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Tämä opinnäytetyö on pääsääntöisesti suunnittelutyö, jonka 
tavoitteena oli laatia ehdotussuunnitelma Alvar Aalto-henki-
sestä yksityistalosta järvenrannalle Jyväskylään, epäviral-
liseen Alvar Aallon pääkaupunkiin.

Taustatiedoiksi ja suunnittelulähtökohtien täydentämiseksi 
opinnäytetyössä tutkittiin Alvar Aallon yksityistalotuotan-
toa. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää Alvar Aallon yk-
sityistalojen suunnittelusta ja suunnitelmista mahdolli-
simman paljon ja yrittää löytää ne asiat Aallon työtavoista 
ja töistä. Tutkimuksessa käytettiin seuraavia menetelmiä: 
kirjallisuus- ja tapaustutkimus. Tutkimuksen tapaustutki-
muskohteet olivat Yksityistalo Aalto, Villa Mairea ja Vil-
la Skeppet.Tutkimusosion jälkeen opinnäytetyössä käydään 
läpi suunnittelun lähtökohdat ja reunaehdot. Tähän osioon on 
koottu asiakkaan lähtökohdat suunnittelulle, tonttianalyysi, 
suunnittelun reunaehdot, henkilökohtaiset tavoitteet ja on 
kuvattu käytetty suunnitteluprosessi, joka edelsi ehdotus-
suun-nitelmaa. Opinnäytetyön suunnitelmaosiossa on kuvattu 
tarkemmin suunnitteluprosessi ja suunnitteluratkaisut, jot-
ka johtivat ehdotussuunnitelmaan. Suunnitelmaosio sisältää 
suunnitelman konseptin, suunnittelu- ja rakenneratkaisujen 
läpi käymisen ja ehdotussuunnitelman piirustukset.

Opinnäytetyö alkaa henkilökohtaisella pohdinnalla syistä, 
jotka johtivat arkkitehtiopintoihin vanhemmalla iällä ja 
Alvar Aallon tutkimiseen opinnäytetyössä. Opinnäytetyö päät-
tyy yhteenvetoon mahdollisuuksista ja haasteista, joita in-
sinööritaustainen keski-ikäinen vastavalmistunut arkkitehti 
kohtaa työelämässä. Johtopäätöksiin on koottu myös ajatuksia 
siitä, miten Alvar Aalto-henki voidaan välittää suunnitel-
maan, mitkä asiat siinä ovat olennaisia ja miten siinä on 
opinnäytetyössä onnistuttu.

Opinnäytetyön tutkimusosion tuloksena syntyi yhteenveto Al-
var Aallon arkkitehtonisista periaatteista ja elementeistä. 
Suunnitteluosion tuloksena syntyi ehdotussuunnitelma yksi-
tyistalosta, jonka rakennustyöt alkoivat muutama kuukausi 
ehdotussuunnitelman valmistumisen jälkeen.

Avainsanat: Alvar Aalto, yksityistalo, arkkitehtuuri, ehdo-
tussuunnitelma
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This thesis is mainly a design work which was to draw up a 
preliminary design for an Alvar Aalto-inspired private hou-
se on the lake shore in Jyväskylä, the unofficial capital of 
Alvar Aalto’s architecture.

Alvar Aalto’s private house production was studied in the 
thesis as background information and to supplement the de-
sign starting points. The aim of the study was to understand 
as much as possible about the design and architecture of 
Alvar Aalto’s private houses and to try to identify them in 
Aalto’s works. The following methods were used in the study: 
literature and case study. The reference cases in the case 
study were Private house Aalto, Villa Mairea and Villa Skep-
pet.

After the research section, the starting points and bounda-
ry conditions of the design are reviewed in the thesis. 
This section summarizes the client’s desires and needs for 
the design, plot analysis, boundary conditions and personal 
goals for the design. It also describes the design process 
that preceded the preliminary design. 

Design part of the thesis describes in more detail the de-
sign process and the design solutions that led to the preli-

minary design. The design part contains explanation of the 
design concept, review of design and structural solutions 
and preliminary design drawings. 

Thesis begins with a personal reflection on the reasons that 
led to the studies in architecture at an older age and to 
the investigations about Alvar Aalto in the thesis. At the 
end of the thesis is summarized the possibilities and chal-
lenges that a middle-aged recently graduated architect with 
an engineering background will faces in working life. In the 
conclusions of the thesis is also include the ideas on how 
the spirit of Alvar Aalto can be conveyed to a design, what 
is essential in it and how it has succeeded in this thesis.

As a result of the research part of the thesis, a summary of 
Alvar Aalto ’s architectural principles and elements could 
be established. The design part’s result was a prelimina-
ry design of a private house which construction began a few 
months after the completion of the preliminary design.

Keywords: Alvar Aalto, private house, architecture, preli-
minary design
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Esipuhe
Tutkiessani Alvar Aallon työhistoriaa, käy selväksi miten 
suuri merkitys suomalaiselle arkkitehtuurille ja suoma-
laisille Alvar Aallolla on. Hän tai hänen kädenjälkensä on 
esillä kuudella ensimmäisellä itsenäisen Suomen vuosikymme-
nellä, 1920-luvulta aina 1970-luvulle ja kuten JKMM:n toi-
mitusjohtaja arkkitehti Samppa Lappalainen minulle totesi: 
”Aalto on varmaan jokaisen suomalaisen arkkitehdin dna:ssa”. 
Sellainen tunne myös minulla on ja sisäinen arkkitehtini 
tuntuu olevan voimakkaasti Aalto-henkinen. 

Alvar Aalto valmistui arkkitehdiksi vuonna 1921 Helsingin 
Teknillisestä korkeakoulusta, Aalto yliopiston edeltäjäs-
tä, ja hän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jy-
väskylään vuonna 1923. Nyt sata vuotta myöhemmin, kuljen 
kohti uutta uraa samoja ensiaskeleita Aallon kanssa sillä 
erotuksella, että olen ehtinyt jo työskennellä insinöörinä 
20 vuotta. Tietenkin tämä on vain hauska sattuma, mutta jo-
tain taianomaista tässä on. Aivan kuin nämä portaat olisivat 
odottaneet minua ja Aalto kuiskailisi korviini niitä kavu-
tessani ja kohtaloni oli kulkea ne juuri samassa järjestyk-
sessä kuin Aalto ja tehdä lopputyöprojektinikin Jyväskylään, 
Alvar Aallon epäviralliseen pääkaupunkiin.

Arkkitehti Alvar Aalto oli pitkään minulle samanlainen ins-
tituutio kuin presidentti Urho Kaleva Kekkonen.  Opin isäni 
kautta tietämään Alvar Aallosta jo pienenä poikana, mut-
ta kun minulta kysyttiin lapsena mikä minusta tulee iso-
na, vastasin silmän räpäyksessä ”Kekkonen”. Miksi vastasin 
”Kekkonen” enkä esimerkiksi ”Aalto” joka oli enemmän läsnä 
kodissani? Syytä en varmuudella tiedä, mutta kun piirtämi-
nen ja arkkitehtuuri alkoivat enemmän kiinnostamaan minua 
teini-ikäisenä, ja Kekkonenkaan ei ollut enää presidentti, 
en edelleenkään vastannut ”Aalto”, koska siihen oli hyvin 
henkilökohtainen syy. Isäni oli arkkitehti ja valitettavas-
ti hän ei ollut hyvä isä tai aviomies. Vannoin lapsena, että 
minusta ei tule hänen kaltaistaan vaan hyvä isä ja aviomies, 
ja lapsen logiikalla se tarkoitti sitä, että en ainakaan 
ryhdy arkkitehdiksi, koska se oli niin suuri osa hänen ole-

mustaan. Valinnan hetkellä lukion jälkeen lähes 30 vuotta 
sitten päätökseni piti. Vaikka rakastin piirtämistä ja si-
simpäni veti arkkitehtuurin pääsykokeisiin, valitsin diplo-
mi-insinöörin uran, koska halusin pelata varman päälle.

Tämän lopputyön myötä tutustuttuani Alvar Aaltoon hivenen 
enemmän ihmisenä ja arkkitehtina hänestä kirjoitetun elä-
mänkerran ja dokumenttielokuvan avulla, huomaan monia yh-
täläisyyksiä isääni. Schildt kertoo kirjoittamassaan Aallon 
elämänkerrassa (Schildt, 2007), kuinka Alvar Aalto janosi 
kuuluisuutta samoin kuin isäni, mutta lähes samaan hengenve-
toon alleviivaa kirjassaan, että ei aio paljastaa yleisin-
himillisiä yksityiskohtia Aallon elämästä eli niitä asioita, 
jotka olivat minulle lapsena kotona läsnä enemmän kuin isä-
ni työt. Schildt keskittyy elämäkerrassa valottamaan Alvar 
Aallon seurallista ja viehätysvoimaista persoonaa, joka oli 
hänen taikavoimansa tiellä kuuluisuuteen Schildtin mukaan 
(Schildt, 2007). 

Suutari taas tuoreessa dokumentissaan tuo enemmän tätä in-
himillistä kääntöpuolta Aallosta esille Alvar Aallon ja Aino 
Aallon kirjeenvaihdon avulla, toki edelleen hyvin varovai-
sesti ja kohteliaasti kuten kansallissankaria tai paremmin-
kin sankariarkkitehtia on syytä käsitellä (Suutari, 2020). 

Alvar Aalto oli Suomen oma sankariarkkitehti eli arkkiteh-
ti, joka pääsi nauttimaan kuuluisuudesta ja julkisuudesta 
eläessään aivan kuten hänen kansainväliset kollegansa Le 
Corbusier, Mies van der Rohe tai Frank Lloyd Wright. Minun 
oma kokemukseni niin sanotusta sankariarkkitehdista omas-
sa lapsuudessani oli paljon raadollisempi kuin mitä Schil-
dtin ja Suutarisen teokset antavat ymmärtää Aallon elämäs-
tä. Sen verran kuin niistä välittyy tietoa, niin arvioisin, 
että isäni eli hyvin samanlaisen elämän kuin Alvar Aalto. 
Hän työskenteli samalla tyylillä ja oli erittäin hurmaa-
va sosiaalisesti kuten Aalto, mutta oletukseni mukaan sillä 
poikkeuksella, että hän oli vain paljon villimpi ja vas-
tuuttomampi kuin Aalto. Isäni ei myöskään saavuttanut sitä 
suurta kuuluisuutta, jota hän kyllä janosi epätoivoisesti, 
jopa niin epätoivoisesti, että yritti saada sitä vääryydel-
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lä. Hän ei myöskään ollut ”oikea” arkkitehti vaikka osasikin 
hyödyntää arkkitehti-tittelin suojaamattomuutta hyväkseen 
ja kutsui itseään arkkitehdiksi suvereenisti. Hän oli ”vain” 
rakennusarkkitehti, joka todennäköisesti jäyti häntä suures-
ti, ja josta sai varmasti kuulla korkeakoulun käyneiltä ark-
kitehdeilta jatkuvasti työelämässä.

Minulla kesti yli 20 vuotta päästä yli isäongelmistani ja 
vasta tämän jälkeen olin valmis päästämään sisäisen minäni 
eli arkkitehdin vapaaksi. Päätöstä edelsi sen tosiasian hy-
väksyminen, että vaikka kuinka halusin, olin monella tapaa 
aivan kuin isäni, mutta nyt vanhemmalla iällä vastuullisem-
pi versio hänestä. Koen voimakasta samaistumista myös Alvar 
Aallon elämään. Kuvaukset siitä, kuinka hän on leikkinyt 
”diplomin suorittaneen isänsä” kynillä ison valkoisen pöydän 
alla, kuten hän kirjeessään elämäkertaa varten Schildtille 
kertoo (Schildt, 2007), ovat kuin minun lapsuudestani, mutta 
se jää arvoitukseksi saiko hänkin selkäänsä sen jälkeen ku-
ten minä, koska minulla ei ollut lupaa koskea isäni kyniin. 

Aallon taiteellinen ja intuitiivinen työskentelytapa ark-
kitehtina ja kyky eläytyä eri ihmisten asemaan ja hahmottaa 
tiloja, joista maistiaisia tarjoilevat Jari ja Sirkkaliisa 
Jetsonen kirjassaan Alvar Aalto Homes vuodelta 2021, tuntu-
vat luontevilta myös minulle ja se oli myös isäni tapa tehdä 
töitä. Lopputyön parissa työskennellessäni, olen yllättynyt, 
miten voimakkaita tunteita on herättänyt minussa se, kun 
olen lukenut minulle tuntemattomasta ihmisestä. Tuntuu kuin 
palaisin lapsuuden kotiini mielessäni lukiessani Alvar Aal-
losta, tuntuu kuin olisin lukenut isästäni.

Tunnistan nyt vanhempana paremmin luovan työskentelytavan 
asettamat haasteet perhe-elämälle. Luova prosessi voi hel-
posti viedä päiväkausien syväsukelluksiin ja flow -tilaan, 
jossa kaikki maalliset tarpeet ja myös velvollisuudet unoh-
tuvat ja muun maailman edetessä kellon mukaan eteenpäin ru-
tiineineen ja aikatauluineen, ovat ongelmat väistämättömiä.  
Uskon, että sama pätee kaikille luovalla alalla työskente-
leville. Itse pääsen nauttimaan flow -tilasta, mutta paljon 
pienemmissä annoksissa kuin isäni tai Alvar Aalto, sillä en 

aseta omaa luovaa työtäni läheisteni hyvinvoinnin edelle, 
vaikka tämä valinta vaikuttaakin työskentelyyni.  Jos mi-
nulta nyt kysyttäisiin valmistumisen kynnyksellä, että mikä 
minusta tulee isona, en edelleenkään vastaisi ”Aalto” vaan 
”jotain parempaa kuin Aalto”, jolla oikeasti tarkoitan ”jo-
tain parempaa kuin isäni”.



7

1. Johdanto
Tämä lopputyö perustuu todelliseen toimeksiantoon, jonka 
tehtävänä oli suunnitella yhden perheen talo järvenrannalle 
Jyväskylään, epäviralliseen Alvar Aallon pääkaupunkiin. Se 
oli asiakkaani tarve ja ”aaltomainen funkkistalo” oli heidän 
ensimmäinen toiveensa.

Aalto mielletään funktionalismin isäksi Suomessa, joka joh-
tuu varmasti siitä, että hän oli aktiivinen tämän arkki-
tehtisuuntauksen tutkija ja tuoja Suomeen 1930-luvun al-
kupuolella. Aalto kuitenkin nopeasti ohitti tämän vaiheen 
urallaan ja loi oman modernismin tyylinsä, joka poikkesi 
huomattavasti puhtaammista funktionalismin esikuvista kuten 
De-Stilj -ryhmän tai Bauhaus -koulun luomuksista. Perheen 
toive oli jaettava kahteen osaan: aaltomainen koti ja funk-
tionalistinen rakennus. Konsepti- ja luonnossuunnitteluvai-
heessa tutkin toisaalta sitä, miten ”funkkiskuutio” olisi 
mahdollista toteuttaa valitseviin reunaehtoihin ja sitä mitä 
Aalto olisi tähän paikkaan suunnitellut ja miten se sovi-
tettaisiin nykypäivän vaatimuksiin. Erityisenä tavoitteena 
suunnittelussa oli se, miten saavuttaa Aallon kotien tunnel-
ma ja arkkitehtoninen ilme ilman, että se tuntuu vain töke-
röltä kopiolta tai kokoelmalta päälle liimattuja Aallon ark-
kitehtuurin elementtejä.

Saavuttaakseni edellä esitetyn lopputuloksen kohteen suun-
nittelussa, lopputyön tavoitteena oli ymmärtää Aallon yksi-
tyistalojen suunnittelusta ja suunnitelmista mahdollisim-
man paljon ja yrittää löytää ne asiat Aallon työtavoista ja 
töistä, jotka ovat niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, joilla 
aaltomaisuus saadaan välitettyä toisen arkkitehdin toimesta 
toisena aikakautena uuteen yksityistaloon. Lopputyön tavoi-
teisiin pääsemistä varten tutkimuksessa pyrittiin löytämään 
vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

• Mikä on tunnusomaista Alvar Aallon suunnittelemissa yksi-
tyistaloissa?

• Miten ovat tärkeimmät arkkitehtoniset attribuutit, joilla 
Alvar Aallon henki välitetään? 

• Kuinka hyvin Alvar Aallon yksityistalosuunnitelmat sopi-
vat nykyaikaan?

Tämä lopputyö on pääsääntöisesti suunnittelutyö, jonka suun-
nitteluprosessi- ja lähtökohdat on esitelty luvuissa 3 ja 
4 ja jonka lopputuotteena valmistui yksityistalon ehdotus-
suunnitelmat (luku 5). Taustatiedoiksi ja suunnittelulähtö-
kohtien täydentämiseksi tutkittiin Alvar Aallon yksityis-
talotuotantoa (luku 2). Lopputyössä pohdin myös sitä mitä 
vaikutusta ja haasteita suunnittelumenetelmiin, -prosessiin 
ja -lopputulokseen tuo se tosiasia, että olen tällainen myö-
häisherännäinen arkkitehti, jolla on yli 10 vuoden kokemus 
rakennustyömailta sekä toiset yli 10 vuotta kokemusta ra-
kennesuunnittelusta (luku 6). Lopuksi arvioin myös lopputyön 
tuloksia sekä vedän yhteen rakentamisen edistymisen aikaisia 
havaintoja suunnittelutyön onnistumisesta ja tavoitteisiin 
pääsemisestä lopputyöprojektissa.

Lopputyön tutkimusosiossa, joka keskittyy Aallon referenssi-
kohteisiin, käytetiin seuraavia tutkimusmenetelmiä: 

• Kirjallisuustutkimus

• Tapaustutkimus

Tutkimus rajattiin koskemaan vain Suomessa sijaitsevia toi-
meksiantoon sopivia Aallon yksityistaloja, jotta tapaustut-
kimusta pystyttiin täydentämään havainnoilla paikan päältä. 
Kahdessa referenssikohteessa olin vieraillut ennen lopputyön 
käynnistymistä ja niiden käyntien havainnot on muistin va-
raisesti kirjattu ylös.
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2. Alvar Aallon yksityistalot

2.1. Alvar Aalto yksityistalojen suunnittelijana

”Mittakaava on aina ihminen”, Alvar Aalto (Suutari, 2020).

Ihminen ja ihmisen kokemus tilassa oli Alvar Aallolle aina 
keskiössä ja näitä erilaisia tilakokemuksia hän pyrki tarjo-
amaan mahdollisimman monta hänen suunnittelemissa kodeissa. 
Kodin piti olla myös hyvän arkielämän mahdollistaja Aallon 
mielestä. Muut Aallon keskeisimmät suunnitteluperiaatteet 
voisi kiteyttää yhteen periaatteeseen eli miten rakennus 
sopeutuu tontille huomioiden kaikki luonnon, sijainnin ja 
ilmaston parametrit. Aalto osasi luoda kaunista paikan huo-
mioivaa arkkitehtuuria kuten sen ilmaisi arkkitehti Glenn 
Murcutt haastattelussa (Suutari, 2022).

Aalto arvosti suuresti luontoa ja siksi rakennuksen oli so-
peuduttava sinne eikä päinvastoin ja luonnon oli päästävä 
mahdollisimman hyvin sisään rakennukseen ja osaksi sitä. 
Tästä johtuen hänen yksityistalojensa kosketus luontoon oli 
hyvin herkkä. Ne myötäilivät maastoa ja siksi olivat sisältä 
useasti porrastettuja. Ikkunat oli suunnattu luonnon par-
haiden näkymien suuntaan ja parhaisiin ilmansuuntiin. Pi-
ha-alueet, terassit ja parvekkeet olivat tärkeä osa Aallon 
luomaa tilakokonaisuutta. Hän useasti suhtautui niihin kuin 
ne olisivat sisätiloja. Aallolla on selkä käsitys kotien ja 
asuntojen tilallisesta suunnittelusta jo varhaisessa vai-
heessa uraa. Se käy ilmi hänen vuoden 1926 esseestä ”From 
Doorsteps to Living Room”. Kaiken keskiössä on ”puhdas tila” 
eli välitila, jossa sisä- ja ulkotilat yhdistyivät (Jet-
sonen, 2021). Käytännössä tämä tila oli eteishalli tai sen 
jatke.

Aallon suunnittelemissa kodeissa yhdistyi modernismi ja pai-
kalliset rakennusperinteet. Hän oli aikoinaan erittäin näl-
käinen oppimaan modernismin saloja ja ystävystyi monen sen 
ajan mestarin kanssa kuten esimerkiksi Le Corbusierin kans-
sa. Aallolla oli tapana tehdä pitkiä ulkomaan opintomatko-
ja, joista yksi merkittävimmistä modernismiin liittyen oli 
osallistuminen CIAM:in (Congres Internationaux d’Architec-

ture Moderne) vuonna 1933 järjestämään neljänteen modernin 
arkkitehtuurin konferenssiin, joka järjestettiin laivalla 
(Suutari, 2020). Modernismi ei tyydyttänyt Aaltoa pelkäs-
tään vaan häntä kiinnosti myös historiallinen arkkitehtuu-
ri, etenkin italialainen, ja hän löysikin oman tapansa luoda 
arkkitehtuurillista jatkumoa entisaikojen arkkitehtuurin ja 
modernismin välille. Aalto ei mennyt uuden tavoittelussa, 
muutamia kokeilua enempää, täysin puhtaaseen funktionalis-
miin koskaan, vaan hän toi niihin kosketuksen luontoon mate-
riaalien ja muodon kautta. Nämä elementit edustivat Aallolle 
paikallisia rakennusperinteitä ja historiaa ja loivat jatku-
mon aikakausien välille.

Aallon päämateriaalipaletti oli niukka: valkoinen rapat-
tu betoni, tiili rapattuna tai ilman rappausta, puu yleensä 
puuvalmiina pintana tai hyvin kevyesti käsiteltynä, keraami-
nen laatta muutamassa tunnetuksi tullessa värissä ja muodos-
sa, metalli ja jos mahdollista niin käsittelemättömänä kuten 
kupari sekä ylellisimmissä kohteissa valkoinen marmori.

En tiedä oliko sattumaa vai toimiko nimi Aallolle katalyyt-
tinä, mutta Aalto-viiva on oma käsitteensä ja asia, joka on 
kuin sormenjälki jokaisessa hänen työssään. Hän itse kutsui 
orgaanista viivaansa ”korkeuskäyräksi” joka kuvastaa hyvin 
hänen suhdettaan luontoon (Jetsonen, 2021). Aalto-viiva nä-
kyy useasti rakennuksen sisällä sisäkatoissa, takoissa, por-
taikoissa, seinillä, sisustuksen yksityiskohdissa tai ka-
lusteissa. Epäsuorasti sen voi aistia rakennuksen muodossa 
ja sijoittumisessa maastoon. Rakennus on kuin yksi korkeus-
käyränä muiden joukossa kuten Aallon Kiirunan kaupungintalon 
luonnoksista voi aistia (Paatero, 1993), kuva 1.

Aallon työskentelytapa oli hyvin intuitiivinen varsinkin 
projektien alkuvaiheessa, vapaalla kädellä piirrettyjä vii-
voja, jotka istuivat maastoon kuin itsestään. Itse rakennus-
ta suunnitellessa hän oli hyvin kokeellinen varsinkin uransa 
alkutaipaleella, joka myöhemmin muuttui käytännöllisyydeksi, 
mikä mahdollisti keskittymisen tilasuunnitteluun. Hyväksi 
havaitut ratkaisut, ei pelkästään hänen omansa, toistuivat 
myöhemmässä tuotannossa useasti. Tämä oli varmasti osasyy 
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Kuva 1. Kiirunan kaupungintalon luonnospiirustus (Paatero, 1993).
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siihen, että hänen pieni toimistonsa oli varsin tuottelias. 
Rakennusmaailma ja -tekniikat olivat hyvin rajoittuneita 
Aallon aikakautena ja hän ruokki haluansa piirtää vapaita 
muotoja ja tuoda ne fyysiseen maailmaan tekemällä kuuluisia 
Aalto huonekaluja ja valaisimia, jotka tukivat hänen ajatus-
taan parantaa tilakokemusta jokaisessa kodissa myös muissa 
kuin hänen suunnittelemissansa. 

Sanotaan, että Aallon yksi tärkeä suunnitteluperiaate oli 
muuntojoustavuus (Jetsonen, 2021), mutta sitä on nykykäsi-
tyksen ja havaintojeni perusteella hivenen vaikea todentaa 
paitsi referenssikohteissa olleiden avattavien ja liikutel-
tavien tilanjakajien osalta. Aallolta kysyttäessä, että mikä 
oli hänen käyttämänsä moduuli, hän vastasi: ”millimetri” 
(Suutari, 2020). Se kuvastaa minun mielestäni enemmän Aallon 
suunnittelemien talojen yksilöllistä luonnetta eikä niin-
kään muuntojoustavuutta. Vaikka Aalto olikin hyvin arvostet-
tu arkkitehti jo aikaisessa vaiheessa uraansa, tuntui siltä, 
että hän oli kuitenkin inhimillinen vaatimuksissaan ja pys-
tyi sopeutumaan myös modulaarisuuden ja muun kohtuuhintaisen 
rakentamisen piirteisiin. Aallon joustavuutta arkkitehtina 
kuvaa hyvin se, että vaikka hän oli tykästynyt moderneihin 
muotoihin, kuten tasakattoihin, ei hänellä ollut ongelmaa 
käyttää harjakattoa, jos projekti sitä vaati. Aalto vaikutti 
olleen myös armollinen itselleen ja rakentajille lopputu-
losten onnistumisten ja laadun kanssa. Ehkä siksi, että hä-
nen kaikki omat kotinsa ja vapaa-ajan asunnot olivat täynnä 
kokeellisia ratkaisuja, jotka kaikki eivät ole voineet olla 
onnistuneita. Aallon arkkitehtitoimiston pitkäaikainen työn-
tekijä arkkitehti Vezio Nava kertoo Aallon sanoneen, että 
rakennus ei ole kuin kello ja kaikki ei tarvitse olla kel-
lokoneiston tarkasti tehty. Jos julkisivu epäonnistuu, niin 
laitetaan siihen kohtaan sitten villiviiniä peittämään ja se 
on sillä kunnossa (Suutari, 2022).

Aalto-kodit eivät olleet koskaan hänen yksin suunnittele-
miansa, vaan yhteistyön tulos hänen luottoarkkitehtiensa 
kanssa ja useasti mukana oli hänen puolisonsa joko Aino tai 
Elsa. Tässä varmasti piili myös Aallon arkkitehtonisesti 
vaikuttavimpienkin kotien kotoisuuden salaisuus. Koti oli 

Aallon perheelle elämän keskus, jossa asuminen ja työ yhdis-
tyivät. Aallot pystyivät eläytymään yhdessä jokaisen perheen 
arkielämää parantavaan kokemukseen niissä reunaehdoissa mit-
kä oli annettu ja se tuntuu jokaisessa Alvar Aallon luomuk-
sessa, joista muutamassa minun on ollut ilo käydä tutustu-
massa ja joista muutama on esitelty myöhemmin tässä luvussa.

Johdannossa pohdin sitä, miten Aallon suunnittelemat yksi-
tyistalot ja Aalto itse sopeutuisivat nykyajan rakennusvaa-
timuksiin ja -määräyksiin ja vastaus on mielestäni ilmei-
nen: helposti, sillä asenne ratkaisee. Toki olemassa olevien 
Aalto-kotien muuntaminen nykyajan vaatimuksiin olisi suuri 
haaste, mutta uudiskohteen suunnittelun en uskoisi sen ole-
van ongelma Aallolle tänä päivänä sillä, vaikka aiemmin ky-
seenalaistin hänen suunnitelmiensa muuntojoustavuuden, niin 
Aalto itse tuntui olevan erittäin muuntautumiskykyinen ja 
siksi ei hänellä olisi ollut ongelmia tehdä Aalto-koteja 
myös tällä vuosituhannella. 

2.2. Referenssikohteet

Lopputyöhön valitsin kolme Aallon yksityistaloa tapaustut-
kimuksia varten, jotka mielestäni sopivat parhaiten toimek-
siannon taustatiedoksi ja inspiraation lähteiksi. Referens-
situtkimuskohteet olivat: Yksityistalo Aalto, Villa Mairea 
ja Villa Skeppet. Lähdekirjallisuutena toimivat seuraavat 
kirjat: Alvar Aalto homes (2021), Alvar Aalto -säätiön kir-
jat Yksityistalo Aalto (2017), Villa Mairea (2019) ja Villa 
Skeppet (2009) sekä juuri yleisölle avautuneen Villa Skep-
petin tuore Christine ja Göran Schildt -säätiön julkaisema 
Villa Skeppet (2021) kirja. 

Referenssikohteiden tarkasteluissa käydään kohteet läpi ly-
hyesti yksitellen. Jokaisesta kohteesta annetaan yleiskuvaus 
sekä vapaamuotoinen tiivistelmä havainnoista kohdekäynneil-
tä.  Tutkimukselle merkittävimmät tiedot kohteista eli Aal-
lon arkkitehtoniset yhtäläisyydet on käsitelty yhteenveto-
luvussa. Yhteenvetolukuun on myös koottu tärkeimmät Aallon 
arkkitehtoniset periaatteet ja elementit taulukkomuotoon, 
jota on täydennetty muista kohteista tehdyillä havainnoilla 
myös.



Yksityistalo Aalto
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2.3. Yksityistalo Aalto

”Alvar Aallon koti ja arkkitehtitoimisto”

Helsinki, 1936

Tiivistelmä Alvar Aallon arkkitehtonisesta selostuksesta 
Arkkitehti-lehteen 8/1937 (Lukkarinen, Pakoma, 2017): 

Rakennus sijaitsee Munkkiniemessä mäenrinnetontilla. Se on 
rakennettu yhden perheen taloksi, johon on yhdistetty normaa-
lin arkkitehtityön vaatimat toimisto- ja atelierihuoneet. 

Sisäiseltä jaottelultaan rakennus on kolmiosainen: kahden 
kerroksen korkuiset työtilat, kattoterassin erottamat yksi-
tyiselämän tilat (makuuhuoneet ja halli) toisessa kerroksessa 
ja alakerrassa arkihuone, sisä- ja ulkoruokailupaikat sekä 
keittiö. Työhuoneet ja arkihuone voidaan yhdistää liikkuvan 
seinän avulla.

Talon rakenne on pääperiaatteiltaan seuraava: kantavat verti-
kaalirakenteet ovat osittain tiiltä, suurimmalta osalta I- ja 
O-teräsprofiileja. Vaakasuorat rakenteet ovat teräsbetonia, 
välikatot valusolubetonia ja ulkokatot bitumipintaisia laaka-
kattoja.

Kohdekäynti: Kevät 2018

Havainnot kohdekäynnillä:

Pääsin vierailemaan Aallon kodissa opiskelijaryhmän kanssa 
liittyen arkkitehtiopintoihin ennen lopputyön aloitusta, jo-
ten havainnot referenssikohteesta ovat muistinvaraisia. Yk-
sityistalo Aalto sijaitsee referenssikohteista eniten urbaa-
nissa kaupunkirakenteessa, mutta näin ei ollut tilanne sen 
valmistumisen aikaan. Tämän voi havaita Helsingin karttapal-
velun vanhoista ilmakuvista. Munkkiniemi kuului silloin Huo-
palahden kuntaan ja Riihitie oli vielä peltojen ympäröimälle 
pienelle kukkulalle vievä hiekkatie, jonka varrella ei ollut 
kuin muutama rakennus. Helsingin laajentuminen oli jo alka-
nut Munkkiniemeen, kun Aalto hankki tontin ja sen varmasti 
Aalto myös tiesi. Hän oli valinnut tontin, joka rajoittui 
etelä-lounaissuunnasta puistoon ja sen takana sijaitsevaan 
kadettikoulun harjoituskenttään. Näkymät parhaimpiin il-

Kuva 2. Sisäänkäynti (yläkuva). Kuva 3.Näkymä ateljeesta olohuoneeseen (alakuva). 
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man suuntiin olivat avoimet ja ovat myös pysyneet avoimina 
ajan saatossa. Nykyään kadettikoulun harjoituskenttä on ur-
heilukenttä ja puiston reunaan on tullut koulu, joka ei ole 
näkymien tiellä. Yksityistalo Aalton piha ja terassit ovat 
valoisia ja rauhaisia, koska edessä oleva kenttä sijaitsee 
paljon alempana kuin Yksityistalo Aalto ja vastapäiset ra-
kennukset ovat riittävän kaukana kentän toisella puolella. 
Kadun puolelle on rakentunut vastapäätä kerrostaloja ja ra-
kennukset molemmin puolin, joista toinen on kirjasto. 

Sisääntulo on melko huomaamaton puuovi, pienen lipan alla, 
jonne johtaa Aallolle tyypilliset liuskekiviportaat. Eteinen 
on hyvin pieni ja yllättävän valoton, eikä isoa näkymää ole 
suoraan tarjolla kuten useassa muussa kohteessa. Ehkä siihen 
oli syy se, että näin turvattiin paremmin kodin yksityisyyt-
tä, sillä talossa sijaitsi myös Aallon arkkitehtitoimis-
to, jonka sisäänkäynti oli eteisessä ulko-oven jälkeen heti 
oikealla.  Vasta kun sisääntulija on siirtynyt pidemmälle 
eteiseen, avautuu näkymä arkihuoneeseen ja ulos pihalle sekä 
puistoon. 

Arkkitehtitoimistoon kuului eteisen vieressä sijainnut toi-
mistohuone sekä sen takana sijainnut kaksikerroksinen atel-
jee, joka oli liukuoven avulla erotettavissa tai yhdistet-
tävissä arkihuoneeseen eli olohuoneeseen. Ateljee sijaitsi 
vajaan puoli metriä korkeammalla kuin muut tilat ja sinne 
johtavat portaat toimistossa eivät olleet kovin miellyttävät 
kuten ei ollut pelkistetty puuaskelma olohuoneesta ateljee-
hen.  Korotus ei tuntunut toimivalta tai tarpeelliselta mut-
ta ilmeisesti se johtui ateljeen alla sijaitsevan autotallin 
tilatarpeesta. Ateljeen parvi tuntui myös hivenen turhalta, 
mutta sen mahdollistama korkea tila oli varmasti miellyttävä 
alla ahertaneille useille arkkitehtitoimiston työntekijöil-
le.  Parvea vastapäätä ulkoseinällä oli isot ikkunat, jotka 
toivat paljon epäsuoraa valoa alas ateljeehen. 

Olohuone oli erittäin kodikas, pienipiirteinen ja lämmin. 
Keittiö ja muut tilat alakerrassa olivat pelkistettyjä, mut-
ta Aalto oli nähnyt vaivaa kalusteiden suunnittelussa kuten 
hänellä oli tapana. Toisessa kerroksessa oli hyvin tehok-

Kuva 4. Näkymä ateljeesta Aallon työhuoneeseen.



14

kaasti suunnitellut makuuhuoneet ja niissä puusepäntyönä 
valmistetut kalusteet, joka johtui varmasti siitä, että ul-
koseinä linjan sisäpuolella olevien pyöreiden Aallon tavara-
merkkipilareiden ei annettu haitata kalusteiden sijoittamis-
ta. 

Yläkerrassa oli myös oma takalla varustettu aula ja iso kat-
toterassi. Vierailulla ei käyty pihalla ja nyt vierailua 
mielessäni läpi käydessäni, nousee vahva tunne siitä, että 
tässä kodissa pääroolissa olivat ateljee ja ulkohuoneet eli 
piha ja terassit. Koti sisältä oli vailla suuria vivahteita. 
Se oli toki kodikas, mutta siitä tuntui puuttuvan se ihmisen 
paratiisi, jota Aalto painotti tilaustöissään. Kodista puut-
tui myös sauna, jonka olen olettanut olevan tärkeä perinne-
rakenne Aallolle myös henkilökohtaisesti. 

Yksityistalo Aalto oli ensisijaisesti työpaikka ja arkikoti, 
jossa töiden teon välissä pystyi hengähtämään, mutta isompi 
rentoutuminen tapahtui selvästi jossain muualla, ehkä Vil-
la Florassa tai myöhempinä vuosikymmeninä Muuratsalon koe-
talossa. Kun tarkastelee työn tilaajaa eli Aaltoa itseään, 
niin hänelle työ oli elämäntapa ja Yksityistalo Aalto vailla 
hienouksia ja arkkitehtonisia yksityiskohtia, varustettu-
na isolla ateljeella, saattoikin olla hänen omaa käsitys-
tänsä paratiisista, jonka luominen jokaiselle asukkaalle 
omanlaisena, myös hänelle itselleen, oli hänen idealistinen 
asuntosuunnitteluperiaatteensa kuten Tegel on kiteyttänyt 
lopputyössään Villa Skeppetistä (Tegel, 2021). Yksityistalo 
Aaltossa hänen mielikuvituksenansa sai lentää ilman ylimää-
räisiä virikkeitä ja hän pystyi tekemään töitä erinomaisissa 
puitteissa ja aina kun siltä tuntui. Arkielämäkin oli tässä 
kodissa varmasti sujuvaa ja ehkäpä jopa huomaamatonta Aal-
lolle, joka varmasti sopi Aallolle, jotta hän pystyi uppou-
tumaan työhönsä häiriöttä.

Kuva 5. Olohuone.



Villa Mairea
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2.4. Villa Mairea

”Galleriakoti”

Noormarkku, 1939

Tiivistelmä Alvar Aallon arkkitehtonisesta selostuksesta 
Arkkitehti-lehteen 9/1939 (Lukkarinen, 2019):

Rakennus sijaitsee yksinäisen kukkulan huipulla lähellä Noor-
markun vanhaa tehdaskeskusta. Se on katkeamattoman havumetsä-
renkaan ympäröimä ja eristämä.

Rakennus on osittain teräsrunkoinen, osittain reikätiilimuu-
rausta, paksulaattaisilla huokoisen betonin eristämillä väli-
pohjilla. Sen julkisivussa on käytetty puuta, osittain lius-
kekiveä ja karkeaa slammausta.

Keskuksen muodostaa kolmelta taholta ympäröity nurmipiha 
uima-altaineen. Sen ympärille liittyvät arkihuoneet, parvek-
keet, sauna, jne. Pohjasuunnittelun pääosana on katkeamaton 
n. 250 m2:n arkielämän tarpeita palveleva huonetila. Tämä 
tila voidaan jakaa mielin määrin eri huoneiksi paksuilla, 
huovalla päällystetyillä, liukuvilla väliseinillä, jotka 
toimivat myös taidekokoelman varastokaappeina.

Kohdekäynti: kesällä 2018

Havainnot kohdekäynnillä:

Vierailin perheeni kanssa kohteessa asuntomessukäynnin yh-
teydessä ennen lopputyön aloitusta, joten havainnot tästä 
referenssikohteesta ovat myös muistinvaraisia. Havaintoni 
keskittyvät ensimmäiseen kerrokseen ja pihaan, sillä toinen 
kerros ei ollut yleisölle avoinna käynnillämme. Tontti on 
iso ja reitti talolle on miellyttävä ja kulkee mäntymetsän 
läpi. Rakennuksen tullessa esiin metsän keskeltä oli sel-
keää, että kyseessä on iso rakennus. Yläkerran ikkunarivis-
tö ja pitkä julkisivu sai sen tuntumaan pienkerrostalolta.  
Villa Mairea onkin reilusti suurempi yksityistalo kuin kaksi 
muuta referenssikohdetta. 

Seuraavaksi huomio kiinnittyi sisääntuloon, joka vei ajatuk-
set takaisin metsän siimekseen. Aurinkoisena päivänä se on 

Kuva 6. Sisäänkäynti (yläkuva). Kuva 7. Takapihan terassi (alakuva). 
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varjoisa ja näyttää polulta metsän keskellä. Sisääntulolipan 
moniosaiset pilarit näyttivät metsän puilta, joista osa oli 
vinossa aivan kuin vanhat tuulen kaatamat rungot aarniomet-
sässä. Sama näky odotti ateljeetornin alla ja takapihalla 
kun siellä oli vinoon kasvava oikea puu. Nämä pilarit te-
kivät minuun suurimman vaikutuksen vierailulla. Ne saivat 
unohtamaan rakennuksen suuruuden ja ne houkuttelivat syvem-
mälle tähän Aallon luomaan taikametsään. 

Eteisaula oli aaltomaisesti alimmassa rakennuksen tasossa 
ja kohteen gallerialuonteen takia varsin iso. Pyöristetyt 
muodot aulassa olivat miellyttäviä ja aulasta aukesi näky-
mä isoon yhtenäiseen tilaan, ruokailutilaan sekä takapihalle 
pilarien muodostaman metsätiheikön läpi. Pilarit jatkoivat 
vaikuttavaa metsäteemaa ja olo oli uskomattoman kotoisa, 
vaikka yhtenäinen tila olikin valtava. Materiaalit (puu mo-
nessa muodossa ja terrakotan väriset lattialaatat), pilarit, 
takka sekä matala huonekorkeus pitivät tilan ihmisen mi-
toissa. Yhtenäinen tila oli myös jaettavissa liikuteltavilla 
seinillä pienempiin kokonaisuuksiin, joka esti hallimaisen 
tilantunnun. Ikkunat olivat isoja ja metsä tulvi sisään joka 
puolelta. Ison tilan päässä oli viherhuone, joka sijaitsi 
ateljeetornin alla. Siinä oli liuskekivilattia, joka jatkui 
ulkoa ja yhdisti hienosti ulko- ja sisätilan toisiinsa. 

Piha kietoutui L:n muotoisen talon, pihasaunan ja uima-al-
taan sisälle. Pihasauna poikkesi päärakennuksen tyylistä, 
mutta sille oli paikkansa tässä Villa Mairean metsikössä. 
Kun talon sisältä katsoi turvekattoista saunaa, luonnon lam-
pea muistuttavan uima-altaan yli, tuntui kuin olisi metsä-
pirtissä, jonka rantasauna näkyi lammen rannalla. Näky sai 
unohtamaan, että itse asiassa oli valtavassa ja ylellisessä 
yksityiskodissa. Kohteen rakennuttaneet Gullichsenit halu-
sivat panostaa Villa Maireaan ja saada siinne kaikki moder-
neimmat sisustus- ja arkkitehtoniset elementit periaatteiden 
mukaisesti (Suutari, 2022).  Näin ollen Aallolla oli mahdol-
lista viljellä sinne lukuisia arkkitehtonisia suosikkiele-
menttejänsä kuten ovenkahvat, käsijohteet, pilarit, useat 
takat ja kalusteet. 

Kuva 8. Takapihan kujanne saunalle. 
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Kuva 9. Takapiha ja kuuluista munuaisen muotoinen uima-allas.



Villa Skeppet
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2.5. Villa Skeppet

”Purjehtivan kirjailijan koti”

Tammisaari, 1970

Arkkitehtonisen selostuksen käännös ja tiivistelmä (Jetso-
nen, 2021): 

Rakennus sijaitsee hiljaisen merenrantakadun varrella Tam-
misaaressa kaupunkirakenteen reunalla. Skeppet, tarkoittaa 
venettä tai alusta ja se viittaa rakennuksen muotoon, jonka 
olohuone ja parveke ovat kuin laivan komentosilta, jolta on 
pitkä näkymä merelle. Rakennuksen pohja on hivenen viuhka-
mainen. Kadulta katsottuna, maantasossa on autotalli, jonka 
päällä sijaitsee edellä mainitut parveke ja olohuone. Pääsi-
säänkäynti on piilotettu parvekkeen alle. Rakennuksen muotoa 
määrittää ylös kohoava olohuoneen nurkka, joka näyttää aivan 
laivan kokalta.

 Rakennus on jaettu neljään osaan, joista näkyvin on edellä 
mainittu olohuone-sisääntulo-osa. Tämän osan takana sijait-
seva rakennuksen hiljaisin osa ja se on varattu kirjailijan 
työhuoneeksi. Keittiö, ruokailutila, makuuhuone ja näihin 
liittyvät aputilat on ryhmitetty kolmanneksi osakokonaisuu-
deksi ja viimeisen osan muodostaa saunaosasto, jossa sijait-
see myös vierashuone. Saunaosasto on erotettu päärakennukses-
ta pergolan ja aidan suojaamalla kujanteella. Pihan takana on 
suojaa antava vaja ja pihan katseen vangitsijana toimii lum-
melampi. 

Kohdekäynti: kesällä 2021

Havainnot kohdekäynnillä:

Kohde oli juuri avautunut yleisölle koronarajoitusten hel-
littäessä hetkeksi ja pääsin perheeni kanssa vierailemaan 
Villa Skeppetissä ensimmäisten vierailijoiden joukossa. 
Tontti ja sen naapuritontit ovat hyvin tasaisia, joka ei 
ole tyypillinen tilanne Alvar Aallon yksityistaloille. Aal-
to muokkauttikin maastoa sen verran, että takana olevaa pi-
haa on nostettu, jotta saatiin tontille riittävä korkeusero, 
joka oli luontevampaa hänen suunnittelemille yksityistaloil-

Kuva 10. Sisäänkäynti.
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le. Tämä auttoi myös siinä, että ensimmäinen kerros on saatu 
katutasosta reilusti ylemmäs niin, että näyttävään laivan 
kokkamaiseen olohuoneeseen, jossa on isot ikkunat, ei näe 
sisälle mutta sieltä näkee kadun yli merelle kuten purjehti-
van asukkaan kuuluukin nähdä. 

Sisääntulo muistuttaa Villa Maireaa, mutta se on vain paljon 
pienempi. Katseen vangitsee sisällä heti eteisaulassa katon 
viuhkamaiset palkit, jotka tukevat ulospäin aukeavaa isoa 
olohuone-hallitilaa, jonka valo tulvii eteisen ja olohuoneen 
välisen seinäkkeen yli. Palkit tuovat mieleeni kiinni kääri-
tyt purjeet, se ei lienen sattuma. Lyhyiden portaiden jäl-
keen avautuu eteishalli, joka on tyypilliseen aaltomaiseen 
tapaan rakennuksen pääristeyspaikka, josta talon eri osiin 
on yhteys avain kuin antiikin aikojen atrium (Jetsonen, 
2021). Oikealla on keittiö ja makuuhuone, edessä työhuone ja 
vasemmalla toiset lyhyet portaat olohuoneeseen. Aallon niuk-
ka materiaalipaletti näkyy ja tuntuu selvästi joka puolella, 
rapattu tiili ja puu. Olohuoneessa on jälleen yksi Aallon 
lempilapsi eli takka, jonka hän on itse suunnitellut. Siinä 
näkyy Aalto-viivaa koristuksessa. Olohuone on arvokas kool-
taan mutta kuitenkin hillitty. Valoa tulee upeasti tilaan ja 
näkymä on kaunis, puiden välistä pitkälle merelle, eikä katu 
näy olohuoneeseen kuin aivan ikkunan vieressä. Naapureita-
kaan ei huomaa, vaikka rakennuksen molemmin puolin sijait-
sevat rakennukset olivat varsin lähellä. Olohuoneen tuule-
tusikkuna on kohti pohjoispuolen naapuria ja siihen Aalto on 
suunnitellut viehättävän aaltosermin, joka toimii niin näkö-
suojana kuin merituulen kaapparina. 

Keittiön suunnitteluun Aalto oli nähnyt paljon vaivaa ja ei 
halunnut sulkea emäntää yksinäiseen huoneeseen Schildtin mu-
kaan (Tegel, 2021), ja siksi suunnitteli tupakeittiön, jossa 
ruokailutilan ja keittiön välissä jakajana toimii kahteen 
suuntaan aukeavat keittiön kaapistot, josta kuitenkin vä-
litilan kautta näkee läpi. Minun makuuni puusepän työnjälki 
on liian karkeaa ja olisin odottanut hivenen huolitellumpaa 
lopputulosta kuten on hänen suunnittelemissa irtokalusteis-
sa. Makuuhuone on tyypillisen kompakti kuten ovat myös pesu-
tilat. 

Kuva 11. Olohuoneen ikkunan näkösuoja ja tuulisieppari.
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Siirryttäessä ulos takaoven kautta, saavutaan kujanteeseen, 
jonka toisella puolella on pieni erillinen rakennus saunalle 
ja vierashuoneelle. Sauna on hyvin perinteinen, mutta vie-
rashuoneen sisustus oli yllätys. Siellä oli empiirishenkinen 
punainen tapetointi ja kalustus. Vierashuone poikkesi mer-
kittävästi muuten hyvin linjassaan pysyvässä aaltomaisesta 
sisäarkkitehtuurista. Takapihan perällä sijaitsi varasto ja 
pieni terassi ja pihan pohjoislaidalla oli pihan päätäh-
ti eli lummelampi. Pihasta nousi jälleen voimakas mielikuva 
Villa Mairean pihasta, mutta pienoiskoossa. Palatessani ta-
kaisin kadulle ja katsoessani rakennusta ulkopuolelta se toi 
mieleen Yksityistalo Aalton, geometristen osien leikin ja 
materiaalien samankaltaisuutensa vuoksi.

Kohde on hyvin tunnistettavasti Aalto-koti, niin sisäl-
tä kuin ulkoa. Työn jälki verhouksissa, aidoissa, muurauk-
sessa on myös tyypillistä Aaltoa, karheaa ja luonnollista 
eli materialistista, joka henkilökohtaisesti ei miellytä. 
Itse vaadin hivenen viimeistellympää lopputulosta. Massoit-
telun luonnollisuus ei ole niin suuresti tässä kohteessa 
läsnä, johtuen tontin rajoitteista, mutta se on silti hy-
vin aaltomainen esimerkiksi, jos sitä vertaa samalla kadul-
la olevaan toiseen rakennukseen, jossa julkisivut ovat myös 
valkoista rappausta ja tummaa puupaneelia, mutta sen ulko-
seinälinjat ja massoittelu ovat hyvin yksinkertaisia ja ta-
saisia.

Kuva 12. Takapihan lummelampi.
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Kuva 13. Näkymä kadulta.
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2.6. Yhteenveto referenssitutkimuksesta

Kun referenssikohteita tarkastelee yhtä aikaa, on helposti 
havaittavissa selkeimmät yhtäläisyydet eli aaltomaisuudet ja 
on mielenkiintoista huomata, kuinka ne ovat säilyneet 30-lu-
vulla valmistuneista Yksityistalo Aaltosta ja Villa Maireas-
ta aina Aallon viimeiseksi jääneeseen yksityistaloon, Villa 
Skeppetiin, joka valmistui lähes neljä vuosikymmentä myö-
hemmin. Seuraavaksi on esitelty referenssikohteiden merki-
tyksellisimmät yhtäläisyydet lähdeaineiston ja kohdekäyntien 
perusteella.

Massoittelussa Aalto on yhdistänyt eri kokoisia laatikoita 
sekä vähintään yhden suorakulmaisen kolmion, joka muodostaa 
sisällä ulospäin aukeavan tilan, Villa Skeppetissä olohuo-
neessa ja Yksityistalo Aaltossa sekä Villa Maireassa atel-
jeessa. Massojen yhdistelyä on ohjannut tilojen suuntaukset 
ja rakennuksen luonnonmukainen sijoittuminen tontille; Aal-
to-viiva on rikottu kulmikkaaksi katkoviivaksi usein viuh-
kamaiseksi.  Massojen julkisivumateriaalit ovat jokaisessa 
referenssikohteessa joko valkoiseksi rapattuja tai tummaa 
pystyrimaa tai -paneelia ja rakennukset tuntuvat muodostuvan 
valkoisten rapattujen ja puisten tummien laatikoiden moni-
muotoisesta yhdistelmistä. Massat on sijoitettu useampaan 
tasoon maastoa myötäillen ja niiden väleihin sekä alle ja 
päälle muodostuu useita terasseja, jotka olivat tärkeässä 
roolissa Aalto-kodeissa. Mielestäni tämä valkoisten ja tum-
mien laatikoiden leikki maastossa on suurin signaali kat-
sojalle ulkopuolelta, että kyseessä on Aallon suunnittelema 
talo. Muita vahvistavia signaaleja ovat puiset ulko-ovet, 
pyöreät sirot pilarit, luonnonkiven käyttö muureissa ja pi-
hakiveyksissä sekä suojaisat sisäänkäynnit. Kokonaisuus hen-
kii hänen alkuperäistä periaatettansa, jonka kirjoitukses-
saan vuonna 1925 ilmaisi: 

”Rakennustaiteen ainoa oikea päämäärä on: rakenna luonnolli-
sesti. Älä pingota. Älä tee mitään ilman edellytyksiä. Kaikki 
turha muuttuu ajan mittaan rumaksi”, Alvar Aalto (Lukkari-
nen, Pakoma, 2017).

Tämä on se henki, mikä erottaa Aallon ”laatikkoleikin” muis-

ta vastaavista. Vaikka hänen suunnittelemat rakennukset 
ovatkin monimuotoisia niin ne tuntuvat luonnollisista ja 
eikä materiaalien kanssa ole pingotettu. Ne ovat luonnonmu-
kaisia, pelkistettyjä ja karheita ja ne muodostavat yhdessä 
massoittelun kanssa harmonisen ja luonnonmukaisen, aaltomai-
sen kokonaisuuden. 

Tilasuunnitelmissa ja pohjaratkaisuissa löytyy yhtäläisyyk-
siä myös paljon referenssikohteiden välillä, vaikka niiden 
muodot poikkeavatkin merkittävästi toisistaan. Sisääntulot 
on sijoitettu keskeisesti selkeän reitin päähän tontin ra-
jalta rakennuksen alimpaan kohtaan suojaisan lipan alle. 
Ulko-oven jälkeen aukeava eteinen tai eteishalli on talojen 
kokonaisuuksiin nähden intiimin kokoinen kuin portti, jossa 
jätetään ulkomaailma taakse, kirjaimellisesti takit ja ken-
gät, ja siirrytään toiseen maailmaan, joka avautuu jo etei-
sestä käsin aistittavaksi. Eteinen tai eteishalli on Aal-
to-kotien kolmiulotteisten tilojen keskiö kuten jo aiemmin 
mainittiin ja se on kohteissa suoraan yhdistetty päätilaan, 
niin sanottuun arkielämän keskukseen, joka on jokaisessa 
referenssikohteessa iso yhtenäinen katkeamaton tila. Yksi-
tyistalo Aaltossa tila yhdistää olohuoneen, ruokailutilan ja 
ateljeen. Villa Skeppetissä se yhdistää eteisaulan ja olo-
huoneen. Villa Maireassa se vastaavasti yhdistää eteisau-
lan, olohuoneen, työhuoneen ja gallerian. Eteisen tai sen 
jatkeena olevan hallin sivuille jää yleensä keittiö, reitti 
yksityisempiin makuuhuoneisiin sekä työhön liittyvät ti-
lat. Makuuhuoneet on kahdessa kohteessa sijoitettu yläker-
taan. Villa Skeppetissä ei varsinaista toista kerrosta ole 
ja makuuhuoneitakin on vain yksi, mutta senkin yksityisyys 
on hyvin turvattu kuten on muissa referessikohteissa. Makuu-
huoneet eivät ole suuria, niitä ei ole tarkoitettu oleske-
luun ja muutenkin huoneet, pois lukien yhtenäinen tila, on 
suunniteltu Aallon pienasuntoperiaatteen mukaisesti, jonka 
hän esitteli 1930 pidetyssä pienasuntonäyttelyssä Helsingin 
Taidehallissa, sillä poikkeuksella että niitä on yksityis-
taloja varten hivenen avarrettu tuomaan lisää tilan ja hy-
vinvoinnin tuntua (Hipeli, 2009). Makuuhuoneiden yhteydessä 
on Yksityistalo Aaltossa ja Villa Maireassa yksityisempi 
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oleskelutila. Jos iso yhtenäinen tila ja kodin atrium oli 
tilasuunnittelussa Aallon tavaramerkki, niin toinen on ul-
kotilojen suhde sisätiloihin. Näkymät on tarkkaa valittu ja 
useat terassit, pergolat ja kujanteen muodostavat saumatto-
masti rakennuksen sisätiloihin liittyviä tiloja. Kulkiessaan 
Aalto-kodissa, ei voi välttyä kokemasta useita portaikkoja, 
jotka kielivät tilahierarkiasta ja herkästä suhteesta luon-
non pinnan muotoihin.

Keittiöiden suunnitteluun Aalto satsasi myös paljon ja suun-
nitteli uudenlaisia kaappiratkaisujakin, ollessaan myös 
taitava kalustesuunnittelija. Aiemmin mainittu Aallon pie-
nasuntoperiaate on havaintojeni perusteella ehkä se mer-
kittävin asia aaltomaisessa kodissa, joka kertoo, että nyt 
olet Aallon suunnittelemassa kodissa, eli mitkä ovat tilo-
jen mittasuhteet. Kaikki on ihmisen kokoista ja tuntuu juuri 
sopivalta ja pienillä eleillä jopa ylellistä. Tämän tunteen 
välittäminen on hyvin vaikeaa kirjoittamalla, sen voi vain 
kokea sisällä Aalto-kodeissa ja se tunne oli yhtä vahva kai-
kissa tapaustutkimuskohteissa, vaikka ne olivatkin erilaisia 
ja erilaisille ihmisille suunniteltuja ja isoja yksityis-
taloja. Olen kokenut saman myös muissakin Aallon kohteissa, 
joissa olen käynyt ja se on yhtä selkeä kuin rakennusten 
massoittelun välittämä viesti Aallon läsnäolosta ja uskon, 
että se on asukkaille myös merkittävämpää miltä heidän ko-
dissaan tuntuu eikä se miltä se näyttää. Tähän tunteeseen 
kiteytyy myös varmasti Aallon elinikäinen tavoite kotien 
suunnittelussa. Niiden piti tyydyttää niin psykologiset kuin 
sosiaaliset tarpeet (Jetsonen, 2021).

Referenssikohteina olevien Aalto-kotien sisäarkkitehtuuris-
sa oli lukuisia saman tyyppisiä Aallon rakastamia yksityis-
kohtia, joita näihin hivenen ylellisempiin yksityistaloihin 
hänen oli mahdollisuus toteuttaa. Niistä merkittävimpiä ovat 
takat, portaat, alakatot, pilarit, ovenkahvat, kiinteät ka-
lusteet sekä lukuisat irtokalusteet ja valaisimet.

Seuraavalle sivulle on tiivistetty tapaustutkimuksen tulok-
set yhdeksi listaukseksi Alvar Aallon tärkeimpiä arkkiteh-
tonisia suunnitteluperiaatteita ja elementtejä. Listaus voi 

tuntua hivenen irralliselta tavalta käsitellä arkkitehtuu-
ria, mutta lopputyön sekä lopputyöprojektin kannalta se oli 
erittäin käyttökelpoinen tapa, sillä sen avulla oli helppo 
käydä etukäteen läpi Aallon suunnitteluperiaatteita ja ottaa 
huomioon erilaisia aiheita suunnittelussa, sekä myös jälki-
käteen todeta, miten paljon hänen periaatteitaan ja ratkai-
suja löytyy lopullisesta suunnitelmasta suoraan tai epäsuo-
rasti. Lista ja sen läpikäyminen suunnittelun alkuvaiheessa 
ei tarkoittanut sitä, että se olisi ollut jonkinlainen ka-
talogi, josta sitten halutut elementit valittaisiin suunni-
telmiin, vaan se toimi enemmän ruokana intuitiiviselle suun-
nitteluprosessilleni ja eräänlaisena mantrana, jonka avulla 
pystyin pääsemään Aallon suunnittelijasielun maailmaan, luo-
dakseni oman versioni aaltomaisesta yksityiskodista.
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Aallon arkkitehtoniset periaatteet ja elementit:

• Minimalistinen luonnon häiritseminen, toisin sanoen maas-
toon muotoihin sopeutuminen

• Luonnon sisään tulo rakennukseen, ts. aukkojen ja raken-
nusmassojen suuntaus luonnon mukaan

• Funktionalismin mukaiset selkeät geometriset muodot

• Monipuolinen tilakokemus, ts. eri kokoiset, korkuiset, 
tasossa olevat tilat

• Ulkotilat osana tilakokemusta

• Hyvän arkielämän mahdollistaminen

• Muuntojoustavuus

• Niukka materiaalipaletti: 

• Isot valkoiset rapatut seinäpinnat

• Lattiassa puu- tai laattapinnoite

• Ovet ja ikkunapuitteet puuta (puun värisenä)

• Metalliosat yhden väristä maalaamatonta jalometallia 
(sinkitty teräs)

• Aalto-viiva, esim. rakennuksen muoto (katkoviivamaisena)

Muita pienempiä arkkitehtonisia yksityiskohtia:

• Ulospäin aukeava olohuone

• Aaltoileva tai vapaamuotoinen sisäkatto

• Isot puhtaat aukottomat pinnat julkisivussa

• Räystäättömyys

• Puiset pystyrimoitukset

• Pienet tasoerot sisällä (maanpinnan myötäily)

• Eri korkuiset tilat matkalla ovelta olohuoneeseen

• Puiset ovet ja käsijohteet

• Erillinen saunaosasto

• suojaisa sisäänkäynti

• Tulisija(t)

• Eteisaula

• Useat pilarit sisätiloissa

• Näkösuojat.
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3. Suunnittelun lähtökohdat ja reunaehdot

3.1. Suunnitteluprosessi

Suomessa talonrakennushankkeissa on vallitsevana käytäntönä 
määrittää suunnittelutehtävät Matti Kruusin väitöskirjas-
sa esitellyn SUKE-tutkimushankkeen (2006) mukaisten hanke-
vaiheiden tehtäväsisältöjen ja tavoitteiden mukaan ja jakaa 
ne suunnittelutehtäväkokonaisuuksiin hankkeen tehtäväkoko-
naisuuksien mukaisesti, jotka on esitetty kuvassa 14.  SU-
KE-Mallin mukaan ehdotussuunnitteluvaiheessa laaditaan sen 
tasoiset suunnitelmat, että voidaan todeta suunnittelureuna-
ehtojen ja tavoitteiden täyttyminen sekä pystytään tekemään 
suunnitelturatkaisun valinta, joka seuraavassa vaiheessa 
(yleissuunnittelu) kehitetään toteutuskelpoiseksi suunnitel-
maksi ja rakennuslupa-aineistoksi.  

Arkkitehtisuunnittelun tehtävät ehdotussuunnitteluvaiheessa 
on koottu SUKE-Malliin liittyvään yleisesti käytettyyn teh-
täväluetteloon, ARK-18 (RT 103253). Käytännössä ehdotussuun-
nitteluvaiheessa laaditaan pääpiirustuspaketti ja muu mate-
riaali (esimerkiksi havainnekuvat) päätöksen teon tueksi ja 
lupasuunnitelmien pohjaksi. Lopputyöprojektin ehdotussuunni-
telmat on esitetty luvussa 5. 

Seuraavaksi käydään läpi lopputyöprojektin suunnittelupro-
sessi, jonka edelsi ehdotussuunnitelmien laadintavaihetta. 
Suunnitteluprosessi sisälsi seuraavat vaiheet:

• Tapaaminen/keskustelu

• Tonttianalyysi

• Sijainti

• Liikenne

• Naapurit

• ilmansuunnat

• Maasto

• Aurinko

• Mikroilmasto

• Melu

• Referenssitutkimus

• Kaavamääräystutkimus

• Luonnossuunnittelu.

Edellä esitettyjen vaiheiden tärkein tavoite oli saada sel-
ville mahdollisimman kattavasti suunnittelun lähtötiedot ja 
tilaajalta avainpäätökset suunnitteluratkaisusta luonnos-
suunnitelmien pohjalta lopullisen ehdotussuunnitelman toteu-
tusta varten.

Kuva 14. Projektin tehtäväkokonaisuudet SUKE-Mallin mukaan.
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3.2. Suunnittelun lähtökohdat tilaajalta

Tilaajan reunaehdot ja toiveet eli tilaajavaatimukset ovat 
yleensä niitä suunnitteluvaatimuksia, jotka merkitsevät eni-
ten ja joiden täyttäminen muut reunaehdot ja tavoitteet huo-
mioiden, on arkkitehdin ammattitaidon mittari, ellei arkki-
tehdille ole annettu niin sanotusti vapaita käsiä. Tilaajan 
reunaehdot voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: arkki-
tehtoniset, tilalliset ja toiminnalliset tilaajavaatimukset.

Lopputyöprojekti alkoi tapaamisella ja haastattelulla mar-
raskuussa 2020. Tapaamisella oli kaksoisagenda, se toimi 
toisaalta tilaajan vaatimusten esikartoitustilaisuutena, 
toisaalta suunnittelijan valintaan liittyvänä haastatteluna 
ja osaamisen sekä yhteistyön näytteenä. Tapaamisen lopputu-
loksena oli selkeä kuva perheen vaatimuksista ja ensimmäiset 
ideat konseptista oli laitettu alulle myös tapaamisen perus-
teella.  Noin viikon päästä tapaamisesta tehtiin suunnit-
telutoimeksianto ja varsinainen suunnittelu lähti käyntiin 
seuraavaksi esiteltävien lähtötietojen pohjalta.

Tilaaja perheeseen kuului keski-ikäinen pariskunta, jol-
la oli lukioikäinen poika. Heidän nykyinen kotinsa oli iso 
(noin 350 brm2) keski-ikäinen harjakattoinen kivitalo Jyväs-
kylän Äijälässä. Kiinteistöön kuului asuinrakennuksen li-
säksi iso kahden auton autotalli varastoineen. Perheen isä 
harrasti autojen kunnostusta ja hänen autotallissaan olikin 
autonosturi ja hän omisti yhteensä viisi autoa. Perhe oli 
jo jonkun aikaa etsinyt järvenrantamökkiä tai -mökkitonttia 
lähiseudulta, ja etsintöjen yhteydessä he olivat huoman-
neet rantatontin Jyväskylän asemakaava-alueelta Palokasta 
ja hetken pohdintojen jälkeen he olivat päättäneet, että he 
yhdistävät kaupunkikodin ja vapaa-ajan asunnon ja ostivat 
kyseisen tontin. (Hauskana yhteensattumana voin todeta, että 
itse olin ollut aikeissa ostaa kyseisen tontin mutta tilaa-
japerhe ennättivät hankkia sen nenäni edestä. Unohdin tontin 
sen poistuttua myynnistä, mutta kohtalon kautta päädyin tai 
oikeastaan pääsin kuitenkin suunnittelemaan talon samaiselle 
tontille). Perheen ostama tontti on varsin pieni, 825 m2, ja 
rakennusoikeutta sillä on hivenen yli 200 m2, joka on lähes 

puolet vähemmän kuin nykyisessä kodissa ja se asetti erityi-
siä haasteita täyttää tilaajan vaatimukset liittyen säily-
tystiloihin.

Arkkitehtonisia vaatimusten esittämistä varten perheen äiti 
oli kaivanut useita esimerkkejä Pinterest -sovellukses-
ta lähinnä Keski-Euroopasta. Tämä aloitustapa tuntuu olevan 
suosiossa myös arkkitehtien keskuudessa. Itse haluan viedä 
suunnittelua aluksi eteenpäin ilman liian selkeitä esimerk-
kejä tai virikkeitä ainakin ideointi ja konseptisuunnitte-
luvaiheen yli. Ne helposti muodostuvat voimakkaiksi rajoit-
teiksi. Referenssikuvien käyttö on toki helppo tapa auttaa 
asiakasta nopeasti ymmärtämään, mitä jollakin konseptilla 
tarkoittaa, mutta siinä itse pyrin käyttämään käsin piirret-
tyjä skissejä apuna mahdollisimman paljon valmiiden kuvien 
sijaan.

Arkkitehtoniset vaatimukset:

• Alvar Aalto -henkinen funkkistalo 

• Kivitalo, valkoinen rappaus

• Tasainen tai loiva lapekatto

• Iso terassi, esimerkiksi autotallin katolla

• Korkeat huoneet

• Isot ikkunat järvelle

• Arvokkuutta huokuva muoto ja julkisivu, ei saa näyttää 
ladolta

• Tilallisia vaatimuksia varten perhe oli laatinut ruutupa-
perille alustavia huonejärjestelyjä L-malliselle talopoh-
jalle.

• Tilalliset vaatimukset:

• Asuintilat kahteen kerrokseen

• Mistään tavaroista ei aiota luopua, vaikka muuttavat pie-
nempään eli tarvitsevat erittäin paljon säilytystilaa 
esimerkiksi ullakolle
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• Vähintään neljälle autolle autopaikka, joista kaksi auto-
tallissa ja kaksi autokatoksessa

• Autotalliin pitää mahtua nosturi ja huonekorkeus oltava 
vähintään 3,3 metriä

• Makuuhuoneet voivat olla tehokkaita tiloiltaan

• Kaikki sisäpinnat kivirakenteisia

• Huonekorkeus saa olla arvokas eli noin 3 metriä korkea

• Erillinen saunaosasto ja saunasta pitää nähdä järvelle

• Osa terassista pitää olla katettua

• Tilaohjelma pääpiirteittäin:

• Kolme makuuhuonetta, kaksi yläkertaan

• Olohuone

• Ruokailutila ja keittiö

• Vaatehuonepäämakuuhuoneen yhteyteen

• Alakertaan WC sisääntulon läheisyyteen

• Saunaosasto, johon pukuhuone, wc, pesuhuone ja sauna

• Kylpyhuone yläkertaan

• Kodinhoitohuone

• Autotalli (kaksi autoa ja nosturi)

• Autokatos (kahdelle autolle)

• Varasto

• Tekninen tila

Toiminnalliset vaatimukset käytiin läpi keskustelemalla.

Toiminnalliset vaatimukset:

• Autotallissa pitää pystyä huoltamaan autoja ja käyttämään 
autonosturia

• Laiturille pitää päästä sisältä siistiä reittiä

• Olohuone ja ruokailutila/keittiö pitää pystyä tarvittaes-

sa eristämään toisistaan

• Autotallista pitää päästä suojaisaa reittiä sisälle

• Pukuhuone toimii myös vierashuoneena

• Toinen yläkerran makuuhuoneista on perheen pojan pelihuo-
ne

• Ei takkaa

Yhteenvetona tilaajan suunnittelulle antamista lähtökohdista 
voidaan todeta, että arkkitehtoniset ajatukset ja vaatimuk-
set olivat keskittyneet selkeälinjaisiin laatikkomaisiin ki-
vitaloihin, joihin järvimaiseman oli päästävä mahdollisimman 
esteettömästi sisään. Tilalliset vaatimukset olivat haasta-
vin ryhmä, sillä toivelista oli pitkä erilaisille tiloille, 
niiden jaolle sekä muutossa tuleva irtaimisto- ja tavaramää-
rä oli suuri ja sen mahduttaminen reilusti pienempään taloon 
oli erittäin haastava tehtävä. Toiminnallisissa vaatimuksis-
sa hyvin keskeisessä asemassa oli perheen isän autoharras-
tus, joka söi paljon jo muutenkin vähäisiä rakennusoikeusne-
liöitä.

3.3. Tontti

Tontti on fyysistä reunaehdoista se kaikkein merkitsevin ja 
yksi tärkeimmistä suunnittelun lähtökohdista. Tonttianalyy-
siin käytin paljon aikaa tontilla. Se oli helposti toteu-
tettavissa, koska tontti sijaitsi lähellä omaa kotiani, vain 
noin 3 km päässä Palokkajärven rannalla. 

Tontti on päättyvän tien päässä ja on yksi viidestä alun 
perin vapaa-ajan tontiksi kaavoitetusta tontista järven puo-
leisella sivulla pihakatua. Kolme olemassa olevista puuta-
loista on kunnostettu pysyvää asumista varten ja ainoastaan 
lopputyöprojektin itäpuolen rajanaapurin tontilla sijait-
see vielä alkuperäisessä kunnossa oleva vapaa-ajan asunto, 
pieni punainen mökki. Kaikissa korttelin rakennuksista on 
harjakatto ja puujulkisivu. Etäämmällä pihakadun alkupäässä 
on uudempia taloja, joiden julkisivumateriaalit ovat pää-
sääntöisesti kivirakenteisia ja vaaleita väreiltään. Katto 
muoto kaikissa on myös harjakatto. Alueen päätie kulkee poh-
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joispuolella pihakatua ja se nousee jyrkästi tontin kohdalta 
alkaen Jyväskylän keskustan suuntaan mentäessä. Korkeuseroa 
pihakadun ja tien välillä tontin kohdalla on noin 6,5 metriä 
ja välissä on pieni viheralue, jossa kasvaa korkeita kuusi-
puita ja jotka tarjoavat hyvän näkösuojan tielle päin. Tien 
alikulkutunneli on juuri tontin kohdalla ja sieltä tuleva 
kevyen liikenteen väylä yhdistyy tontin kohdalla pihakadun 
jatkeena olevaan kevyen liikenteen väylään.  Kevyen liiken-
teen yhteydet ovatkin erinomaiset ja joukkoliikenteen pysäk-
ki sijaitsee alikulkutunnelin vieressä, joten vain muutaman 
kymmenen metrin päässä talosta.

Kuten aiemmin on todettu, tontti on pieni, pinta-alaltaan 
vain 825 m2  ja muodoltaan katkaistu sektori, joka aukeaa jär-
velle päin. Tienpuoleinen pohjoisraja on noin 20 metriä pit-
kä, itä- ja länsisivurajat ovat noin 27 metriä pitkiä ja 
rantaviivaa on reilu 30 metriä etelärajalla. Tontin tärkein 
ominaisuus onkin se, että sen eteläraja rajoittuu järveen. 
Pohjoisrajalla on pihakatu ja siten myös tonttiyhteys. Itä-
puolella kulkee laskuoja ja sillä puolella tonttia on myös 
ainoa aiemmin mainittu rajanaapuri ja heidän pieni punainen 
mökki. Sen omistaa vanha pariskunta, joka käyttää mökkiään 
harvoin. Itäpuolelle jää kapea viheralue, jossa on sekamet-
sää ja rantakasvillisuutta. Tälle puolelle tonttia ei tulla 
rakentamaan tulevaisuudessa, mutta itänaapurin tontille voi 
käydä samoin kuin loppuprojektin tontille, että vanha mök-
ki puretaan joskus tulevaisuudessa pois ja tilalle rakenne-
taan uusia asuinrakennus. Lopputyöprojektin tontilla sijain-
nut mökki oli purettu jo aiemmin, mutta sen olemassaolosta 
on merkkinä muutamia kivijalan osia tontilla enää.  Tontin 
edessä aukeavan järvenlahden nimi on Tyyppälänlahti ja sen 
vastarannalla kohoaa rinne, jonne myös pohjoispuolella kul-
keva tie kipuaa. Rinteen päällä sijaitsee Lahjaharjun asui-
nalue. Järvi avautuu upeasti lounaaseen tontilta katsottuna 
ja se on ehdottomasti tontin tärkein ilmansuunta. 

Korkeus eroa tontilla on noin 2,5 metriä ja maanpinta las-
kee kadulta järvelle. Tontilla sijaitsee muutama iso havu-
puu, sekalaisia lehtipuita ja kaakkoiskulmassa veden rajassa 
muutaman lehtipuun rykelmä. Havupuut rajalla sekä veden ra-

jan lehtipuut pyrittiin mahdollisuuksien mukaan säästämään-
suunnitelmassa. Perustamisolosuhteiden oletettiin olevan 
kohtuulliset, joka myöhemmin osoittautui vääräksi pohjatut-
kimuksien tulosten perusteella. Maaperä olikin löyhää ja sa-
vista 5…6 metriä maanpinnasta alaspäin ja perustusratkaisuk-
si oli valittava paaluperustus ja kantava alapohja normaalin 
seinäanturaperustuksen ja maanvaraisen laatan sijaan. Palok-
kajärven 100 vuoden tulvakorkeus on noin 0,5 metriä korkeam-
malla kuin tontin alin kohta veden rajassa ja se tuli ottaa 
huomioon suunnittelussa. 

Auringon liikkeitä suhteessa tonttiin tutkittiin Sun Seeker 
-sovelluksen avulla. Sen perusteella voitiin todeta, että 
kesäisin aurinko tulee näkyviin aikaisin itäpuolella ja on 
näkyvissä koko päivän, mutta talvella aurinko jää idässä ja 
etelässä sijaitsevien harjujen taakse.

Aurinko, järvi ja puusto pitkälti määrittelevät tontin mi-
kroilmaston. Aurinko pääsee kesäisin lämmittämään hyvin kaa-
kosta lounaaseen, mutta idässä on muutama puu ja naapurin 
rakennus, jotka estävät aurinkoa täysin paistamasta ton-
tille, kun aurinko on vielä alhaalla ja lännessä on tiheää 
ja suhteellisen korkeaa puustoa naapuritontilla, joka estää 
ilta-auringon täyden paisteen. Pohjoisen isot havupuut estä-
vät kylmän pohjoistuulen puhaltamisen suoraan tontille aivan 
kuten entisaikojen kuusiaidat. Lounaistuuli pääsee esteettä 
tontille, ja kun rakennus on veden rajassa se myös nostaa 
tuulikuormaa rakennukselle, joka on otettava suunnittelus-
sa huomioon. Järvivesi viilentää tontin pihailmastoa, mutta 
järven pinta taas lisää auringon heijastumista tontille ja 
sisälle rakennukseen. Talvisin tontille tulee vähemmän suo-
raa auringon valoa, mutta edessä aukeava järvi taas lisää 
valoisuutta, vaikka suora auringon valo jää vähäiseksi.

Hieman ylimääräisenä tonttianalyysiaiheena tuli melu, sil-
lä Jyväskylässä on sellainen yllättävä ominaispiirre, että 
suuri osa tonteista sijaitsee melualueella, niin myös tämä 
tontti. Syitä tähän mielestäni yllättävän korkeaan melui-
suuteen tämän kokoisessa kaupungissa on muutamia. Ensinnäkin 
kaupunkia halkoo kaksi valtatietä ja muutenkin asuinalueita 
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halkoo vilkasliikenteiset varsin isot kokoajatiet, joissa on 
korkeat nopeusrajoitukset ja tämä lisää melua. Toisekseen 
kaupungissa on useita järviä, jotka sijaitsevat aivan tei-
den varsilla ja liikennemelu pääsee vettä pitkin leviämään 
laajalle. Lopputyöprojektin tontille liikenteen melua tulee 
asuinalueen kokoajatieltä pohjoisesta sekä järven toisella 
puolella noin kahden kilometrin päässä kulkevalta valtatiel-
tä lounaan suunnasta. Suurin melu tontille tulee pohjois-
puolella kulkevalta tieltä ja sen melu ylittää piha-alueen 
sallitun melurajan. Melualue ulottuu puoleen välin tonttia 
pohjoisesta katsottuna. Nykyaikaiset perusseinärakenteet ja 
-ikkunat riittävät pitämään melun alle sallittujen rajojen 
sisätiloissa, joten piha-alueiden melu on ainoa, joka pitää 
ottaa huomioon tarkemmin suunnittelussa. Valtatien ääni lou-
naasta on havaittavissa tontilla mutta se ei ylitä sallittu-
ja rajoja. 

Tonttianalyysin yhteenvetona voidaan todeta, että perusta-
misolosuhteet olivat hankalat, naapureilla ei ollut merkit-
tävää vaikutusta suunnitteluratkaisuun, tontti on pieni, jo-
ten sijoitteluvaihtoehtoja ei ole runsaasti, massoittelussa 
tulee ottaa huomioon melu ja yhteys järveen on kaikkein tär-
kein asia projektissa, joka pitää maksimoida niin sisä- kuin 
ulkotiloja suunniteltaessa.

3.4. Henkilökohtaiset suunnittelutavoitteet

Henkilökohtaiset suunnittelutavoitteet keskittyivät lähinnä 
tutkimaan referenssitutkimuksen tulosten suunnitelmassa hyö-
dyntämisen mahdollisuuksia eli miten tuoda Aallon kosketus 
taloon mahdollisimman hienovaraisesti ja huomaamattomasti, 
mutta kuitenkin niin, että ne voi sisimmässään aistia. Tämä 
oli myös ensimmäinen täysin oma suunnitteluprojektini, joten 
aluksi oli paineita tehdä tästä minulle näytönpaikka arkki-
tehtina. Tämän egoistisen tunteen sain kuitenkin karistet-
tua prosessin aikana pois (katso myös luku 6) ja sen sijaan 
suunnittelutavoitteekseni tuli ainutlaatuisen projekti- ja 
suunnittelukokemuksen tarjoaminen ja sen validointi, että 
minun tarjoama suunnitteluprosessi olisi mielekkäämpi kuin 
normaalissa projektissa, jossa arkkitehti ja rakennesuunnit-

telija ovat eri henkilöt.

3.5. Reunaehdot

Vahvin reunaehto suunniteltaessa rakennusta kaupunkiraken-
teeseen on asemakaava. Lopputyöprojektin kannalta arkkiteh-
tonisesti merkittävimmät kaksi kaavamääräystä olivat katto-
muoto ja julkisivut:

Kattomuoto: AO- kortteleiden tonteilla tulee kattomuotona 
olla harjakatt, jonka kaltevuus on 35-40 astetta kortteli-
kohtaisesti yhtenäisenä.

Julkisivut: AO- korttelissa 84 pääasiallinen julkisivumate-
riaali on peittomaalattu lauta.

Nämä määräykset asettivat arkkitehtisuunnittelun riman erit-
täin korkealle, kun niitä verrataan aiemmin esitettyihin 
tilaajan vaatimuksiin, mutta nämäkin reunaehdot saatiin tyy-
dytettyä suunnitteluratkaisulla, joka on esitelty luvussa 4. 

3.6. Luonnossuunnittelu

Luonnossuunnitelmat vietiin suunnitteluprosessissa aiemmin 
esitettyjen kolmenlaisten reunaehtosiivilöiden läpi: tilaa-
jan reunaehdot- ja vaatimukset, tontin asettamat reunaeh-
dot sekä asemakaava- ja rakennusmääräykset. Lopuksi valittu 
luonnossuunnitelma viimeisteltiin ehdotussuunnitelmaksi ja 
esityskuntoon tilaajan lopullista valintaa varten. 

Luonnossuunnitteluun oli varattu noin kaksi kuukautta. En-
simmäisenä lyötiin konsepti lukkoon ja sen jälkeen oli in-
tensiivinen massoittelu ja julkisivun tyylin luonnoste-
luvaihe. Samalla tarkasteltiin vaihtoehtojen vaikutusta 
pohjaratkaisuun ja sijaintiin tontilla. Rinnalla kulki myös 
ennakko-ohjaus rakennusvalvonnan kanssa ja puolivälissä 
luonnossuunnittelua suoritettiin pohjatutkimukset. Pohja-
tutkimustulokset toivat hivenen lisää työtä tähän suunnit-
teluvaiheeseen kuten aiemmin mainittiin, perustamistapa oli 
vaihdettava. Luonnossuunnitteluvaihe saatiin päätökseen hel-
mikuun lopulla, noin kuukausi myöhemmin kuin oli suunnitel-
tu, mutta se ei vaikuttanut kokonaisaikatauluun sillä itse 
lupaprosessi oli paljon helpompi kuin mihin ennakkoon oli 
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varauduttu ja lupasuunnitelmien tekoa varten oli aineisto 
hyvin valmisteltua, joten tälle työlle varattu aika oli vas-
taavasti lyhyempi todellisuudessa, ja rakennustyöt pääsivät 
alkamaan aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2021.

Työskentelytapa konseptivaiheessa oli pelkästään käsin piir-
täminen. Sen jälkeen käytössä oli SketchUp -mallinnus mas-
soitteluvaiheessa ja lopulta Archicad -mallinnus, jolla myös 
vietiin loppuun luonnossuunnitteluvaihe ja laadittiin ehdo-
tussuunnitelmat. Pienoismallia ei suunnitelmasta rakennettu, 
mutta 3D-malleista tehtiin useita havainnollisia videoita 
eri vaiheissa helpottamaan asiakasta arvioimaan suunnitelmia 
ja tekemään valintoja.

Kuva 15. Konseptin luonnostelupiirustuksia.
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4. Suunnitelma

4.1. Konsepti

Kun suunnittelu alkoi, kävi hyvin nopeasti ilmi, että ark-
kitehtonisten tilaajavaatimusten täyttäminen olisi vaikeaa, 
ehkä jopa mahdotonta, asemakaavasta johtuen. Poikkeamat kaa-
vasta voisivat olla liian suuria ja niiden hakeminen pitkit-
täisi rakennusprojektin aikataulua merkittävästi, ja kai-
ken lisäksi niiden läpimeno olisi myös hyvin epävarmaa, jos 
tilaajavaatimuksista olisi yritetty pitää kirjaimellisesti 
kiinni. Suunnittelun lähtötilanne pelkistettynä oli se, että 
perhe halusi kivirakenteiset funkkiskuutiot, toisen asunnol-
le ja toisen autotallille, ja kaupunki taas harjakattoisen 
puutalon lopputyöprojektin tontille. Oli siis kehitettävä 
arkkitehtoninen konsepti, joka täyttäisi molempien tahojen 
vaateet.

Valittu konsepti oli ”Puulaatikon alle kätketty betonikuu-
tio”. Konseptin kehityspolku on esitetty kuvissa 16 ja 17. 
Siinä ensin yhdistettiin ylimmän tason tilaajavaatimukset: 
funktionalismin selkeät geometriset muodot, rakennusmateri-
aali (betoni/harkko), Alvar Aallon sisätilan- ja ulkotilan 
yhdistäminen sekä iso autotalli. Tämän tuloksena tontil-
le syntyisi kaksi erillistä siistiä kuutiota. Kun konseptia 
sitten jatkojalostettiin ottamalla merkittävimmät reunaeh-
dot huomioon, jotka olivat tontin koko ja kaavamääräyksen 
harjakatto- sekä puuverhousvaatimukset, syntyi ajatus, mi-
ten yhdistää puuverhous ja betonikuutio. Kaavan täyttymisen 
edellytys oli, että suurin osa ulkoverhouksesta on puuta. 
Konsepti kehittyi tästä niin, että betonikuutio kätketään 
osittain puuverhouslaatikon sisään niin, että yli 50 % jul-
kisivupinta-alasta jäisin tämän kuvitteellisen puulaatikon 
alle ja julkisivuverhouksen kaavavaatimus täyttyi.

Tontin koko puristi alkuperäisen ajatuksen kuutiot yhteen. 
Sillä ratkaisulla oli monta hyödyllistä vaikutusta. Se mah-
dollisti laatikoiden käsittelyn yhtenä massana, ja kun laa-
tikoiden yläpinnat kallistettiin erikseen, saatiin harjakat-
toinen yhtenäinen massa, joka täytti myös tämän kattomuotoon 

liittyvän kaavavaatimuksen. Lisäksi yhtenäinen massa ratkai-
si meluongelman, kun etelä puolella sijaitseva piha oli näin 
eristetty pohjoispuolelta tulevalta melulta.

Tämä oli niin sanottu voittava konsepti ja intensiivisen 
luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen, massoittelussa päädyttiin 
selkeään suunnitteluratkaisuun, joka on esitelty seuraavak-
si.

4.2. Suunnitteluratkaisu

Suunnitteluratkaisussa viimeisteltiin valittu konsepti. 
Tärkeässä roolissa suunnitelman viimeistelyssä oli tiivis-
dialogi rakennusvalvonnan kanssa, joka käynnistettiin jo 
konseptisuunnittelun aikana, käyttäen rakennusvalvonnan en-
nakko-ohjausmenettelyä. Sen avulla kaavamääräysten rajalla 
kiikkuva konsepti ja suunnitteluratkaisu saatiin vaiheittain 
hyväksyttyä ja lupakäsittelijä tietoiseksi valintaperus-
teista ja itse suunnitelmasta. Tämä nopeutti merkittävästi 
lupaprosessia verrattuna siihen, että lupakäsittelijä olisi 
tutustunut suunnitelmaan vasta rakennusluvan jättämisen jäl-
keen ensimmäisen kerran. Prosessissa kuultiin myös kaupun-
kikuvasta vastaavaa arkkitehtia, joten sen puolestakaan ei 
koettu epämiellyttäviä yllätyksiä lupavaiheessa.

Suunnitteluratkaisussa päädyttiin siihen, että perheen van-
hempien sekä kaupungin vaatimukset täytettäisiin lähes sata 
prosenttisesti mutta pienellä arkkitehtonisella twistil-
lä. Molempien rakennusmassojen lapekattojen kattokulmaksi 
valittiin kaavan määräämä 35 astetta, mutta vastakkaisiin 
suuntiin. Näin syntyi yksi harjakattoinen massa kadulta kat-
sottuna, jota oli vain kevennetty huipulta. Jyrkkien lape-
kattojen takia syntyi rakennuksille yli-isot ullakkotilat, 
jotka pystyttiin hyödyntämään suurina varastotiloina, joihin 
mahtuisivat perheen ylimääräiset tavarat reilusti isommasta 
nykyisestä kodista. Myös ensimmäisen kerroksen terassin ala-
tila pystyttiin hyödyntämään varastona, esimerkiksi kanoo-
teille ja muille ulkotarvikkeille.

Julkisivun suunnitteluratkaisussa päädyttiin siihen, että 
se olisi pääosin puuverhoiltu harvarimoituksella. Ratkaisu 
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Kuva 16. Konseptin skissi 1/2.
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Kuva 17. Konseptin skissi 2/2.
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kevensi puuverhousta merkittävästi ja paljasti, että raken-
nus oli oikeasti perheen toivoma kivitalo, kun sitä katsoi 
lähempää. Ensimmäinen kerros oli itseasiassa vain kiviraken-
teinen ja yläkerta puurakenteinen, mutta julkisivultaan yh-
tenevä alakerran kanssa. Ensimmäinen kerros, missä vanhemmat 
pääsääntöisesti oleskelivat, ja kaikissa heidän käyttämissä 
tiloissa myös ulkona, oli rapatut kiviseinät kuten oli hei-
dän alkuperäinen toiveensa. Se saatiin aikaan sillä, että 
julkisivusuunnitelmaa paranneltiin vielä sen verran, että 
siellä missä oli katos tai terassi ulkopuolella, puuverhous 
on ikään kuin käännetty ylös muodostaakseen kyseisen katok-
sen ja alta paljastuu rapattu kiviseinä. Lopullinen silaus 
arkkitehtuurin geometrisuudesta viitaten funkkishenkisyyteen 
ja latomaisuuden karkottamisesta saatiin räystäättömällä 
kattoratkaisulla.

Hybridikesämökin rakentamisella asemakaava-alueelle oli yksi 
iso etu: rakennuksen etäisyydelle rantaviivasta ei ollut mi-
tään rajoitteita, kuten rantakaava-alueilla on yleensä.

Asuinrakennus sijoitettiin hyvin lähellä rantaviivaa ja ra-
kennuksen massojen kainaloon jäävät terassit yhdistettiin 
saumattomasti laituriin. Järvi ja valo tuli näin osaksi ko-
konaisuutta ja tontin tärkein ilmansuunta ja elementti saa-
tiin hyödynnettyä maksimaalisesti. Yläkerran terassille syn-
tyi myös hieno illuusio siitä, kuinka terassilla olija olisi 
veden päällä tai korkealla kalliokielekkeellä, josta on täy-
sin esteetön näkymä kauas järvelle.

4.3. Sijoittuminen kaupunkirakenteeseen

Kuvassa 18 näkyy, miten rakennus sijoittuu kaupunkirakentee-
seen. Se sijaitsee pientaloalueella omassa rauhassa naapu-
reilta. Rakennus sijaitsee aivan järven rannalla, idyllisel-
lä mökkipaikalla ja naapurissa onkin viimeinen mökkikäytössä 
oleva kiinteistö korttelissa kuten aiemmin on mainittu. Ra-
kennuksen läheisyydessä on varsin vilkasliikenteinen tie ja 
suosittu kevyen liikenteen väylä, jotka valitun suunnittelu-
ratkaisun takia eivät kuitenkaan häiritse tulevia asukkaita, 
mutta tarjoavat hyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhtey-
det.

1:2000

Kuva 18. Rakeisuus, 1:2000.
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K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

19 1 84

Uudisrakennus LUONNOSPIIRUSTUS

Talo Jalkanen ja Selonen
Rantakukantie 14
40250  Jyväskylä

1.KERROS

Insra Oy
Otto Brandtinpolku 4 c 53
00650 Helsinki ARK

2 (3)

-

  Anssi Auvinen22.1.2021 1007-002

1:100

8 500

1
1
 0

0
0

6 000

2
 4

0
0

6
 9

0
0

8 200

000

KERROSALA
A: 172 m2

000

HUONEISTOALA
A: 142 m2

MH
01

A: 10,5 m2

OH
02

A: 22,5 m2

Ruokailu ja K
03

A: 24 m2

PKH/Aula
04

A: 10 m2

PH
05

A: 5 m2

S
06

A: 5 m2

WC
07

A: 2,5 m2

KHH
08

A: 4 m2

Pantry
09

A: 4 m2

VH
10

A: 7,5 m2

AT
11

A: 41,5 m2

E
15

A: 8 m2

Aula
16

A: 5,5 m2

TT
18

A: 2,5 m2

V
19

A: 4 m2

AK
20

A: 31,5 m2

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

19 1 84

Uudisrakennus LUONNOSPIIRUSTUS

Talo Jalkanen ja Selonen
Rantakukantie 14
40250  Jyväskylä

2.KERROS

Insra Oy
Otto Brandtinpolku 4 c 53
00650 Helsinki ARK

3 (3)

-

  Anssi Auvinen22.1.2021 1007-003

1:100

8
 5

0
0

Terassi

HUONEISTOALA
A: 35,5 m2

KERROSALA
A: 40 m2

MH
12

A: 14,5 m2

MH
13

A: 10,5 m2

KPH
14

A: 2,5 m2Aula
17

A: 4 m2

Kuva 19. 1. kerroksen tilaohjelma, ei mittakaavassa. Kuva 20. 2. kerroksen tilaohjelma, ei mittakaavassa.
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4.4. Rakenteelliset ratkaisut

Merkittävimmät kolme asiaa, jotka piti ottaa huomioon raken-
teellisesti jo tässä vaiheessa suunnittelua, olivat maaperä, 
järven läheisyys ja kaavamääräys julkisivuista. 

Maaperä ja järven läheisyys aiheuttivat sen, että perustus-
ratkaisuksi määräytyi paaluperustus ja tuuletettu alapohja. 
Alkuun keskustelussa esillä ollut mahdollinen aaltomainen 
porrastus sisällä oli hylättävä mahdollisen tulvavaaran ta-
kia. Se kuitenkin saatiin aikaan porrasmaisella terassirat-
kaisulla. Terassi myötäili tontin muotoa ja yhdistyi laitu-
riin ja järveen saumattomasti.

Ulkoseinärakenne ja räystäs oli myös tässä vaiheessa jo 
suunniteltava tarkemmin. Julkisivurakenteeksi valittiin har-
varimoitus kiviseinän päällä ja kattorakenteeksi valittiin 
tyyliin sopiva konesaumattu peltikatto ilman räystäitä. Näin 
saataisiin aikaan yhtenäinen julkisivupinta ja selkeät geo-
metriset muodot konseptin mukaisesti. Haasteeksi muodos-
tuivat räystäsrakenne sekä puurakenteisen yläkerran julki-
sivupinnan yhdenmukaistaminen alakerran muottiharkkoseinän 
kanssa. Räystäsrakenne toteutettiin peltikatolla sijaitsevan 
jalkarännin avulla ja yläkerran ulkopuolen kivilevytyksellä 
saatiin rimoituksen tausta yläkerrassa yhden mukaiseksi ala-
kerran kanssa. Ulkoseinäleikkaus on esitetty kuvassa 21.
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Kuva 21. Ulkoseinäleikkaus, 1:20.
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5. Ehdotussuunnitelma
Perustiedot: Kiinteistöön kuuluu kaksi yhteen liitettyä rak-
nnusta, asuinrakennus ja talousrakennus. Talousrakennuksessa 
sijaitsee autotalli ja saunaosasto.

Sijainti: Palokka, Jyväskylä

Tontti: 825 m2

Kerrosala: 212 m2

Kerroslukumäärä: 2

Käyttötarkoitus: asuinhuoneisto

Huoneistotiedot: 3 makuuhuonetta, olohuone, keittiö, ruo-
kailutila, apukeittiö (pantry), kodinhoitohuone, vaatehuone, 
puku-/vierashuone, pesuhuone ja sauna.

Autopaikat: 2 kpl autotallissa ja 2 kpl autokatoksessa

Päärakennusmateriaali: Lämpöharkko (1.krs) ja puu (2.krs)

Julkisivumateriaali: Peittomaalattu puurima (valkoinen) ja 
rappaus (valkoinen)

Kattomateriaali: Konesaumattu pelti (sinkki)

Kuva 22. Asemapiirros, 1:500.
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Kuva 25. Leikkaus 1-1, 1:200 (yläkuva). Kuva 26. Leikkaus 2-2, 1:200 (alakuva). Kuva 27. Leikkaus 3-3, 1:200.
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Kuva 28. Julkisivu pohjoiseen, 1:200 (yläkuva). Kuva 29. Julkisivu itään, 1:200 (alakuva).Kuva 30. Julkisivu länteen, 1:200 (yläkuva). Kuva 31. Julkisivu etelään, 1:200 (alakuva).
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Kuva 32. Havainnekuva etupihasta.



44

6. Johtopäätökset
Aallon referenssikohteiden tutkimuksen ja varsinaisen suun-
nittelutyön päätyttyä, lopputyötä kirjoittaessa, luin oman 
johdantotekstini uudestaan ja pysähdyin lauseeseen, joka oli 
ollut koko työn johtava ajatus: ”Miten saavuttaa Aallon ko-
tien tunnelma ja arkkitehtoninen ilme ilman, että se tuntuu 
vain tökeröltä kopiolta tai kokoelmalta päälle liimattu-
ja Aallon arkkitehtuurin elementtejä.” Miksi pelkäsin niin 
paljon tehdä kollaasia Aallon mahtavista arkkitehtonisista 
elementeistä, kun hän itsekin kopioi niitä aina kuin mah-
dollista? Miksi aaltomaisuus piti niin kätkeä, vaikka minä 
ja asiakas ihailimme hänen töitään? Vierailin kesällä La-
pualla ystäväperheen rippijuhlissa, jotka pidettiin toisen 
vanhemman synnyinkodissa, joka oli käytännössä kopio Villa 
Maireasta, jonka paikallinen nuori arkkitehti oli piirtä-
nyt 80-luvun alkupuolella perheen äidin painostuksesta. Ehkä 
siltä visiitiltä jäi mieleeni eniten se, että olisiko minun 
kuitenkin pitänyt uskaltaa ihan reilusti ehdottaa suunni-
telmaan selkeitä Aallon arkkitehtonisia elementtejä, kuten 
vaikkapa aaltoileva olohuoneen ulospäin aukeava katto, jota 
luonnostelin. Lapuan pieni ”Villa Mairea” oli varsin sym-
paattinen ja sopi sinne Lapuanjoen varteen oikein hyvin ja 
asukkaatkin olivat silmiin nähden edelleen 40 vuoden jälkeen 
hyvin tyytyväisiä kotiinsa.

Muistin tässä vaiheessa MVRDV:n perustajan, arkkitehti Wil-
helmus ”Winy” Maasin kirjan ”Copy Paste – Bad Ass Copy Gui-
de”, jonka aihe liittyy aiemmin esittämääni dilemmaani sii-
tä, kuinka voimakkaasti Aallon arkkitehtonisia elementtejä 
voisin omiin suunnitelmiin tuoda. Maasin mukaan arkkitehdit 
ovat aina post-modernismiin asti olleet kopioijia ja tähän 
ryhmään kuului myös Aalto mutta omalla tyylillään. Aalto toi 
mukanaan ulkomaan opintomatkoiltaan lukuisia arkkitehtonisia 
elementtejä, uusia ja vanhoja, ja teki niistä omannäköisiä 
versioita tai tulkintoja (Suutari, 2020). Maasin mukaan al-
kuperäisyyden ja ainutlaatuisuuden pakkomielle, joka selväs-
ti minuakin vähän vaivasi, on erittäin haitallista monella 
tasolla ja on vielä aika nuori ja lyhytikäinen muotitrendi, 

joka pitäisi kaikkien arkkitehtien nopeasti unohtaa hänen 
mielestänsä (Maas, 2018). Tätä Maasin mielestä haitallista 
trendiä omalta osaltaan voi vahvistaa Aalto-yliopistossa se, 
että arkkitehtilaitos siirrettiin osaksi taidekorkeakoulua 
insinöörikoulun sijaan vuonna 2012. Taidekorkeakoulussahan 
opetetaan tekemään ainutlaatuisia teoksia ja uniikkeja arte-
fakteja ja siten ohjata siihen suuntaan, että arkkitehtien 
tulisi olla enemmän taiteilijoita ja uniikkien taideteosten 
tekijöitä kuin ”tylsiä” insinöörejä, jotka hyödyntävät te-
hokkaasti aiemmin tehtyä.

Tässä ajatuksessa piili minun toinen dilemma. Jotta minusta 
voisi tulla hyvä, tai oikeastaan arvostettu arkkitehti eli 
sankariarkkitehti, minun pitäisi aivopestä itseni ja unohtaa 
insinöörimenneisyyteni. Tämän dilemma ratkaisuun meni minul-
ta paljon pidempi aika kuin tämä lopputyö, jonka aikana rat-
kaisin ensimmäisen dilemmani, itseasiassa siihen meni koko 
arkkitehtiopiskeluaikani. 

Ensin minun piti tiputtaa pois mielestäni tarve saada jon-
kinlainen hyväksyntä tai arvostus toisilta arkkitehdeilta 
tai julkisesti arkkitehtina eli tarve tulla sankariarkkiteh-
diksi. Resurssitietoisessa tulevaisuudessa ei ihmiskunnalla 
ole varaa arvostella kopiointia tai älykästä ideoiden kier-
rätystä, kunhan se nyt ei ole suoraa plagiointia, mutta ei 
sekään voi olla niin pahasta koska se on vain immateriaalis-
ta, jos ihmiskunnan ja koko maapallon olemassaolo on vaaras-
sa. Toiseksi minun piti uudelleen määrittää itselleni mitä 
on hyvä arkkitehtuuri. Pohdintojeni lopputulos kietoi nämä 
kaksi asiaa, insinöörimenneisyyteni ja hyvän arkkitehtuurin, 
saumattomasti yhteen. 

Tosiasia on se, että minä en tule ikinä olemaan vain ark-
kitehti. Insinöörimenneisyyteni on vahva ja tärkeä osa mi-
nua. Minulle ei tule ikinä riittämään se, että rakennus on 
vain arkkitehtonisesti hyvä, vaan suunnitelman ja rakennuk-
sen tulee olla holistisesti hyvä. En myöskään pysty teke-
mään, vaikka haluaisin, vain arkkitehtisuunnitelmaa, sillä 
sisäinen rakennesuunnittelija ja rakentaja automaattisesti 
ohjaavat ja valvovat kynäni ja hiireni liikkeitä. Toisaalta 
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en myöskään pysty arvostamaan vain yhdessä osa-alueessa hy-
vää rakennusta kuten vain hyvää arkkitehtuuria, jos rakennus 
muuten ei toimi. Minulle tärkeämpää, kuin pelkästään hyvä 
arkkitehtuuri, on hyvä kokonaissuunnitelma, jonka osana mut-
ta ei itseisarvona on tietysti hyvä arkkitehtuuri.

Pohdintojeni lopputuloksessa oli vastaus myös alun kysymyk-
seen mikä minusta tulee isona? Vastaus on: ”minä” eli ark-
kitehti-insinööri. Tulevaisuudessa haluan tehdä vain hyviä 
suunnitelmia eli rakennuksia, jotka ovat kauniita, raken-
teellisesti toimivia, helppoja rakentaa ja kustannustehok-
kaita samanaikaisesti, sellaisia osaamisen synteesin muodos-
tamia kokonaistaideteoksia.  

Tämä valaistuminen rauhoitti mieleni, mutta vain hetkeksi, 
sillä seuraavaksi oli vastassa vuosisatoja kestäneen ark-
kitehtien ja insinöörien erkaantumisen haaste todellisessa 
elämässä. Rakennusala on voimakkaasti siiloutunut ja laki 
kannustaa jopa mikrosiiloutumiseen suunnittelijoiden kelpoi-
suuden arvioinnin (MRL 120e§) kautta. Esimerkiksi insinöö-
rien pitää erikoistua hyvin varhaisessa vaiheessa, johonkin 
tiettyyn osa-alueeseen ja vieläpä sen sisällä uudis- tai 
korjausrakentamiseen, jos joskus haluaa suunnitella erittäin 
vaativia kohteita urallaan. Mihin siiloon sopii arkkiteh-
ti-rakennesuunnittelija-kalliorakennesuunnittelija-raken-
nusprojektipäällikkö? Vastaus on, että ei mihinkään. Nyt kun 
kuntien lupakäsittely on siirtynyt sähköiseen muotoon, niin 
suunnittelijan pätevyyttä ilmoittaessa ei esimerkiksi lupa-
pisteen alasvetovalikosta voi valita kuin yhden tutkinnon, 
joka minun tapauksessani on joko arkkitehti tai diplomi-in-
sinööri, näin yhtenä käytännön esimerkkinä. 

Suurempi haaste on se, että jokaista mikrosiiloa tarkastel-
laan erikseen viranomaisen puolesta kuten myös useasti ti-
laajien toimesta. Alalla on totuttu tilaamaan korkeintaan 
yhdestä siilosta kerrallaan. Ainoastaan isommissa hankkeista 
monialaiselta konsulttitoimistolta voidaan tilata kokonais-
suunnittelu mutta yleensä sekin pilkotaan kilpailutuksen 
takia. Se että yhdeltä suunnittelijalta saisi monialaisem-
man suunnittelun tilattua on täysin vierasta. Jos keskityn 

vain arkkitehtityön tekemisen haasteisiin tässä kohtaa, niin 
toki voin tarjota alan tavan mukaisesti vain arkkitehti-
suunnittelua (ts. pää- ja rakennussuunnittelua) mutta siinä 
on kaksi ongelmaa. Kun vain tätä siiloa tuijotetaan niin en 
ole arkkitehtina mitään, koulupoika kirjaimellisesti vielä 
tätä kirjoittaessa, joten täysin epäkelpo suunnittelemaan 
itsenäisesti tavanomaista vaativampia kohteita, ja kuten 
aiemmin mainitsin, en voi vain tehdä arkkitehtisuunnitelmaa 
käytännössä, vaan minun on pakko ratkaista rakenne- ja ra-
kennustekniset asiat siinä samalla. Näin ollen arkkitehti-
suunnitelmaani sisältyy paljon enemmän lisäarvoa kuin vain 
arkkitehtisuunnitelma ja se tässä siiloutuneessa mallissa 
jää huomaamatta tai tekee tarjouksestani vertailukelvottoman 
tai liian kalliin, koska tilaajan oletusarvo on vain arkki-
tehtisuunnittelu.

Miten ylittää tämä iso haaste orastavalla uudella urallani? 
Tässä kohtaa sisäinen projektipäällikkö otti ohjat käsiin. 
Fakta on, että lakia ei noin vain muuteta ja pääkaupunki-
seudun rakennusvalvonnan yhtenäisiä käytäntöjä on myös yhtä 
mahdotonta muuttaa esimerkiksi siltä osin, että kaikki pien-
talot luetaan vaativiksi kohteiksi pääkaupunkiseutualueella 
(MRL120f01D tulkintakortti) ja vaativien kohteiden kelpoi-
suuteen vaaditaan vähintään kuuden vuoden rakennussuunnitte-
lukokemus (neljä vuotta tavanomaisten kohteiden suunnittelua 
ja kaksi vuotta avustamista vaativissa suunnittelutehtävis-
sä) ja siinä ei insinöörikokemusvuosiani arvosteta, joten 
paperilla minä en saa suunnitella työkaluvajaa merkittäväm-
pää rakennelmaa pääkaupunkiseudulle. Toinen fakta on se, 
että pelkästään arkkitehtisuunnittelun tarjoamisessa osaami-
seni valuu hukkaan tai en pysty saamaan siitä täyttä korva-
usta.

Vastaus ongelmaani on selkeä ja matemaattis-looginen: Jos 
itse haluan toimia suunnittelijana, niin minun on toimittava 
rakennussuunnittelijana PKS-alueen ulkopuolella ja jos ha-
luan turvata palkkion saamisen kaikesta osaamisestani, minun 
on tarjottava laajempaa suunnittelupakettia, jossa on vä-
hintään rakennus- ja rakennesuunnittelu ovat mukana. Näiden 
periaatteiden mukaisesti olenkin toiminut lopputyön kohteena 
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Kuva 33. Havainnekuva olohuoneesta ja ruokailutilasta.
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olevan suunnitteluprojektin kanssa: se sijaitsee Jyväsky-
lässä (PKS-alueen ulkopuolella) ja toimin projektissa pää-, 
rakennus- ja rakennesuunnittelijana. Toinen vaihtoehto on 
se, että tarjoan suunnittelupalvelua yritykseni puitteissa, 
jossa minulla on muodollisesti pätevät kumppanit tai työn-
tekijät apunani vastaamassa suunnitelmista, jos esimerkiksi 
haluan olla mukana vastaavissa projekteissa myös PKS-alueel-
la. Tämä ei ole huono vaihtoehto ja sitä varten olenkin 
siirtynyt yrittäjäksi, mutta suunnittelutyön toteutus on 
tässä mallissa eri luonteista. Se ei tee suunnittelutyöstä 
välttämättä yhtään huonompaa tai epämielekkäämpää, mutta se 
on kuitenkin monimutkaisempi ratkaisu minulle.

Lopputyöprojektissa onnistuin ylittämään ammattini harjoit-
tamisen haasteet, mutta onnistuinko tekemään niin sanotun 
hyvän suunnitelman tähän järvenrantakohteeseen Jyväskyläs-
sä? Lopputyön kirjoittamisen aikaan, rakennustyöt olivat 
edenneet hyvin, vaikka rakentamisessa oli pieni tauko ra-
hoituksen viivästymisen takia. Runko on valmis ja kohde tu-
lee valmistumaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Kysymykseeni 
siitä onnistuinko tekemään hyvän suunnitelman, saan varmasti 
ammattimaisen arkkitehtikritiikin, kun olen jättänyt loppu-
työni. Kun itse reflektoin tuloksia saamani palautteen ja 
havaintojeni perusteella projektin edetessä, niin päätelmäni 
on se, että olen melko hyvin onnistunut luomaan nimenomaan 
holistisesti hyvän suunnitelman. Päätelmäni perustuu seuraa-
viin asioihin:

• Asiakas hyväksyi arkkitehtisuunnitelman hyvin nopeasti

• Rakennusluvan saaminen kesti vain seitsemän päivää, kun 
siihen menee normaalisti useampi kuukausi Jyväskylässä

• Rakentaja on ollut tyytyväinen suunnitelmaan, joka hänen 
on ollut helppo toteuttaa

• Suunnitelmien yhteensovitus, myös LVIS, on tapahtunut 
kuin itsestään

• Rakennustyöt ovat edenneet nopeasti (kun taloudellisista 
seikoista johtunutta taukoa ei huomioida)

• Muutosten teko on ollut mahdollista ja nopeaa esimerkiksi 
johtuen puun räjähdysmäisestä hinnannoususta ja saatavuus 
ongelmista

• Tilojen hahmottuessa, asiakas on ollut edelleen niiden 
ratkaisuihin hyvin tyytyväinen

• Yhteys luontoon eli käytännössä järveen on todella vai-
kuttava ja intiimi

Loppuun on koottu kuvia kohteen rakennustöiden edistyessä 
(luku 9).

Entäpä lopputyön onnistuminen, pääsinkö sille asetettuihin 
tavoitteisiin? Löysinkö vastaukset tutkimuskysymyksiini, 
jotka olivat seuraavat:

• Mikä on tunnusomaista Alvar Aallon suunnittelemissa yksi-
tyistaloissa?

• Miten ovat tärkeimmät arkkitehtoniset attribuutit, joilla 
Alvar Aallon henki välitetään?

• Kuinka hyvin Alvar Aallon yksityistalosuunnitelmat sopi-
vat nykyaikaan?

Lopputyön tieteellisen osan tavoitteena oli tutkimuskysy-
mysten avulla yrittää löytää ne asiat Aallon työtavoista 
ja töistä, jotka olivat niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, 
joilla aaltomaisuus saadaan välitettyä yksityistaloon.

Mielestäni lopputyön tavoitteeseen oli helppo päästä ja tun-
nistaa aaltomaisuuden tunnuspiirteet ja toistuvat attribuu-
tit yksityistaloissa, varsin suppeasta referenssitutkimuk-
sesta huolimatta, jonka paras anti oli toimia inspiraation 
lähteenä suunnittelutyölle. Seuraavat viisi asiaa nousivat 
ylitse muiden kohdekäynneillä ja kielivät kävijälle, että 
kyseessä on Aallon suunnittelema yksityistalo: 

• rakennuksen monimuotoinen massoittelu ja maastoon sopeu-
tuminen, 

• selkeät geometriset muodot, joilla oli niukka ja selkeä 
luonnonmukainen materiaalipaletti, 
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• sisä- ja ulkotilojen saumaton yhteys, 

• yhtenäinen iso tila ja 

• huoneiden tehokas koko eli ihmisen skaalan säilyttäminen 
yksityiskodeissakin.

Viimeisenä tunnuspiirteenä mainitsisin vielä Aallon tavan 
toistaa hänen hyväksi havaitsemia ja hänelle rakkaita ark-
kitehtonisia elementtejä kohteissaan, joita ovat esimerkik-
si Aallon käyttämät kaakelit tai ovenkahvat. Tällä tavalla 
aaltomaisuus on tunnistettavissa pienissä kodin yksityiskoh-
dissa ja helposti myös välitettävissä ihan jokaiseen Aallon 
kohteeseen, ei pelkästään näyttäviin yksityistaloihin. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, Aalto olisi muuntojoustavan 
asenteensa vuoksi pystynyt sopeutumaan helposti nykymääräyk-
sien asettamiin reunaehtoihin, joten sen asian tutkiminen ei 
tuntunut antavan lisäarvoa lopputyöhön.

Lopputyön suunnitteluosa pääsi tekniseen tavoitteeseensa eli 
lopputuotteena syntyi asiakkaan hyväksymät ehdotussuunnitel-
mat, jotka siirtyivät nopeasti myös lupa- ja toteutussuun-
nitelmiksi sekä tuotantoon. Joidenkin suunnitteluratkaisujen 
alkuperäiset motiivit ja henkilökohtaiset tavoitteet osoit-
tautuivat vääräksi työn edetessä, kuten esimerkiksi aal-
tomaisuuden peittely. Tällä saattoi olla vaikutusta lopulli-
seen onnistumiseen työssä, joka mitataan vasta, kun perhe on 
asettunut asumaan uuteen kotiinsa. Tuleeko siitä paratiisi 
pienelle ihmiselle, toisin sanoen, syntyykö sinne juuri täl-
le perheelle sopiva Alvar Aallon kodin tunnelma, jossa yh-
distyy heidän toiveensa niin kaupunkikodista kuin vapaa-ajan 
asunnosta. 

Lopputyötä viimeistellessä, kun pysähdyin pohtimaan edellis-
tä lausetta, kirkastui ajatus siitä, että on epäolennaista 
luoda tunnistettava Aalto-koti arkkitehtonisilla elementeil-
lä tai ilman niitä. Olennaisempaa on se, jos haluaa luoda 
aidosti Alvar Aalto-kodin, että on valmis käyttämään kaikkia 
mahdollisia keinoja päästäkseen todelliseen päämäärään eli 
luoda asukkaille oma pieni paratiisi. Tässä tehtävässä Alvar 
Aallon arkkitehtoniset periaatteet ja elementit ovat hyvin 

käyttökelpoisia, sen ovat osoittaneet lukuisat rakastetut 
Aallon yksityistalot. 

Odottamaton käänne lopputyön aikana oli se, kuinka Alvar 
Aallon tutkiminen herätti niin voimakkaita tunteita minussa 
ja osittain kääntyi tutkimukseksi omaan isäsuhteeseeni. Tämä 
oli arvokasta yksilötasolla, mutta lopputyön kannalta ei 
niin merkittävää paitsi siinä suhteessa, että sain pudotet-
tua hivenen painolastia pois hartioiltani ja se auttaa minua 
olemaan enemmän itseni tehdessäni suunnittelutyötä arkkiteh-
tina.

Jatkotutkimuksena minua kiinnostaisi Aallon ja muidenkin 
huippuarkkitehtien käyttämät luovat suunnitteluprosessit. 
Minkälaisia ne olivat käytännössä verrattuna omaani. Vaa-
tivatko ne aina kynän tai pensselin käteen ja työskentelyn 
työpöydän ääressä. Minun uskomukseni mukaan Aallolla ei näin 
ollut, vaikka Schildt kertookin haastattelussaan Aallon sa-
doista Villa Skeppetin luonnoksista, jotka lopulta sai il-
maiseksi (Tegel 2021). Aallon arkkitehtitoimistossa työs-
kennellyt sisustusarkkitehti Pirkko Söderman kertomus Aallon 
työskentelytavoista vahvistaa uskomustani siitä, että Aal-
lolla oli luovassa suunnitteluprosessissa käytössä näkymätön 
aivotyö, joka on minulle se kaikkein tärkein suunnittelutyö-
kalu. Söderman kertoo kuinka ”Alvari jäi miettimään ja val-
mista syntyi hänen päässään ilman kynää ja paperia” vaikka 
kynät ja luonnosarkit piti aamuisin ollakin järjestyksessä 
hänen pöydällään ateljeessa (Suutari, 2022). Södermanin ku-
vaus Aallon luovasta prosessista ilman kyniä ja paperia oli 
kuitenkin tietoista ajattelutyötä. 

Minulle tietoista suunnittelutyötä tärkeämpää on tiedosta-
maton alitajunnan tekemä ajatustyö. Tiedostamaton aivomme on 
paljon vahvempi ja vapaampi kuin tietoinen aivomme ja sen 
tuotokset moni mieltää intuitioksi, kun päähän juolahtaa 
joku ajatus tai ratkaisu, mutta se voi olla päivien, viik-
kojen, kuukausien tai jopa vuosien tiedostamattoman aivotyön 
tulos. Luonnossa kävely on minulle ehkä se tärkein apuväli-
neeni tiedostamattoman suunnitteluprosessin ruokkimiseen ja 
ylläpitämiseen. Olen muutosmatkani aikana ymmärtänyt tie-
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dostamattoman ajattelun suuren merkityksen luovalle proses-
silleni, joten pyrin tietoisesti vaalimaan sitä. Käyttikö 
Aaltokin tietoisesti tiedostamatonta ajatustyötä hyväkseen, 
uskoisin näin. Miten Aalto vaali omaa tiedostamatonta ajat-
teluprosessiaan. Kuuluiko Aallonkin työkalupakkiin myös pit-
kät kävelyretket metsässä tai metsästys kuten myös minul-
la. Ainakin nuorempana hän oli innokas metsästäjä (Schildt, 
2007). Vai toimiko siinä tehtävässä pitkät laivamatkat, ve-
neily, ulkomaan matkat tai pelkkä oleskelu ulkona.  Entäpä 
muut huippuarkkitehdit, miten he loivat unohtumattomat ark-
kitehtiluomuksena. Heidän suunnitteluprosessinsa kiinnos-
taa minua paljon enemmän kuin heidän tuotoksensa, sillä jos 
voisin löytää heidän prosesseistaan jotain, joka saisi ajat-
teluni lentämään eri tavalla tai osaisin paremmin hyödyntää 
tiedostamatonta aivotyötä arkkitehtityössäni, voisi se luo-
da huomattavasti enemmän uudenlaisia oivalluksia verrattuna 
siihen, että opettelee heidän arkkitehtonisia ratkaisujaan 
pelkästään.  

Oma käytännön tutkimusmatkani Aallon maailmaan jatkuu oman 
taloprojektini kanssa. Kohde on saanut jo rakennusluvan ja 
sen suunnittelussa annoin intuition johdattaa suunnittelua. 
Nyt jälkikäteen voin havaita, että sisäinen arkkitehtini on 
antanut Aallon kuiskailla korvaani ja ohjata luovaa proses-
siani. Oman taloprojektini tavoite on yhtä idealistinen kuin 
Aallolla oli jokaista kotia suunnitellessaan eli haluan luo-
da paratiisin, joka on räätälöity meidän perheellemme. Sen 
pitää olla hyvän arkielämän mahdollistava koti, jossa per-
heenjäsenten erilaiset tarpeet on huomioitu ja missä minun 
on hyvä tehdä töitä inspiroivassa ympäristössä lähellä per-
hettäni aivan kuten Aalto aikoinaan.

Kuva 34. Havainnekuva saunan näkymästä.
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Kuva 35. Havainnekuva kadulta.



Kuvia rakennustöiden edistymisestä



Lähtötilanne, talvi 2020
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Kuva 36. Tontti pohjoisesta katsottuna.
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Kuva 37. Näkymä länteen tontilta.
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Kuva 38. Näkymä itään tontilta.
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Kuva 39. Tontti ja rakennuksen paikka vastakkaiselta rannalta katsottuna.



Perustukset, kevät 2021
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Kuva 40. Pohjan tasaus on tehty ja paalujen paikat on merkattu.
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Kuva 41. Anturapalkit on raudoitettu.
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Kuva 42. Anturat on valettu.



Runko, kesä 2021
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Kuva 43. 1. kerroksen harkkoseinät on valettu.
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Kuva 44. Yläpohjan seinien pystytys on käynnissä.
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Kuva 45. 2. kerroksen välipohjan palkit on asennettu.
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Kuva 46. Kattotuolit on asennettu.



Yläpohja, syksy 2021
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Kuva 47. Yläpohjan rakentaminen säältä suojaan on käynnissä.
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Kuva 48. Yläpohja on saatu säältä suojaan.
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Kuva 49. Rakennus kadulta katsottuna.
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Kuva 50. Rakennus koillisesta katsottuna.
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Kuva 51. Olohuone ja ja ruokailutila päämakuuhuoneesta päin katsottuna.
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Kuva 52. Näkymä järvelle ruokailutilasta.



73

Kuva 53. Näkymä keittiöstä ruokailutilan ja olohuoneen suuntaan.



Tilanne, talvi 2021
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Kuva 54. Rakennus lounaasta päin katsottuna. 
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Kuva 55. Rakennus etelästä päin katsottuna.
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Kuva 56. Rakennus kaakosta päin katsottuna.
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Kuva 57. Rakennus kauempaa lounaasta päin katsottuna.



Tilanne, kevät 2022
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Kuva 58. 2. kerroksen väliseinätyöt on käynnissä.
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Kuva 59. Rakennus koillisesta päin katsottuna.
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Kuva 61. Rakennus kaakosta katsottuna.
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Kuva 62. Rakennus terassin kulmalta katsottuna.
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