus-
kaudella, kun erilaiset karkeat rappaukset olivat muodissa.  Ne olivat käytännössä 
tapa peittää materiaalipulan vuoksi syntyneitä epätasaisuuksia julkisivuissa 22. 
Julkisivumaalit sävytettiin luonnosta saatavin maavärein 23, mikä sopi muutoinkin 
vallalla olevaan luonnonläheisyyden ihanteeseen.  
1940-luvun lopulta alkaen, kun rakennusmateriaalien saatavuus parani, palasivat 
myös paljaat tiiliseinät, joihin tuotiin elävyyttä myös erilaisilla muuraustavoilla ja 
yksityiskohdilla. 

4.2 Reliefiä ja kuvioita rappauksessa

 Vaikka valtaosa 1940-luvun kaupunkirakentamisesta oli kustannussyistä 
pelkistettyä ja vaatimattoman näköistä, koristeellisuutta alkoi myös jälleen ilmestyä 
sinne, minne sitä oli luontevaa sijoittaa lisäämättä erillisiä koriste-elementtejä: por-
taiden ja parvekkeiden rautakaiteisiin 24. Ikkunoiden muodoissa alkoi näkyä vaih-
telua rationalistisen suorakaiteen lisäksi. 1940- ja 50-luvuilla saatettiin ilmeeltään 
muutoin pelkistettyyn rakennukseen tehdä jopa jokunen kuusikulmainen ikkuna.  
 Koristeellisuus palasi julkisiin- ja liikerakennuksiin ajalleen ominaisella ta-
valla. Rakennuksen muoto saattoi olla hyvin pelkistetty – siinä suhteessa muistumia 
funktionalismia edeltäneestä ajasta ei enää nähty eikä tultaisi näkemään – mutta 
julkisivuihin alkoi uudelleen ilmestyä reliefejä ja rappauksessa saattoi esimerkiksi 
olla runsaasti painomuotein tehtyä kuviointia. Mielenkiintoinen esimerkki tästä on 
Lastenlinnan sairaala: rakennuksen pohjakaava ja massoittelu ovat funkistyyliset ja 
sen muoto kaarevine päätyineen tuo mieleen Tilkan sotilassairaalan, mutta julkisi-
vun pinta on yhtä jatkuvaa ornamenttia. Päädyn ikkunoiden väleihin on sijoitettu 
reliefit. 

21  Standertskjöld 2008, s. 68.
22  Standertskjöld 2008, s. 84.
23  Standertskjöld 2008, s. 84.
24  Standertskjöld 2008, s. 84.

40. Pohjois-Haagan yhteiskoulu.

37. Alvar Aalto, Kultturitalo.

41. Aarne Ervi, Porthania.

38. Alvar Aalto, Rautatalo.

39. K. & H. Siren, Kansallisteatterin pieni näyttämö.
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5. Suomalainen arkkitehtuuri modernismin aallonharjalla

1950-luvulla suomalainen arkkitehtuuri kiinnittyi Alvar Aallon johdolla entistä voi-
makkaammin kansainväliseen modernismiin ja nousi maailmanmaineeseen. Aalto 
yhdisteli monien aikalaistensa tavoin modernismiin taitavasti paikallisia piirteitä, 
ja hänen 1950- ja 1960-lukujen tuotantoaan leimaa punatiilen käyttö. Aallon pu-
natiilikauden kohokohtia ovat veistokselliset julkiset rakennukset, kuten Helsingin 
Kulttuuritalo 25. Tämä veistoksellisuus, jota syntyy muodon ohella materiaalivalin-
noista ja pinnan käsittelystä sekä yhteys ympäröivään maisemaan nousivat suoma-
laisen arkkitehtuurin tunnusmerkeiksi. Parhaissa esimerkeissään se onnistui ole-
maan lyyristä ja inhimillistä sekä yksinkertaista ja järkiperäistä samaan aikaan.
 1950-luvun aikana rakennukset yleisesti ottaen virtaviivaistuivat ja muut-
tuivat graafisemmiksi. Nauhaikkunat palasivat, luonnonmateriaalien käyttö vähe-
ni ja koristeelliset yksityiskohdat alkoivat jäädä pois. Julkisiin rakennuksiin enää 
suunniteltu reliefejä. Rakenne ja materiaalit määrittelivät rakennuksen olemuksen; 
muoto oli yhä useammin rationalistisen suorakulmainen ja rakenneosien muodos-
tama ruudukko jätettiin usein näkyviin. Julkisivuverhoilussa alettiin käyttää erilai-
sia levyjä. Liikerakennuksissa usein käytettyjä materiaaleja olivat alumiini, kupari 
ja läpivärjätyt lasilevyt. Aallon suunnittelemassa Rautatalossa Helsingin keskustassa 
on punatiilivaippa ikkunattomissa päädyissä ja julkisivun suuria ikkunoita rajaa ku-
paripalkkien ja –levyjen muodostama ruudukko. Kauniisti patinoitunut, vihertävä 
kupari luo vastakohtaparin lämpimän punatiilelle. Samat materiaalit ovat käytössä 
Otaniemen auditoriorakennuksessa. 
 Niin kuvataiteessa kuin arkkitehtuurissakin ei-esittävät muodot ja materiaa-
lit puhuivat: Kaija ja Heikki Sirenin suunnitteleman, Kaisaniemen puistoon avautu-
van Kansallisteatterin pienen näyttämön julkisivu on kuin litteä, abstrakti materi-
aali- ja pintasommitelma.

5.1 Rakentamisen kiihtyminen ja betonivallankumous

Modernistiset ideat loivat Suomessa ja kansainvälisesti maaperän yhtäältä klassik-
koaseman saavuttaneelle arkkitehtuurille ja toisaalta edulliselle asuntotuotannolle, 
jolle muuttoliike maalta kaupunkeihin loi paineita. 1950-luvulla Helsinki kasvoi voi-
makkaasti ja uusia esikaupunkialueita syntyi. Esimerkiksi Pohjois-Haaga rakennet-
tiin 1940-luvun tapaan tiilestä ja rappaamalla. Suurin osa taloista on matalia, neli-
kerroksisia, ja julkisivut vielä litistyivät, kun kerroskorkeus vakiintui 2,8 metriin 26. 
Alueen ilme on pelkistetty mutta monivärinen: julkisivut saatettiin edelleen maalata 
maavärein, mutta maalien saatavuuden parannuttua värien kirjo lisääntyi. 

 

25  Standertskjöld 2008, s. 122.
26  Standertskjöld 2008, s. 136.

43. R.-V. Luukkonen, Pohjoismaiden Yhdyspankki.

45. Kaija ja Heikki Siren, Suomalainen yhteiskoulu.

42. Martikainen - Ypyä: sairaalanhoitajien asuntola. 44. Jakomäki.
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 Modernismin ydinajatuksiin kuuluu laadukas rakentaminen, ja siihen pyrit-
tiinkin, vaikka resurssit olivat rajalliset. Rakennustekniikan tehostumisen ja uusien 
materiaalien mahdollistamat säästöt kuitenkin houkuttelivat rakennuttajia, mikä 
johti myös aikaa kestämättömiin ratkaisuihin. 1950-luvulla alettiin käyttää erilaisia 
levyjä julkisivuverhoiluissa, uutuutena mineriitti eli asbestisementtilevy 27.   
Sillä myös verhoiltiin vanhempia puutaloja. Tämän edullisen ja käytännöllisen ma-
teriaalin terveyshaitat eivät olleet vielä tiedossa, mutta sen visuaalinen vaikutus oli 
kaikkien nähtävillä ja lienee herättänyt keskustelua. Toisin kuin moni muu materi-
aali, mineriitti ei myöskään vanhene kauniisti.
 Kehittyvä elementtirakennustekniikka mahdollisti vähitellen työvaiheiden 
yksinkertaistumisen ja työvoiman tuntuvan vähentämisen. 1950-luvun puolivälissä 
betoni jo syrjäytti tiilen kantavissa rakenteissa 28. Modernistiseen ajatteluun kuuluva 
kehitysusko oli palannut ja kaikkea uutta ihannoitiin: ennen betonielementtiteknii-
kan yleistymistä rapattuun julkisivuun saatettiin tehdä betonielementtien saumoja 
imitoiva ruuturappaus 29. Eräänlaista ornamentiikkaa tämäkin.

5.2 Betonin ja modulaarisuuden estetiikka

1960-lukua leimaa riisuttu, materiaaleja ja rakenteita taiteellisina elementtei-
nä korostava suunnittelu, jossa keskeisessä osassa olivat sarjallisuus ja erilaiset 
moduuli- eli mittajärjestelmät 30. Modernistiseen ideologiaan perustuva tyyli on 
1930-luvun funkiksen perillinen, ja sitä kutsutaan strukturalismiksi tai konstruk-
tivismiksi 31. Suuntauksen esikuvia olivat Ludvig Mies van der Rohe ja Le Corbusier. 
Ihanteena oli ”rehellisyys”: rakennus oli yhtä kuin rakenteensa, julkisivua ei verhot-
tu vaan betoninen ’luuranko’ jätettiin näkyviin. Monessa julkisessa rakennuksessa 
ja liikerakennuksessa betoni jätettiin paljaaksi eikä valumuottien jälkiä siloteltu: 
valmistusmenetelmä synnytti tahatonta kuviointia, joka teki pinnoista karkealla ta-
valla kauniita. Tällainen kauneus sopi vallalla olevaan ajatteluun, jota luonnehtivat 
kuuluisat sitaatit ”vähemmän on enemmän” (M. van der Rohe) ja ”ornamentti on 
rikos” (A. Loos): kauniin pinnan aikaansaamiseksi ei vaadittu lisätyöstöä tai -mate-
riaalia, vaan päinvastoin työstämättä jättämistä. Tämä karkea ja sattumanvarainen 
estetiikka oli sukua 1960-luvulla Suomessakin yleistyneelle informalistiselle taide-
suuntaukselle. Brutalismiksikin kutsuttu arkkitehtuurisuuntaus poikkesi rajusti to-
tutusta kauneuskäsityksestä ja herättää yhä paljon keskustelua.  
 

27  Standertskjöld 2008, s. 136.
28  Standertskjöld 2008, s. 146.
29  Standertskjöld 2008, s. 138.
30  Standertskjöld 2011, s. 18.
31  Standertskjöld 2011, s. 18. 49. Reijo Jallinoja, Terassitalo, Pikku Huopalahti.

48. Itä-Pasila.

46. Merihaka. 47. Viljo Revell, Ciry-kortteli
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 Erityisesti liikerakennukset suunniteltiin moduuliajattelua noudattaen 32. 
Sarjallisuutta myös korostettiin julkisivuissa, jolloin siitä tuli myös esteettinen aihe. 
Monet julkisivuista muistuttavat ruutukuosiin kudottuja kankaita. 

5.3 Kasvava tehokkuus ja esteettinen lama 

Muuttoliike jatkui ja asunnoista oli huutava pula. Rakennusliikkeet saivat valtiolta 
ja kunnilta suuria maa-alueita, joille alettiin rakentaa asuntoja merkittävät säästöt 
mahdollistavan täyselementtitekniikan avulla 33. Insinöörejä otettiin arkkitehtien 
rinnalle suunnittelemaan taloja ja kehittelemään uusia, yhä suuremman tehok-
kuuden mahdollistavia menetelmiä. Tämä teki rakentamisesta monissa tapauksissa 
massatuotantoa, jossa laatu ja kauneusarvot jäivät enenevässä määrin voiton maksi-
moinnin jalkoihin. Monet 1960-70 –luvuilla rakennetut lähiöt ovatkin historiallisesti 
ainutlaatuisia siinä kyseenalaisessa mielessä, että niiden suunnittelussa estetiikka 
syrjäytettiin tyystin. Rakennukset ovat yhdennäköisiä, yksitoikkoisen muotoisia, 
harmaita laatikoita.  
 Betonilähiöt kohtasivat jo varhain arvostelua 34, joten pintaa elävöittämään 
alettiin lisätä erilaisia pintakäsittelyjä, kuten soraa tai kohoraidoitusta. Esimerkik-
si Merihaan korkeiden tornitalojen seiniä hallitsee eri tavoin käsiteltyjen betonie-
lementtien ruudukko. Tehostevärejä lisättiin toisinaan esimerkiksi ulko-ovien ja 
ikkunoiden karmeihin, sokkeliin tai parvekkeisiin. Väreillä pyrittiin parantamaan 
viihtyisyyttä, vaikka ne tuskin riittivät pelastamaan rakennuksen tunnelmaa, jos se 
oli suunniteltu kustannusten minimoinnin ehdoilla, viihtyisyyden unohtaen. 

6. Värin ja muodon paluu

1980-luvulla väri ja runsaus palasivat arkkitehtuuriin nousukauden myötä. Postmo-
dernin arkkitehtuurin laittoi alulle postmodernismin35 teoreetikko ja arkkiteh-
ti Robert Venturi jo 1960-luvulla Yhdysvalloissa 36. Suuntaus pysyi marginaalissa 
1980-luvulle asti, jolloin modernismin vakavuuteen ja niukkuuteen oltiin kyllästyt-
ty. Postmoderni arkkitehtuuri oli karnevalistinen vastareaktio modernismille, jonka 
demokraattiset ihanteet olivat kääntyneet päälaelleen ja kokeneet rappion 1960- ja 
1970-lukujen huonolaatuisen lähiörakentamisen myötä. 

32  Standertskjöld 2011, s. 36.
33  Standertskjöld 2011, s. 28.
34  Standertskjöld 2011, s. 70.
35  Tässä filosofinen suuntaus.
36  Wikipedia. Muokattu 21.10.2017, viitattu 6.11.2017

50. Kauppakeskus Forum.

51. Pikku-Huopalahti.

52. Ruoholahti.



32 33

6.1 ”Less is a bore”

Yhtäkkiä mikään ei ollut liikaa: ”less is a bore”, julistivat arkkitehdit Robert Venturin 
johdolla. He halusivat ilmentää vaurautta ajan hengen mukaisesti epäsovinnaisella 
ja leikillisellä tavalla. Postmodernismiin kuuluu kaikki se, mitä modernismi vältteli: 
symmetria, koristeellisuus, historialliset lainat, tornit, erkkerit… Helsingissä paras 
esimerkki postmodernismista on pääosin 90-luvulla rakennettu Pikku-Huopalahti, 
jossa näkee monen muotoisia ikkunoita ja ulokkeita, vinoja seiniä, pastellisävyin lä-
pivärjättyä, rei’itettyä betonia ja monumentaalisuutta. Värjätyn betonin lisäksi eri 
väriset kaakelit olivat suosittuja julkisivuissa. 
 1970-luvulla ikkunoiden koko oli pienentynyt öljykriisin myötä 37. Kun kriisi 
oli ohi ja kokorajoitukset vihdoin purettu, alkoi kaupunkikuvaan ilmestyä lasiseiniä, 
lasikattoja ja kattolyhdyjä 38. Niitä nähtiin muun ennen kaikkea kulttuuri- ja liikera-
kennuksissa, muassa yleistymässä olevissa ostoskeskuksissa, joissa panostettiin kal-
liisiin materiaaleihin ja näyttävyyteen kovan kilpailun vuoksi. Näyttävä peililasi oli 
uusi rakennusmateriaali. 
 Näyttävyys oli 80-luvulla tärkeintä ja konstruktivismin ”rehellisyydelle” vii-
tattiin kintaalla: yksityiskohdat eivät oikeuttaneet olemassaoloaan käytännön 
tarpeilla vaan saattoivat olla suorastaan lavastemaisia 39. 
Puutalo saattoi saada tiilielementtiverhoilun 40. Vastaavanlaiset ratkaisut ovat taval-
lisia myös 2000-luvun rakentamisessa.
 Ornamentin paluuta ei kuitenkaan nähty, jos ei amerikkalaisen postmoder-
nismin teatraalisia luomuksia korinttilaisine pylväineen ja muine historiasta lainat-
tuine elementteineen lasketa. 80-luvulla kaikki oli suurta ja huomiota herättävää – 
pienet yksityiskohdat eivät kiinnostaneet. Toisekseen kustannustehokkuus oli tullut 
asuntorakentamiseen jäädäkseen, ja se saneli mitä ja miten voitiin valmistaa. Yksi-
löllisen muotoiset ja -väriset betonielementit olivat toki kalliimpia valmistaa kuin 
harmaat ja standardimuotoiset, mutta eivät vielä nostaneet rakennuskustannuksia 
merkittävästi, kun taas ajatus käsityötä vaativasta koristelusta lienee tuntunut kau-
kaiselta. 

6.2 Postmodernismin jälkivaikutuksia

Postmodernismi oli kapinaa tylsyyttä ja harmautta vastaan, ja liian yliampuva jää-
däkseen pitkäikäiseksi suuntaukseksi. Sen pysyvä merkitys oli kuitenkin siinä, että 
se vapautti arkkitehdit modernismin liiasta ryppyotsaisuudesta. 
 90-luvulla nähtiinkin yhä väreillä ja muodoilla leikittelevää arkkitehtuuria, 
joskin Suomessa otettiin laman vaikutuksesta askelia takaisin hillitympään ilmai-
suun, kuitenkaan 70-luvun harmauteen palaamatta. 
 

37  Standertskjöld 2011, s. 137.
38  Standertskjöld 2011, s. 137.
39  Standertskjöld 2011, s. 110.
40  Standertskjöld 2011, s. 126. 57. HOAS:in vuokratalo Kumpulassa.

53. Söderlund - Siikala, Sanomatalo. 54. Steven Holl, Kiasma.

56. Lasilankkuseinä Arabiassa.55. Värikäs aaltopeltijulkisivu, Arabia.
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 Suureksi osaksi 90-luvun jälkipuoliskolla rakennetussa Ruoholahdessa on 
vaimeita muistumia 80-luvun ilottelusta: läpivärjättyä betonia ja värikkäitä yksi-
tyiskohtia mm. ikkunankarmeissa ja kaiteissa (joskin 90-luvulla väripaletti taittui 
harmaalla), vaihtelevuutta rakennusten muodoissa. Samaan aikaan monissa raken-
nuksissa on modernismin sarjallisuutta ja virtaviivaisia muotoja. Ilmaisu haki tasa-
painoa kahden toistaan seuranneen ääripään välillä.
 

7. Uuden teknologian mahdollistamaa monimuotoisuutta

Jos postmodernismilla oli ollut vapauttava henkinen vaikutus, vapautti viimeistään 
kehittyvä tietotekniikka vuosituhannen vaihteessa suunnittelijoiden mielikuvituk-
sen ennennäkemättömällä tavalla: digitaalinen 3D-suunnittelu mahdollisti entistä 
monimutkaisempia ja orgaanisempia muotoja, jotka olisi ollut vaikeaa tai mahdo-
tonta toteuttaa perinteisemmillä suunnittelutekniikoilla. Myös rakennustekniikan 
kehittyminen auttoi visioiden toteuttamisessa: muun muassa lasin lämmöneristä-
vyyttä oli saatu parannettua 90-luvun loppuun tultaessa niin paljon, että 80-luvun 
lasikatteista oli siirrytty kokonaan lasisiin julkisivuihin. Helsingin keskustassa sijait-
seva lyhtymäinen Sanomatalo on näyttävä esimerkki toimistorakennuksesta, jossa 
on kaksoislasijulkisivu 41. (Kuva: Sanomatalo)

7.1 Viileä vuosituhannen vaihde

Vuosituhannen vaihteen estetiikka oli viileää, ei-materiaalista ja etäännyttävää: veis-
toksellisia muotoja, lasia, maalattua tai mattapintaiseksi käsiteltyä metallia, vain vä-
hän väriä. 70-luvun lopulla nousseesta ns. high-tech –arkkitehtuurista42 periytyvät 
teollisuusrakennuksiin assosioituvat paljaat metallirakenteet olivat muodikkaita, 
toisaalta lasin aineettomuutta korostettiin tekemällä metalliosista mahdollisimman 
ohuita ja huomaamattomia. Eteerisiä vaikutelmia luova maitolasi oli suosittua. 

7.2 Värejä, materiaaleja ja minimalistisia muotoja 

Teknologian ja rakennustekniikoiden kehittyminen on mahdollistanut sen, että ra-
kennuksen ulkoasusta saa mielenkiintoisen vähin kustannuksin. Uudet asuinalueet, 
kuten Kalasatama ja Jätkäsaari, ovat saaneet varsin ilmeikkään olemuksen. 

41  Rauske 2008, s. 153.
42  Kansainvälinen ’high-tech’ -nimellä tunnettu suuntaus toi julkiseen arkkitehtuuriin tek-
nologisia elementtejä ja jätti rakenneosia, kuten ilmastointiputkia näkyviin. Kuuluisimpia high-tech 
-rakennuksia on Pariisin Pompidou-keskus. Tyyliä kutsutaan englanniksi myös nimellä ’structural 
expressionism’, ja siinä korostuu liioittelun kautta konstruktivismin ajatus rakenneosien estetii-
kasta. Teknisen näköisiä osia saatettiin lisätä julkisivuun puhtaasti esteettisistä syistä, mikä kääntää 
päälaelleen konstruktivismin ydinajatuksen rakenteiden riisutusta kauneudesta, johon ei tarvitse 
lisätä mitään.

59. Helsingin yliopiston rakennus, Yliopistokatu.

62. Kaanaankatu, Arabia.

58. Väriä Arabiassa.

60. Liuskekiveä, tiiltä ja värjättyä lasia. Arabia. 61. Mikko Summanen: Kampin Kappeli.
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 Merkittävää on, että Helsingin kaupunki ja erilaiset säätiöt ja yhdistykset, 
muun muassa Helsingin Opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) ovat 2000-luvulla raken-
taneet paljon edullisia vuokrataloja, joiden julkisivuihin on panostettu. Lämpö ja 
materiaalisuus ovat tehneet paluuta ja julkisivuihin on tullut 2000-luvulla vaihte-
levuutta. Lämpimän värisiksi rapatut tiilijulkisivut tulivat 2000-luvun alkuvuosina 
muotiin. Rappaukseen haettiin elävyyttä: se jätettiin usein epätasaiseksi tai levitet-
tiin ohuesti siten, että tiilien muoto erottuu. Puu otettiin taas käyttöön julkisivuma-
teriaalina, myös kerrostaloissa. Lämpimiksi koettujen materiaalien, kuten puun tai 
punatiilen yhdistämisestä kylmiin, kuten lasiin ja metalliin, tuli suosittua, samoin 
kontrastien luomisesta tehostevärien avulla. 
 Arkkitehdit ovat viime aikoina löytäneet myös puun veistokselliset mahdol-
lisuudet, mistä vuonna 2012 valmistunut Kampin kappeli on hieno näyte. Monet 
2000-luvun ja etenkin meneillään olevan 2010-luvun kaupunkirakennuksista ovat 
leikkisiä ja rohkeita väri- ja materiaalivalintojensa ansiosta. Vähäeleinen muotokieli 
tekee niistä kuitenkin samalla melko hillittyjä: ne ovat pääosin suoraviivaisia ja ta-
sakattoisia laatikoita. Minimalismi viedään usein äärimmilleen kaksiuloitteisen 
litteissä julkisivuissa ja niiden veitsellä leikatun terävissä särmissä. Tarkoin valikoi-
duissa pinnoissa oleva lämpö ja materiaalisuus tuntuvatkin olevan alisteisia aineet-
toman veistokselliselle kokonaismuodolle. 
 Aineettomuutta korostavat suuret lasipinnat lasiseinät ja ikkunat, jotka ovat 
usein kehyksettömiä ja epäsymmetrisesti sommiteltuja. Suuret ikkunat lienevät-
kin parantuneiden lämpöominaisuuksiensa ansiosta tulleet jäädäkseen, mikä on 
asumisen laadun kannalta merkittävä parannus, mutta hieman haastavaa julkisi-
vusommittelun kannalta. Moni rakennus onkin tästä syystä hieman kömpelön nä-
köinen.
 Onnistunut esimerkki ikkunasommittelusta on vuonna 2012 Kaanaankatu 
6:een, Arabianrantaan valmistunut kuusikerroksinen asumisoikeustalo, jonka sisä-
pihan puolen julkisivu on yhtä rytmikästä, ikkunoiden ja epäsäännöllisen muotois-
ten seinäelementtien muodostamaa mustavalkoista ornamenttia. Talon pohjaker-
roksessa on puuverhoilu. Tämä talo ei tosin ole myöskään laatikkomainen, vaan sen 
muoto jäljittelee 1920-luvun kerrostaloa mansardikattoineen. Yksi trendeistä onkin 
vanhoista rakennuksista tuttujen muotojen yhdisteleminen nykyaikaiseen ilmee-
seen, ja sen myötä ovat harja- ja mansardikatot tehneet paluuta. 
 Vaikka kaupungin ilme on piristynyt, rakennuksia lähemmin tarkastellessa 
tulee valitettavan usein pettynyt olo. Materiaaleissa ja yksityiskohdissa säästetään, 
mikä saa persoonalliset julkisivuratkaisut näyttämään hieman päälle liimatuilta. 
Standardiosat, kuten ovet ja ikkunankarmit eivät ole arkkitehtien suunnittelemia, 
ja ovat lähes aina varsin epäesteettisiä. Parvekekaiteet ja muut näkyvät metalliosat 
näyttävät halvoilta ja viimeistelemättömiltä. Myös sisätiloissa säästetään: ne ovat 
yhtä mielikuvituksettoman kliinisiä ja epämateriaalisia muovimattoineen, lami-
naatteineen ja standardiovineen kuin elementtitekniikan alkuvuosikymmeninä.  

66. Graafista betonia julkisivussa, Arabia.

64. Heikkinen - Komonen, Hämeenlinna.

65. Kaislakuvioita parvekelaseissa, Arabia.63. Helsingin kaupungin vuokratalo, Jätkäsaari.
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7.3 Ornamentiikan paluu

Tietotekniikan mahdollistama valmistustekniikoiden tehostuminen ja uudet kek-
sinnöt ovat avanneet tien ornamentiikan paluulle, ja arkkitehdit ympäri maailman 
ovat tarttuneet tähän mahdollisuuteen. Kansainvälisestä huomiosta kilpailevissa 
julkisissa rakennuksissa koristeellisuus on usein rakenteissa ja kokonaismuodossa. 
Asuinrakennukset ovat edelleen muodoiltaan pääosin minimalistisia, mutta ovat 
alkaneet saada kuvioita pintaansa. Uusien talojen julkisivuihin on ilmestynyt ns. 
graafista betonia, joka on suomalaisen sisustusarkkitehti Samuli Naamangan kehit-
tämä tuote. Tekniikka mahdollistaa minkä tahansa kuvan ”tulostamisen” betonin 
pintaan. Erilaiset tavat kuvioida lasia, kuten hiekkapuhallus, ovat suosittuja muun 
muassa parvekekaiteissa. Yksi näyttävimmistä esimerkeistä Helsingissä on vuonna 
2014 Jätkäsaareen valmistunut Helsingin kaupungin vuokratalo, jonka julkisivu on 
verhottu valkoisilla, pitsimäisiksi aukotetuilla betonielementeillä. Jopa käsityötä on 
alkanut näkyä pienessä mittakaavassa: eräs Arabianrannan talo on saanut julkisi-
vuunsa viallisten Arabian astioiden palasista tehdyn mosaiikkiteoksen.
 Ornamentiikan perinne rakennuksissa katkesi täysin modernismin myötä, 
joten uusi ornamentiikkaa ei suoraan sijoitu mihinkään jatkumoon. Aiheena luon-
to on suosituin, myös abstrakteja kuvioita näkee paljon. Graafisen betonin kuvioin-
nissa käytetään usein valokuvaa pohjana, ja julkisen- tai liikerakennuksen ollessa 
kyseessä sillä voidaan kätevästi kertoa rakennuksen käyttötarkoituksesta. Suomessa 
tähän asti tunnetuin esimerkki tästä on Hämeenlinnan maakunta-arkiston vanhois-
ta kirjoista ja asiakirjoista otetuilla anfangeilla43 ja muulla teksti- ja kuvamateriaa-
lilla koristettu julkisivu. Trendinä on ollut juuri suurten pintojen täyttäminen, jopa 
kokonaisten julkisivujen kokoiset kuva-aiheet. Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan 
Rakennusliike Skanskan pääkonttorin sokkeli on kuvioitu vanhalla Rooman kartalla. 

43  Anfangiksi kutsutaan suurennettua, koristeellista alkukirjainta esimerkiksi kirjan luvun   
 alussa.

67. Herzog – De Meuron, Beijing National Stadium.

7.4 Mitä seuraavaksi?
 
Tietotekniikan mahdollistamat valmistusmetodit, kuten 3D-tulostus, menevät jat-
kuvasti eteenpäin, ja niitä tullaan enenevässä määrin soveltamaan rakentamisessa. 
Toistaiseksi 3D- tulostus on melko kallista kuten uudet tekniikat yleensä, mutta tulee 
muuttumaan edullisemmaksi. Kokonaisia taloja on jo tulostettu koemielessä. Näh-
däänkö myös kolmiulotteisen koristelun paluu rakennuksiin lähitulevaisuudessa, 
kun sitä ei enää tarvitse teettää kalliilla käsityönä? Koristelun pannaan julistami-
sellehan oli käytännön syitä: modernien valmistustekniikoiden soveltumattomuus 
koristeelliseen ilmaisuun ja käsityön kalleus. Kun tekniikka ei enää rajoita, ovat vain 
suunnittelijan mielikuvitus ja mallinnustaidot rajana. 
 Toisaalta käsityö, jonka arvostus on jo kauan ollut nousussa, saattaa kokea 
uuden tulemisen laajemminkin, kun automatisaatio pikkuhiljaa karsii ammatteja. 
Ihmisillä tulee ainakin teoriassa olemaan enemmän vapaa-aikaa, joka käytetään 
mielekkäällä tavalla, mikä tarkoittaa muun muassa taidetta ja käsityötä. Elämme 
monella tapaa epävarmoja aikoja, ja se, miten suurta osaa ihmisistä tämä koskee, 
riippuu tietysti muun muassa poliittisista päätöksistä. Joka tapauksessa en pitäisi 
mahdottomana, että tietokoneohjatun suunnittelun ja rakentamisen rinnalle tulisi 
hieman käsityötä. Suunta on ollut myös kohti yhteisöllisen tekemisen lisääntymistä. 
Esimerkiksi Arabianrannan mosaiikkiteos, johon aiemmin viittasin, olisi omiaan to-
teutettavaksi yhteisön voimin: ensin kerätään yhdessä materiaali, sitten toteutetaan 
teos yhdessä suunnittelijan johdolla. Helsinkiin on alkanut ilmestyä myös suuria 
muraaleja. Ehkä tulemme näkemään myös muita taiteellisia interventioita.

68. Chalermchai Kositpipat (kuvatait.), Wat Rong Khun (“The White Temple). Vielä kesken-
eräinen, käsin veistettyjen koristeiden täyttämä temppelikokonaisuus, Chiang Rai, Thaimaa. 
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8. Johtopäätös: ornamentin rikollisuudesta minimalismin 
kitschiin ja ohi

“Katsokaas, aikamme suuruus on siinä, että se on kykenemätön tuottamaan uutta 
ornamenttia. Olemme kasvaneet ulos ornamentista; olemme taistelleet tiemme va-
pauteen ornamentista.” 44

 Näin kirjoitti Adolf Loos kuuluisassa esseessään Ornamentti ja rikos, jonka 
pääteesi on, että ornamentiikka on primitiivistä ja nykyihminen ei tarvitse niitä. 
Näin jyrkkä tapa ajatella on reilun sadan vuoden aikana useaan otteeseen osoittanut 
itsensä virheelliseksi. 
 Puhdaslinjainen, valkoinen funkisrakennus on kaunis, mutta tarvitsemme 
muutakin. Kaipaamme visuaalista vaihtelua. Tarve on sisäsyntyinen ja pohjautuu 
siihen, mitä näemme luonnossa. Silmämme kaipaavat jotain, mihin tarttua: väre-
jä, muotoja ja materiaaleja, kasveja, eläimiä ja ihmisiä. Koemme luontaisesti vieh-
tymystä kuviin, kyllästymme nopeasti ja etsimme uutta. Pelkistettyä tyyliä seuraa 
aina ennen pitkää koristeellisempi ja värikkäämpi, kuten tapahtui 1940-luvulla ja 
80-luvuilla yhteiskunnallisten olosuhteiden myötävaikutuksesta. 1990-luvulla ha-
ettiin tasapainoa modernismin ja postmodernismin välillä. Nyt, monen vuosikym-
menen epämateriaalisten, tehdassileiden pintojen jälkeen kaipaamme elävyyttä, ja 
kun asenteet ornamentiikkaa kohtaan ovat muuttuneet myönteisiksi, se on alkanut 
tehdä paluuta. Modernismista periytyvä minimalismi on voimissaan, mutta se on 
saanut rinnalleen monimuotoisuutta. Jyrkistä ideaaleista on luovuttu ja on huomat-
tu, että rationaalisuus ja koristeellisuus voivat elää rinta rinnan. 
 Myös tarve viestiä on aina olemassa, ja viestintä on myös ornamentiikan al-
kuperäinen tehtävä. Kun Louis Sullivan kirjoitti, että muoto seuraa funktiota 45, hän 
tarkoitti, että rakennuksen ulkomuodon tulisi tukea sen käyttötarkoitusta, eikä että 
kaikki, mikä ei suoraan liity funktioon, pitäisi karsia. Yhdennäköisten, vailla tun-
nusmerkkejä rakennusten rivistö taas on itse asiassa erittäin epäfunktionaalinen, 
koska se ei viesti lainkaan, mikä vaikeuttaa perille löytämistä.
 ”Minimalismista on tullut kitschiä” 46, sanoi koristeellisia julkisivuleikkauk-
sia suosivan englantilaisen FAT-arkkitehtitoimiston kanssa yhteistyötä tehnyt taitei-
lija Grayson Perry The Guardianin haastattelussa toukokuussa 2015. Kommentti on 
tietenkin kärjistetty, mutta siinä on perää: minimalismista on tullut banaalia, liian 
itsestään selvää; persoonaton tyylillinen ohjenuora, jolla ei ole enää mitään teke-
mistä tyylin tai laadun kanssa. Aivan kuten oli halvan ornamentiikan laita aikana, 
jolloin ornamentiikka oli vielä normi.
 60- ja 70-luvuilla tapahtuneella rakentamiskulttuurin perinpohjaisella 
muutoksella on ollut kauaskantoiset seuraukset. Vaikka olemme kulkeneet pitkän 
matkan eteenpäin harmaista betonilähiöistä, ovat rakennusbudjetit yleensä liian 

44  Loos 1908, s.20. Käännös englannista Mira Caselius.
45  Sullivan 1896.
46  Moore 2017. Viitattu 4.11.2017.

tiukkoja, ja sekä laatu että kauneus kärsivät. Yksi ratkaisu tähän on yhteisöllinen ra-
kentaminen, joka on nyt ollut nousussa.
 Ornamentiikan elvyttämisessä on otettu vasta ensiaskelia. Koristeaiheiden 
pitkällä poissaololla on ollut vaikutuksensa: se, että niitä ylipäänsä on ja vieläpä uu-
den teknologian ansiosta, kiehtoo ihmisiä. Jos kuitenkin verrataan perinteiseen or-
namentiikkaan, uusi ei aina ole taiteellisesti kovin kunnianhimoista. Syitä tähän voi 
hakea paitsi tiukoista budjeteista ja aikatauluista, myös siitä, että arkkitehdit ovat 
menettäneet kosketuksen ornamentiikkaan ja käsin piirtämiseen. Toivonkin, että 
arkkitehtien ja taiteilijoiden yhteistyön kautta näemme taiteellisesti entistä kor-
keatasoisempia esimerkkejä. Ennen kaikkea kuitenkin toivon, että taideopetukselle 
palautetaan keskeisempi rooli arkkitehtien koulutuksessa ja ornamentiikka otetaan 
uudelleen osaksi sitä. 
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