
80 • niin & näin  !/"##!80 • niin & näin  !/"##!

S uomalaisessa arkkitehtuurikes-
kustelussa vastakkaisiksi miel-
lettyjen suuntausten edustajat 

ovat perustelleet tekemisiään häkel-
lyttävän samankaltaisin argumentein. 
Niin tiukan linjan rationalistit ja kon-
struktivistit kuin ”inhimillisempää” ja 

”pehmeämpää” rakentamista vaatineet 
arkkitehditkin ovat toistuvasti tukeu-

tuneet muotoiluissaan jo 1900-luvun 
alussa esitettyihin väitteisiin arkkiteh-
tuurin luonteesta. Arkkitehtuurin kan-
sainvälisen avantgarden julistukset ovat 
suunnanneet suomalaisten arkkitehtien 
kirjallista ilmaisua ja asenteita vuosi-
kymmenien ajan, vaikka retoriikan al-
kuperät olisivat unohtuneet. Tunnus-
tettujen arkkitehtien vetoamiset ark-
kitehtuurin henkiseen luonteeseen tai 
psykologisiin vaikutuksiin on saatettu 
tulkita funktionalismin omaperäisek-
si kritiikiksi, vaikka nämäkin muotoi-
lut juontuisivat 1920-luvulla levinneis-

tä teknologista kehitystä suitsuttaneista 
manifesteista.

Sotien jälkeen suomalaisessa ark-
kitehtuurissa ei jatkettu välittömäs-
ti 30-luvun valkoisen funktionalismin 
tyylilajissa: jälleenrakennuskaudel-
la turvauduttiin puuhun ja noudatel-
tiin perinteisempiä käsityövaltaisia ra-
kennustapoja. Mittavammissa julki-

sissa kohteissakin erkaannuttiin usein 
varhaisen funktionalismin ihanteis-
ta monipolvisemman massoittelun ja 
vivahteikkaamman julkisivunkäsitte-
lyn myötä. Suhtautumisen tähän soti-
enjälkeisen kauden rakentamiseen on 
historiankirjoituksessa katsottu enna-
koineen myöhempiä suomalaisen ark-
kitehtuurin sisäisiä rintamalinjoja: yh-
täältä muodonannon kurinalaisuutta 
vaatineiden konstruktivistien sekä toi-
saalta lämpimämmän ja muuntuvam-
man arkkitehtuurin puoltajien vastak-
kainasettelua. Arkkitehtuurihistorioit-
sija Asko Salokorpi katsoo esimerkiksi 

Nils Erik Wickbergin 1940-luvun kan-
nanottojen pohjustaneen myöhempää 
modernismin yksitotisuutta; Hilding 
Ekelundin hän taas sijoittaa Alvar Aal-
lon ohella pluralistisemman arkkiteh-
tuurin puoltajien leiriin.

Vuonna 1946 Wickberg harmitte-
li sodan jälkeen yleistynyttä halua tin-
kiä varhaisen funktionalismin ehdotto-
muudesta ja johdonmukaisuudesta. Le 
Corbusierin johdatuksella saavutetuista 
asemista perääntyminen olisi Wickber-
gin mukaan merkinnyt takaiskua koko 
kulttuurille, olihan funktionalismi syn-
tynyt ”sisäisestä välttämättömyydes-
tä mullistavan kehityksen tuloksena”. 

Ekelund puolestaan myönsi 1940- ja 
1950-lukujen vaihteessa varhaisen funk-
tionalismin julistukset yksipuolisen 
kärjekkäiksi ja painotti, että tekniset 
ja taloudelliset lähtökohdat ovat ”vain 
aputekijöitä” arkkitehtonisessa syntee-
sissä. Salokorven mukaan Ekelundin 
kriittinen asennoituminen sotia edel-
tävän funktionalismin perintöön tulee 
esiin tavoissa, joilla hän painottaa ark-
kitehtuurin ”humanistista” luonnetta 
ja tradition opetuksia. Kuitenkin Eke-
lund tähdensi samassa yhteydessä, että 
1930-luvulla aloitettu ”muodollinen ja 
moraalinen puhdistus” velvoitti vaali-
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maan funktionalismin ydintavoittei-
ta. Wickbergin tapaan myös Ekelund 
tuomitsi ”hämärän ´kansallisen´ uus-
romantiikan”, joka hänen mukaansa 
oli ”aikamme ihmisille soveltumaton 
valheellinen ja mystis-irrationalinen 
tapa ratkaista nykyaikaisia arkkiteh-
tuuritehtäviä”. 

Le Corbusier oli perustellut arkki-
tehtuuriaan teknisen kehityksen sane-
lemana ja siksi väistämättömänä; hän 
oli kuitenkin kiirehtinyt teroittamaan, 
että syvimmässä mielessä arkkitehtuu-
rin arvot olivat henkisiä. Uudessa ark-
kitehtuurissa kiteytyivät hänen mu-
kaansa aikakauden eettiset ja esteetti-
set pyrkimykset. Niin Wickberg kuin 
Ekelundkin toistivat Le Corbusierin 
ja muiden 1920-luvun radikaalien ark-
kitehtien käsityksiä koristeettomasta 
ja ”valiomuotoisesta” arkkitehtuurista 
paitsi teknistaloudellisesti perusteltu-
na rakentamisena myös hyötyarvonsa 
ylittävänä, yleisinhimillisesti merkityk-
sellisenä synteesinä.

A rkkitehtuurin modernismia 
oikeutettaessa on varhais-
vaiheesta lähtien painotet-

tu uusien ilmaisukeinojen ajanmukai-
suutta mutta tavan takaa myös vakuu-
teltu niiden ikiaikaista pätevyyttä. Le 
Corbusier väitti 20-luvulla, että ajan-
kohtaiset modernin rakennetekniikan 
edistysaskeleet olivat tuomassa esiin 
arkkitehtuurin universaaleja inhimilli-
siä arvoja. Karsittu ilmaisu ja muodon 
pelkistys olivat hänen mukaansa pait-
si ajanmukaisia myös ajattomia arkki-
tehtonisia ideaaleja. 50-luvulla Aulis 
Blomstedt seurasi Le Corbusieria väit-
täen (Arkkitehti 6-7/56), että ”arkkiteh-
din koko ammatti on valikoivaa, selek-
tiivistä toimintaa”. Blomstedt liitti op-
pi-isänsä tapaan kulttuurin kehitysas-
teen arkkitehtuurin ”keinovarojen” ka-
ventumiseen ja yksinkertaistumiseen. 
Kuitenkin ”paletin köyhyys” oli hänen 
mukaansa usein ”sisäisen ja ulkonai-
senkin rikkauden edellytys”. Hän pe-
rusteli näin näkemyksiään tiukan teol-
lisen standardisoinnin ja suorakulmai-
sen muodonannon välttämättömyy-
destä esimerkiksi asuinrakentamisessa. 

Blomstedtin argumentoinnissa tu-
lee esiin suomalaiselle tiukkuutta, tek-
nistä kurinalaisuutta, kireää sointia, 
puhtautta ja karua totuudellisuutta 

vaativalle konstruktivistiselle puheel-
le tyypillinen käänne, jolla on toista-
miseen todisteltu antiteknokraattista 
asennetta. Hän viittasi alkukantaisiin 
rakennuskulttuureihin modernismin 
totuuksien ennakoijina: ”Mutta uni-
versalistisella arkkitehtuurilla on myös 
ollut paljon iloista oppimista maan-
läheisiltä rakennuskulttuureilta juuri 
niissä seikoissa, mitä se itse pitää oleel-
lisimpina: fundamentaalisten elämän-
arvojen huomioimisessa. Tämä onkin 
aikamme arkkitehtuurin eräs näkyvin 
perusteema.” 

Blomstedtin esittämä teollisen 
standardisoinnin puolustus muistuttaa 
yllättävässä määrin valtavirtaa ihmis-
läheisempänä asuntosuunnittelijana 
tunnetun Ekelundin käsityksiä funk-
tionalismin merkityksestä: Ekelund oli 
muutamaa vuotta aiemmin esittänyt, 

”etteivät vuosisadat ja tuhannet ole pal-
joakaan muuttaneet hyvän arkkiteh-
tuurin perusehtoja”. Hänen mukaan-
sa juuri 1920- ja 1930-lukujen vaihteen 
funktionalismi oli johdattanut ”raken-
nustaiteen elävöittäville lähteille”.

Modernistit vartioivat koko 1900-
luvun asemiaan vetoamalla funktio-
nalismin ydinsisällön yleispätevyyteen 
ja eettisen ja esteettiseen puhdistus-
projektin välttämättömyyteen. Oikea-
oppiset leimasivat toistuvasti kaidalta 
tieltä livenneitä suunnittelijoita ”for-
malisteiksi”; modernismin universaa-
leja totuuksia vastaan asetettiin ”pin-
nalliset muodin muutokset” ja ”perus-
teeton muotopeli”. Myös fenomenolo-
gian nimissä viime vuosikymmeninä 
esitetty funktionalismin kritiikki tois-
taa usein tätä kaavaa. Fenomenologi-
aan tukeutuen arkkitehtuurikirjoittajat 
ovat tosin onnistuneet muistuttamaan 
arkkitehtuurin kokemisen ja tilan hah-
mottamisen moniaistisuudesta; moder-
nistisen ilmaisun yksioikoisuutta on 
syystä kritisoitu fenomenologiankin 
nimissä. Arkkitehtuurin tulkinnoissa 
ei kuitenkaan ole juuri erkaannuttu 
modernismin perinteessä vakiintuneis-
ta vastakkainasetteluista ja moralisoin-
nista: fenomenologiaan tukeutuen on 
etsitty vaihtoehtoja juuri muodikkaak-
si ”muotopeliksi” surkastuneelle suun-
nittelulle – ja päädytty vaatimaan pa-
luuta arkkitehtuurin alkuperäisiin ja 
yleispäteviin totuuksiin.

Vai ajatteliko Juhani Pallasmaa asi-

at uudelleen, toiko hän esiin jotain 
modernismin perinteessä unohtunut-
ta ja sivuutettua, kun hän väitti (Ark-
kitehti 3/85) fenomenologiaan vedoten, 
että arkkitehtuurilla on ”oma alkupe-
ränsä, josta etääntyessään se menettää 
vaikutuskykynsä”? Ainakin Pallasmaa 

”löysi” Aallon arkkitehtuurin: Aalto 
oli tosin luettu kansainvälisesti moder-
nismin kaanoniin jo vuosikymmenien 
ajan, mutta muiden suomalaisten kon-
struktivistien mukana Pallasmaa oli ai-
emmin tuominnut hänen arkkitehtuu-
rinsa individualistisena muodonanto-
na. 1980-luvulla Pallasmaa tukeutui 
jo Aallon kirjoituksiin ja rakennuksiin: 
arkkitehtuurin tunnustettu mestari oli 
tuotannossaan tavoittanut arkkiteh-
tuurin arvokkaimmat, ei-formaaliset, 
ulottuvuudet, ja fenomenologisessa 
pohdinnassa kirjattiin näitä löytöjä.

Pallasmaa määritteli fenomenolo-
gian introspektioksi, jossa ilmiöt – ark-
kitehtuurikin – tavoitetaan puhtaas-
ti, analyyttisen erittelyn tuolla puo-
len. Tajunnan ja maailman kietoutu-
neisuus arkkitehtuurin kokemisessa ei 
kuitenkaan valottunut tuoreella tavalla, 
kun Pallasmaan käyttämät termit kiin-
nittyivät sisäisen ja ulkoisen maailman 
totuttuihin erotteluihin sekä henkisiä 
sisältöjä käsinkosketeltavuuden sijasta 
suosivaan taideajatteluun: Pallasmaan 
mukaan ”taideteoksen taiteellinen 
ulottuvuus ei ole itse fyysisessä teok-
sessa”, vaan ”se eksistoi vain kokijan 
tajunnassa”. Hän väitti, että ”[...] ellei 
rakennus täytä rakennukselle ihmisen 
maailmassaolon vertauskuvana feno-
menologisesti määräytyviä perusehtoja, 
sillä ei ole kykyä koskettaa rakennuk-
sen mielikuviin sielussamme kytkettyjä 
tunne-elämyksiä.” Hän liitti arkkiteh-
tuurin arvon sen tuottamiin ”peruselä-
myksiin”, jotka hänen mukaansa muo-
dostivat arkkitehtuurin ”aidon ´perus-
sanaston´”. 

Pallasmaa uskoi fenomenologian 
taipuvan arkkitehtuurin ikikriteereik-
si. Hänenkin tavoitteenaan oli tehdä 
ero nykyarkkitehtuurin ”muotoleikin” 
ja ”aidoimpiin” kokemushorisonttei-
hin vetoavien rakennusten välillä. Ja 
fenomenologinen pohdinta vahvis-
ti, että taiteen uudistuminen on sen 

”perimmän ominaislaadun uudelleen-
löytämistä”. 
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