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Tiivistelmä
Arkkitehtuurin alaan kuuluvassa tutkimuksessani, tarkastelen asunnon sisustusta värityksen näkökulmasta Suomessa vuosina 1948–1955. Tarkastelussani rinnakkain ovat perinteisesti korkeakulttuurina pidetty rakennustaide, legitiimi arkkitehtuuri, ja arjen käytäntöjä edustava arkkitehtuuri, jolla ei ole legitiimin arkkitehtuurin statusta.
Tarkastelen tutkimusaihettani aineistolähtöisesti laadullisen tutkimuksen keinoin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Arkkitehti-lehti ja
Kaunis koti -lehti muodostavat tutkimukseni keskeisen aineiston jälleenrakennuskauden legitiimin ja populaarin arkkitehtuurin ilmentäjinä. Tutkimuksessani kokoan aineistoon perustuvan kuvauksen jälleenrakennuskauden kodin värityksestä sekä tutkin tuon ajan legitiimin ja populaarin
arkkitehtuurin värinkäyttöä. Kodin tilojen värityksestä ei ole aiemmin laadittu systemaattista kuvausta Suomessa.
Tutkimukseni esioletuksena oli, että jälleenrakennuskaudella arkkitehtien ja suuren yleisön kodin värinkäyttöön liittyvät mieltymykset olivat
lähellä toisiaan. Jälleenrakennuskaudella arkkitehtikunnan huomio oli kohdentunut suuren yleisön elinoloihin ja tarpeisiin. Arkkitehtikunnan
suunnittelutehtävän painopiste oli asuntotuotannossa, sillä suuri määrä sodan jälkeen kodittomiksi jääneitä oli asutettava. Funktionalismin pohjalta käyty keskustelu arkkitehtuurin sosiaalisesta sisällöstä loi pohjaa jälleenrakennuskauden asuntosuunnittelulle. Aineistossani väri vertautui
iloisuuteen. Luonto yhdisti suomalaisia. Kaupunkiympäristössäkin luontokokemusta pidettiin tärkeänä. Kodin sisustuksessa lähes poikkeuksetta esiintynyt olohuoneen kukkaikkuna oli yksi osoitus kaupunkiasuntoon tuodusta luonnon ”elävästä hengestä”.
Jälleenrakennuskauden kodin sisustuksen väritys oli epäyhtenäinen. Värityksen sisällöt ja tavat käyttää väriä vaihtelivat huonetyypeittäin. Yhdistävänä yläkäsitteenä huonetilojen värityksessä oli tarkoituksenmukaisuuden estetiikka. Vaihtelut liittyivät huonetyypin kehitysvaiheeseen ja
sisältöihin sekä tilalle annettuun painoarvoon asunnon huonetilojen kokonaisuudessa. Huonetyypin värityksen keskinäisen vaihtelun lisäksi osa
kodin tilojen sisustuksista ja niiden värityksistä muuttui selvästi jälleenrakennuskauden kuluessa. Myös hyvän maun merkitystä korostettiin eri
tavoin eri huonetyypeissä. Vanhempien, jo vakiintuneiden huonetyyppien sisustuksen värityksessä hyvä maku otettiin usein esiin ja hyvän maun
mukainen sisutus rakentui aiempien sisustustyylien värityksen kritiikin kautta. Uudempien huonetyyppien, kuten keittiön ja lastenhuoneen,
yhteydessä tarkoituksenmukaisuuden estetiikka oli etusijalla eikä hyvästä mausta puhuttu juuri lainkaan, sillä väritystä ei arvotettu suhteessa
aiempaan. Värityksen epäsymmetrisyys oli yhteistä kaikille tarkastelemilleni kodin tilojen värityksille. Epäsymmetria ilmensi moderniteettiin
sisältyvää ajatusta uudesta ja tradition kieltämisestä.
Havaintoni assosiatiivisten ja ei-assosiatiivisten värinnimitysten käytöstä havainnollistaa Bourdieun ajatusta hyvää makua edustavan legitiimin
maun ja populaarin maun muodostumisesta. Shustermanin kritiikki tuo kuitenkin hyvin esiin korkeakulttuurin piiristä lähtevän määritelmän,
joka jo lähtökohtaisesti on arvovarautunut. Jälleenrakennuskauden romanttinen ajanjakso, jonka sisällöt olivat ymmärrettäviä myös populaarin näkökulmasta, näkyi selvästi arkkitehtien tuotannossa. Jakso jäi monen arkkitehdin kohdalla lyhytaikaiseksi. Bourdieu’n näkökulmasta voi
ajatella, että legitiimi maku oli hetkellisesti lähentynyt populaaria makua. Jälkikäteen katsottuna arkkitehdit ovat tulkinneet maun rämettyneen
väliaikaisesti. ”Romantiikan sininen kukka” ei kovin pitkään ehtinyt kukkia, ja legitiimiä rationaalia linjaa edustanut maku valtasi asemansa takaisin. Esioletukseni mukaisesti populaarin ja korkeakulttuurin maku olivat silti hetkellisesti lähentyneet toisiaan.

Asiasanat: arkkitehtuuri, arkkitehtuuritutkimus, arkkitehtuuriväri, värit, väritys, värinkäyttö arkkitehtuurissa, koti, maku, legitiimi arkkitehtuuri, populaari arkkitehtuuri, moderniteetti, rationaali moderni, romanttinen moderni, jälleenrakennuskausi, 1940-luku, 1950-luku, sisustus,
kodin sisustus

Abstract
In my study of architecture, I have surveyed the interior of the apartment from the perspective of colouration, in Finland from 1948 to 1955.
My study comprised traditionally considered high-cultured architecture - legitimate architecture - and architecture representing the everyday,
which does not have the status of legitimate architecture.
My research into this subject adopted a material based approach, with qualitative research methods and applied with a theory-guided content
analysis. The periodicals Arkkitehti and Kaunis Koti formed the central content of my study, representing legitimate and popular architecture
from the post-war reconstruction period. On the basis of this material, I compiled a depiction of the colouration of the home during the postwar reconstruction period. In addition, I studied the use of colours in legitimate and popular architecture during that period. There has been
no previous systematic depiction of the interiors of the home in Finland.
The presupposition of my study was that during the post-war reconstruction period, the colour preferences of architects and the general public
neared. During the post-war reconstruction period, the attention of most architects was directed towards the living conditions and needs of
the general public. The primary focus of architects was in housing. This was due to the large number of homeless people requiring housing after
the war. From the basis of functionalism, the discourse on the social content of architecture created the foundation for building planning during
the post-war reconstruction period. In the material examined in this study, colour was identified with happiness. Nature connected the Finnish
people. Even in the urban setting, the experience of nature was considered important. The multihued greenery of the window shelf present in
almost every living room was one display of “the living spirit” of nature brought into the urban apartment.
During the post-war reconstruction period, colouration of interiors was not homogenous. The composition of the colouration, and the ways
in which colour were used, changed according to the room type. The over-arching concept in the colouration of the rooms was that of a
purposeful aesthetic. The changes were connected with the development phase of the room type, its contents, as well as the importance of
the space in comparison to the entirety of spaces in the apartment. In addition to the colouration change between room types, some of the
apartment furnishings and their colouration changed noticeably during the post-war reconstruction period. The importance of good taste was
also emphasised in different ways in different room types. In the colouration of older, established room types issues of good taste were often
raised, and the interior was constructed on the basis of critique of previous interior design colourations. In connection with newer room
types, such as the kitchen and the children’s room, a purposeful aesthetic was at the forefront and good taste was hardly talked about, since
colouration was not given as a value in relation to what had come before. Dissymmetry of colouration was common for all home interiors. The
dissymmetry was derived from the modernity principle of embracing the new and forbidding the traditional.
Personal observations in the use of associative and dissociative names for colours, displays Bourdieu’s conception of good taste, represented
in the formation of legitimate taste and popular taste. However, the criticism of Shusterman displays well, that this is a definition derived from
high-culture, which is already value-ridden. The romantic period during the post-war reconstruction period, the content of which is understandable also from a popular viewpoint, showed clearly in the works of the architects. For many architects, the period remained short. From the
perspective of Bourdieu, it can be thought that legitimate taste had for a moment neared popular taste. The “blue flower of romantic thought"
did not blossom for long and the taste representing legitimate, rational thought regained its position. According to my supposition, the taste
of popular and high-culture had nonetheless, momentarily neared.

Keywords: architecture, architectural research, architectural colour, colours, colouration, the use of colour in architecture, home, taste, legitimate architecture, popular architecture, modernity, the rational modern, the romantic modern, the post-war reconstruction period, interior
design, domestic interior design, interior design of the home, 1940s, 1950s
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ALUKSI
Ajatus tämän tutkimuksen tekemisestä virisi heti lisensiaatintyöni Värin käsitteestä arkkitehtuurissa. Näkökulma kulttuurisesti elettyyn väriin (1998) valmistuttua. Värin ja arkkitehtuurin välisen suhteen pohtiminen
kiinnosti edelleen. Haastavan tutkimusaiheen ja mielenkiintoisen kysymyksenasettelun hahmottuminen
innostivat jatkamaan. Tutkimuksen tekeminen on itsenäistä, joskus yksinäistäkin työtä. Jo lisensiaatintyötä
tehdessäni opin ymmärtämään ja arvostamaan työn ohjaajan merkitystä, kokeneempien tutkijoiden viisaita
neuvoja ja tutkijakollegoiden arvokasta vertaistukea.
Kiitokset työni ohjaajalle, professori Jouni Koiso-Kanttilalle arvokkaista, väsymättömistä ja tarvittaessa
kriittisistäkin, mutta aina perusvireeltään kannustavista kommenteista työni eri vaiheissa. Minulla on ollut
ilo kuulua professori Koiso-Kanttilan johtamaan Puustudion tutkijaryhmään työni alusta alkaen. Tämän
ryhmän kannustus on edistänyt työtäni merkittävästi. Silloinkin, kun työni oli ”levossa”, Puustudion ryhmän
tapaamiset kuljettivat tutkijuuteni välillä hennoksi käynyttä elämänlankaa eteenpäin. Kiitos teille ryhmän
seniorit dosentti, TkT Anu Soikkeli, dosentti, TkT Jari Heikkilä ja TkT Markku Karjalainen sekä teille tutkijakollegat, TkL, arkkitehti Jussi Tervaoja sekä arkkitehdit Kati Jokelainen, Kaisa Mäkiniemi, Tanja Rytkönen-Romppanen, Petri Aarnio, Janne Jokelainen, Kari Niskasaari, Risto Suikkari. Janne Jokelainen osoitti
esimerkillään keväällä 2005, että väitöskirjan valmiiksi saattaminen on tahdon asia.
Lämpimät kiitokset dosentti, TkT Anna-Maija Ylimaulalle kannustuksesta tutkijantaipaleeni eri vaiheissa.
Pohjoismaiseen Millennium-tutkijakouluun osallistuminen avasi ovet ruotsalaiseen, aktiiviseen väritutkijayhteisöön. Kiitos tutkijakollegat, tohtorit Maud Hårleman, Åsa Dahlin, Karin Fridell Anter; te kokeneempina
tutkijoina johdatitte minut kansainvälisille areenoille, kansainvälisen väriyhdistys AICn konferensseihin.
Kiitokset työni esitarkastajille professori Pauline von Bonsdorffille ja professori Aino Niskaselle arvokkaista
kommenteista ja rakentavasta kritiikistä, joka johdatti minut hiomaan työni lopulliseen muotoon. Kiitokset
myös osastonjohtaja, professori Helka-Liisa Hentilälle työn loppuvaiheen kommentoinnista, arvokkaista
neuvoista ja kannustuksesta.
Tutkimustyötäni ovat taloudellisesti tukeneet Oulun yliopiston tukisäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
sekä Oulun yliopiston Puustudio. Työni taitto- ja painotyötä ovat tukeneet Oulun yliopiston tukisäätiö ja
Valtion rakennustaidetoimikunta. Arvokas kiitos rahoittajille.
Syksyllä 2006 arkkitehtuurin osastolla syntyi virallista nimeä vailla oleva tutkijoiden vertaistukiryhmä, jota
jotkut kutsuvat VerTa-ryhmäksi. Tutkimukseni loppuvaiheessa tämän aktiivisen keskusteluryhmän mukaan-

satempaavat pohdiskelut ja tiivis tapaamistahti ovat pitäneet tutkimuksen tekemisen tunnelman korkealla.
Kiitos teille perustajajäsenet ja aktiivit arkkitehdit Henrika Ojala, Kari Niskasaari ja Kai Tolonen nerokkaasta oivalluksestanne. Lämpimät kiitokset VerTa-ryhmän seniorille, dosentti, TkT Raine Mäntysalolle,
jonka arvokkaat kommentit terävöittivät tutkimustani viime metreillä. Ja kiitos teille kaikille ”vertalaiset”,
jotka olette olleet jakamassa ajatuksianne monitahoisissa ja antoisissa akateemisissa keskusteluissa, erityisesti kiitos arkkitehdit Sari Hirvonen, Emilia Ihatsu, Kaisa Mäkiniemi, Laura Sorri, Leena Soudunsaari ja
Janne Pihlajaniemi.
Tärkeä työtäni tukenut yhteisö on työpaikkani Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, sen kollegat ja koko
henkilökunta. Sydämellinen ja lämmin kiitos teille kaikille.
Kiitokset FT, suomen kielen lehtori Jari Sivoselle tarkasta, mutta ymmärtäväisestä kielenhuollosta. Kiitokset kääntäjä Lauri Gardnerille englanninkielisten tekstien sujuvista käännöksistä. Kiitokset arkkitehtiylioppilas Pekka Tuomiselle paneutuvasta, ammattitaitoisesta ja innovatiivisesta taittotyöstä.
Erityiskiitokset Seija-äidilleni, joka tutkijanurani eri vaiheissa on aina jaksanut myötäelää, tukea ja kannustaa. Lämpimät kiitokset Anne-sisarelleni, Juhani-langolleni ja kaikille muillekin teille, rakkaat sukulaiset ja
ystävät, jotka olette pitkällisen väitöskirjavaiheen sosiaalista elämää näivettävästä vaikutuksesta huolimatta
edelleen rinnallani. Viimeisenä, mutta kaikkein tärkeimpänä rakkaat kiitokset elämäntoverilleni, tutkijakollega Kari Niskasaarelle. Kotiakatemian kaikki elämänalueet kattava vertaistuki on lopulta ollut kaikkein
tärkeintä.

JOHDANTO
Tarkastelen arkkitehtuurin alaan kuuluvassa väitöskirjassani, JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN KODIN VÄRITYS
- Arki ja arkkitehtuuri, asunnon sisustusta värityksen näkökulmasta Suomessa vuosina 1948–1955. Tarkastelussani rinnakkain ovat perinteisesti korkeakulttuurina pidetty rakennustaide, legitiimi arkkitehtuuri, ja
arjen käytäntöjä edustava arkkitehtuuri, jolla ei ole legitiimin arkkitehtuurin statusta. Käytän tästä eilegitiimistä arkkitehtuurista nimitystä populaari arkkitehtuuri, johon myös ilmaus ”arki” sisällöllisesti liittyy.
Tarkastelen tutkimusaihettani aineistolähtöisesti laadullisen tutkimuksen keinoin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Väitöskirjani esioletuksena on, että jälleenrakennuskaudella arkkitehtien ja suuren yleisön mieltymykset kodin värinkäytöstä olivat lähellä toisiaan. Tutkimukseni tavoitteena on koota aineistoon
perustuva kuvaus jälleenrakennuskauden kodin värityksestä sekä tutkia tuon ajan legitiimiin ja populaariin
arkkitehtuuriin liittyvää värinkäyttöä. Kodin tilojen värityksen kuvauksen laatiminen on merkitykseltään
itseisarvoista perustutkimusta, sillä visuaalisesti mustavalkoisena dokumentoidun jälleenrakennuskauden
asunnon väritystä ei ole aiemmin tutkittu systemaattisesti. Lähestyn korkea- ja populaarikulttuurin värinkäyttöä kodin tilojen värityksen kuvauksen avulla. Tutkimuksessani tarkastelen, kohtaavatko arkkitehtien
ja suuren yleisön värinkäytön mieltymykset toisensa, ja syvennän käsitystä jälleenrakennuskauden kodin
värinkäytön käytännöistä ja merkityksistä.
Asuntosuunnittelussa jälleenrakennuskautta pidetään rakennustaiteellisesti yhtenä Suomen parhaista
ajanjaksoista. Poikkeuksellisen moni arkkitehti suunnitteli jälleenrakennuskaudella asuntoja tai oli mukana
uusien asuntoalueiden suunnittelussa.1 Taidehistorioitsija Kirsi Saarikangas on todennut: ”Paradoksaalisesti toisen maailmansodan jälkeisen kriisi- ja murrosajan asuntorakentamista voi pitää asuntoarkkitehtuurin ”kultakautena”” (Saarikangas 1994, 133). Materiaalipulasta huolimatta rakentamisen laatuun kiinnitettiin huomiota. Luonnonläheinen suomalainen asuntorakentaminen sai kansainvälistäkin tunnustusta.
Rakentamisen oleellisia ominaisuuksia olivat ympäristön huomioon ottava inhimillinen mittakaava sekä
vähäeleinen ja hallittu taiteellinen käsittely. Taidehistorioitsija Riitta Nikula pohtii syitä 1950-luvun arkkitehtuurin menestykseen. Persoonalliset kaavoituksen ja rakennussuunnittelun auktoriteetit 2 saivat aikaan
liikehdintää. Juureva muotokieli ja materiaalirikkaus saattoivat olla seurausta rakennustekniikan hitaasta
kehityksestä. 1950-luvun alkupuolen asuinalueiden viehättävyys juonsi puolestaan juurensa mahdollisuudesta sijoittaa asuinrakennukset pellon sijasta luonnonoloiltaan viehättäviin maisemiin. (Nikula 1994, 94.)
Jälleenrakentamisen kautta on kutsuttu myös sankarillisen materialismin kaudeksi.
1 Vuosina 1949–51 ARAVAn kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana pelkästään kerrostaloja oli suunnittelemassa 123 ark2
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kitehtitoimistoa (Suhonen, Arkkitehti 5/1951, 63–64; Juntto 1990, 218).
Otto-I. Meurmanin opit vaikuttivat vahvasti jälleenrakennuskauden suomalaisessa kaavoituksessa. J. S. Sirénin tiukkaa koulutusta kunnioitettiin, vaikka hänen klassismiaan pidettiin vanhanaikaisena.

Johdanto

Väitöstutkimukseni kysymyksenasettelun taustalla oli kiinnostuminen tästä rakennustaiteellisesti arvostetusta jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurista. Hämmennystä kuitenkin herätti tieto, että arvostuksesta huolimatta arkkitehtikunnan romanttiseksi luokittelemaa arkkitehtuuria vähäteltiin tai siitä vaiettiin
kokonaan. Innostuin muutamista näkemistäni jälleenrakennuskauden kodin interiöörejä kuvaavista värivalokuvista. Esimerkiksi eräästä olohuoneen sisustusta kuvaavasta värivalokuvasta jäivät mieleeni sohva ja
kaksi nojatuolia, jotka olivat kaikki ”eri paria” ja erivärisin kankain päällystettyjä. Kuvasta välittynyt ensivaikutelma oli lempeä, salliva ja elämänmyönteinen. Syntyi mielikuva tilasta, jossa viihtyi niin arkkitehti kuin
tavallinen kadunmies. Tutustuessani lähemmin jälleenrakennuskauden ajan arkkitehtuuriin ja etenkin interiööreihin huomasin, että Arkkitehti-lehdessä väristä ei kirjoitettu, vaikka arkkitehdit selvästi käyttivät väriä
varmaotteisesti ja harkitusti. Vaikka arkkitehdit eivät kirjoittaneet oman alansa ammattijulkaisussa väristä,
suurelle yleisölle suunnatussa Kaunis koti -sisustuslehdessä oli useita arkkitehtien kirjoittamia artikkeleita,
joissa käsiteltiin värinkäyttöä sisustuksissa. Näistä lähtökohdista, aineistostani käsin, väitöstutkimukseni
kysymyksenasettelu alkoi rakentua.

Ajallinen rajaus
Väitöskirjassani tarkastelen jälleenrakennuskauden ajan kodin väritystä. Jälleenrakennuskauden ajallinen
rajaaminen on aiheeni näkökulmasta tulkinnanvarainen. Varsinaisesti sotien jälkeistä aikaa kutsutaan jälleenrakentamiskaudeksi tai jälleenrakennusajaksi. Arkkitehti Erkki Helamaa jaksottaa jälleenrakennuskauden
neljään osaan. Jälleenrakentaminen aloitettiin heti talvisodan jälkeen välirauhan aikana. Jatkosodan aikana
toisella jaksolla rakennettiin lähinnä Karjalan takaisin vallatuilla alueilla. Rauhan ajan kolmanneksi jaksoksi
Helamaa nimeää Lapin sodassa tuhottujen alueiden rakentamisen, josta jatkettiin neljännelle jaksolle muun
Suomen jälleenrakennustöihin. Käytännössä jälleenrakennuskautta kesti siis koko 1940-luku aina vuoteen
1952. Silloin Suomi sai maksettua viimeiset sotakorvaukset ja Helsingissä pidettiin olympialaiset, jotka
urheilujuhlan ohella viestivät kansainvälisten suhteiden jälleenrakentamisesta. Helamaa kuitenkin toteaa,
että monella alalla jälleenrakentaminen jatkui aina 1950-luvun lopulle asti. (Helamaa 1983, 66.) Taidehistorioitsija Riitta Nikula ulottaa jälleenrakennuskauden 1950-luvun loppupuolelle, noin vuosiin 1956–58 saakka
(Nikula 2005, 150). Nikula viittaa jälleenrakennuskauden juurevaan muotokieleen ja materiaalirikkauteen,
jonka hän arvelee johtuvan hitaasti kehittyneestä rakennustekniikasta. Jo vuonna 1954 arkkitehtien Kaija
ja Heikki Sirénin suunnittelemassa Kontiotien rivitalokohteessa Tapiolassa kokeiltiin uudenaikaista suurelementtirakentamista, jossa materiaalina oli puu (Lehtovuori 1999, 90–91). Tämä kohde ei tietoni mukaan
ollut ainoa laatuaan tuona aikana. Elementtirakentamiskokeiluissa otettiin ensiaskel kohti teollista ratio12

nalismia ja sen synnyttämää arkkitehtuuriestetiikkaa. Arkkitehtikunnan katseet olivat jo kääntyneet kohti
elementtitekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Rationaalinen ote näkyi myös asunnon sisustuksissa.
Sisustamisen näkökulmasta rakentaminen keskittyi pitkälle 1940-luvulle vain välttämättömään: rakennettiin asuntoja suojaksi kotinsa menettäneille. Asuntojen sisustaminen oli hankalaa, käytännössä lähes mahdotonta, sillä perusrakennustarvikkeidenkin saatavuus oli surkea. Tämä tilanne kuvastui vielä selkeästi
Kaunis Koti -lehden ensinumeroista vuodelta 1948. Vaikka jälleenrakennuskausi oli ollut käynnissä koko
1940-luvun, vasta vuosikymmenen lopulla oli mahdollista panostaa edes pienimittakaavaiseen kodin sisustamiseen paperista valmistettujen tekstiilien tai värjätyn lakanakankaan tarjoamissa rajoissa. Jälleenrakennuskauden loppuminen 1950-luvulla näkyi asunnon eri huonetilojen sisustuksissa monin tavoin. Menemättä
johtopäätöksiin totean, että 1950-luvun puoliväliin mennessä kaikkien asunnon huonetilojen sisustuksissa
oli havaittavissa teollisen rationalismin suoralinjainen virtaviivaisuus, johon ilmaisut ”juureva muotokieli”
tai ”materiaalirikkaus” eivät enää sopineet. Myös kodin väritys muuttui sisustuksen linjojen suoristuessa.
Näistä syistä rajaan väitöskirjatutkimukseni tarkasteluajanjaksoksi vuodet 1948-1955.

Keskeinen aineisto
Arkkitehti-lehti ja Kaunis koti -lehti muodostavat tutkimukseni keskeisen aineiston jälleenrakennuskauden
legitiimin ja populaarin arkkitehtuurin ilmentäjinä. Sisällönanalyysin keskeisenä kohteena ovat asunnon sisätiloja käsittelevien artikkelien valokuva-aineisto kuvateksteineen sekä sisätilan materiaaleja ja väritystä
kuvaileva tekstiaineisto vuosilta 1948–1955. Aikakauslehtien valokuva-aineisto oli pääosin mustavalkoista,
sillä värikuvia aikakauslehdissä julkaistiin jälleenrakennuskaudella niukasti. Suomen Arkkitehtiliiton julkaisemassa, arkkitehtikunnalle suunnatussa Arkkitehti-lehdessä käsiteltiin paljon asuntorakentamista ja julkaistiin uusia asuntokohteita. Kohde-esittelyjen tekstiosuus keskittyi pääasiassa rakennustekniikkaan, ja
kuva-aineisto koostui useimmiten pohjapiirroksista ja eksteriöörivalokuvista. Yksityistaloja lukuun ottamatta kohteista ei julkaistu interiöörikuvia. Tekstissä oli vain harvoin mainintoja sisätilan materiaaleista
tai niiden väreistä. Kansan maun muokkaajaksi perustettiin vuonna 1948 Kaunis Koti -lehti. Se muodosti
foorumin, jossa myös arkkitehdit tai diplomiarkkitehdit, joiksi heitä tuolloin kutsuttiin, puhuivat aiheista,
joista Arkkitehti-lehdessä ei kirjoitettu, kuten väristä ja sisustuksesta,3. Tutkimukseni edetessä niukan valo3 Arkkitehti-lehdessä kohteet esiteltiin kuvaamalla tilallinen jäsennys, rakenteellinen perusratkaisu sekä eri osa-alueiden suun-

nittelijat ja urakoitsijat. Materiaalin ja värinkäytön perusratkaisuja ei lehden sivuilla pohdiskeltu. Tilojen väritystä kommentoivat maininnat ovat Arkkitehti-lehdessä äärimmäisen harvinaisia. Kaunis koti -lehdessä myös arkkitehdit kirjoittivat kodin
sisutuksesta ja kommentoivat myös hyvän maun mukaista väritystä ja materiaalinkäyttöä.
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kuva-aineiston rinnalle keskeiseksi lähteeksi nousi Kaunis Koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstan
teksti- ja piirrosaineisto. Esittelen luvussa 1. Arjen, arkkitehtuurin ja värin suhteesta tarkemmin Arkkitehtilehden historian ja taustat sekä Kaunis koti -lehden vaiheet ja aseman sisustuslehtien kentässä 1940- ja
1950-lukujen taitteessa. Arkkitehti-lehden ja Kaunis koti -lehden lisäksi olen hyödyntänyt erityisesti maaseutukotien sisustusta käsittelevässä osiossa Kotiliesi-lehden aineistoa. Lehdissä olevia mainoksia tarkastelen vain vähän. Tutkimuksessani värin tarkasteleminen huonetilakohtaisesti, tilallisessa kontekstissaan, on
keskeisessä asemassa. Mainoksissa värit on usein esitetty erillisinä fragmentaarisina materiaalinäytteinä tai
kokonaisuudesta irrallaan olevina väripintoina, joissa tilallisuus ei ole läsnä. Paneudun lehtien mainoksiin
vain siinä määrin, kuin ne täydentävät ja tukevat huonetilakohtaista värityksen tarkastelua. Monipuolisen
kuvan luomiseksi jälleenrakennuskauden kodin sisustuksesta ja sen värityksestä olen perehtynyt myös aikalaiskirjallisuuteen sekä jälleenrakennuskaudesta tehtyihin tutkimuksiin ja julkaisuihin, joista keskeisimmät
esittelen seuraavassa.
Jälleenrakennusajan arkkitehtuuria on viime vuosina tarkasteltu tai tutkittu runsaasti. Esimerkiksi taidehistorioitsija Riitta Nikulan toimittamassa Sankaruus ja arki. Suomen 50-luvun miljöö -teoksessa (1994) on
nimensä mukaisesti käsitelty monipuolisesti 1950-luvun arkkitehtuuria, taiteteollisuutta ja taidetta. Taidehistorioitsija Kirsi Saarikangas on yksi kokoomateoksen kirjoittajista. Hänen keskeinen tuotantonsa
käsittelee asumisen ja asuntotuotannon historiaa. Hän on kirjoittanut 1950-luvun asunnon tilanmuodostuksesta muun muassa teoksissa Asunnon muodonmuutoksia (2002) ja Model Houses for Model Families (1993). Tietosanakirjan muotoon toimitetussa ARS Suomen taide, osa 6 -kokoomateoksessa (1990) on
taidehistorioitsija Asko Salokorven katsaus sodan jälkeiseen arkkitehtuuriin. Arkkitehti Erkki Helamaan
kirja 40-luku. Korsujen ja jälleenrakentamisen vuosikymmen (1983) valottaa sota-ajan rintama rakentamista
ja jälleenrakennuskauden romanttisemman alkuvaiheen arkkitehtuuria. Lukuisissa muissa arkkitehtuurin
historiaa käsittelevissä teoksissa tarkastellaan myös jälleenrakennuskauden aikaa. Käsittely on kuitenkin
laajan historiallisen kaaren vuoksi jälleenrakennuskauden osalta suppea. Tästä esimerkkinä voi mainita
taidehistorioitsija Riitta Nikulan teoksen Suomen arkkitehtuurin ääriviivat (2005) tai arkkitehti Olli Lehtovuoren kirjan Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin tarina (1999). Aikalaislähteenä Arkkitehti-lehti on keskeinen
julkaisu legitiimin arkkitehtuurin kartoituksessa. Tuoreinta jälleenrakennusajan tutkimusta sivuava teos
on Viron taideakatemian julkaisema kokoomateos Constructed Happiness – Domestic Environment in the
Cold War Era keväällä 2004 pidetyn samannimisen konferenssin esitelmien pohjalta. Kirjan kansainvälinen
kirjoittajakaarti4 luotaa kokonaiskuvaa Euroopan sodanjälkeisestä rakentamisesta. Päällimmäisenä kirjassa
4

14

Teokseen kirjoittaneet suomalaiset ovat: Aino Niskanen ”The Young Generation of Architects of the Late 1960s. Rebelious
Ideas of Homes and Leisure Time”; Kirsi Saarikangas, ”On the Edge of the Forest. Encounters and Ambiguities Between
Planning and Habitation in Finnish Suburbs During the 1950s and Early 1960s”; Maarit Kaipiainen, ”Smooth Construction,
Comfortable Rooms, Cosy Communities” (Kalm & Ruudi 2005).

ovat kuitenkin kylmän sodan läsnäolo ja Neuvostoliiton miehittämien maiden tappiomieliala tulevaisuuteen
katsovan jälleenrakentamisen sijaan.
Kodin värityksen tarkastelun taustaksi pohdin jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin suuntaviivoja keskeisten suomalaisten asuntoarkkitehtien ja asuntosuunnittelun suunnannäyttäjien näkökulmasta.
Aihealue ei ole uusi ja tutkimaton, mutta tutkimukseni näkökulmasta se on hedelmällinen ja välttämätönkin. Pureudun ajan asuntoarkkitehtuuria käsittelevien keskustelujen sisältöihin. Tarkoitukseni on selvittää,
mitkä asiat nousivat keskusteluissa tärkeinä esiin, sekä pohtia, miten nämä kysymykset vaikuttivat värin
käyttöön kodin piirissä. Aluksi käsittelen asuntoarkkitehtien ja asuntosuunnittelun suunnannäyttäjien suhdetta funktionalismiin ja arkkitehtuurin sosiaaliseen sisältöön. Yhteiskunnan asuntopoliittiset linjaukset
nostivat funktionalismin sisältöön alun perin kuuluneen sosiaalisen ulottuvuuden uudelleen keskusteluun.
Myös funktionalismin muodon ja sisällön suhde puhutti arkkitehtuurikeskusteluissa edelleen. Taidehistorioitsija Raija-Liisa Heinosen5 teos Funktionalismin läpimurto Suomessa ((1978) 1986) asettaa suuntaviivat
suomalaisen funktionalismin asemalle ja sisällölle. Jälleenrakennuskaudella Hilding Ekelund oli yksi merkittävistä asuntoarkkitehdeista ja asuntosuunnittelun vaikuttajista. Ekelundista ja hänen tuotannostaan on
julkaistu monografia Hilding Ekelund (1893-1984) arkkitehti.
Arkkitehti Alvar Aalto oli kiinnostunut asuntosuunnittelusta, ja hän myös otti julkisesti kantaa siihen liittyviin kysymyksiin, mutta hänen oma tuotantonsa jäi jälleenrakennuskaudella asuntosuunnittelussa ohueksi.
Tästä huolimatta Aalto oli merkittävä mielipidevaikuttaja juuri asuntosuunnittelun näkökulmasta. Aallosta
ja hänen tuotannostaan on runsaasti julkaisuja. Uudempaa Aalto-tutkijasukupolvea edustava taidehistorioitsija Timo Koho on teoksissaan Alvar Aalto muutoksen etsijä ja Modernismi suomalaisessa arkkitehtuurissa
1900–1960 luonut Aallon perhetutun ja hänen elämästään ja arkkitehtuurista kirjoittaneen taidehistorioitsija Göran Schildtin jälkeen uutta näkökulmaa Aallosta suomalaisen asuntoarkkitehtuurin suunnannäyttäjänä. Valitettavasti vain harvoista jälleenrakennuskauden arkkitehdeista on laadittu arkkitehtia ja
tuotantoa kattavasti esitteleviä teoksia. Esimerkiksi arkkitehti Aarne Ervin arkkitehtuuria käsittelevä teos
Raportti rakennetusta ympäristöstä käsittelee vaisusti Ervin asuntoarkkitehtuuria ja onkin teoksena paremmin ajankuva 1970-luvun arkkitehtuuriasenteista kuin Ervin jälleenrakennuskauden tuotannosta. Tuorein
Erviä käsittelevä teos on taidehistorioitsija Juhana Lahden kirjoittama, Taidehistoriallisen Seuran vuonna
2006 julkaisema teos Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Suomalaisen
suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen. Teos valottaa mielenkiintoisella tavalla Ervin toimiston elämää ja toimiston käytäntöjä, mutta nimensä mukaisesti keskittyy hänen tuotantoonsa puhtaasti
maankäytön suunnittelijana.
5 FK Raija-Liisa Heinonen ei ehtinyt viimeistellä lisensiaattityötään Funktionalismin läpimurto Suomessa ennen kuolemaansa

1978. Teos julkaistiin postuumisti 1986.
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Jälleenrakennuskauden sisustuksia on alettu varovaisesti tutkia. Arkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen on kirjoittanut kokomaateoksessa Antipasto misto – Wilhelm Helander 60 lyhyen artikkelin modernismin materiaaleista. Taidehistorioitsija Minna Sarantola-Weiss tarkastelee teoksessaan Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa myös 1950-luvun olohuoneita, mutta
ei juurikaan puhu värityksistä. Teos tarjoaa silti arvokasta aineistoa olohuoneen sisällöllisen kontekstin
rakentumiselle. Minna Sarantola-Weissin toimittama teos Yhteiset olohuoneet kuvaa suhdetta sisätilaan sekä
sisustukseen tilan, suunnittelijan ja käyttäjän näkökulmista. Teoksessa ei ole suoranaisesti kuvausta 1950luvun sisätiloista, mutta kirjan historiallisissa katsauksissa tavoitetaan murusia ajan sisustusten tunnelmasta
ja sisustusarkkitehtien työnkuvasta.
Aikalaisteoksia löytyy jälleenrakennuskaudelta niukasti. Ulla ja Jorma Mäenpään Joka kodin sisustusopas
ilmestyi 1953. Sitä varhaisempia oppaita olivat Gustaf Strengellin vuonna 1923 painettu Hemmet som
Konstverk, joka ilmestyi Salme Setälän käännöksenä suomeksi samana vuonna nimellä Koti taideluomana.
Teoksessa sisustusta on käsitelty tilan kokonaissommittelun näkökulmasta. Strengell antaa paljon tilaa
värin käsittelylle, sillä noin puolet teoksesta liittyy sisustuksen väritykseen. Lähes kaikki teoksen valokuvat
ovat peräisin ulkomaisista kohteista, ja niissä huoneet on sisustettu tyylihuonekaluin. Esipuheessa Strengell totea, että suurin osa länsimaisista ihmisistä asuu kaupungeissa ja että nekin, jotka asuvat toisaalla,
joutuvat kaupunkien kanssa kosketuksiin (Strengell 1923, 7). Varsinainen teksti ja valokuvat kuvateksteineen rakentuvat kirjassa omiksi itsenäisiksi tarinoikseen. Ruotsalaisen sisustusarkkitehti Carl Malmstenin
vuonna 1926 suomennettu kirja Kaunis koti. Yksinkertaisia sisustusohjeita on Strengellin Koti taideluomana
-teoksen aikalainen. Teokset ovat sisällöltään hyvin erilaiset. Johdannossa Malmsten painottaa sisällön
keskittyvän ”kuvaamaan yksinkertaista kotia ja sen arvoa” Strengellin keskittyessä enemmän kaupungissa
asuvan yläluokan koteihin. Salme Setälältä vuonna 1929 ilmestynyt sisustuskirja Miten sisustan asuntoni
myötäilee jäsennykseltään Strengellin teosta, mutta ottaa Malmstenin tapaan käytännöllisemmän otteen
sisustamiseen tarkastelemalla arkisia teemoja, kuten ”terveydellisiä näkökohtia” ja asunnon ”järjestystä
ja kunnossapitoa”. Malmstenin teos löytyy myös Setälän lähdeluettelosta. Setälä paneutui kodin tiloihin
Strengelliä yksityiskohtaisemmin. Näkökulmien erilaisuudesta huolimatta yhteistä Strengellin, Malmstenin
ja Setälän teoksille on laaja sisustuksen väritykseen liittyvä tarkastelu. Strengell ja Malmsten pohjasivat
värityksen tarkastelun tyylihistorialliseen traditioon, ja Setälä otti lähtökohdakseen Bauhausissakin opetetun Ostwaldin väriteorian.
Modernin käsitteeseen sisältyvä tradition kieltäminen ilmenee myös suhtautumisessa väriin. Näihin teoksiin
suomalaisen arkkitehtikunnan keskustelu sisätilan värityksistä tyrehtyi vuosiksi eteenpäin. Gustaf Strengell
julkaisi vielä vuonna 1933 teoksen Miten sisustan kotini kotimaisin esinein? Se on luettelomainen kuvateos
kodin esineistä, ja Strengell on sisällyttänyt siihen tietoa myös kodin kiinteistä yksityiskohdista, kuten lattia16

materiaaleista. Jälleenrakennuskaudella keittiöiden suunnitteluun pureuduttiin perusteellisesti. Salme Setälän vuonna 1931 julkaistu keittiöitä käsittelevä teos Keittiön sisustus pohjusti osaltaan tätä kehitystä. Setälän
Keittiön sisustus -kirjasta välittyy eurooppalainen modulaarisen keittiön kehitystyö. Vuonna1952 ilmestyi
kaksi perusteellista kodin keittiöihin keskittyvää teosta, Anna-Liisa Mertaoja-Nylundin ja Irja Ervanteen
Nykyaikainen keittiö ja Toivo Stenlundin Keittiön kalusteet ja sisustaminen. Vasta 1950-luvun loppupuolella
oppaita alkoi ilmestyä lisää. Esimerkiksi sopii vuonna 1957 julkaistu Kodin Neuvokki -sarjan osa nro 9, Birgitta Tikkasen toimittama Kätevä sisustaja, joka perustui Kotilieden sisustusartikkeleihin. Samana vuonna
ilmestynyt Kodin Neuvokki nro 10 Kodin rakennusopas on Eero ja Kersti Huotarin toimittama kirja, joka
keskittyi nimensä mukaisesti pääasiassa rakentamiseen. Ella Grönroosin toimittama kuvateos Suomalaisia
koteja vuodelta 1949 on tutkimukseni kannalta eräänlainen lähtökohtateos, jossa on valokuvia suomalaisista kodeista eri puolilta Suomea ja eri yhteiskuntaluokista. Ulkomaista aikalaiskirjallisuutta tarkastelen
luvun 3. Jälleenrakennuskauden sisustuksen taustat lopuksi.
Valokuva-aineiston mustavalkoisuus
Värivalokuvien pieni määrä vaikeuttaa jälleenrakennuskauden asuntojen värityksen tarkastelua. Mustavalkovalokuvaus oli ajalle tyypillistä, sillä värivalokuvaus oli jälleenrakennuskaudella uutta ja kallista. Rakennustaiteen museon kuva-arkistossa ei ole yhtään värivalokuvaa jälleenrakennuskaudelta. Myös Museoviraston kansatieteen kuva-arkistossa, Museoviraston esinearkiston kuvakokoelmissa ja Helsingin kaupungin
museon kuva-arkistossa on 1940-ja 1950-lukujen taitteesta vain mustavalkoisia valokuvia. Valokuvataiteen
museon kuva-arkistosta löytyi yksi värikuva jälleenrakennuskauden koti-interiööristä, mutta kuvasta puuttuivat kaikki lähdetiedot. Arkistojen jälleenrakennuskauden koti-interiöörejä kuvaava mustavalkoinen valokuva-aineisto on hyvin ohutta ja hajanaista. Arkistoista löytyi valokuvia systemaattisemmin kartoitetuista
vauraista koti-interiööreistä 1940- ja 1950-luvuilta. Nämä kodit oli sisustettu arvokkailla perintökalustoilla
jälleenrakennuskaudelle tyypillisten epäsymmetristen kalustusten sijaan.
Värikuvien painaminen lehtiin tai kirjoihin oli harvinaista. Esimerkiksi Yhtyneiden kuvalehtien kuva-arkiston
värivalokuvien negatiivit olivat tuhoutuneet: negatiivien värit olivat haalistuneet ja muuttuneet kauttaaltaan
punasävyisiksi. Visuaalisen aineiston ainoana oljenkortena olivat painotuotteissa julkaistut harvat värikuvat.
Näin suppeasta aineistosta ei ollut mahdollista rekonstruoida jälleenrakennuskauden ajan kodin väritystä.
Mustavalkovalokuvien värityksiä ei voinut kuin arvailla. Mustavalkoisista interiöörivalokuvista saattoi
päätellä vain voimakkaimmat tekstuurit ja vaaleus- ja tummuusasteen vaihtelut. Ilman kirjallista väreihin liittyvää kuvausta mustavalkoisen valokuva-aineiston väri- ja materiaalimaailma jäi siis avautumatta.
Arkkitehti-lehdessä tilojen väritystä tai materiaalikäyttöä ei juurikaan kommentoitu muutamien julkisten
tilojen värityksiä lukuun ottamatta. Valokuvista saattoi päätellä, että julkisessa rakentamisessa ja vauraam17
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man väen asunnoissa luonnonmateriaaleja, puuta ja kiveä, käytettiin monipuolisemmin ja runsaammin
kuin arkisemmissa jokamiehen asunnoissa. Tutkimuksen alkuvaiheessa tilanne turhautti. Toisaalta tämän
mustavalkoisena dokumentoidun ajanjakson värityksen selvittäminen muuttui entistä kiinnostavammaksi
ja haastavammaksi. Löydettyäni harvat julkaistut värikuvat asunnon sisätiloista syvennyin tekstiaineiston
etsimiseen. Kodin sisustamiseen ja taideteollisuuteen keskittynyt Kaunis Koti -lehti osoittautui areenaksi,
jossa väristä puhuttiin. Mustavalkoisten valokuvien kuvateksteissä kuvailtiin usein interiöörin värejä hyvin
tarkasti. Useissa artikkeleissa kiinnitettiin huomiota myös materiaaleihin ja väreihin. Kaunis Koti -lehdessä
oli myös arkkitehtien kirjoituksia kodin sisustamisesta ja väristä. Neuvovien ja opastavien artikkelien ohella
lehdessä julkaistiin esikuvallisia julkisuuden henkilöiden kotien esittelyjä. Kaunis Koti -lehden Kysykää me
vastaamme -palstan kysymykset ja vastaukset valottavat tavallisten ihmisten asumisen ja käytännön sisustamisen arkea.
Vuonna 1994 Museoviraston keruuarkisto julisti 39. muistitiedon keruukilpailun. Kahden kysymyksen
vastaukset tarjosivat hyvää sanallista materiaalia jälleenrakennuskauden ajan sisustuksen värityksen lähtökohdista. Keruukilpailun kysymykset 27–45 käsittelivät jälleenrakennuskauden tyyppitalojen rakentamista. Kysymyksessä 37 tiedusteltiin tilan pinnoista ja niiden käsittelyistä, ja kysymyksen 40 kohteena olivat
kiinto- ja irtokalusteet sekä tekstiilit, kuten verhot ja matot.6 Kummassakaan kysymyksessä ei suoraan
kysytty väreistä, mutta muutamat yhteensä 950 vastaajasta silti kertoivat tilojen ja kalusteiden väreistä.
Läheskään kaikki vastaajat eivät tosin vastanneet juuri näihin tutkimukseni kannalta oleellisiin kysymyksiin
37 ja 407. Vastaajat olivat eri puolilta Suomea. Tämä Museoviraston keruuarkiston aineisto antaa hyvän
kuvan jälleenrakennuskauden ajan rintamamiestalojen sisustamisen vaatimattomuudesta sekä täydentää ja
vahvistaa muusta aineistosta piirtynyttä kuvaa ajan sisustuksesta.

6

Kysymys 37. ”Kertokaa, millainen talo oli valmistuttuaan sisältä? Millaiset olivat huonetilat ja kiinteä sisustus? Miten lattiat,
seinät ja katot oli käsitelty? Olivatko ne esimerkiksi maalattu tai lakattu? Mitä pintamateriaalia niissä oli?” Kysymys 40. ”Millaisin huonekaluin, verhoin ja matoin talo oli sisustettu? Oliko keittiössä tyyppipiirustusten mukaiset kalusteet? Olivatko ne
ns. työtehokalusteita? Piirtäkää talosta pohjapiirros ja merkitkää siihen huonekalujen sijainti ja huoneiden käyttötarkoitus.”
(Museoviraston kyselylehti 1994, Museovirasto, keruuarkisto, 1994, 13, 15).
7 Vain noin kymmenesosa 950 vastaajasta kommentoi kysymyksiä 37 ja 40.
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Keskeiset käsitteet
Asunnon värityksen tarkastelu legitiimin ja populaarin arkkitehtuurin näkökulmista edellyttää kyseisten
käsitteiden tarkastelua. Maun käsite liittyy läheisesti korkea- ja matalakulttuurin jaotteluun. Tarkastelen
myös modernin käsitteen sisältöjä, joita peilaan legitiimi- ja populaarikulttuurin sisältöihin. Nämä käsitteet
muodostavat keskeiset ulkoa tuodut käsitteet väitöstutkimuksessani. Olen varannut oman luvun, 1. Arjen,
arkkitehtuurin ja värin suhteesta, näiden käsitteiden perusteellisemmalle tarkastelulle.
Kodin käsitteen hahmottaminen erilliseksi asunnon käsitteestä on tutkimukseni näkökulmasta merkittävä.
Sisustuksella on tärkeä rooli tässä eriytymiskehityksessä. Värin aseman ja käsitteen tarkastelu arkkitehtuurissa on tutkimuksessani keskeisellä sijalla. Kuvaan lopuksi tässä tutkimuksessa käyttämäni värin tarkastelun lähestymistavat.
Miksi koti eikä asunto?
Olen rajannut väitöstutkimukseni asunnon värityksen tarkastelun sijaan kodin värityksen tutkimiseen. Tarkastelun keskiössä on ydinperheen koti, jossa asuminen on lähtökohtaisesti pitkäkestoista. Koti ei ole
anonyymi, vaan se rakentuu tietyn perheen jäsenten merkitykselliseksi paikaksi. Täällä rajauksella olen
sulkenut pois väliaikaisen asumisen kohteet, kuten hotellit, oppilasasuntolat tai vanhainkodit, joita asukkaat
eivät itse sisusta tai osallistu asuntonsa sisustamiseen.
Kodin ja perheen historia ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Koti ja elämä perheen intiimissä piirissä alkoivat
muotoutua eurooppalaisessa porvariskulttuurissa 1800-luvulla. Kodin ja perheen ympärille muodostui laaja
keskustelu ja kokonainen ideologia, jota kutsutaan familismiksi. Teollistumisen aikana keskiluokka kasvoi
huomattavasti ja ihmiset muuttivat maalta kaupunkiin. Monet olivat lähteneet juuriltaan, ja siteet vanhaan
yhteisöön olivat katkenneet. Uudeksi kiintopisteeksi löydettiin perhe. Perhettä haluttiin tukea ja samalla
tuettiin yhteiskunnan vakautta ja nousevia kansallisvaltioita. Edustuskeskeisen, kylmän ja moraalittomaksi
arvioidun elämän vastapainoksi nostettiin keskisäädyn perheen arkinen onni. ”Suhde kotiin oli ensisijaisesti
tunnesuhde. Koti edusti viattomuutta ja hyveitä kovan maailman vastapainona. Kodin uskottiin vaikuttavan
asukkaisiin jalostavasti, ja ylläpitävän kristillistä kulttuuria ja arvoja.” (Sarantola-Weiss 2003, 57–58.)
Myös käsite perhe8 siinä merkityksessä kuin me käsitämme ydinperheen, on varsin nuori. Euroopassa
erilaisten ”familia”-pohjaisten perhe-käsitteiden ensimmäiseksi merkitykseksi alkoi nousta vain vanhemmat ja lapset käsittävä perhe. Ruotsin kielessä modernia muistuttava perheen käsite on harvinainen vielä
8
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Perheen käsite on historiallinen, suhteellinen ja kulttuurisidonnainen (Häggman 1996, 16).
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1700-luvulla. 1800-luvulle saakka käsite ”hus” ja sen johdokset hallitsivat kielenkäyttöä. Toisin sanoen
sekä säätyläisten että kansan parissa toisin sanoen painotettiin taloa yhtenä taloudellisena kokonaisuutena.
”Familj”-sana taas esiintyi harvoin vielä 1700-luvulla. Aatelinen saattoi käyttää käsitettä ”familj”, mutta
viittasi sillä yleensä laajempaan sukulaisten muodostamaan yhteisöön, ei niinkään nykymerkityksen mukaiseen perheeseen. Myös suomen kielen ”perhe”-sanan nykymerkityksen mukainen käyttö alkoi vakiintua
vasta vähitellen1800-luvun jälkipuolella. Yleensä vanhimmissa suomenkielisissä teksteissä puhutaan talosta,
ruokakunnasta, huonekunnasta tai perhekunnasta, ja kaikki talossa asuvat olivat ilman muuta mukana käsitteessä. Esimerkiksi ensimmäisessä varsinaisessa suomenkielisessä kirjassa, Daniel Jusleniuksen Suomalaisen
sanalugun coetuksessa (1745) ei esiintynyt perhettä eikä ”familjia”, vain ”huonecunda” ja ”hushåll”. (Häggman1996, 20–21.)
Tutkimuksessani pääpaino on kaupunkikotien sisustuksen ja sen värityksen tarkastelussa. Aineistossa ei
usein tätä painotusta erityisesti alleviivattu, mutta valokuva-aineisto ja piirrokset, kuten pohjapiirrokset
kielivät kerros-, rivi- tai omakotiasumisesta ennemmin kuin maaseudun perinteisestä rakennuskannasta.
Tarkastelemani sisustukset eivät aina sijainneet uusissa asuinrakennuksissa, vaan myös vanhoja asuntoja
sisustettiin jälleenrakennusajan ihanteiden mukaisesti. Jälleenrakennuskaudella rakentamisen painopiste oli
kaupungeissa, vaikka suurin osa ihmisistä edelleen asui maaseudulla. Suurimmalla osalla kaupungeissa asuvista ja työskentelevistä asukkaista oli maalaistausta. Kesäasunto oli jo aiemminkin kuulunut varakkaimpien
kaupunkilaisten etuoikeuksiin. Jälleenrakennuskaudella yleistyi ajatus vaatimattomasta kesämökistä tai saunamökistä. Tarkastelen väitöskirjani lopussa lyhyesti myös maaseutukodin ja kesäasunnon sisustusta ja sen
väritystä.
Sisustus teki asunnosta kodin
Familismin ideologia heijastui myös sisustukseen. Koti-ihanteen ympärille kasvoi 1800-luvulta lähtien
kokonainen kulttuuristen merkitysten maailma, jossa kodin sisustuksella, esineillä, niiden järjestyksellä ja
hyvällä maulla oli oma paikkansa. Koti oli sekä aineellisessa että henkisessä olomuodossaan sen perustaneen avioparin kunnianhimon ja menestyksen symboli. Sisustuksen avulla luotiin rajaa yksityisen ja julkisen
välille. Koti erotettiin mahdollisimman täydellisesti työpaikasta, mutta samalla koti toimi isännän sosiaalisen aseman merkkinä muille. Yksityinen ja julkinen olivat vuorovaikutussuhteessa keskenään. Sisustuksen
tarkoituksena oli myös antaa ilmaisu kodin asukkaiden, ja varsinkin perheenemännän, persoonallisuudelle.
Kodinsisustuksen piiri oli sukupuolten työnjaon mukaisesti varattu ennen kaikkea naiselle. (SarantolaWeiss 2003, 60–61.) Aristokraattiasunnon julkinen luonne oli edellyttänyt ammattisisustajien palveluksia,
kun taas perheenemäntä oli tilan henkilökohtaisuuden vuoksi kodin ainoa mahdollinen sisustaja. Vieraan
sisustamassa kodissa asuminen nähtiin suorastaan psyykkisesti vaarallisena ja moraalista ryhtiä uhkaavana.
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Sisustamiseen kohdistuvasta kiinnostuksesta tuli osa porvarisnaisen ajanmukaista ja modernia elämäntapaa. (Sarantola-Weiss 2000, 2003, 60.)
Teollisen vallankumouksen tuottama tavaroiden paljous ja kopioinnin helppous nostivat esiin kysymyksen
maun heikkenemisestä. Koristeellisuudella oli ollut keskeinen merkitys 1800-luvun teolliselle muotoilulle.
Kaunis muoto, kalliit raaka-aineet ja taidokkaat koristeet symboloivat hyvinvointia, joka aikaisemmin oli
ollut vain kaikkein varakkaimpien ulottuvilla. Uusien teollisten prosessien avulla oli mahdollista kopioida
monimutkaisia muotoja ja jäljitellä harvinaisia raaka-aineita edulliseen hintaan, ja tuoda ne sillä tavoin suurten kuluttajajoukkojen ulottuville. Keskustelussa kopiointi yhdistyi huonoon laatuun. Uudistajat olivat huolestuneita työväestön tavasta kuluttaa vähiä varojaan tavaroihin, joita pidettiin tarpeettomina ja vähäarvoisina ja siksi turhina.
Sisustamisessa tarvittiin edelleen ammattilaisia vaativiin yksityisiin ja julkisiin sisustustehtäviin. Samanaikaisesti joka kodin perheenemäntää tuli opastaa käytännön arjen sisustustehtävissä. Sisustustaide tarkoitti
1800-luvun jälkipuolella lähinnä vakiintuneita käytäntöjä, jotka ohjasivat kodin sisustamista, vaikka luovaa
kykyä yhdistellä erilaisia tyylejä pidettiin osoituksena yksilöllisyydestä, herkkyydestä ja hyvästä mausta.
Tämä puolestaan synnytti oman kirjallisuuden alansa, sisustusoppaat. Minna Sarantola-Weiss tarkastelee ajan kansainvälistä sisustuskirjallisuutta9 seikkaperäisesti. Suomessa sisustuskeskustelua aletaan käydä
huomattavasti myöhemmin. Itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen kodin sisustus muuttui kansallisesti tärkeäksi kysymykseksi. Vuosisadan vaihteessa ilmestyi kymmenkunta kodin sisustajan opasta10, joista laajalevikkisimpiä ja siksi tärkeimpiä ovat aikakauslehti Kotiliesi ja kodinhoito-opas Emännän tietokirja. Keskiluokkaisen perheenemännän arjen painopiste oli edeltäjäänsä enemmän pikemminkin talouden ylläpitämisessä
kuin sisustamisessa, ja vastaavasti kotikeskustelun painopiste siirtyi esteettis-moraalisista näkökohdista
käytännöllisiin kysymyksiin. (Sarantola-Weiss 2003, 79.)
Kodin sisustaminen sukupuolikysymyksen näkökulmasta jälleenrakennuskaudella
Kodin sisustaminen mielletään naisen tehtäväksi. Hilde Heynenin ja Gülsüm Baydarin toimittamassa kokoomateoksessa Negotiating Domesticity. Spatial productions of gender in modern architecture (2005) kuusitoista
kirjoittajaa tarkastelee eri näkökulmista tilan ja sukupuolisuuden suhdetta nykyarkkitehtuurissa. Tarkastelun kohteena ovat pääasiassa 1930-luvun modernismi sekä sodanjälkeinen arkkitehtuuri Euroopassa. Heynen tuo artikkelissaan esiin, että useat feministiset kirjoittajat ovat hahmottaneet käsitteellisesti uuden,
9 Yksi keskeinen suunnannäyttäjäteos oli Gottfried Semperin Der Stil (1860–1863), joka vaikutti taideteollisuus- ja sisustuskes-

kusteluun (Sarantola-Weiss 2003, 63).

10 Minna Sarantola-Weiss käsittelee julkaisuja seikkaperäisesti teoksessaan Sohvaryhmän läpimurto (Saratola-Weiss 2003,

84–85).
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vanhasta perinteisestä irrottautuvan moderniteetin maskuliiniseksi ja kodikkuuden, kotielämän feminiiniseksi osa-alueeksi. Miehen tehtävänä oli tämän käsityksen mukaan valloittaa uusi ja tuntematon, ja naisen tehtävänä oli huolehtia modeniteetin näkökulmasta ”toisesta”, siis traditiosta, jatkuvuudesta, kodista.
Heynen osoittaa artikkelissaan monin konkreettisin esimerkein modernin arkkitehtuurin maskuliinisuuden
käytännössä. (Heynen 2005, 1–3.) Jälleenrakennuskauden näkökulmasta Heynenin kanta on kuitenkin yksipuolinen. Seuraavassa tarkastelen modernin käsitettä yksityiskohtaisemmin ja perehdyn myös Heynenin
tapaan määrittää moderniteetin käsitettä suhteessa arkkitehtuuriin.
Kronologisessa jatkumossa Heynenin moderni määrittyy kerrallaan vain yhtenä. 1930-luvun ja sen jälkeisestä modernista puhuessaan hän viittaa rationaaliin moderniin, vaikka kutsuu sitä vain moderniksi. Tutkimuksessani tukeudun Matei Calinescun ajatukseen kahdesta rinnakkaisesta modernista, objektiivisesta
eli rationaalista ja subjektiivisesta eli romanttisesta modernista. Calinescun ajatus kahdesta rinnakkaisesta,
mutta eri sisältöjä painottavasta modernista on lähempänä jälleenrakennuskauden kysymyksenasettelua.
Tästä näkökulmasta rationaalin modernin voi mieltää maskuliiniseksi, mutta romanttisella modernilla olisi
silloin feminiinisiä piirteitä, jotka eivät kuitenkaan viittaisi tekijän sukupuoleen vaan artefaktin eli tässä tapauksessa arkkitehtuurin visuaalisiin ja sisällöllisiin piirteisiin. Arkkitehtuurin luokitteleminen feminiiniseksi tai
maskuliiniseksi voisi herättää sekaannuttavia konnotaatioita, jotka johtaisivat aiheen varsinaisen käsittelyn
sivupoluille. Tästä syystä en tässä tutkimuksessa jatka sukupuoliteeman kehittelyä tai soveltamista, vaikka
sukupuolinäkökulma voisi tarjota kiinnostavan lähestymistavan myös sisustuksen värinkäytön tarkasteluun.
Pitäydyn käyttämään rationaalin ja romanttisen modernin käsitteitä viittaamaan ajassa ilmeneviin, sisällöllisesti erilaisiin arkkitehtuurin suuntauksiin käsitteiden maskuliini ja feminiini sijaan.
Sukupuolikysymyksen sijaan arkkitehtikunnan sisäiset kiistat modernin sisällöstä jälleenrakennuskaudella
tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella kodin värejä. Lähestyn kodin sisustuksen värinkäyttöä ajan ilmiönä, jonka taustalla vaikuttavat arkkitehtikunnan sisäiset jännitteet. Nämä kiistat eivät perustuneet sukupuolikysymykseen vaan liittyivät eri näkemyksiin arkkitehtuurin sisällöllisistä kysymyksistä.
Arkkitehdin ammatissa luovan suunnittelun ja projektin hallinnan rinnalla työnkuvaan liittyy keskeisesti
vallankäyttö suunnittelijan sukupuolesta riippumatta. Sukupuolikysymys oli toki kiinnostava vaihtoehto.
Toisaalta sodan aikana, miesten olleessa rintamalla, suomalaiset naiset vastasivat arjesta monella tavoin,
kodissa ja kodin ulkopuolella. He pitivät niin sanotusti kotirintamalla Suomea pystyssä. Muiden Euroopan
maiden kanssasisariin verrattuna suomalaiset naiset olivat todennäköisesti paljon itsenäisempiä.
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Värin tarkastelun sisältö ja rajaus
Värin asema arkkitehtuurissa ja arkkitehtuurikeskusteluissa on ollut ongelmallinen. Arkkitehtuurin ja värin
välisen suhteen tarkastelussa on nähtävissä tieteellisen tai objektiivisen ja taiteellisen tai subjektiivisen
välinen sovittamaton kiista objektiivisiin olosuhteisiin ja subjektiivisiin kokemuksiin. Traditioon tukeutuvan
arkkitehtuurin väistyminen sisällöltään uuden modernismin tieltä vaikutti värinkäytön lähtökohtiin arkkitehtuurissa. Tarkastelen arkkitehtuurin ja värin välisten kiistojen pääkohtia seuraavassa luvussa yleispiirteisesti. Värinkäyttöön liittyvät ristiriidat ja yleensä arkkitehtuurin ongelmallinen suhde väriin johti käytäntöihin, joissa väriä kyllä käytettiin, mutta se ei kuulunut luontevana osana arkkitehtuuridiskurssiin.
Tarkastelen väitöskirjassani väriä merkityksellisenä osana jälleenrakennuskauden kodin kontekstia. Lisensiaatintyössäni Värin käsitteestä arkkitehtuurissa. Näkökulma kulttuurisesti elettyyn väriin hahmottelin kulttuurista näkökulmaa väriin arkkitehtuurissa teoreettisista lähtökohdista. Tässä jälleenrakennuskauden kodin
värejä tarkastelevassa väitöstutkimuksessani näkökulmani on pragmaattinen. Päämääräni on ymmärtää
jälleenrakennuskauden kodin värinkäytön perusteet ja merkitys sekä kuvaamalla hahmotella visuaalisesti
mustavalkoisena dokumentoitujen tilojen väritys alkuperäisessä kontekstissaan siinä määrin kuin se aineistostani käsin on mahdollista.
Tarkastelen väriä merkityksellisenä osana kodin huonetilojen sisustuskokonaisuutta. Aikalaislähteiden pohjalta koostan sanallisen kuvauksen kodin tilojen sisustuksen värityksestä. Lisäksi hyödynnän tavoittamaani
kuvamateriaalia, joka havainnollistaa visuaalisesti kirjallisia kuvauksia. Tarkastelen kodin väritystä siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella kuin sitä on aineistossani käsitelty. Hyödynnän huonetilan ja sen yksityiskohtien
värityksen kuvauksia vain silloin, kun se on oleellista koko huonetilan värityksen hahmottumisen kannalta.
Kolmiulotteisen tilan kokonaisväritys on tutkimuksessani etusijalla, vaikka aineiston kartoitusvaiheessa
fragmentaarista käsittelyä on vaikeata välttää. Tarkastelen esimerkiksi tilan huonekaluja ja niiden värityksiä
ja materiaaleja lähinnä typologisesta näkökulmasta. Esineen yksilöllinen itseisarvo11 ei tästä näkökulmasta
ole oleellista, ellei aikalaiskuvaus sitä sellaisena tuo esiin. Päämääräni on huonetilakohtaisen värityksen
kuvauksen ohella selvittää, mitä merkityksiä eri käyttäjäryhmät värille antoivat tai kuinka yhteisiä nämä
merkitykset jälleenrakennuskaudella olivat. Maun käsite on tässä keskeinen, koska se havainnollistaa legitiimin ja populaarin arkkitehtuurin välisiä eroja tai mahdollisia yhtäläisyyksiä. Rajaan värinkäytön tarkastelun
siihen keskusteluun, jota sisustusten värityksistä käytiin jälleenrakennuskaudella. Keskusteluilla viittaan
kirjallisissa lähteissä käytyyn keskusteluun. Tämän tutkimuksen yhteydessä en ole tehnyt haastatteluja.
Toki olisi ollut mielenkiintoista haastatella edelleen elossa olevia arkkitehteja, sisustusalan ammattilaisia
ja arjen asukkaita. Aineistoni osoittautui alun epäilyistäni huolimatta työn edetessä riittävän kattavaksi jäl11 Esimerkiksi huonekalun tai esineen design arvo: esineen suunnittelija on tiedossa; esineen antiikkiarvo: kuinka vanha tai mer-

kittävä esine on kyseessä.
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leenrakennuskauden kodin sisustuksen värityksen hahmottamiseksi, enkä katsonut aiheelliseksi laajentaa
tutkimusaineistoani. Olen tutustunut julkaistuihin haastatteluihin12 ja Museoviraston keruuarkiston vuonna
1994 julistaman 39. muistitiedon keruukilpailun aineistoon. Arkkitehdit eivät puhu näissä haastatteluissa
väristä aivan kuten eivät puhuneet väristä Arkkitehti-lehdessäkään. Keruuarkiston kyselytutkimuksessa
koko kansan joukkoa edustavat vastaajat sen sijaan kuvailevat jälleenrakennuskauden rintamamiestalojen
tilojen värityksiä, vaikka sisustuksiin liittyvissä kysymyksissä väristä ei ole esitetty kysymyksiä. Sisustusten
yhteydessä ei aina puhuttu väristä tai materiaalista. En sivuuta näitä osioita tai osa-alueita tutkimuksessani,
vaan kuvaan sisustukset sellaisena kuin niistä tekstissä puhuttiin, ilman värityksiinkin viittaavia kommentteja. Sisustuksen värityksestä keskusteltaessa on merkityksellistä myös, se mistä ei puhuttu.
Aineistossani esiintyneitä värejä tai niistä laadittuja kuvauksia tarkastellessani joudun ottamaan kantaa
myös värin käsitteen sisältöön. Värillä tarkoitan visuaalista pinnan kromaattista havaittua ominaisuutta,
esimerkiksi materiaali-, maali- tai tapettipintaa. Perinteisten kromaattisten sävyjen ohella sijoitan käsitteen
väri piiriin myös valkoisen, mustan ja harmaan sävyt, sillä ero valkoisesta ja mustasta koostuvan harmaan ja
esimerkiksi sinisellä sävytetyn harmaan välillä saattaa olla häilyvä ja väitöskirjani keskeisen sisällön kannalta
epäoleellinen. Luen väri-käsitteeseen mukaan myös luonnonmateriaalien, kuten eri puulajien ja luonnonkivimateriaalien sekä tiilen luontaiset ja lajille tyypilliset sävyt ja niiden vaihtelut. Vaikka tarkastelen siis
myös kokonaisuudesta erotettuja värimalleja, tutkimukseni pääpaino on koko huonetilan värityksessä ja
sille annetuissa merkityksissä. Tarkan jälleenrakennuskauden väri- ja materiaalikartan tuottaminen ei ole
tutkimukseni kysymyksenasettelussa oleellista eikä tästä aineistosta käsin edes mahdollista. Värityksen
tarkastelun pääpaino on jälleenrakennuskaudelle ominaisessa tavassa käyttää väriä.

Tutkimuksen kysymyksenasettelu
Jälleenrakennuskauden kodin väritystä käsittelevän tutkimukseni tavoite on kahtiajakoinen, kuten johdannon alussa mainitsin. Tutkimukseni tavoitteena on ensinnäkin koota aineistoon perustuva kuvaus jälleenrakennuskauden kodin väreistä, sillä tällaista järjestelmällisesti laadittua kuvausta kodin sisustuksen väreistä
ei ole aiemmin tehty. Tätä kokonaisuutta lähestyn kysymällä Mitä värejä asuntojen sisätiloissa käytettiin?
Koska kyse on kolmiulotteisista huonetiloista, en tyydy laatimaan kaksiulotteista materiaali- ja värikartan
omaista kirjausta käytetyistä väreistä, vaan haluan tietää Miten näitä värejä käytettiin? Tämän kysymyksen

12 Olen tutustunut mm Rakennustaiteen seuran teettämiin haastatteluihin.
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avulla pureudun värinkäyttötapojen ohella väriin liitettyihin ei-näkyviin ominaisuuksiin, kuten merkityksiin
ja makukysymyksiin.
Tutkimukseni toinen tavoite, jälleenrakennuskauden legitiimiin ja populaariin arkkitehtuurin värinkäytön
tutkiminen, juontuu tutkimukseni esioletuksen sisällöstä. Väitöskirjani esioletuksena on, että jälleenrakennuskaudella arkkitehtien ja suuren yleisön kodin värinkäyttöön liittyvät mieltymykset olivat lähellä toisiaan. Menemättä aiheen varsinaiseen käsittelyyn tai johtopäätöksiin luonnehdin seuraavassa esioletuksen taustoja. Toisen maailmansodan jälkeen, jälleenrakennuksen ollessa kuumimmillaan, arkkitehtikunnan
enemmistö keskittyi asuntosuunnitteluun. Arkkitehdit suuntasivat huomionsa maallikoiden jokapäiväisen
asumisen kysymyksiin. Asuntokysymys johdatti arkkitehtien ammattikunnan keskustelemaan funktionalismin sisällöistä. Keskustelusta syntyi kiista, konsensusta ei saavutettu ja ammattikunta jakaantui puhtaamman funktionalismin, jota toiset kutsuivat rationalismiksi, ja perinteisemmän, osin romanttisen suuntauksen edustajiin. Etenkin romanttiset piirteet herättivät ankaraa kritiikkiä ammattikunnan sisällä. Vaikka
jälleenrakennuskautta pidetään asuntosuunnittelun kultakautena, arkkitehtikunnan legitiimi ydin paheksui
1940- ja 50-lukujen taitteen romanttista jaksoa. Tätä 1940-luvun puolivälissä alkanutta keskustelua käytiin Arkkitehti-lehden sivuilla 1950-luvun lopulle asti. Ammattikunnan sisältä kummunnut ankara kritiikki
ja vähättely romanttisia piirteitä sisältävää arkkitehtuuria kohtaan saivat huomiota. Arkkitehtikunnassa
oli monia, jotka urallaan kävivät töissään läpi tämän romanttisen jakson. Osa heistä palasi rationaalin
modernin piiriin, toiset löysivät oman käsialansa ja jatkoivat työtään rationaalista modernista poikkeavalla
tiellään. Kokonaisuutena ajanjaksosta syntyi vaikutelma, että arkkitehtien tiivis työskentely asuntosuunnittelun parissa ja sodanjälkeinen kodin piiriin keskittynyt, koko yhteiskunnan läpäissyt ilmapiiri vetivät
maallikot ja arkkitehdit lähelle toisiaan. Romanttiseen arkkitehtuuriotteeseen kiteytynyt kokemuksellinen
subjektiivisuus puhutteli tavallisia ihmisiä ja osaa arkkitehtikunnastakin. Päädyn tässä tutkimuksessa tarkastelemaan sitä, ovatko jälleenrakennuskauden arkkitehtien ja suuren yleisön mieltymykset kodin värien
käytöstä samansuuntaisia. Pohtimalla sitä, miksi juuri jälleenrakennuskaudella eikä jonakin toisena ajanjaksona arkkitehtien ja suuren yleisön värinkäytön mieltymykset olivat lähellä toisiaan, korostan esioletuksessa jälleenrakennuskauden erityislaatuisuutta. Toisaalta esioletuksen avulla tavoitteeni on ymmärtää
arkkitehtien ja suuren yleisön tapaa kohdata visuaalisia, arkkitehtuurin piiriin kuuluvia osa-alueita, jotka
tässä tutkimuksessa liittyvät jälleenrakennuskauden kodin sisustuksen väreihin. Tavoitteeni ei ole rakentaa
yleispätevää mallia, vaan päämääräni on laadulliselle, aineistolähtöiselle tutkimukselle ominaiseen tapaan
ymmärtää tutkittavaa aihetta.
Lähestyn tutkimuksen esioletukseen tukeutuvaa toista tavoitetta, jälleenrakennuskauden legitiimiin ja
populaariin arkkitehtuuriin liittyvää kodin sisustuksen värinkäyttöä pohtimalla eri toimijaryhmien tapoja
käyttää väriä tai suhtautua ehdotettuihin värinkäyttötapoihin. Miten arkkitehdit käyttivät väriä? -kysymyksen
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avulla selvitän ammattikunnalle tyypillistä tapaa käyttää väriä kodin tiloissa. Kysymys on ristiriitainen, sillä
on jo käynyt ilmi, että ammattikunta ei ollut kaikissa sisältökysymyksissä yhtenäinen. En näe kysymykseen
sisältyvää ristiriitaa ongelmaksi, vaan se saattaa pikemminkin monipuolistaa esioletuksen koettelua. Tässä
kysymyksessä haasteeksi muodostuu arkkitehtien puhumattomuus väristä oman ammattilehtensä, Arkkitehti-lehden sivuilla. Miten toimittajat sisustuslehdissä neuvoivat käyttämään värejä? -kysymyksen avulla tavoitteeni on ymmärtää, miten suurelle yleisölle suunnatussa sisustuslehdessä väristä puhuttiin. Sisustuslehden
toimittajat eivät arkkitehtien tapaan muodosta ammattikuntaa, vaan lehteen kirjoitti useita arkkitehtejä
ja sisustusarkkitehteja sekä henkilöitä, joiden koulutus ja jopa henkilöllisyys jäivät epäselväksi. Esimerkiksi
yhdessä päälähteistäni, Kaunis koti -lehdessä, Kysykää me vastaamme -palstan kaikki vastaukset olivat vailla
vastaajan nimeä. Tästä toimittajien kirjosta poimin erityisesti esiin omalla nimellään kirjoittaneet arkkitehdit, sisustusarkkitehdit ja taideteollisuuden edustajat. Vaikka arkkitehdit eivät omassa ammattilehdessä
puhuneet väristä, sisustuslehdessä aiheesta oli mahdollista kirjoittaa. Sisustuslehti muodosti foorumin, jolla
eri ammattikuntien edustajat kirjoittivat kodin sisustamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Puhe oli
suunnattu lukijoille, suurelle yleisölle, ei toisille sisustusalan ammattilaisille. Sisustuslehdessä ei esimerkiksi
puitu ammattilaisten sisäisiä kiistoja Arkkitehti-lehden tapaan. Miten suuri yleisö otti vastaan arkkitehtien ja
sisustuslehtien neuvot? -kysymyksellä tavoittelen esioletukseni sisältyvää populaaria näkökulmaa. Suuri yleisö
on kohderyhmänä hyvin heterogeeninen, eli käytännössä läpileikkaus tuon ajan yhteiskunnasta. Todennäköisesti lehden ostajat ja tilaajat olivat ylempää keskiluokkaa tai sitä varakkaampaa väkeä. Esimerkiksi Kaunis Koti -lehden tilaaja- ja ostajakunta oli näennäisesti pieni, mutta lehdet saattoivat kiertää kädestä käteen
laajankin ringin. Perheen rouvan tilaamat lehdet kiersivät ehkä tuttavapiirin ja palvelusväen luettavana.
Lehtien julkaisema lukijapalaute ja kysymyspalstat, joille lukijat lähettivät sisustukseen liittyviä kysymyksiä, muodostavat keskeisen osan tämän tutkimuskysymyksen aineistosta. Tarkastelen seuraavassa luvussa
yksityiskohtaisemmin lukija- ja kirjoittajakunnan rakennetta. Museoviraston keruuarkiston vuonna 1994
julistama 39. muistitiedon keruukilpailun aineisto, jonka jo aiemmin mainitsin, tuo osaltaan lisäaineistoa
tämän kysymyksen tarkasteluun. Tutkimuskysymysten herättämien pohdintojen ja tutkimuskysymyksiin
löytyneiden vastausten avulla koettelen tutkimukseni esioletusta: Onko aineistossani merkkejä arkkitehdeille
ja suurelle yleisölle yhteisistä makumieltymyksistä, ja mitä ne ovat?
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Menetelmä
Tarkastelen jälleenrakennuskauden asuntojen väritystä laadullisen tutkimuksen menetelmin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Olen koonnut sisällönanalyysin kohteena olevan teksti- ja valokuva-aineiston
aikakauslehdistä13. Sisällönanalyysini kohteena ovat Kaunis koti -lehden ja Arkkitehti-lehden jälleenrakennuskauden asunnon sisätiloja käsittelevien artikkelien valokuva-aineisto kuvateksteineen sekä sisätilan materiaaleja ja väritystä kuvaileva tekstiaineisto vuosilta 1948–1955. Työn kuluessa niukan valokuva-aineiston
rinnalle keskeiseksi lähteeksi nousi Kaunis Koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstan teksti- ja piirrosaineisto. Lisäksi olen täydentänyt aineistoani aikalaiskirjallisuudesta ja muista ajan lehdistä poimimillani
lähteillä.
Sisällönanalyysi on tekstianalyysi, jossa etsitään tekstin merkityksiä. Se on menetelmä, jolla saadut tiedot
voivat koskea dokumenttien sisältöä sinänsä tai niitä ilmiöitä, joita dokumenttien sisältö voi epäsuorasti
ilmaista tai josta se suoraan kertoo. Sisällönanalyysi ei ole standardoitu tekniikka, vaan menetelmä riippuu
tutkittavasta ongelmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–106; Pietilä 1976, 53.) Tutkimuksen aineisto kuvaa
tutkittavaa ilmiötä. Analyysin tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja
järjestää se tiiviiseen ja yleiseen muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatioita. (Tuomi & Sarajärvi
2002, 106.) Tekstin merkityksen etsimistä ohjaavat tutkimuskysymykset, joihin sisältöanalyysin avulla etsitään vastauksia. Esittelin tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset edellä otsikon Tutkimuksen kysymyksenasettelu alla.
Tutkimuksessani käytän teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Siinä analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta
valinnassa aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä. Kaikkiaan analyysissä on tunnistettavissa aikaisemman
tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei testaa teoriaa vaan pikemminkin aukoo uusia uria.
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 98–99.) Teoriasidonnaiselle analyysille on tyypillistä päättelyn logiikka eli abduktiivinen päättely, jossa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Sosiologian professori Pentti Alasuutari on todennut, että havaintoja ei sellaisenaan pidetä löydöksinä, vaan niitä
tarkastellaan johtolankoina, merkkeinä sellaisesta todellisuuden piirteistä tai ulottuvuuksista, jotka eivät
ole suoraan havaittavissa. Alasuutarin mukaan tällainen arvoituksen ratkaiseminen merkitsee sitä, että
tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta tehdään merkitystulkinta tutkittavasta
ilmiöstä. (Alasuutari (1993) 2001, 44; 2001, 34 ; Tuomi & Sarajärvi 2002, 97.) Tutkimuksessani ajatteluprosessissa rinnan ovat määrittelemäni peruskäsitteistö, historiallisen kirjallisuusanalyysin avulla piirretty kuva
13 Laadullisessa tutkimuksessa aineistona käytettävä kirjallinen materiaali voidaan jakaa kahteen luokkaan, yksityisiin doku-

mentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Yksityisiä dokumentteja ovat esimerkiksi puheet, kirjeet, päiväkirjat, muistelmat
ja sopimukset. Joukkotiedotuksen tuotteita ovat muun muassa sanoma- ja aikakauslehdet. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 86.)
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jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurista ja sen sosiaalisista taustoista sekä aikakauslehdistä Kaunis
koti ja Arkkitehti esiin tulevat johtolangat ja niistä rakentuvat aineistolähtöiset mallit.
Teoriasidonnainen sisällönanalyysi etenee aluksi aineiston ehdoilla, kuten aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä. Aluksi aineisto pelkistetään, minkä jälkeen pelkistetty aineisto ryhmitellään. (Tuomi & Sarajärvi 2002,
107.) Tutkimuksessani keskeisen aineiston muodostivat Kaunis koti- ja Arkkitehti-lehdissä vuosina 1948–55
julkaistu teksti-, piirros- ja valokuvamateriaali. Läpikäymällä systemaattisesti koko aineisto kokosin jokaista
asunnon huonetilaa kuvaavaan aineiston yhteen. Tämä koostamisvaihe hahmotti myös aineistossa olevat
eri huonetilojen painotuserot.
Pelkistämisvaiheen jälkeen aineistoa karsitaan ja tutkimusaineistosta pyritään tavoittamaan aineiston saturaatio eli kyllääntyminen, jossa tietty määrä aineistoa riittää tuomaan esiin sen teoreettisen peruskuvion,
joka tutkimuskohteesta on mahdollista löytää. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 89–90.) Aineistossa esiintyy sisällöllistä toistoa, joka tuo esiin ajanjaksolle tyypilliset piirteet. Pelkistämis- ja ryhmittelyvaiheessa valitaan
se saturaatio-aineisto, joka tyypillisimmin edustaa ajanjakson kyseisen huonetyypin värinkäyttöä. Kyllääntyneen aineiston tavoittamiseen liittyy kysymys siitä, haetaanko samuutta ja yhdenmukaisuutta vai erilaisuutta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 92). Tutkimuksessani ratkaisin tämän ongelman ottamalla huomioon kaikki
tyypillisiksi muodostuvat värinkäyttötavat. Jos tietyn huonetyypin yhteydessä nousi esiin enemmän kuin
yksi tyypillinen tapa käyttää väriä ja materiaaleja, ryhmittelin väritykset useampaan tyypillisten väritysten
ryhmään. Tässä jälleenrakennuskauden kodin tyypillisen värityksen hahmottamisessa myös muutoksen tarkastelulla oli merkittävä sija. Aineiston saturaation tarkastelu havainnollistaa sisätilan värityksen muutoksen ja tuo esiin jälleenrakennuskauden kodin tyypillisen värityksen.
Pelkistämisen ja ryhmittelyvaiheen jälkeen teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä seuraa abstrahointivaihe,
jossa tutkija muodostaa yleiskäsitteiden avulla kuvauksen tutkimuskohteesta (Hämäläinen, 1987). Aineiston laadullinen analyysi perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aluksi osiin hajotettu aineisto
käsitteellistetään ja kootaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110).
Tässä vaiheessa teoriasidonnaisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysiin tiet eroavat. Teoriaohjaavassa
sisällönanalyysin teoreettiset käsitteet tuodaan ulkoa, jo tiedettyinä, kun aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä käsitteet luodaan aineistosta käsin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 116.) Tässä tutkimuksessa ulkoa tuodut
käsitteet ovat tutkimuksen alussa esittelemäni käsitteet, joista keskeisimpiä ovat populaari- ja korkeakulttuurin määrittely, maun käsite sekä kodin, sisustuksen ja värityksen tarkastelun käsitteistö. Tämän rinnalla
historiallisen kirjallisuusanalyysin avulla piirtämäni kuva ajan arkkitehtuurista ja taideteollisuudesta sekä
näiden sosiaalisista taustoista luo taustan abstrahointivaiheen abduktiivisen päättelyn keinoin tehtävälle
kokonaisuuden uudelleenhahmottamiselle.
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Merkitsemiskäytäntöjä ja lyhenteitä
Viitteet merkitsen tekstiin suluissa. Alaviitteisiin merkitsen tarkentavat tiedot ja niiden viitteet. Alaviitteiden käytön yhteydessä merkitsen myös leipätekstin viitteen alaviitteen aluksi. Alaviitteissä Kysykää me
vastaamme -palstan kaikki lainaukset ovat suoria lainauksia, vaikka merkitsen ne ilman lainausmerkkejä.
Kysykää me vastaamme -palstaan viittaavan viitteen lopussa oleva k-kirjain ja siihen liittyvä numero ”k5”
tarkoittaa kysymyksen järjestysnumeroa. Merkinnällä (o.o.) eli olemassa oleva tarkoitan Kysykää me vastamme -palstan kysyjän omistamia huonekaluja ja esineitä. Tekstissä käytän seuraavia lyhenteitä: Aulikki
Herneoja, AH; Kaunis koti -lehti, KK; Kotiliesi-lehti, Kl; Kodin Neuvokki, KN.
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1. ARJEN, ARKKITEHTUURIN JA VÄRIN SUHTEESTA
Arkkitehti- ja Kaunis koti -lehdet muodostavat tutkimukseni keskeisen empiirisen aineiston, joka ilmentää
legitiimin ja populaarin arkkitehtuurin puhetta jälleenrakennuskaudella. Näiden lehtien artikkeleiden rinnakkainen tarkastelu johtaa pohtimaan kulttuurista vertailua. Tarkastelen rinnakkain arkkitehtuurin kentässä kahta kulttuurin käsitettä, jotka ovat legitiimi arkkitehtien ja arkkitehtuurin näkökulma sekä eletty
arkkitehtuuri ja sen käytännöt, jota nimitän populaariksi arkkitehtuuriksi. Pohdin näiden käsitteiden taustaksi kulttuurin käsitteen rakentumista yleisesti. Sosiologi Pierre Bourdieun määrittelemä maun käsite
havainnollistaa sosiaalisen aseman näkökulmasta populaarin ja legitiimin kulttuurin edustajien erilaista suhdetta arkkitehtuurin sisältöihin. Filosofi Richard Shustermanin maun käsitteen kritiikin avulla hahmotan
arkkitehtuurin muista taiteista poikkeavaa asemaa maun diskurssissa. Modernin käsite kuuluu tutkimuksessani myös keskeisiin ulkoa tuotuihin käsitteisiin. Rationaalin ja romanttisen modernin sisällöt liittyvät siihen
tapaan, jolla legitiimin ja populaarin edustajat hahmottavat rakennettua ympäristöä erilaisista lähtökohdista
käsin. Lopuksi luon katsauksen värin ja modernin arkkitehtuurin suhteeseen näihin käsitteisiin tukeutuen.
1.1 Arkkitehti-lehti ja Kaunis koti -lehti legitiimin ja populaarin ilmentäjinä
Arkkitehti-lehdellä oli selkeä suunnannanäyttäjän rooli suomalaisessa arkkitehtikunnassa. Se edusti ajan
arkkitehtikunnan valtaapitävän ytimen käsitystä suomalaisesta legitiimistä arkkitehtuurista ja määritteli,
mitä julkaistiin ja miten arkkitehtuurista puhuttiin. Arkkitehti-lehti oli Suomen ainoa arkkitehtuurijulkaisu, ja
sen kohderyhmänä olivat arkkitehdit. Kaunis koti -lehti oli jälleenrakennuskaudella ainoa suomalainen kodin
sisustajalle suunnattu aikakauslehti, ja sen kohderyhmänä oli suuri yleisö. Esittelen seuraavassa tarkemmin
Arkkitehti-lehden historian ja taustat sekä Kaunis koti -lehden vaiheet ja aseman sisustuslehtien kentässä
1940- ja 1950-lukujen taitteessa.
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1.1.1 Arkkitehti-lehti, legitiimin arkkitehtuurin äänitorvi
Arkkitehti-lehti on suomalaisen arkkitehtikunnan ammattilehti, jota julkaisee Suomen Arkkitehtiliitto
(1919– ) ja aikaisemmin sen edeltäjä Arkitektklubben (1892–1919). Lehden ensimmäinen numero Arkitekten
julkaistiin vuoden 1903 huhtikuussa Tekniska förening i Finland förhandlingar -julkaisun erillisliitteenä1. Lehden synty liittyy sekä suomalaisen lehdistön ripeään kehitysvaiheeseen vuosisadan vaihteessa että ammattikunnan kasvuun ja rakennustoiminnan lisääntymiseen. Arkkitehti-lehden kolmeksi sisällölliseksi päälinjaksi
hahmottuvat suomalaisen arkkitehtuurin dokumentointi, kansainvälisten virtausten välittäminen Suomeen
ja yhteyksien rakentaminen eri taiteenalojen välille. Alkuaikojen pieni ammattikunta ei tarvinnut lehteä
samalla tavalla kuin laaja, joka puolelle Suomea levinnyt ammattikunta2 . Lehden roolia muutti myös vuonna
1947 perustettu Arkkitehtiuutiset, johon siirtyivät osa ammattikunnan sisäisestä keskustelusta ja tiedottaminen liiton toiminnasta. (Nivari 1992, 255–260.)

Kuva 1. Asuntosuunnittelua julkaistiin jälleenrakennuskaudella Arkkitehtilehdessä.

Arkkitehti-lehden sisällöstä ja toimintatavasta on vuosikymmenien aikaan käyty ajoittain kiivaitakin keskusteluja. Käsitykset lehden roolista ja merkityksestä ovat vaihdelleet. (Nivari 1992, 255.) Esimerkiksi
Bertel Jung totesi liiton 50-vuotisjuhlissa vuonna 1943, että lehdessä julkaistut kirjoitukset ovat valaisseet
mitä parhaimmin ajan vallinneita virtauksia ja mielipiteitä niin ammattikunnan piirissä kuin laajemminkin
yhteiskunnassa (Jung, Arkkitehti 1943, 137). Samoissa juhlissa J. S. Sirén oli toista mieltä. Hän myönsi kyllä,
että lehti oli seurannut ajan ilmiöitä monipuolisesti ja valppaasti, mutta hänen mielestään lehti ei ollut
onnistunut saavuttamaan ”sitä varmaa arkkitehtonisten arvojen valööritajua”, joka oli ominaista muun
muassa tanskalaisten vastaavalle julkaisulle. Sirén arvelikin, että jälkipolvet näkevät vallinneen ajan vaikutuksen nimenomaan kielteisessä mielessä. (Sirén, Arkkitehti 1943, 141.) Arkkitehti-lehti on julkaisupolitiikallaan määritellyt, millainen rakentaminen on arkkitehtuuria. Matti K. Mäkinen on todennut, että lehden
sivujen kautta arkkitehti pääsi suomalaisen arkkitehtuurin historiaan ja että tie aukeni myös kansainvälisille
areenoille (Suomi rakentaa 7. Näyttelyluettelo, Mäkinen, 1986). Arkkitehti-lehti oli legitiimin valtaapitävän
arkkitehtuuriytimen tärkeä vaikutuskanava ja vallankäytön väline (Salokorpi 1990, 17).
Arkkitehti-lehden päätoimittajana suurimman osan 1950-lukua oli Nils-Erik Wickberg (1946–49; 1952–56;
1958–59). Kristiina Nivarin mukaan suomalaisen arkkitehtuurin nousukausi, 1950-luku, oli korkeasuhdanteen aikaa myös Arkkitehti-lehdelle. Projektiesittelyjä oli paljon, ja niihin liittyi toisinaan kommentoiva kir1 Arkkitehtiliiton edeltäjä Arkitektklubben oli Tekniska Föreningen i Finlandin jäsen (Nivari 1992, 255). Arkkitehtilehden pää-

toimittajat lehden julkaisemisesta alkaen 1950-luvun loppuun: Bertel Jung (1903–05); Waldemar Wilenius (1906–1907); Sigurd
Frosterus (1908–1911); Birger Brunila (1912–1916); Alarik Tavaststjerna (1917–1919); Carolus Lindberg (1921–1927); Martti
Välikangas (1928–1930); Hilding Ekelund (1931–1934); Yrjö Laine (1935–1936); Yrjö Lindegren (1937–1940); Aulis Blomstedt
(1941–1945); Nils-Erik Wickberg (1946–1949); Veikko Larkas (1950–1951); Nils-Erik Wickberg (1952–1956); Aarno Ruusuvuori (1956–1957); Nils-Erik Wickberg (1958–1959). (Arkkitehdin työ 1992, 338.)
2 Liiton jäsenmäärän kasvu: 1919, 33 jäsentä; 1925, 130 jäsentä; 1930, 179 jäsentä; 1935, 172 jäsentä; 1940, 250 jäsentä; 1945, 317
jäsentä; 1950, 368 jäsentä; 1955, 471 jäsentä; 1960, 584 jäsentä (Arkkitehdin työ 1992, 339).
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Kuva 3. Asuntotuotantoa julkaistiin, ja standardisointi oli keskeisenä
puheenaiheena. Kansikuvan sommitelma viestii tästä sisällöstä absrahoidusti.

Kuva 2. Aravalakeja vastaavat omakotitalojen tyyppipiirustukset esiteltiin
Arkkitehti-lehdessä.
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Kuva 4. Arkkitehti-lehden numero on edelleen omistettu asuntotuotannon esittelylle, mutta kansikuva on aiempaa abstraktisempi. Kannen
kuvitus viestii rationaaliin arkkitehtuuriin kuuluvasta modulaarisuudesta.
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joitus. Julkaistujen kirjoitusten määrä nousi oltuaan välillä melko pieni. Monissa artikkeleissa pohdittiin
arkkitehtuurin filosofiaa ja aatteellista pohjaa. Arkkitehti-lehti pyrki suuntautumaan myös kansainvälisesti
seuraamalla tiiviisti alan ulkomaisia lehtiä ja julkaisemalla lehden omaa aineistoa eri kielillä. (Nivari 1992,
258.) Tarkastelen Nils-Erik Wickberg arkkitehtuuripoliittista linjaa edempänä luvussa Arkkitehtuurin suuntaviivat.
Arkkitehti-lehdessä annetaan sijaa vuodesta 1953 alkaen säännöllisesti myös taiteelle ja taideteollisuudelle.
Nils Erik Wickberg ilmoittaa Arkkitehti-lehden 9–10/1952 pääkirjoituksessa ARK-sarja perustamisesta.
”Arkkitehti – Arkitekten -lehden palstatilan luovuttaminen taideteollisuudelle ja kuvaamataiteille ei sinänsä
ole mitään uutta. Tällaisina laajennetun ohjelman aikaisempina toteuttamisyrityksinä voitanee pitää muun
muassa numeroita 7–8/19463 , 1–2/19474 ja 1–2/1948 5 . Tarkoituksella saattaa nämä pyrkimykset kiinteämpään muotoon tultaisiin v. 1953 julkaisemaan joka kolmannessa numerossa arkkitehtuurin ohella materiaalia myös muilta aineellisen muotokulttuurin aloilta. Näiden neljän numeron tunnusmerkiksi tulisi kanteen
lehden nimen kolme ensimmäistä kirjainta.” (Wickberg, Arkkitehti 9–10/1952, 135.) Wickberg muistuttaa
myös, että neljä vuotuista ARK-numeroa ovat tilattavissa erikseenkin laajemman koti- ja ulkomaisen lukijakunnan tavoittamiseksi. Arkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen käsittelee yksityiskohtaisesti ARK-sarjan syntyvaiheita ja luotaa erikoisnumeroiden sisältöä artikkelissaan ””Lisää taidetta lehteen” – ARK-sarja 1953–66”
(Jetsonen, Arkkitehti 2/2003, 74–77). Jetsonen esimerkiksi valottaa, että ARK-sarjan julkaiseminen oli alun
perin Alvar Aallon idea. Aalto otti vahvan ja ehdottoman kannan taideteollisuuden tuomisen puolesta
Arkkitehti-lehteen. Aallon näkökulma oli ymmärrettävä, sillä hän oli Arkkitehtiliiton ohella myös Ornamon
jäsen, ja hänellä oli uransa alkuvaiheessa kiinteät yhteydet ornamolaisiin taideteollisuuspiireihin (Maunula,
ARS 5 1990, 160–161). Myös Aallon oma tuotanto kuvaa laaja-alaista kiinnostusta arkkitehtuurin ohella
taideteollisuuteen ja taiteeseen.
ARK-numeroita julkaistiin yhteensä neljäntoista vuoden ajan aina vuoteen 1966. ARK-numeroissa julkaistiin taideteollisuuden ohella myös rakennusten kohde-esittelyjä. Esimerkiksi Alvar Aallon, Erik Bryggmanin
3 Lehdessä julkaistiin Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema arkkitehti Uno Ullbergin hautamuistomerkki (Arkkitehti 7–8/1946,

88); arkkitehti Rafael Blomstedtin artikkeli ”Arabia ja sen taiteilijat” (Arkkitehti 7–8/1946, 106–-112); ”Suomalaista taideteollisuutta ”Nordisk konsthantverk” -näyttelyssä Tukholmassa” (Arkkitehti 7–8/1946, 113–115); sekä artikkelisarja aiheesta arkkitehti näyttämölavastajana.
4 Lehdessä julkaistiin arkkitehti Aulis Blomstedtin artikkeli ”Kuvataiteen näköaloja” (Arkkitehti 1–2/1947, 5–8); arkkitehti Marjatta Rankan artikkeli ”Lasten piirustuksia” (Arkkitehti 1–2/1947, 34–35); arkkitehti Rafael Blomstedtin artikkeli ”Lasia ja
tekstiiliä” (Arkkitehti 1–2/1947, 36–38); arkkitehti Aili Pulkan artikkeli ”Ilmari Tapiovaaran koottavia vientihuonekaluja” (Arkkitehti 1–2/1947, 39–40).
5 Lehdessä julkaistiin arkkitehti Alvar Aallon artikkeli ”Taimen ja tunturipuro” (Arkkitehti 1–2/1948, 7–10); Aino ja Alvar Aallon 25-vuotisnäyttelyn taideteollisia tuotteita; arkkitehtuuriosa näyttelystä julkaistiin myös (Arkkitehti 1–2/1948, 11–14); professori Anteri Rinteen artikkeli ”Ole Kandelinin muistonäyttely” (Arkkitehti 1–2/1948, 15–16); Arkkitehti Lauri Pajamiehen
suunnittelemassa Kaupunginkellaria esittelevässä artikkelissa oli useita lähikuvia sisustuksesta (Arkkitehti 1–2/1948, 17–23).
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ja Viljo Revellin töitä julkaistiin nimenomaan ARK-sarjan julkaisuissa. Arkkitehtikunta suhtautui taideteollisuuden tuomiseen ammattilehteen vaihtelevasti. Tarkastelen ARK-sarjan lehtien sisältöjä tarkemmin
jälleenrakennuskauden kodin sisustuksen taustoja käsittelevässä luvussa.
1.1.2 Kaunis koti -lehti populaarien aikakauslehtien kentässä
Muotoilu- ja sisustusjulkaisut ovat osa sitä julkisuutta, joka muodostui kodinsisustuksen ympärille 1800luvun jälkipuolella. Muotoilukeskustelun ajatusten leviämiseen liittyi aina olennaisesti lehti. Aluksi lehdet
suunnattiin enemmän tai vähemmän alan ammattilaisille. 6 Tästä on suomalaisena esimerkkinä itsenäisyyden
ajan ensimmäinen sisustuslehti sekä suomeksi että ruotsiksi julkaistu Domus, jossa tosin kuvanveisto ja
maalaustaidekin olivat keskeisesti esillä. Lehteä toimitti arkkitehti Gustaf Strengell, mutta suuntaristiriitojen vuoksi ohjat siirtyivät ensin sisustusarkkitehti Arttu Brummerin ja sitten taidearvostelijana tunnetun Nils Gustaf Hahlin käsiin. Lehti eli kuitenkin vain vuosina 1930–33. (Leino-Kaukiainen 1992, 253.)
Domus-lehden lakattua ilmestymästä markkinoilla ei ollut yksinomaan sisustamiseen keskittynyttä suomalaista lehteä (Malmberg 1991, 209–210). Toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa kuluttaminen ja
myös sisustuslehtien kuluttaminen levisi laajemmalle. Myös uusi keskiluokka ryhtyi muuttamaan, rakentamaan ja sisustamaan. Lehdillä oli tässä prosessissa tärkeä tehtävä informaation ja arvostusten välittäjinä.
(Sarontola-Weiss 2003, 154.)

Kuva 5. Aluksi kodin pienetkin yksityiskohdat olivat merkityksellisiä.

Myös yleisaikakauslehdissä käsiteltiin sisustamista. Kotiliesi oli yksi laajalevikkisimmistä yleisaikakauslehdistä7. Lehti eli voimansa tunnossa. Se kehitteli uusia tuotteita, ensin osastoina, sitten liitteinä ja lopulta
uusina lehtinä. Kotilieden neuvokit olivat monen alan opaskirjoja. (Malmberg 1991, 209–210.) Ne olivat
pehmeäkantisia teemallisia kirjan muotoon sidottuja oppaita, jotka käsittelivät kotiin liittyviä kysymyksiä
ruuanlaitosta, kodinhoidosta, käsitöistä aina terveydenhoitoon ja rakentamiseen. Kodin sisustamista käsittelevä Kodin neuvokki -sarjan teos Kätevä sisustaja ilmestyi vasta vuonna 1957 Birgitta Tikkasen toimittamana. Tuolloin sisustamiseen erikoistunut Kaunis koti -lehti oli ehtinyt ilmestyä jo lähes kymmenen vuotta.
Jälleenrakennuskaudella Kotiliesi-lehdessä oli vain vähän kodin sisustamiseen liittyviä artikkeleita, eikä niissä
juurikaan puhuttu väristä. Olen hyödyntänyt Kotiliesi-lehden artikkeleita täydentämään kuvaa maaseutu- ja
kesäasumisesta.
Myös naistenlehtien varhaisissa edustajissa annettiin vaatimattomia sisustusvinkkejä. Jokaisessa 1920- ja
1930-luvun naistenlehdessä oli runsaasti sisustukseen ja kodin kunnostamiseen liittyviä kirjoituksia. Koti6 Minna Sarantola-Weiss tarkastelee muotoilu- ja sisustuslehtien kansainvälistä historiaa seikkaperäisesti teoksessaan Sohva-

ryhmän historia 2003, 153–155.)

7 Sotaa seuranneina jälleenrakentamisen vuosina Kotiliesi ylsi historiansa korkeimpaan levikkiin, 234 000 kappaleeseen.
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liedessä8 esiteltiin sen alkuvuosikymmeninä kernaasti maalaiskoteja, kerrottiin niiden keittiöratkaisuista ja
perinnehuonekaluista. Eevan sivuilla komeilivat seurapiiri-ihmisten salonkikelpoiset kodit. Hopeapeilin ote
oli kultturelli tälläkin alueella. ”Muistuttaako suomalainen koti rihkamakauppaa?” Arttu Brummer kyseli
Hopeapeilissä 1937. (Malmberg 1991, 215–216.) Lehdessä esitellyt kodit viestivät lehden linjasta yleisemminkin.
Varsinaista asumisen ja kodin sisustamiseen liittyvää erikoislehteä saatiin odottaa pitkään. Vasta vuonna
1948 Yhtyneiden kuvalehtien tytäryhtiö Valiolehdet aloitti Kaunis koti -lehden kustantamisen. Lehti perustettiin Suomen Taideteollisuusyhdistyksen nimissä. (Malmberg 1991, 216.) Lehden päätoimittajaksi Yhtyneiden toimitusjohtaja Jorma Reenpää ja Valiolehtien toimitusjohtaja Kalervo Pakkala kutsuivat toimitusjohtaja Eva Paloheimon, säveltäjämestari Jean Sibeliuksen tyttären9. Lehden toimituspäällikkö ja ideoija oli
Veikko Karumo. Ensimmäisen toimituskunnan jäseninä, Suomen taideyhdistyksen nimeäminä, oli tunnettuja taiteilijoita ja asiantuntijoita, kuten Eva Anttila, Rafael Blomstedt, Kurt Ekholm ja Werner West. Taideteollisuusväki halusi lehdestä puhtaasti muotoiluun ja taideteollisuuteen keskittyvän erikoisjulkaisun ja
piti esikuvanaan ruotsalaista Form-lehteä. Veikko Karumon tähtäimessä taas oli suurta yleisöä kiinnostava
ja kehittävä kodin asialehti. (Malmberg 1991, 217.)
Veikko Karumo oli heti alusta asti vahva taustavaikuttaja. Heti lehden sisäänajon jälkeen Eva Paloheimo
luovutti päätoimittajan tehtävät vuonna 1949 nimellisestikin Veikko Karumolle.10 Taideteollisuusyhdistys
vetäytyi jo vuonna 1950 Kaunis koti -lehden taustalta ja Valiolehdet jatkoi yksin lehden kustantamista11.
Karumon aikaan toimituskunnan jäseninä olivat Kaj Franck, Werner West, Olavi Leka ja Olof Ottelin.
Taideteollisuusyhdistyksen vetäytymisestä huolimatta taideteolliset suunnittelijat osallistuivat yksityishenkilöinä lehden tekoon aktiivisesti.12
Kuva 6. Pienen kodin sisustuskysymyksiä käsiteltiin ja maaseudun asumiseen
alettiin kiinnittää huomiota.
8 ”Kotiliesi (perustettu 1922) otti tasapuolisesti huomioon kaupungin ja maaseudun kysymykset. Kotiliesi-lehteen perustettiin

9
10
11
12
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1941 neuvottelukunta, johon kutsuttiin aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhteiskunnan eri aloja edustava 15-jäseninen naisjoukko. Neuvottelukunnan eräänä tehtävänä oli lehden imagon laajentaminen. Siksi siihen valittiin edustajia niin kaupungeista
kuin maaseudultakin, ja myös vasemmiston edustusta vahvistettiin.” (Malmberg 1991, 209-210.)
Eva Paloheimo oli kultivoitunut ja hienovarainen taiteen ja taiteilijoiden ystävä. Lehden toimittamisesta hän ei paljoakaan tiennyt, saati sitten markkinointimahdollisuuksista, mutta hän oli mainio keulakuva ja hyvä sovittelija. (Malmberg 1991, 216.)
Toimitussihteerinä oli Pirkko Aro, ja lehden taitosta vastasi Marja Vuorelaisen jälkeen kokenut ja taitava Guni Knüpfer. Yksi
lehden ahkeria avustajia oli Birgitta Tikkanen, jonka tapa tehdä sisustusjuttuja oli uuttaluova aikakauslehdistössämme. (Malmberg 1991, 217.)
Taideteollisuusyhdistys oli yhä tyytymättömämpi yhteistyöhön ja lehteen ja varisinkin sen ulkoasuun. Toimituskuntaa ei kutsuttu ensimmäisen vuoden aikana kertaakaan koolle. Erik Kruskopf Suomen taideteollisuus -kirjassa 1989, 177, 178; Paatero
1994, 167.
Muun muassa Kaj Franck, Olof Ottelin, Armi Ratia, Olli Borg, Lasse Ollinkari, Rauha Aarnio ja arkkitehdeista Olavi Leka,
Maija Taimi ja Kyllikki Halme kirjoittivat Kaunis Koti -lehteen. (Paatero 1994, 167.)
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Toimitussihteeri ja päätoimittaja Veikko Karumo ajoi läpi ajatuksensa yleisölle suunnatusta ja sen makua
kehittävästä lehdestä. Kaunis koti -lehden palstoilla pyrittiin yhdistämään molemmat linjat, mutta pääpaino
oli yleisölehden puolella. (Leino-Kaukiainen 1992, 253–254.) Pulan hiljalleen helpottaessa asumisen ahtauteen, korvikemateriaaleihin, paperikankaalla päällystettyihin huonekaluihin, pahka-, tuohi- ja lastutöiden
yksitoikkoisuuteen kyllästyneissä suomalaisissa heräsi selvä vastareaktio. Malmbergin mukaan ihmiset
alkoivat avoimesti kaivata kauneutta käytännöllisyyden tilalle. Heitä kiinnostivat kotien kohentaminen,
uusien huonekalujen hankkiminen, koriste-esineet ja kaikki, mikä oli kaunista. (Malmberg 1991, 216–217.)
Pulakauden helpotuttua suomalaiset innostuivat uusimaan kotejaan, ja Kaunis koti vastasi ajan tarpeita.
Vuonna 1957 sen levikki oli 16 800 kappaletta. (Leino-Kaukiainen 1992, 253–254.) On muistettava, että
levikkimäärä ei suoraan anna kuvaa lukijamäärästä, sillä tuolloin lehtiä lainattiin ja vaihdettiin perhetuttujen
ja ystävien kesken.
Erikoislehtien aalto, joka alkoi jo 1940-luvun puolessavälissä, kohosi huippuunsa 1950-luvulla. Sen sysäsi
liikkeelle periaatteessa sama ilmiö kuin kolmekymmentäluvullakin. Kun tässä tapauksessa sotien synnyttämä pula alkoi väistyä ja ihmisten patoutuneet tarpeet purkautua, oli erikoislehtien sosiaalinen tilaus
valmiina. (Malmberg 1991, 225.) Ulkoasultaan Kaunis koti oli mustavalkoinen, 36-sivuinen vaatimaton julkaisu. Aluksi lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Eila Jokelan tultua päätoimittajaksi vuonna 1952 lehti
laajeni 44-sivuiseksi ja siihen alettiin painaa myös värikuvia, tosin hyvin niukasti13 . Kahta vuotta myöhemmin
vuonna 1954 Kaunis Koti alkoi ilmestyä kuusi kertaa vuodessa.

Kuva 7. Kaupunki- ja maaseutukotien ohella myös lomamajojen sisustuksista
annettiin neuvoja.

Kaunis koti -lehti eteni myötätuulessa. Se oli selvästi löytänyt oman linjansa siinä vaiheessa, kun toimittaja
Eila Jokela siirtyi Suomen Kuvalehdestä Kaunis koti -lehden päätoimittajaksi vuonna 1952. Kotimainen taideteollisuus eli loistokauttaan. Suomalainen design, jonka nousun sota oli katkaissut, ja suomalaiset taiteilijat kohosivat jälleen maailmanmaineeseen.14 Toimituskunta, johon näinä vuosina kuuluivat muun muassa.
Rauha Aarnio, Kaj Franck, Kirsti Ilvessalo, Olavi Leka, Yki Nummi, Antti Nurmesniemi, Olof Ottelin ja
Tapio Wirkkala, oli innolla mukana suunnittelemassa lehteä, jolle 1950-luvulla ei vielä ilmaantunut kilpailijoita. (Malmberg 1991, 226.) Vaikka lehti ei avoimesti tuonut esiin poliittista kantaansa, Minna SarantolaWeiss toteaa Kaunis koti -lehden edustaneen erityisesti päätoimittajansa Eila Jokelan hahmossa avoimesti

13 Kaunis koti -lehdessä oli värivalokuvia tarkasteluajanjaksonani 1948–1955 seuraavasti: 1952, 11 kpl; 1953, 9 kpl; 1954, 8 kpl;

1955, 15 kpl.

14 ”Tekstiilitaide ja huonekalumuotoilu kokivat niin ikään uuden tulemisen. Kaunis koti -lehdellä oli mistä valita: oli kiinnostavia

aiheita, oli hienoja saavutuksia, oli sytyttäviä taiteilijoita. Sellaiset taiteen alojen kärkiedustajat kuin Heidi Blomstedt, Kaj
Franck, Dora Jung, Lisa Johansson-Pape, Maija Isola, Birger Kaipiainen, Marjatta Metsovaara, Toini Muona, Antti Nurmesniemi, Armi Ratia, Ilmari Tapiovaaraa ja Tapio Wirkkala, kuuluivat lehden vakituiseen avustajakuntaan.” (Malmberg 1991,
225–226.)
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oikeistolaista ja kansalliskristillistä ajattelua15 , joka oli Sarantola-Weissin mukaan osa 1950-lukua. Eila Jokelan päätoimittajakausi jatkui aina vuoteen 1963. Vasta 1960-luvulla alkoi Suomessa ilmestyä muita kodin
sisustamista ja rakentamista käsitteleviä lehtiä.16
Edellä viittasin Veikko Karumon tavoitelleen Kaunis koti -lehdestä suurta yleisöä kiinnostavaa ja kehittävää kodin asialehteä. Eila Jokela nimesi Karumon linjasta poikkeavasti lehden lukijakunnaksi akateemiset
perheet ja muun sivistyneistön. Viisi vuosikymmentä myöhemmin Kristiina Paatero näki lehden sisällön
enemmän Karumon tapaan. Pateron mukaan esimerkiksi Kaunis koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstalla ”annetaan neuvoja mitä vaatimattomimpien kotien sisustamiseksi” (Paatero 1994, 168). Käsitys lehden
kohderyhmästä ei ollut yksiselitteinen. Palaan tähän kysymykseen kohdassa Kaunis koti -lehden lukijakunnan rakenne.

Kuva 8. Keittiöitä kehitetään 1950-luvun alkupuolella.

”Arjen merkityksellisyys oli lehden johtotähtenä ensimmäisestä numerosta viimeiseen, vaikka ongelmien
painopiste siirtyi kahdenkymmenen neljän vuoden aikana tavarapulasta tavaran paljouteen.” (SarantolaWeiss, 2003, 159, 161.) Minna Sarantola-Weiss kuvaa seuraavassa lehden linjaa vuosina 1965–1971. Lukuun
ottamatta painopisteen siirtymistä asuntosuunnittelun ja -politiikan suuntaan lehden sisällöllinen konsepti
oli Sarantola-Weissin kuvaileman kaltainen jo lehden alkuvuosina. ”[Kaunis Koti -lehden] painopiste oli
yhtäältä asuntopolitiikan ja -rakentamisen eri näkökulmissa ja toisaalta sisustuspulmien, värivalintojen,
valaistuskysymysten ja tekstiilihuollon ratkomisessa. Ahtaasti asuvat lapsiperheet ja myös perhettä perustavat nuoretparit olivat neuvonta-artikkelien keskiössä. Näiden käytännöllisten aiheiden rinnalla lehdessä
oli myös taide- ja kulttuurihistoriaa sekä kurkistuksia ihmisten koteihin. Avustajakunta oli paljolti sisustusarkkitehtuuria ja taideteollisuusalaa opiskelleita asiantuntijoita. Alaan erikoistuneita toimittajia ei vielä ollut
kovin monia. Lehdessä seurattiin jatkuvasti ulkomaista muotoilua, mutta pääpaino oli pohjoismaisessa,
ennen kaikkea ruotsalaisessa ja varsinkin tanskalaisessa muotoilussa. Keskieurooppalainen muotomaailma
koettiin vieraaksi.” (Sarantola-Weiss, 2003, 159, 161.)

15 Sarantola Weiss haastatteli Eila Jokelaa 29.1.1996. Jokelan mukaan Kaunis Koti -lehteä lukivat ennen kaikkea nuoret akateemi-

set perheet ja muu nuori sivistyneistö: ”Ja minä olen kyllä siitä niin iloinen, ei kyllä kommunismi haissut mistään suunnasta.”
Eila Jokelan arvoihin kuuluivat vaatimattomuus ja vaatimattomuuden kauneuden ihailu. Hän kertoo Sarantola-Weissin haastattelussa, että ei pelännyt mitään niin kovasti kuin nousukasmaisuutta, ja hän vahvistaa kitkeneensä tällaiset piirteet ilman
vastaväitteitä pois toimituskunnasta. (Sarantola-Weiss 2003, 109.)
16 Kodin maailma (1964–68) joka muutti nimensä Kodin Aitaksi 1967, kustantajana Saariston Kirjapaino Oy. Lehti jouduttiin
lakkauttamaan kannattavuusongelmien vuoksi vuonna 1968. Avotakka perustettiin vuonna 1967 Kustannusliike Apu-lehden
painamana. Kaunis koti -sulautettiin Avotakkaan vuonna 1971. (Malmberg 1991, 244, 259.)
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Kaunis koti -lehteen kirjoittaneet arkkitehdit, sisustusarkkitehdit ja taideteollisuuden
ammattilaiset
Kaunis koti -lehti on yksi tutkimukseni keskeisistä lähteistä. Vaikka en ottanut sukupuolinäkökulmaa yhdeksi
tutkimuskysymyksistäni, tutkimuksen aluksi katson välttämättömäksi tarkastella Ketkä Kaunis koti -lehteen
kirjoittivat?, Mistä artikkelit kertoivat? Haluan esittää nämä kysymykset siksi, että feministisen tutkimuksen
ulkopuolellakin kodin sisustaminen hahmottuu mielikuvissa selkeästi naisen osa-alueeksi. Minua kiinnostaa
selvittää, miten tämä mielikuva pätee aineistoni kirjoittajakuntaan. Keskityn nimenomaisesti niihin artikkeleihin, joita olen käyttänyt tutkimusaineistona. Kirjoittajia tarkastellessani kiinnitän huomiota sekä heidän
ammattiinsa sekä sukupuoleensa. Kiinnostavaa on myös tarkastella, mistä he kirjoittivat, miten artikkelin
aiheet korreloivat suhteessa kirjoittajan ammattialaan ja minkälainen oli kirjoittajien sukupuolijakauma.
Vuosina 1948–1955 Kaunis koti -lehteen kirjoitti sisustukseen ja värinkäyttöön liittyviä artikkeleita yhteensä
kahdeksan arkkitehtia, joista viisi oli naisia ja kolme miehiä: Irma Aaltonen, Irja Evanne, Kyllikki Halme,
Sulo Kalliokoski, Olavi Leka, Tarja Salmio-Toivanen, Sirkka Tarumaa ja Jouko Ylihannu. Artikkelit käsittelivät laajasti kodin sisustamista ja siihen liittyvää värinkäyttöä. Arkkitehdit toimivat monipuolisesti arkkitehtuurin eri osa-alueilla virkamiehinä, julkisyhteisöjen palveluksessa tai omassa toimistossaan. Irma Aaltonen kirjoitti tarkastelemanani ajanjaksona kaksi artikkelia Kaunis koti -lehteen. Näistä toinen käsitteli
kodin yksityistä luonnetta, ja toinen oli reportaasi Tapiolan asunto- ja sisustusnäyttelystä17. Aaltonen työskenteli artikkelien kirjoittamisen aikaan Aluesuunnitelmaliitossa, mutta oli siirtymässä yksityisyrittäjäksi
yhdessä puolisonsa Matti Aaltosen kanssa18 . Irja Ervanne kirjoitti vuonna 1954 kaksi artikkelia keittiön
suunnittelusta19. Hän oli pari vuotta aikaisemmin julkaissut yhdessä Kuopiossa asuvan arkkitehti AnnaLiisa Mertaoja-Nylundin kanssa keittiön suunnittelua käsittelevän kirjan Nykyaikainen keittiö. Varsinaisena
leipätyönään Irja Ervanne työskenteli Helsingin kaupungin kiinteistötoimiston tonttiosastossa 20 . Kyllikki
Halme oli tuottelias kirjoittaja. Hän kirjoitti Kaunis koti -lehteen sen ilmestymisestä alkaen21. Artikkelien
aiheet vaihtelivat kodin vihersisustamisesta kesäkodin sisustamiseen ja taiteilijakodin esittelyyn. Halme
työskenteli 1940-luvun lopussa arkkitehti Olli Saijonmaan arkkitehtitoimistossa, mutta siirtyi työskentelemään omaan toimistoonsa 1950-luvun alussa22 . Maaseudun Keskusrakennustoimistossa työskentelevä Sulo
17 Koti on yksityisasia (KK 4/1953, 10–11, 38); Tapiolan asunto- ja sisustusnäyttely (KK 3/1954, 14–17).
18 SAFAn vuosikirja 1952–53, 29; SAFAn vuosikirja 1954, 33; matrikkelitiedon mukaan hänellä oli vuodesta 1955 alkaen yhtei-

nen arkkitehtitoimisto puolisonsa Matti Aaltosen kanssa (SAFAn vuosikirja 1955, 27).

19 Maalaistalon keittiö (KK 2/1954, 12–15); Sisustan kaupunkiasunnon keittiön (KK 1/1954, 14–19).
20 SAFAn vuosikirja 1952–53, 47; SAFAn vuosikirja 1954, 51.
21 Väriä ja satua. Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan luona (KK 1B/1948, 10–13); Olohuone – kodin sielu (KK 2/1948, 28–30); Kesä-

laitumet kutsuvat (KK 2/1948, 5–8); Koti alkaa eteisestä (KK 2/1952, 32–33); Muuttokuorma lähtee kesämökkiin (KK 2/1953,
10–13); Viherkasvien sijoitus (KK 2/1954, 23–25); Levysoitin etsii muotoilijaansa (KK 4/1954, 23–25).
22 SAFAn vuosikirja 1948, 71; SAFAn vuosikirja 1949–50, 85; matrikkelitiedon mukaan hänellä oli vuodesta 1951 alkaen oma
arkkitehtitoimisto. SAFAn vuosikirja 1951, 65.
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Kalliokoski kirjoitti vuosina 1952–53 artikkelisarjan maalaisesta asumisesta23 . Olavi Lekan vuosina 1949–52
julkaistujen artikkelien24 aiheet olivat lähellä arkkitehtuuria ja käsittelivät teemoja saunan rakentamisesta
asunnon remontointiin ja matkareportaasiin. Leka työskenteli omassa arkkitehtitoimistossaan, jonka toinen osakas oli vuodesta 1952 alkaen arkkitehti Kirsti Arajärvi25 . Omassa arkkitehtitoimistossaan työskentelevä Tarja Salmio-Toivanen kirjoitti vuonna 1952 yhden artikkelin 26 , joka käsitteli omakohtaista kokemusta kauniista kodista. Sirkka Tarumaa kirjoitti Kaunis koti -lehteen vuonna 1948 yhden vihersisustamista
käsitelleen artikkelin, ja vuonna 1953 häneltä ilmestyi yhteensä kolme lastenhuoneen, makuuhuoneen ja
olohuoneen sisustusta käsittelevää linjanvetoartikkelia27. Suomen Matkailuyhdistyksen arkkitehti28 Jouko
Ylihannu kirjoitti yhden taideteollisuuden tilaa käsittelevän kriittisen artikkelin29 yhdessä tekstiilitaiteilija
Rauha Aarnion kanssa vuonna 1952. Arkkitehdit kirjoittivat freelancereina Kaunis koti -lehteen, mutta heidän päivätyönsä oli toisaalla. Motiivia kirjoittamiseen on vaikea päätellä, mutta tuskin muutaman artikkelin
kirjoittamisen taustalta ainakaan taloudellisia syitä löytyi. Olavi Leka oli kirjoittajajoukon ainoa arkkitehti,
joka oli Kaunis koti -lehden toimituskunnan jäsen vuosina 1951–1955. Toimituskunnan jäsenyys asettaa tiettyjä paineita kirjoittamiselle, mutta Lekan osalta tämäkään motiivi ei pitänyt paikkaansa, sillä kaksi hänen
kolmesta artikkelistaan ilmestyi jo ennen toimituskunnan jäsenyyttä. Uuden, arkkitehtuuria lähellä olevan
aikakauslehden ilmestyminen on todennäköisesti innostanut arkkitehteja kirjoittamaan, sillä olihan Kaunis
koti -lehti ensimmäinen suomalainen sisustuslehti sitten lyhyen aikaa 1930-luvulla ilmestyneen Domuksen.
Keskustelu Arkkitehti-lehden ARK-julkaisujen perustamisen tiimoilta on ollut omiaan innostamaan myös
arkkitehteja kirjoittamaan sisustamiseen ja taideteollisuuteen liittyvistä aiheista.
Jälleenrakennuskaudella arkkitehdit ja sisustusarkkitehdit työskentelivät kiinteässä yhteistyössä. Taidehistorioitsija Pekka Korvenmaa on todennut sisustusarkkitehti Eero Kedon tapaan, että sotien jälkeen
arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien työ tiivistyi. Kysymys ei enää ollut pelkästään suunnittelusta, joka tähtäsi pääsuunnittelijan asettaman toiminnallisen tavoitteen toteuttamiseen, vaan sisustusarkkitehdin oman
tavoitteellisen lisän tuomisesta kokonaisuuteen. (Korvenmaa 1999, 130; Keto 1999, 154.) Toisaalta arkki-

23 Olen siteerannut Kallioniemen artikkeleista yhtä: Maalainen asuminen III, Kalusteet (KK 1/1953, 9–13).
24 Kaakelikoti (KK 4/1949, 28–29); Vanha huoneisto saa uudet kasvot (KK 3/1950, 9); Rakennan saunamajan (KK 1/1952,

19–26).

25 SAFAn vuosikirja 1949–50, 99; SAFAn vuosikirja 1951, 79; matrikkelitiedon mukaan hänellä oli vuodesta 1952 alkaen yhtei-

nen arkkitehtitoimisto Kirsti Arajärven kanssa. SAFAn vuosikirja 1952–53, 89.

26 Millainen on minun mielestäni kaunis koti (KK 1/1952, 6–8).
27 Koti keitaaksi (KK 3/1948, 18–19, 29); Makuuhuone ja Me (KK 3/1953, 30–33); Lastenhuone ja koti (KK 4/1953, 26–29); Olo-

huone – kodin keskus (KK 2/1953, 20–28).

28 SAFAn vuosikirja 1952–53, 153; vuoden 1954 matrikkelitiedoissa on myös maininta omasta arkkitehtitoimistosta. SAFAn

vuosikirja 1954, 162.

29 Taideteollisuutemme tienhaarassa (KK 1/1952, 34–37).
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tehdin ja sisustusarkkitehdin ammattikuva ei ollut aina eriytynyt. Arkkitehteja toimi myös sisustusarkkitehdin tehtävissä.
Kaunis koti -lehteen kirjoitti vuosina 1948–1955 sisustuksesta ja värinkäytöstä yhteensä kuusi sisustusarkkitehtia, joista vain yksi oli nainen ja loput viisi miehiä: Olli Borg, Olavi Lieto, Lea Nevanlinna, Lasse Ollinkari,
Olof Ottelin ja Werner West. Arkkitehtikirjoittajista vähemmistö oli miehiä, mutta sisustusarkkitehtuurin
puolella kirjoittajakunta oli selvästi miesvaltainen. Vuosina 1951–54 Olli Borg kirjoitti kolme artikkelia,
joista kaksi keskittyi taideteollisuusnäyttelyiden esittelyyn, ja yhden teemana oli ruokailutila30 . Olavi Lieto
kirjoitti vuonna 1949 yhden artikkelin, joka käsitteli värien osuutta kodin viihtyisyyteen31. Lea Nevanlinnan artikkeli käsitteli kodin sisustuksen uutuutta, sälekaihtimia32 . Lasse Ollinkarin teemana Kaunis koti
-lehden vuoden 1949 artikkelissa oli rottingin käyttö kalusteissa ja sisustuksissa33 . Olof Ottelin oli Borgin
tapaan tuottelias, ja hänkin kirjoitti vuosina 1949–1953 yhteensä kolme artikkelia, joista kaksi liittyi ulkomaisiin teemoihin, ja yhdessä hän paneutui olohuoneen kalustamiseen34 . Werner West esitti suomalaisen
huonekaluteollisuuden tilasta katsauksen ensimmäisessä artikkelissaan, joka julkaistiin Kaunis koti -lehden
näytenumerossa vuonna 1948. Kaksi muuta artikkelia ilmestyi vuosina 1953–53, ja ne käsittelivät vanhan
ja uuden yhdistämistä kodin sisustuksessa sekä olohuoneen ja pihan suhdetta. 35 Sisustusarkkitehdeista
Borg, Ottelin ja West olivat kukin kolmella artikkelillaan kaikkein tuotteliaimpia kirjoittajia. Artikkelien
kirjoittajista Borg (1954–55) ja Ottelin (1951–55) valittiin Kaunis koti -lehden toimituskunnan jäseniksi36 .
Werner West oli toimituskunnan jäsen lehden ilmestymisestä alkaen koko tarkastelujaksoni ajan. Sisustusarkkitehtien artikkelit painottuivat yleensä irtokalusteiden ja taideteollisuuden puolelle. Arkkitehtien
teemat käsittelivät kodin tiloja sisustusarkkitehteja laaja-alaisemmin, ja aiheet olivat suuntautuneet myös
rakentamiseen. Rajoja ylitettiin kuitenkin puolin ja toisin. Sekä arkkitehdit että sisustusarkkitehdit kirjoittivat sisustuksen väreistä ja materiaaleista.
Sisustusarkkitehtien ohella myös muut taideteollisen alan ammattilaiset kirjoittivat Kaunis koti
-lehteen. Tekstiilitaiteilijoista Rauha Aarnio, Leena Nummi ja Armi Ratia sekä taiteilijoiksi tai teollisuustai30 Ruokailutila (KK 1/1951, 10–11); Taideteollisuusnäyttely puntarissa (KK 1/1953, 19–26); Taideteollisuusnäyttely 1953. Huone-

kalut ja valaisimet (KK 1/1954, 30–31, 37).
Värit luovat viihtyisyyttä (KK 3/1949, 6–7).
Jospa hankkisin sälekaihtimet (KK 2/1953, 16–17).
Rottingin suosio kasvaa (KK 1/1949, 22–24, 31).
Vilkaisemme Englantiin (KK 4/1949, 19); Seurusteluryhmä (KK 1/1950, 8–9); Hans J. Wegner – tanskalaisen tuolitaiteen
mestari (KK 1/1953, 14–15).
35 Huonekaluteollisuutemme tämänhetkinen tilanne (KK 1A/1948, 18–19, 25); Taas laajenee olohuone vilpolaan ja puutarhaan
(KK 2/1953, 38–40); Vanhojen ja uusien huonekalujen yhdistäminen (KK 4/1954, 14–17).
36 Borg oli kirjoittanut kaksi kolmesta artikkelistaan ennen toimituskuntaan valitsemista (1954–55), ja Ottelin kaikki artikkelit
olivat ilmestyneet jo ennen jäsenyyttä. (1951–55). (KK:n vuosikerrat 1948–1955)
31
32
33
34
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teilijoiksi itseään kutsuvat Kaj Franck, Yki Nummi ja Eero Rislakki kirjoittivat kukin, Nummea lukuun
ottamatta, kaksi artikkelia Kaunis koti -lehteen. Nummi muita tuotteliaampana kirjoitti vuosina 1952–54
kaikkiaan neljä artikkelia, jotka käsittelivät seinäpintojen värejä, tapetin valintaa sekä valaistusta37. Rauha
Aarnio kirjoitti vuosina 1952–54 kaksi artikkelia, joista ensimmäisen yhdessä arkkitehti Jouko Ylihannun
kanssa, kuten edellä totesin. Toinen Aarnion artikkeleista oli matkakuvaus Milanon suurmessuilta. 38 Leena
Nummen vuosina 1952–54 kirjoittamat artikkelit käsittelivät maton valintaa ja kesämökin tekstiilejä 39. Armi
Ratia käsitteli toisessa artikkelissaan Nummen tapaan maton valintaa, ja toisen artikkelin teemana olivat
painokankaat 40 . Ratian artikkelit ilmestyivät vuonna 1951, eli samana vuonna kun Marimekko Oy perustettiin. Kaj Franckin artikkelit ilmestyivät 1949–51, ja niiden teemana oli taideteollisuus. Toinen artikkeli
oli keskustelumuotoinen, ja siinä Kaj Franck ja Kerttu Niilonen puhuivat taideteollisuudesta. 41 Franck oli
taideteollisuuden artikkelien kirjoittajista ainoana Kaunis koti -lehden toimituskunnan jäsen42 . Eero Rislakki
kirjoitti kaksi artikkelia, joiden teemat käsittelivät yksiön sisustamista43 . Taideteollisuuden alan kirjoittajatkaan eivät siten pitäytyneet tiukasti vain oman ammattialansa teemoissa.
Ammatillisesta näkökulmasta katsottuna kodin sisustaminen ei ollut pelkästään naisten aluetta, vaan sisustamiseen liittyvistä teemoista kirjoittivat miehet siinä missä naisetkin. Myöskään ammattialakohtaiset rajaaidat eivät olleet kovin korkeita, vaan niin arkkitehdit, sisustusarkkitehdit kuin taideteollisten alojen edustajakin kirjoittivat sujuvasti arkkitehtuuriin, sisustukseen ja taideteollisuuteen liittyvistä teemoista. Toki
ammattialakohtaiset painotukset näkyivät ja tietyt aiheet ja ammattialat olivat naisvaltaisempia kuin toiset,
mistä esimerkkinä voi mainita tekstiilitaiteen.
Kaunis koti -lehden lukijakunta
Edellä Kaunis koti -lehden päätoimittajilla Veikko Karumolla ja Eila Jokelalla sekä myöhemmin lukijakuntaa
pohtineella Kristiina Paaterolla oli erilaiset käsitykset lehden kohderyhmästä. Kartoitin vuosien 1948–55
Kysykää me vastaamme -palstan kysyjät ja jaoin heidät neljään kategoriaan asumisväljyyden mukaan: varak37 Seinävärit ja seinäpaperit (KK 4/1952, 36–38); Tarkoituksenmukainen värivalinta (KK 3/1953, 18–21, 42); Kuvio sisustuksessa

(KK 1/1954, 6–7); Oikea valaisin oikeaan paikkaan (KK 6/1954, 12–13, 36).

38 Taideteollisuutemme tienhaarassa (KK 1/1952, 34–37), yhdessä Jouko Ylihannun kanssa; Talo ilman rajoja (KK 5/1954,

32–33).

39 Hyvä matto (4/1954, 26–27, 38); Valitsen kesämökin tekstiilejä (KK 3/1954, 19–21).
40 Matto palvelee kotia (1/1951, 14–16); Painokankaat tuovat väri-iloa (KK 2/1951, 10–11, 34).
41 Taideteollisuutemme esittäytyy (KK 1/1949, 14–16); Katselemme taideteollisuutta (KK 1/1951, 8–9, 34), yhdessä Kerttu Niilo-

sen kanssa.

42 Franck oli KK:n toimituskunnan jäsen vuosina 1949–1953 KK 1/1953 oli viimeinen lehti, jossa Franckin nimi mainitaan toi-

mituskunnan jäsenluettelossa. (KK:n vuosikerrat 1948–1955)

43 Mutta yksiönkin voi sisustaa hauskasti (KK 2/1949, 16–17); Huoneesta syntyy huoneisto (KK 3/1949, 11).
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kaisiin (A), hyvin toimeentuleviin (B), ansioiltaan keskitasoisiin (C) ja vaatimattomasti toimeen tuleviin
(D). Tein jaon saadakseni paremman käsityksen Kaunis koti -lehden lukijakunnasta kysymyspalstan valossa.
Minua kiinnosti selvittää taustaa Karumon, Jokelan ja Paateron näkemyksille lukijakunnan rakenteesta.
Vertasin Kysykää me vastaamme -palstan kysymyksessä annettua perheen päälukua asunnon huoneiden
lukumäärään. En käyttänyt jaottelussa tilastollista menetelmää, sillä aineistoni on suhteellisen pieni ja päämääräni on ainoastaan havainnollistaa lukijakunnan rakennetta. Kysymyksenasetteluni kannalta epämääräiset kysymykset, joista ei ilmennyt perheen pääluku tai asunnon koko, jätin tarkastelun ulkopuolelle. Suljin
tarkastelun ulkopuolelle myös kysymykset, jotka koskivat kesämökin sisustamista. 44
Varakkaiksi kysyjiksi, kategoriaan A, luokittelin seitsemän kysyjää: tilavan virka-asunnon sisustamisesta
kysyneen nimimerkki ”Agronomi A.M”:n (KK 3/1948, k1); 3h+k:n sisustamisesta nuorelle parille ja vauvalle
kysyneen Keijo Tuomen (KK 3/1949, k1); nimimerkin ”Uuteen kotiin” kolmihenkisen nuoren perheen (vanhemmat ja puolivuotias lapsi), joka kysyi 4h+k:n sisustamisesta (KK 3/1954, k1); nimimerkin ”Kihlapari”,
joka oli vailla neuvoa 3h+k:n sisustamisesta (KKi 6/1954, k1) sekä nimimerkin ”Pitkän tähtäimen suunnitelma”, joka kysyi neuvoa 4h+k:n sisustamisessa nelihenkisen perheen (vanhemmat ja kaksi leikki-ikäistä
lasta) ja kotiapulainen tarpeisiin (KK 1/1955, k3). Mukana olivat myös nimimerkki ”Kauniin Kodin Ystävät”,
joka kysyi neuvoa talonsa sisustamisesta kolmihenkisen perheen (vanhemmat ja 9-vuotias poika) tarpeisiin (KK 2/1955, k2) sekä nimimerkki ”Viihtyisä koti”, joka kysyi neuvoa 5h+k:n asunnon sisustamiseksi
50-vuotiaan pariskunnan ja heidän täysikasvuisen, toimessa olevan tyttärensä tarpeisiin (KK 3/1955, k1).
Varakkaiksi luokittelemieni kysyjien ryhmä A oli heterogeeninen. Yhteisenä nimittäjänä oli kodin asumisväljyys: huoneiden lukumäärä oli sama tai suurempi kuin perheen pääluku.
Hyvin toimeentulevien kategoriaan B sijoitin suurimman osan eli kolmekymmentä kysyjää. He olivat pääasiassa nuoriapareja tai kihlapareja, jotka kysyivät neuvoja kaksion sisustamisessa45 , tai yksin asuvia henkilöitä, jotka kysyivät neuvoja kaksion sisustamisessa46 . Yksin asuvat olivat pääasiassa virkanaisia tai opettajia, mutta mukaan mahtui myös muutama hyvin toimeentuleva poikamies. Kategoriaan B sisällytin myös
perheet, joiden huoneluku oli yhtä vähemmän kuin pääluku, esimerkiksi nelihenkinen perhe (vanhemmat
ja kaksi alle kouluikäistä lasta) halusi neuvoja 3h+k:n sisustamiseen47. Parissa tapauksessa olen hyväksynyt
44 Näitä tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta epämääräisiä kysymyksiä tai kesämökkejä koskevia kysymyksiä oli yhteensä

kolmasosa eli 31 90:stä.

45 Nuori pari tai kihlapari ja 2h+k, 11 kpl (KK 2/1948, k3; KK 2/1949, k2; KK 2/1950, k2; KK 3/1951, k3; KK 4/1951, k3; KK

1/1952, k1; KK 2/1952, k1; KK 2/1952, k2; KK 3/1952, k3; KK 2/1954, k1; KK 4/1954, k1).

46 Virkanaisen kaksioita, yhteensä 6 kpl (KK 2/1949, k1; KK 1/1950, k3; KK 3/1950, k3; KK 4/1950, k1; KK 4/1952, k2; 4/1955,

k1).

47 Nelihenkisen perheen 3h+k:n sisustajat, yhteensä 10 kpl (KK 2/1950, k1; KK 3/1950, k1; KK 1/1951, k2; KK 1/1951, k3; KK

4/1952, k1; KK 2/1953, k1; KK 1/1954, k3; KK 5/1954, k2; KK 4/1955, k2; KK 5/1955, k1).
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tähän kategoriaan myös kolmihenkisen perheen kolmion sisustajat, jos asunto oli pieni48 . Yhteisenä piirteenä kategoriassa B oli, että kukaan perheen jäsenistä ei nukkunut olohuoneessa.
Kolmanteen kategoriaan C sijoitin ansioiltaan keskitasoiset kodin sisustajat, joita kertyi 12. Sijoitin tähän
ryhmään yksiössä asuvat virkanaiset 49 sekä kaksiota sisustavat kolmihenkiset perheet 50 . Kysyjien joukossa
oli yksi pariskunta, joka asui alkovillisessa yksiössä 51. Yhteisenä piirteenä kategoriassa C oli, että joku tai
jotkut perheenjäsenistä nukkuivat olohuoneessa.
Vaatimattomasti toimeentulevien kategoriassa D asumisväljyys oli kaikkein tiukin. Tässä ryhmässä seitsenhenkinen perhe kysyi kolmion tai 4h+k:n sisustamisesta (KK 4/1949, k1; KK 6/1955), viisihenkinen perhe
kaksion sisustamisesta (KK 1/1953, k3; KK 4/1954, k5) tai nelihenkinen perhe kaksion sisustamisesta (KK
4/1953, k1; KK 2/1955, k1). Sijoitin myös yksiössä asuvat pariskunnat tähän kategoriaan52 . Kategoriaan D
kertyi yhteensä kymmenen kysyjää. Tämän ryhmän kysyjät asuivat ahtaasti.
Kaunis koti -lehden lukijakunnan rakenteesta voi Kysykää me vastaamme -palstan kysymysten analysoinnin
perusteella todeta, että lukijoista varakkaita (A) oli vajaa kymmenesosa (7 kpl), hyvin toimeentulevia (B)
oli puolet (30 kpl), ansioiltaan keskitasoisia (C) oli viidesosa (12 kpl) ja vaatimattomasti toimeentulevia (D)
oli vajaa viidesosa (10 kpl). Kysyjistä selvästi yli puolet oli varakkaita tai hyvin toimeentulevia, ja keskitasoisesti tai vaatimattomasti toimeentulevia oli noin kaksi viidesosaa eli selvästi alle puolet. Tämän tarkastelun
perusteella lukijoiden painopiste on hyvin toimeentulevien joukossa, vaikka kokonaisuutena lukijakunta olikin laaja. Todellisuudessa keskitasoisesti tai vaatimattomasti toimeentulevien joukko saattoi olla suurempi,
sillä juuri tällä vähävaraisemmalla joukolla oli hyvin toimentulevia suurempi kynnys lähettää kysymyksensä
lehteen. Tähän tukeutuen otaksun, että otantani vääristää lukijakunnan rakennetta varakkaiden ja hyvin
toimeentulevien hyväksi.

48 Kolmihenkisen perheen 3h+k:n sisustajat, yhteensä 3 kpl (KK 4/1951, k1; KK 1/1955, k2; KK 4/1955, k3).
49 Yksiötä sisustavat virkanaiset, yhteensä 4 kpl (1B/1948, k1; KK 1/1954, k1; KK 4/1954, k4; KK 5/1954, k1).
50 Kaksiota sisustavat kolmihenkiset perheet, yhteensä 7 kpl (KK 4/1949, k2; KK 1/1950, k1; KK 2/1951, k2; KK 3/1951, k2; KK

4/1951, k2; KK 1/1952, k2; KK 3/1953, k2).

51 Alkovillista yksiötä sisustava pariskunta (KK 1/1955).
52 Yksiössä asuvat pariskunnat, yhteensä 4 kpl (KK 3/1949, k2; KK 1/1954, k2; KK 2/1954, k3; KK 4/1954, k2).
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1.2 Kulttuurinen vertailu: korkea- ja populaarikulttuuri ja maun käsite
Korkea- ja populaarikulttuurin määrittämiseksi on ensin määriteltävä, mitä kulttuurilla tarkoitetaan. Kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta kielentutkimukseen perehtynyt Raymond Williams53 ehdottaa sanan
kulttuuri kuvaamiseksi kolmea yleistä määritelmää. Ensimmäisessä merkityksessä Williams määrittää kulttuurin älyllisen, henkisen ja esteettisen kehittymisen yleisiksi prosesseiksi (Williams 1983, 90). Voidaan esimerkiksi puhua länsieurooppalaisen kulttuurin kehittymisestä viittaamalla suuriin filosofeihin, taiteilijoihin
ja runoilijoihin (Storey 1993, 2). Toisessa merkityksessä kulttuuri määritellään ihmisten, jonkin ajanjakson
tai ryhmän tietynlaiseksi elämäntavaksi (Williams 1983, 90). Tässä tapauksessa länsieurooppalaisen kulttuurin kehitystä tarkasteltaessa mainittaisiin esimerkiksi kirjallisuuden, lomanvieton, urheilun ja uskonnollisten festivaalien kehittyminen. Williamsin tarkoittaman kulttuuri-sanan toisessa merkityksessä viitataan
elettyyn kulttuuriin tai kulttuurin käytäntöihin. (Storey 1993, 2). Kolmannessa määritelmässä kulttuurilla
tarkoitetaan älyllisen ja erityisesti taiteelliseen aktiivisuuden toimia (works) ja käytäntöjä (Williams 1983,
90). Tässä merkityksessä kulttuurin yhteydessä on luvallista puhua saippuaoopperoista, popmusiikista ja
sarjakuvista, joihin yleensä viitataan kulttuurisina teksteinä. Kulttuurintutkija54 John Storey toteaa Williamsin kulttuurimerkitysten määritelmistä, että puhuttaessa populaarikulttuurista käytetään yleensä kulttuurisanan toista ja kolmatta merkitystä. (Storey 1993, 2.) Omassa tutkimuksessani tarkastelen rinnakkain kulttuurin käsitettä Williamsin määrittelemän ensimmäisen merkityksen näkökulmasta, joka arkkitehtuurin
tutkimusalassa tarkoittaa legitiimiä arkkitehtien ja arkkitehtuurin näkökulmaa, sekä toisen ja kolmannen
merkityksen näkökulmasta. Arkkitehtuurin näkökulmasta Williamsin toisella kulttuurin merkityksellä viitataan elettyyn arkkitehtuurin tai arkkitehtuurin käytäntöihin. Williamsin kolmannen kulttuurin määritelmän
avulla on mahdollista tarkastella älyllisen ja erityisesti taiteelliseen aktiivisuuden toimia ja käytäntöjä, jotka
arkkitehtuurin osa-alueella viittaavat esimerkiksi itse tekemiseen ja perinteiseen kansanrakentamiseen.
Sivuan tässä tutkimuksessa kansanrakentamista vain maaseutuasumisen yhteydessä, koska se nousee aikalaiskeskusteluissa yhdeksi keskeiseksi aiheeksi.
Jälleenrakennuskauden ajankohtaan nähden Williamsin toiseen ja kolmanteen merkitykseen tukeutuva
kulttuurimääritelmä on kuitenkin ongelmallinen. Perinteisesti 1940- ja 50-lukujen kodin sisustamista ei ole
katsottu kuuluvaksi populaarikulttuuriin esimerkiksi romanttisen viihdekirjallisuuden tai kevyen musiikin
tapaan. Ajallisesti populaarikulttuurilla viitataan yleensä myöhäisempään ajankohtaan ja massakulttuurin
ilmiöihin.

53 Raymond Williams toimii professorina Jesus College, Cambridgessä Britanniassa.
54 John Storey opettaa Sunderlandin yliopistossa kulttuurintutkimusta, ja hänen erikoisalaansa ovat 1800- ja 1900-lukujen popu-

laarikulttuuri ja kulttuurianalyysi.
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Populaaritaiteen juuret ovat kuitenkin itse termiä vanhemmat55 . Filosofi, esteetikko David Novitz toteaa,
että uudet taidemuodot vetosivat tietoisesti yleisön kiinnostuksen kohteisiin. Ne pyrkivät viihdyttämään,
sivistämään ja ennen kaikkea vangitsemaan yleisön mielikuvituksen. Novitz mainitsee yhtenä esimerkkinä
aikakauslehdet. (Novitz 1997, 20.) Edellä käsittelin aikakauslehtien tuloa ja niiden suosiota 1920- ja 30-luvuilla. Sodan jälkeen vuonna 1948 ilmestyä alkanut Kaunis koti -lehtikin kuuluu näihin Novitzin mainitsemiin
viihdyttäviin, sivistäviin ja mielikuvituksen vangitseviin taidemuotoihin. Vaikka aineistossani populaarikulttuuriin usein liitetty massakulttuurin tunnusmerkistö ei ole läsnä, legitiimin kulttuurin vastaparina populaarikulttuuri on silti Novitzin kuvaamassa merkityksessä selkeästi tunnistettavissa.
Ideologian käsitteellä on tärkeä merkitys kulttuurintutkimuksessa ja etenkin populaarikulttuurin tutkimuksen syvällisessä ymmärtämisessä. Kulttuurintutkimuksessa ideologian käsitettä käytetään usein synonyymisesti kulttuurin käsitteen rinnalla. Ideologiasta puhuttaessa on kuitenkin aina kyse myös poliittisesta
ulottuvuudesta ja vallankäytöstä, jotka eivät kulttuurin käsitteeseen itsestään selvästi kuulu. John Storey
viittaa esimerkiksi ”professionaaliin ideologiaan”, joka kuvaa tietyn ammatillisen ryhmän käytäntöjä. (Storey 1993, 3). Suomalaisessa arkkitehtuurigenressä vahvaa professionaalista ideologiaa on pidetty arvossa.
Tätä kysymystä sivuan tarkastellessani arkkitehtikunnan sisäistä linjakeskustelua jälleenrakennuskauden
arkkitehtuurista.
Historiallisesta näkökulmasta katsottuna kulttuurinen eliitti tuli kulttuurintutkija Risto Turusen 56 mukaan
1800-luvulla tietoiseksi alempien väestönosien omasta kulttuurituotannosta, josta oli tulossa liian vahva
kontrolloitavaksi. Tämä alemman kulttuurin ”uhka” voimisti entisestään distinktiivisiä pyrkimyksiä 57, korkeataiteen autonomiaesteettistä58 luonnetta ja koko järjestelmän institutionaalista rakentumista. Risto
Turusen mukaan eräänlainen ongelma tässä kulttuurin hierarkisoitumiskehityksessä oli keskiluokka, joka
kasvavana väestönosana muodosti yhä merkittävämmän yhteiskunnallisen ja kulttuurisen voimatekijän.
55 David Novitz muistuttaa, että taideteoreetikot ja -kriitikot alkoivat pitää korkea- ja populaaritaiteen erottamista välttämättö-

mänä vasta tällä vuosisadalla [1900-luvulla]. Olisi kuitenkin väärin ajatella, että populaaritaide olisi keksitty vasta 1900-luvulla. 1600- ja 1700-luvulla Euroopassa esiintyi painotuotteiden massatuotantoa, koriste-esineteollisuutta, karttuunin tuontia
Intiasta ja pukumuotien tietoista kehittämistä. Joitakin näistä kutsuttaisiin ehkä nykyisin populaaritaiteeksi, mutta tuohon
aikaan kukaan ei pitänyt välttämättömänä erotella toisistaan yhtäältä populaarikulttuurin massatuotettuja esineitä ja toisaalta
maalauksia ja veistoksia. (Novitz 1997, 16.)
56 FT Risto Turunen on kirjallisuuden ja kulttuurin tutkija. Hänen näkökulmansa juuret ovat klassisessa sosiologiassa ja sen
myöhemmässä kehittelyssä.
57 Kyseessä on eriytymiskehitys, jossa korkeataiteet erotettiin käytännöllisiä tarkoitusperiä palvelevista käyttötaiteista, lähinnä
taideteollisuudesta ja ihmisten arkielämään liittyvästä kansantaiteesta. Kansantaide on ymmärretty suulliseksi silloin kun se
ei ole liittynyt esinekulttuuriin. Näihin pyrkimyksiin kuuluu myös akateemisen maailman eriytymiskehitys, jossa estetiikka ja
taidealakohtaiset tieteet erkanivat kansankulttuuria tutkivista tieteistä, folkloristiikasta ja kansatieteistä. (Turunen 1995, 20)
58 Nykyaikaisessa autonomiaestetiikassa taide mielletään ”esteettisten” tai ”henkisten” arvojen sfääriksi, jossa taide asetataan
teollisuuden, kaupan, politiikan ja ylipäänsäkin arkisten asioiden yläpuolelle. (Koistinen, Sevänen, Turunen 1995, 8–9)
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Keskiluokka pyrki toisaalta jäljittelemään eliitin korkeakulttuurista arvomaailmaa, toisaalta se samalla oli
viihdeteollisuuden suuri tuottaja-, tukija- ja kuluttajajoukko. (Turunen 1995, 20). Arkkitehtuurissa jälleenrakennuskauden keskiluokka ei muodostunut pelkästään uhkaksi, sillä se oli asuntoarkkitehtuurin suuri
kohderyhmä. Toisaalta pelko keskiluokan huonosta mausta todentaa Turusen väittämää.
Tutkimuksessani rinnakkain ovat siis legitiimi arkkitehtien ja arkkitehtuurin näkökulma sekä populaariksi
nimittämäni eletty arkkitehtuuri tai arkkitehtuurin käytännöt, itse tekeminen ja perinteinen kansanrakentaminen yleensä. Lähtökohtaisesti arkkitehtien suunnittelemat rakennukset ovat luettavissa arkkitehtuuriksi, mutta ei-arkkitehtien tekemien rakennusten vain harvoin katsotaan olevan arkkitehtuuria 59. Ei-arkkitehdit kuuluvat arkkitehtuurin kuluttajiin tai omatoimisuunnittelijoihin ja -rakentajiin, joiden tuotokset
vain harvoin yltävät arkkitehtuurin tasolle. Kaikki arkkitehtienkaan suunnittelemat rakennukset eivät kuulu
legitiimin arkkitehtuurin piiriin. Korkea ja matala taide tai kulttuuri yleisemminkin liitetään institutionaaliseen toimintaan ja funktioihin. Kulttuuritutkija Risto Turusen mukaan pääasiassa ammattitaiteilijoista, kulttuurielämän toimijoista, johtavista tutkijoista ja kriitikoista koostuva professionaalinen ydin on omaksunut
tehtäväkseen ylläpitää taide- ja kulttuuri-instituutioiden sisäistä kontrollia sekä määritellä ja ylläpitää hyvän
ja suositeltavan kriteerejä ja samalla erottelua korkeaan ja matalaan. (Turunen 1995, 18) Suomessa legitiimin arkkitehtuurin statuksen saaneet rakennukset julkaistaan Arkkitehti-lehdessä, niitä esitellään Suomen
Rakennustaiteen museon näyttelyissä ja ne hyväksytään tämän museon kokoelmiin. Legitiimi arkkitehtuuri
edustaa valtaapitävän arkkitehtikunnan käsitystä ajan hyvästä arkkitehtuurista. Historia on osoittanut, että
omana aikanaan ammattikunnan huonona pitämä arkkitehtuuri on joissain tapauksissa60 saanut myöhemmin osakseen suurta arvonantoa.
Sosiologian professori Herbert J. Gansin61 mukaan arkkitehdit ovat ammattimaisia imperialisteja, jotka
ilmaisevat yhteiskuntansa ajankohtaista kulttuuria ja filosofiaa rakennustensa kautta. Estetiikka on osa arkkitehtuurin asiantuntijuutta, mikä johtaa väittelyyn korkeakulttuurin ja kansankulttuurin ansioista. Gans
huomauttaa, että arkkitehtuurin eliitti on yleisesti korkeakulttuurin puolella ja väheksyy kansankulttuuria
ja kansanomaista rakentamista. (Gans 1983, 304.) Suomessa arkkitehtuurin alalla sisäisen kontrollin ylläpito
on aina ollut hyvin selkeää ja määrätietoista. Suhde kansankulttuuriin on vaihdellut eri aikoina. Autenttisena pidettyä kansankulttuuria on arvostettu kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Suomessa esimerkiksi
Seurasaaren ulkomuseoalueella sijaitseva Niemelän torppa pihapiireineen on aina nauttinut arkkitehtikun59 Esimerkiksi niin sanottujen taiteilijahuviloiden katsotaan nykyään kuuluvan arkkitehtuurin piiriin, vaikka niiden suunnitteli-

jat olivat kuvataiteilijoita.

60 Esimerkiksi Eiran sairaalarakennusta, joka edustaa jugendtyyliä, pidettiin omana aikanaan rumana rakennuksena.
61 Professori Herbert J. Gans on Columbian yliopistossa sosiologian professorina, mutta hän on koulutukseltaan sekä sosiologi

että yhdyskuntasuunnittelija.
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nan varauksetonta arvostusta. Ajallisesti lähempänä olevat, arkiseksi koetut kohteet eivät yhtä herkästi
herätä ammattikunnan arvostusta.
Raymond Williamsin kulttuurin kolmannen merkityksen yhteydessä olen puhunut perinteisestä kansanrakentamisesta. Sivuan kansanrakentamista vain maaseutuasumisen yhteydessä, koska se nousee aikalaiskeskusteluissa yhdeksi keskeiseksi aiheeksi. Haluan erityisesti tuoda esiin, että tässä tutkimuksessa en lähesty
aihettani etnologiatieteiden näkökulmaista, vaikka kysymyksenasetteluni on lähellä vertailevan kulttuurintutkimuksen kysymyksenasettelua. Lähestyn aihettani arkkitehtina olemassa olevan aineiston pohjalta ja
sisällönanalyysin keinoin, ulkoa tuotujen käsitteiden avulla. Näistä keskeisenä käsitteenä on muun muassa
maun käsite. Etnologisen tutkimuksen edellytyksenä on kenttätyö ja siten tutkijan oman aineiston luominen. Niinpä tässäkään suhteessa etnologinen tutkimus ei ole tutkimusaiheeni osalta mahdollista.
Maun käsite
Sodan loputtua ja pulan helpottuessa materiaalien niukkuuteen ja värittömyyteen kyllästyneissä suomalaisissa heräsi vastareaktio, kuten Raili Malmberg edellä kiteytti Kaunis koti -lehden historian tarkastelun
yhteydessä. Ihmiset alkoivat avoimesti kaivata kauneutta ympärilleen. Heitä kiinnostivat kotien kohentaminen, uusien huonekalujen hankkiminen, koriste-esineet ja kaikki, mikä oli kaunista. (Malmberg 1991,
216–217.) Kodin sisustamisen ja uusien esineiden hankkimisen ja värien miettimisen yhteydessä esiin nousi
myös kysymys hyvästä mausta. Maun käsite kuuluu elimellisesti keskusteluun korkea- ja populaarikulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä. Ranskalainen sosiologian professori Pierre Bourdieu62 on tutkinut maun
käsitettä hyvin uraauurtavalla tavalla teoksessaan Dinstinction. A Social Critique of the Judgement of Taste (La
Distinction, Critique sociale du judgement). Hänen mukaansa maku luokittelee ihmisen – maku luokittelee
luokittelijansa. Sosiaaliset subjektit luokitellaan heidän omien luokittelujensa mukaan. Ihmiset erottuvat
muista tekemiensä erottelujen mukaan. (Bourdieu (1979) 2000, 6.) Ihmiset viestivät omalla käytöksellään
ja toimillaan itsestään ja makumieltymyksistään. Yksi Bourdieu’n pääargumenteista on, että kulttuurista
erottelua käytetään ylläpitämään luokkajakoa. Sosiologi Jukka Gronowin63 mukaan Bourdieu omaksui käsityksen, että johtavan luokan maku on aina sama kuin yhteiskunnan legitiimi maku. Bourdieu’n mukaan
legitiimi maku ei ole aidosti hyvää makua, sillä itse asiassa aidosti hyvää makua ei ole olemassakaan. Legitiimi maku pyrkii olemaan kaikkialla tunnustettua ja puolueetonta hyvää makua, vaikka todellisuudessa se
edustaa tietyn yhteiskuntaluokan, valtaapitävän luokan makua. (Gronow 1997, 11.) Jos henkilö ei tunnusta
legitiimin maun arvostamia asioita tai tapoja, hänellä on valtaa pitävän ytimen näkökulmasta huono maku.
62 Nyt jo edesmennyt Pierre Bourdieu oli sosiologian professori Collège de France’ssa ja opetti myös Ecole des Hautes

Etudes’ssa.

63 FT Jukka Gronow opettaa sosiologiaa Helsingin yliopistossa.
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Tämän katsotaan johtuvan hänen alemmasta koulutus- ja sivistystasostaan. Lisäksi tämän vuoksi hän ei
edes kykene ymmärtämään niitä korkeakulttuurin sisältöjä, joita hyvä maku edellyttää.
Yksi oleellinen ero populaari- ja korkeakulttuurin välillä liittyy siihen, miten suhtaudutaan esitykseen ja
siinä esiteltyihin asioihin. Bourdieu’n mukaan intellektuellit paneutuvat enemmän taiteessa esitykseen –
kirjallisuus, teatteri, maalaustaide – kuin niihin asioihin, joita taiteessa esitetään. Populaari maku sen sijaan
naiivisti redusoi taiteessa esitetyt asian suoraan arjen asioiksi. (Bourdieu 1986, 5.) Bourdieu antaa ymmärtää, että populaarin maun näkökulmasta vertauskuvalliset ja käsitteelliset taiteen sisällöt eivät avaudu.
Pohdin taiteen esittämien asioiden redusoimista arjen asioiksi tuonnempana kodin värinkäytön ja etenkin
värin nimeämisen näkökulmasta.
Filosofi ja esteetikko Richard Shusterman argumentoi suhdettaan korkeakulttuuriin pragmatistisen estetiikan näkökulmasta. Hänellä on kolme argumenttia korkeakulttuuria vastaan: autonomisen estetiikan kehitys, korkeakulttuurin luontainen ylemmyys ja korkeakulttuurin eskapistinen luonne. Autonomisen estetiikan kehitykseen kuului, että ”estetiikka” ja ”henkiset arvot” nostettiin arkielämän yläpuolelle. Tämä
näkemys on edelleen läsnä korkeakulttuurin määritelmässä. (Shusterman 1997a, 58–61.) Arkkitehtuuria ei
ole luonteensa vuoksi koskaan täysin irrotettu elämän käytännöllisistä ja materiaalisista intresseistä, eikä se
ole myöskään koskaan saavuttanut taiteen ideologian tiukimmin rajattua esteettistä puolta. Arkkitehtuurin
alalla haaste voidaan Shustermanin hengen mukaisesti nähdä prosessina, jossa tarkkaan rajattu, itse itsensä
määrittelevä arkkitehtuurin ydin avautuu vapaaehtoisesti tasavertaiseen keskusteluun ympäröivän maailman kanssa ilman arkkitehtuurin sisäänpäin kääntynyttä kielenkäyttöä. Jälleenrakennuskaudella tällaisena
avautumisen foorumina oli esimerkiksi Kaunis Koti -lehti, jossa arkkitehdit kirjoittivat niistä asioista, joista
Arkkitehti-lehdessä ei puhuttu. 64 Kaunis Koti -lehdessä muokattiin kansan makua, mutta lukijapalautteen
ansiosta vuorovaikutusta oli toiseenkin suuntaan.
Shustermanin toinen argumentti viittaa korkeataiteeseen tukahduttavana sosiaalisena pahana, koska se
mahdollistaa tuhoisan strategian, jolla sosiokulttuurinen eliitti vahvistaa pöyhkeää väitettään luontaisesta
ylemmyydestään. Korkeataiteen perinne on kulttuurisesti vähäosaisille vierasta ja vaikeasti lähestyttävää.
(Shusterman 1997a, 62–64.) Jälleenrakennuskaudella arkkitehtien huomio kiinnittyi etenkin asuntoarkkitehtuuriin, sillä asuntopula oli polttava. Lyhyen ajanjakson kuluessa uusi asuntoarkkitehtuuri tavoitti myös
monet vähempiosaiset. Bourdieu’n mukaan tyypillisessä pedantissa kielessä taideteoksen tulkinnaksi kut64 Diplomiarkkitehdit kirjoittivat Kaunis Koti -lehdessä aiheista, joista Arkkitehti-lehdessä ei kirjoitettu (ks. edellinen viite). Leh-

dissä esiteltiin samoja kohteita, mutta niitä tarkasteltiin eri näkökulmista. Esimerkiksi arkkitehti Aarne Ervin perheelleen
suunnittelema Yksityistalo Ervi Helsingin Kuusisaareen (kokonaisuus valmistui 1940-luvun lopulla) esiteltiin Kaunis Koti
-lehdessä 1/1951 ja Arkkitehti-lehdessä 11–12/1951. Sekä teksti että esitelty kuvamateriaali poikkeavat toisistaan.
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suttu logiikka tarjoaa objektiivisen lähtökohdan kulttuurisen eliitin ja vähempiosaisten vastakkainasettelun
sijaan. Hän esittää, että kyky nähdä on tiedon tai käsitteiden tarkoitus: sanat, joilla voidaan nimetä näkyviä
asioita, ohjaavat havaintokykyä. Taideteoksella on kiinnostusarvoa ja merkitystä vain sellaiselle henkilölle,
jolla on kulttuurista kompetenssia ja joka tuntee salakielen, jolla teos on koodattu (Bourdieu 2000, 2.)
Arkkitehtien käyttämä kieli kuuluu epäilemättä tähän vaikeasti avattavaan korkeataiteen perinteeseen. On
tavallista, että arkkitehtien ja valistuneen eliitin mielipiteet rakennuksen laadusta ovat ristiriidassa yleisen
mielipiteen kanssa. Myös kulttuurieliitin ja arkkitehtien kesken kiisteltiin arkkitehtonisista ehdotuksista,
vaikka ammattiryhmänä arkkitehdit vaikuttivat ulospäin varsin lojaaleilta.
Kolmantena ja viimeisenä argumenttina, jolla korkeataidetta on syytetty, Shusterman nimeää korkeataiteen eskapistisen luonteen. Taiteen loistokkaista tuotteista viehättyminen vesittää ne kurjat ja syntiset
materiaaliset olosuhteet, joissa taidetta luodaan ja ihaillaan. (Shusterman 1997a, 65.) Arkkitehtuuriin ei
voi suoraan kohdistaa kaikkia näitä syytöksiä, sillä sosiaalista hyvää tavoittelevia ihanteita on aika ajoin
pyritty toteuttamaan arkkitehtuurin keinoin. Esimerkiksi juuri jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuuri
on tuottanut monia onnistuneita ja kestäviä ratkaisuja ja toteutuksia. Shustermanin kuvaaman eskapistisen
luonteen löytää helposti niin sanotun sankariarkkitehtuurin ja monien ajanjaksojen asuntoarkkitehtuurin
väliltä. Julkiset merkkirakennukset ja niitä suunnitelleet arkkitehdit nostetaan esille herkemmin kuin arjen
huomaamattomat, mutta arjessa merkittävät kohteet ja niiden suunnittelijat.
Jälleenrakennuskaudella ei yleisessä kielenkäytössä puhuttu korkea- ja matala- tai populaarikulttuurista.
Käsitteellä kulttuuri viitattiin korkeakulttuuriin, jolla oli legitiimi asema. Matala- tai populaarikulttuurin ei
katsottu kuuluvan kulttuurisanan alle, vaan sen katsottiin olevan lähinnä kansanhuvia. Bourdieun ja Shustermanin käymä vuoropuhelu korkea- ja populaarikulttuuriin määrittelystä havainnollistaa ja terävöittää
jälleenrakennuskaudella käytyä keskustelua ja sen asetelmia.
1.3 Modernin käsitteestä korkea- ja populaarikulttuurin näkökulmasta
Moderniteetin näkökulmasta legitiimi ja populaari ovat tutkimukseni keskeisiä käsitteitä. Näiden käsitteiden avulla tarkastelen arkkitehtikunnan ja suuren yleisön keskinäistä suhdetta, joka usein nähdään vastakohtaisena. Legitiimin ja populaarin käsitteet auttavat ymmärtämään sanojan näkökulman ja sanotun
merkitykset. Modernin käsite on kuitenkin legitiimin ja populaarin näkökulmasta ongelmallinen. Bourdieu’n
ajatukseen sosiaaliluokkien eroista viitaten voi todeta, että käsitteellinen asioiden tarkastelu on helpompaa
intellektuelleille kuin populaarin edustajille. Legitiimillä, valtaapitävällä ytimellä on mahdollisuus ja keinot
määritellä modernin käsite. Tästä näkökulmasta legitiimin ytimen määrittämä modernin käsite havainnol50
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listaa enemmän eliitin ajatusta modernin käsitteestä kuin läpäisevää käsitystä modernin sisällöstä. Arkkitehtuurissa vastakkainasettelua modernin määrittelyssä ei ole, sillä valtaapitävä ydin itse määrittää, mikä
on modernia arkkitehtuuria. Tarkastelen seuraavassa moderniteetin teoreettista taustaa ja sen sovellusta
arkkitehtuuriin sekä lopuksi perehdyn tutkimusajankohtani keskusteluun modernin sisällöistä. Arkkitehtikunnan käymä keskustelu modernista arkkitehtuurista ei ollut käsitteellisesti ongelmatonta.
Sanan moderni, modernus, alkuperä on latinan sanassa ”modo”, jonka merkitykset ovat ’nyt’, ’tätä päivää’,
’uusi’, ’läsnä oleva’. 65 Modernin uuden ajatukseen sisältyy keskeisellä tavalla vanhan, traditioon tukeutuvan
kieltäminen. Moderni käsitteenä juontaa Matei Calinescun66 mukaan juurensa varhaiskeskiajalta ja kristittyjen halusta erottua antiikin klassisuudesta (Calinescu 1988, 13). Calinescu kiinnittää huomiota moderniteetin käsitteeseen, johon liittyy sovittamaton kahtiajako objektiivisiin olosuhteisiin ja subjektiivisiin kokemuksiin. 67 Hänen mukaansa 1800-luvun alkupuolella moderniteetti jakautui kahtia. Nämä vastakkaiset ja
vihamieliset parit olivat moderniteetti, jonka voi nähdä vaiheeksi länsimaisen sivilisaation historiassa 68 sekä
moderniteetti, jonka hän nimeää esteettiseksi käsitteeksi. Arkkitehtuurissa tähän Calinescun mainitsemaan jakautumiseen liittyy se, että filosofi Hegel asetti 1820-luvulla arkkitehtuurin taiteen hierarkian alimmalle tasolle sen materiaalisuuden vuoksi (Hegel 1979, 84). Filosofi Pauline von Bonsdorffin mukaan tilanne
ei aiheuttanut järin suurta konfliktia arkkitehtuurin ja taidefilosofian välille, mutta esteettisen diskurssin
näkökulmasta katsottuna arkkitehtuuri oli sivussa. ”Ja kun arkkitehtuurin mahdollisuudet vallitsevan taidekäsityksen puitteissa oli rajattu, sen vaihtoehdoksi modernin sisällä jäävät modernisaatio ja valistus.” (Bonsdorff, 1991, 26.) Matei Calinescun tekemää jakoa objektiivisiin olosuhteisiin ja subjektiivisiin kokemuksiin
voi avata myös rationaalin ja romanttisen modernin käsittein. Bonsdorff toteaa, että valistus ja romantiikka
eivät ole moderneja69 samalla tavalla. Valistuksen rationaali moderni liittyy ajan teemaan, koska se uskoo
kehitykseen, mutta romanttinen moderni korostaa nykyhetken ainutlaatuisuutta. Bonsdorffin mukaan juuri
65 moderni 1 uusi, nykyaikainen 2 ajanmukainen (Iso sivistyssanakirja. Sivistyssanat hakemistoineen, WSOY, Helsinki, 2005);
66
67

68
69
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moderni omin. uudenaikainen, nykyaikainen, tämänhetkinen, ajanmukainen (Nykysuomen sanakirja, osa 2 (osat III–IV, L–R),
WSOY, Helsinki, 1988).
Matei Calinescu on vertailevan kirjallisuustieteen professori Indianan yliopistossa.
Modernity in the broad sense, as it has asserted itself historically, is reflected in the irreconcilable opposition between the sets
of values corresponding to (1) the objectified, socially measurable time of capitalist civilization (time as a more or less precious
commodity, brought and sold on the markets), and (2) the personal, subjective, imaginative durée, the private time created by
unfolding of the “self ”. The latter identity of time and self constitutes the foundations of modernist culture. Seen from this
vantage point, aesthetic modernity uncovers some of the reasons for its profound sense of crisis and for its alienation from the
other modernity, which, for all its objectivity and rationality, has lacked, after the demise of religion, any compelling moral or
metaphysical justification. But, being produced by the isolated self, partly as a reaction against the desacralized – and herefore
dehumanised – time of social activity, the time consciousness reflected in modernist culture also lacks such justification. The
end result of both modernities seems to be the same unbound relativism. (Calinescu (1987) 2003, 5.)
[-] a product of scientific and technological progress, of the industrial revolution, of the sweeping economic and social changes
brought about by capitalism [-] (Calinescu 1988, 41)
Moderni, viittauksena tähän päivään, nykyhetkeen, ei sinänsä implikoi tiettyä sisältöä (Bonsdorff 1991, 24).
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arkkitehtuurin perinteinen, osittainen tai kokonainen kotipaikkaoikeus tekee tieteellisyyden ja taiteellisuuden kohtaamisista arkkitehtuurissa erikoisen mielenkiintoisia. (Bonsdorff, 1991, 25–26.)
Arkkitehtuuriteoreetikko Hilde Heynen70 pitää Matei Calinescun tekemää moderniteetin jakoa arkkitehtuurin genreen sopimattomana, koska arkkitehtuuri on aina tekemisissä sekä esteettisen moderniteetin
että kapitalistisen sivilisaation moderniteetin kanssa. Heynen ei hyväksy näiden moderniteettien vastakkainasettelua71, vaan tarkastelee niiden suhdetta toisiinsa. Hän puhuu mieluummin moderniteetistä ohjelmallisena (programmatic) projektina tai muutoksen väliaikaisuuden (transitory) tilana.72 Heynen suhtautuu esittämiinsä moderniteetin määritelmiin kronologisesti. Muutoksen väliaikaisuuden tilana tarkasteltu
moderniteetti päätyy Heynen mukaan postmodernin tilaan, joka on ajallisesti tarkasteluajankohtani ulkopuolella. Toisaalta, korkea- ja populaarikulttuurin näkökulmasta voi sanoa, että Hilde Heynen tarkastelee
arkkitehtuuria legitiimin sisältä eikä siksi näe Matei Calinescun esittämälle vastakkainasettelulle tarvetta.
Heynen tarkastelussa ulkopuolelle jäävät valtaapitävän ytimen kanssa eri linjoilla olevat arkkitehdit sekä
suuri yleisö, jolle keskustelun sisältö jää vaikeaselkoisena avautumatta. Heynenin moderni on lähtökohtaisesti lähinnä rationaalia modernia, jonka toin esiin jo kodin käsitteellistä sukupuolisuutta johdanto-osassa
tarkastellessani.
1.3.1 Arkipuhetta modernista arkkitehtuurista
Ajan ilmiönä modernin sisällöt puhuttivat myös puhtaan taideteorian ulkopuolella. Arkkitehtuurin ”arkipuheessa” keskusteltiin rationaalisen ja romanttisen modernin ilmiöistä, vaikka käsitteet eivät aina olleetkaan
teoreettisen määrittelyn sisältöjen mukaisia. Arkkitehtuurikeskusteluissa ei puhuttu modernin käsitteestä,
vaan keskustelua käytiin toteutuvien tai toteutuneiden rakennusten ympärillä, ja silloin keskustelun kes-

70 Hilde Heynen, Ph.D, opettaa arkkitehtuurin osastolla arkkitehtuurin teoriaa Katolisessa yliopistossa, Leuvenissa, Belgiassa ja

toimii vierailevana professorina Lontoon AA:ssa.

71 Heynen ehdottaa myös jakoa pastoraaliseen näkökulmaan (edustaa optimistista edistysuskoa ja kieltää yhteiskunnalliset risti-

riidat) ja antipastoraaliseen näkökulmaan (perustuu näkemykseen taloudellisen ja kulttuurisen moderniteetin välisestä perustavanlaatuisesta ristiriidasta). Tähän jakoon hän ei itsekään usko, sillä arkkitehtuuri on joka tapauksessa tekemisissä kapitalistisen sivilisaation kanssa, kuten hän totesi jo aiemmin asettuessaan eri linjoille Calinescun kanssa. (Heynen 1999, 13.)
72 Ohjelmallisessa moderniteettissä moderni nähdään Heynenin mukaan projektina. Heynen tarkastelee ohjelmallista modernia
kolmesta eri näkökulmasta: (a) modernia tarkastellaan uuden perspektiivistä, eli nykyaika erotetaan sitä edeltäneestä ajasta tai
(b) moderniteettiä ilmentää pyrkimys tieteen, taiteen ja moraliteetin autonomiaan, ja jokainen näistä kehittyy oman sisäisen
logiikkansa mukaan tai (c) moderni, jonka mukaan näiden autonomisten osa-alueiden kehityksen päämäärä liittyy niiden käytännölliseen relevanssiin eli arkipäivän sosiaalisen elämän rationaaliin järjestämiseen. Muutosta korostavassa moderniteetin
tarkastelussa Heynen painottaa ilmiöiden hetkellisyyttä ja toteaa moderniteetin olevan sarja innovaatioita ja kapinaa perinteen
paineita vastaan. Jean Baurdillardiin viitaten Heynen päätyy moderniteetin luhistumiseen ja postmodernin tilan syntyyn.
(Heynen 1999, 12.)
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kiössä olivat modernin sijaan modernismi ja sen ilmenemismuodot ja -suunnat73 . Käsitteiden epätarkkuudesta huolimatta keskustelut hahmottelevat niitä sisältöjä, joista ajassa puhuttiin.
Arkkitehtuurisuuntauksina rationaali ja romanttinen modernismi ovat askarruttaneet jälleenrakennusajan
arkkitehtuurin historian kirjoittajia. Taidehistorioitsija Asko Salokorpi on todennut, että usein 1930-lukuun
suhtauduttiin kuin se olisi ollut puhtaasti modernistinen kausi. ”Myöhäismodernistien” silmissä 1940-luvun
arkkitehtuuri puolestaan oli romanttista. Tämä näkemys perustuu Salokorven mukaan siihen, että modernismia pidettiin antiromanttisena. (Salokorpi, Ars 6 1990, 17.) Moderniteetin akateemisesta määrittelystä
riippumatta modernin käsitteelle muotoutui arkkitehtuurin arkipuheessa jaettu merkitys. Käytännössä
moderni arkkitehtuuri tarkoitti rationaalia modernia arkkitehtuuria eli valtaapitävän ytimen hyväksymää
arkkitehtuuria. Romanttinen moderni arkkitehtuuri sijoittui tämän ytimen ulkopuolelle. Professori Erkki
Helamaa on kommentoinut jälleenrakennuskauden ajan arkkitehtuuria: ”40-luvun romantiikalle ei syntynyt
omaa arkkitehtuuriteoriaa eikä aatteellista ohjelmaa74 . Sen puolesta ei manifestoitu eikä sen kannattajiksi
kenenkään tarvinnut erikseen tunnustautua. Sen tähden 40-luvun romantiikan ympärille ei myöskään muodostunut aatteelle vihkiytyneitä ryhmiä.” (Helamaa 1983, 121–122.) Asko Salokorpi on Helamaan kanssa
samoilla linjoilla ja jatkaa Helamaan ajatusta: ”Mutta sodan vuosikymmen ei ollut pelkästään kriisin aikaa,
se kypsytti myös uuden synteesin, rikkaamman ja Suomeen sopeutuvan arkkitehtuurin; tämä uusi arkkitehtuuri kuoriutui kypsänä vasta seuraavalla vuosikymmenellä” (Salokorpi, ARS 6 1990, 17).
Romanttinen moderni ilmeni ajassa vahvana, vahvempana kuin rationaali moderni, mutta se ei pitänyt
itsestään ääntä eikä nostanut päätään. (Helamaa 1983, 121). Legitiimin arkkitehtuurin edustaja, aikanaan
rajusti romanttista modernia arvostellut Nils Erik Wickberg antoi jo 1950-luvun loppupuolella tunnustusta
jälleenrakennuskauden arkkitehtuurille. Wickberg arvosti jälleenrakennuskauden mielikuvituksekasta
materiaalinkäyttöä ja osoitti hieman ymmärrystä ajan romanttisia piirteitä kohtaan. Teoksessa Suomen
rakennustaidetta Wickberg katsoi, että arkkitehtonisessa jäsentelyssä 1940-luvun jälkipuoliskolla oli havaittavissa jonkin verran romantisointia, jota hän piti helposti ymmärrettävänä reaktiona sodan koettelemuksia vastaan. Myönnytyksistä huolimatta Wickberg piti kiinni 1930-luvun modernismin nykyarkkitehtuurin
esikoisoikeudesta.75 Suomessa arkkitehtuurin linjanvedot ovat olleet pienen piirin käsissä. Asko Salokorpi
on esittänyt, että ilmeisesti ihaileva suhtautuminen modernismiin horjutti kirjoittajien tieteellistä asennoi73 Synonyymisesti saatettiin puhua rinnan modernismista, rationalismista ja funktionalismista. P. E. Blomstedt väitti halveksi-

vansa funktionalismia ja katsoi olevansa rationalisti. Palaan tähän kysymykseen vielä arkkitehtuuriosiossa.

74 Ohjelmaa ja oppirakennelmaa edustamaan riitti yleinen pyrkimys pehmeään jäsentelyyn funktionalismin kovaksi koettujen

piirteiden sijasta. 1940-luvun romantiikka oli lähinnä materiaalien ja yksityiskohtien romantiikkaa. (Helamaa 1983, 122.)

75 ”Toisen maailmansodan jälkeinen suomalainen rakennustaide pystyy epäilemättä ratkaisemaan tehtävät vaihtelevammin ja

käyttämään rakennusmateriaaleja mielikuvituksekkaammin, mutta 30-luvun tärkeimmät teokset – kaikki ulkoasultaan koruttoman valkoisiksi rapattuja – säilyttänevät silti aina viehätyksensä nykyaikaisen arkkitehtuurimme esikoisina.” (Wickberg,
Suomen rakennustaidetta, Helsinki, 1959, 86.)
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tumista (Salokorpi, ARS 6 1990, 17). Monen sinänsä rationaalin modernin hengessä uransa tehneen suomalaisen arkkitehdin kohtaloksi tai ainakin häpeäpilkuksi muodostui valtaapitävän arkkitehtuuriytimen silmissä sodanjälkeinen lyhyt romanttinen kausi. Tarkastelen tätä kysymystä enemmän arkkitehtuuriosiossa.
Jako rationaaliin ja romanttiseen moderniin askarruttaa Asko Salokorpea. Hän ei kiistä arkkitehtuurin
polaarisuutta, vaan puuttuu jaon taustalla oleviin argumentteihin. Hän kyseenalaistaa 1930- ja 1940-lukujen
rationaali moderni – romanttinen moderni -jaottelun ja puhuu mieluummin 1930-luvun idealismista ja
1940-luvun realismista. ”– – sillä mitä muuta kuin realismia oli rakentaminen jossa käytettiin perinteisiä
menetelmiä ja materiaaleja?” Salokorven mukaan olisi ollut oikeudenmukaisempaa lähestyä 1940-lukua sen
omista lähtökohdista; sen sijaan sitä arvosteltiin modernismista käsin tämän käänteisilmiönä. (Salokorpi
1990, 18.) Realismin käsite kuvaa hyvin jälleenrakennuskauden arkkitehtien ”jalat maassa” -asennetta,
johon kuuluivat myös arjen humanismi ja sosiaaliset sisällöt. Rationaalin ja romanttisen vastakkainasettelu
ei ole itsetarkoituksellista polaarisuuden korostamista, vaan polaarisuus sisältyy myös jälleenrakennusaikana käytyyn keskusteluun. Romanttisen modernin kutsuminen pelkästään realismiksi vääristäisi ajan
arkkitehtuurikeskustelujen sisältöä.
1.4 Väri ja moderni arkkitehtuuri
Moderniin arkkitehtuuriin sisältyvä tradition kieltäminen ja uuden tavoittelu näkyvät myös arkkitehtuurin
värinkäytössä. Tyylikausille tyypillisiin värityksiin ja värittämisen tapoihin ei enää tukeuduta ja tilalle haetaan tukea uusista väriopeista ja värijärjestelmistä. Muutos arkkitehtonisessa värinkäytössä ei ole kivuton.
Antiikin rakennustaide on länsimaisen arkkitehtuurin eräänlainen alkupiste, johon historian kuluessa on
useaan kertaan palattu: 1300-luvulla Italiasta alkanut ja 1500-luvulla muualle Eurooppaan levinnyt, mutta
Suomen paljon myöhemmin saavuttanut renessanssi, 1750-luvulla alkanut uusklassismi, 1920-luvun klassismi ja 1980-luvun postmodernismi. Myös värin ja arkkitehtuurin historiassa antiikin rakennustaide on
merkittävässä asemassa. Esimerkiksi tieto antiikin valkoisten marmoritemppeleiden alkuperäisestä värikkyydestä on järkyttänyt arkkitehteja eri aikakausina. Myös väriin liittyvä ja liitetty monitieteinen lähestymistapa on ollut omiaan hämmentämään värin ja arkkitehtuurin suhdetta. Sir Isaac Newtonin vuonna 1704
ilmestyneen Optics. Or a Treatise of Reflections, Refractions, Inflections & Colours of Light -teoksen myötä väriä
alettiin käsitellä ja ymmärtää fysikaalisena ilmiönä76 . Noin sata vuotta myöhemmin, vuonna 1810, ilmestyi
Johan Wolfgan von Goethen teos Farbenlehre, josta tuli subjektiivisen väritarkastelun keulakuva ja monien
taiteilijoiden innoittaja. Newtonia ja Goethea voi pitää tieteellisen eli objektiivisen ja taiteellisen eli sub76 Vielä 1600-luvulla värit hahmotettiin aristoteliseen ja keskiaikaiseen tapaan valon ja pimeyden sekoituksena.
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jektiivisen jaottelun isinä, joilla oli vaikutuksensa myös arkkitehtuurin ja värin liittyviin kiistoihin.77 Vaikka
tutkimukseni keskittyy kodin sisätilan tarkasteluun, arkkitehdin näkökulmasta on mielestäni välttämätöntä
kuvata värinkäytöstä käytyä keskustelua, jotta arkkitehtuurin ja värin problemaattinen suhde avautuu. Tarkastelen arkkitehtuuriin ja väriin liittyvien käännekohtien kulminaatiokohdat seuraavassa lyhyesti.
1.4.1 Modernin arkkitehtuurin värinkäytön taustaa – keskeiset käännekohdat
Ensimmäisenä episodina voi pitää keskustelua rakennusten ulkoväritysten polykromiasta, joka heräsi kun
C. J. Hittorffin vuonna 1829 julkaisi värilliset rekonstruktiopiirustukset Selinuksessa sijaitsevasta antiikin
kreikkalaisesta temppelistä ja sai aikaan järkyttyneitä reaktioita arkkitehtikunnassa. Oletus antiikin rakennusten polykromiasta oli julkaistu sanallisessa muodossa jo 1750-luvulla, joten ainakaan periaatteessa tieto
näiden valkoisina pidettyjen arkkitehtuuri-ikonien monivärisyydestä ei tullut yllätyksenä. Tämän arkkitehtien ammattikuntaa järkyttäneen polykromiakeskustelun pohjalta syntyi kaksi koulukuntaa: rakenteellisen julkisivuvärityksen suosijat sekä Pisan ja Siennan tiiliarkkitehtuurin esikuviin perustuvaa kerroksellista,
rakenteista riippumatonta julkisivujen värittämistä kannattavien ryhmä (Collins 1965, 113). Taiteellista
potentiaalia arkkitehtuurissa edustaneen leirin oppi-isä John Ruskin jatkoi polykromian pohtimista kirjassaan Seven Lamps of Architecture, jossa hän liitti polykromian biologisiin analogioihin kasvien ja eläinten
värityksistä ja suositteli näitä periaatteita käytettäväksi myös julkisivuvärityksissä (Ruskin 1900, 250–251).
Ruskin vei ajatuksensa vielä pidemmälle 1851 ilmestyneessä teoksessaan The Stones of Venice, jossa hän
rakensi analogian ihmiskehon vaatettamisen ja runkorakenteen julkisivuverhouksen välille. Rationaalisen
suunnan edustajat torjuivat aikanaan Ruskinin polykromiasta kummunneen ajatuksen, mutta sitä kannattivat 1890-luvun lopulla modernismin pioneerit: tarvittiin jonkin toisen materiaalin palonsuojausominaisuuksia teräsrakenteita verhoamaan. Teoreettinen tilanne oli muuttunut radikaalisti uuden rakennustekniikan
ansiosta ja niinpä kaikkein kiihkeimmätkin rationalistit pystyivät omaksumaan Rushkinin ajatuksia78 . Hittorffin visuaaliseen asuun saattama tieto antiikin Kreikan temppelien polykromiasta aiheutti järkytyksen aallon,
joka näennäisesti tuli käsiteltyä jo omana aikanaan. Antiikin temppelien rakenteet ja pylväsjärjestelmät ovat
yhä keskeisessä asemassa länsimaisen arkkitehtuurin historiassa ja sen opetuksessa, mutta edelleen niiden
julkisivujen värikkyydestä vaietaan tai polykromia mainitaan vain ohimennen. Antiikin Kreikan temppelien
polykromia on kiusallinen ja hämmentävä ilmiö arkkitehtuurin historiassa ainakin modernin arkkitehtuurin
näkökulmasta.
Traditioon tukeutuva sisätilojen värittämisen tapa näkyy myös Suomessa 1920-luvun sisustuskirjallisuudessa. 1930-luvulla lyhyen aikaa ilmestyneessä suomalaisessa Domus-sisustuslehdessä esitellyt interiöörit
77 kts tarkemmin Herneoja, A. 1998, 5–10.
78 Tästä esimerkkinä ovat modernismin pioneeriksi luettavan arkkitehti Louis Sullivanin terrakottapaneelit. (Collins 1965, 115)

55

Arjen, arkkitehtuurin ja värin suhteesta

oli sisustettu historiallisia sisustustyylejä mukailevin tyylihuonekaluin, jotka oli yleensä sommiteltu symmetrisesti. Gustaf Strengell viittaa 1923 ilmestyneen Koti taideluomana -teoksen esipuheessa tradition tärkeyteen (Strengell 1923, 10). Salme Setälän vuonna 1929 ilmestyneessä Miten sisustan asuntoni -teoksessa
tyylihuonekaluin sisutettujen huoneiden ohella on myös funktionalistisin putkihuonekaluin sisustettuja
kokonaisuuksia, jotka tosin ovat lähinnä ulkomaisia kohteita. Näiden teosten valokuvat olivat mustavalkoisia, muutamia harvinaisia värivalokuvia lukuun ottamatta, joten tarkkoja seinien värejä niistä ei voi päätellä.
Tilojen seinistä ei kuitenkaan paljastu värieroista kieliviä pintojen valöörieroja. Tätä havaintoa tukee myös
1949 ilmestynyt teos Suomalaisia koteja.
Strengell käy teoksessaan läpi värin peruskäsitteistön (sävy, valööri, kulööri) perinteisen väriympyrän (päävärit: punainen, sininen, keltainen, ja välivärit: oranssi, vihreä ja violetti) jaon mukaisesti, mutta ei mainitse
mitään erityistä värioppia tai värijärjestelmää, johon hän tukeutuisi. Kirjan leipätekstiosa ja valokuvat kuvateksteineen muodostavat kirjassa omat, erilliset kertomuksensa. Värin käsitteistön tarkasteluun Strengell
on valinnut mustavalkoisia valokuvia italialaisista renessanssi-interiööreistä, joiden kuvateksteissä kuvataan
tilan värityksen luonnetta. Tyylisisustuksiin tukeutuminen tulee esille myös esimerkiksi silloin, kun Strengell antaa yksityiskohtaisia neuvoja värin käytöstä englanninkielisen ja englantilaiseen sisustukseen liittyvän käsiteen ”trim” avulla. Tällä hän tarkoittaa ikkunoita, ovia ja sisustuksen listoituksia (Strengell 1923,
53–55). Tilan perustasojen värityksen ohella listoitukset ja muut sisustuksen koristeelliset yksityiskohdat
olivat keskeisiä traditioon tukeutuvassa sisustamisen tavassa. Kaunis koti -lehti

Kuva 9. Kirjastohuone Gustaf Strengellin kodissa.

Värin ja arkkitehtuurin välisen suhteen pohtiminen ei laantunut. Modernin arkkitehtuurin pioneerit kielsivät tradition ja loivat uutta arkkitehtuuria. Myös suhde väriin rakennettiin uudelta pohjalta. Sisustuksen värityksessä ei enää tukeuduttu sisustustaiteen tradition sääntöihin, vaan säännöt haettiin muualta.
Vuonna 1912 perustettu Deutsche Werkbundin ja sen pohjalta 1919 perustetun Bauhaus -koulun väriopetuksessa arkkitehtuurin ja värin suhteen pohtiminen oli pinnalla. Rationaali, klassisessa pitäytyvä taideteoria tavoitteli sääntöjen avulla objektiivisuutta. Deutche Werkbundin värikomiteassa vaikuttanut Wilhelm
Ostwald sai huomiota vuonna 1916 esittelemällään ja objektiiviseksi julistamallaan väriteorialla, jonka hän
esitteli teoksessaan Die Farbenfiebel (The Color Primer 1916; Junghanns 1982, 172.) Ostwaldin ajatukset
hyväksyttiin ensimmäiseksi De Stijl -ryhmän piirissä, ja hän saavutti vahvan aseman modernistisen Saksan
värikulttuurissa. Ostwaldin rationaalit pyrkimykset eivät saaneet yksiselitteistä kannatusta. Stutgartilainen
taidemaalari ja opettaja Adolf Hoelzel hyökkäsi Werkbundin 1919 Stuttgartissa järjestetyn konferenssin
yhteydessä pidetyllä luennolla Ostwaldin teoriaa vastaan. Hoelzelin pääargumenttina oli, että Ostwaldin
kehittämä värijärjestelmä ei ota huomioon kontekstin ja valaistuksen merkitystä. Hoelzelin mukaan taide
ja tiede eivät ole väritarkastelun näkökulmasta keskenään tasavertaisia kumppaneita. (Venzmer 1982, 222,
223–225.) Syntynyt kiista paisui ja johti siihen, että Hoelzel ja häntä lähellä oleva ryhmä taiteilijoita ja taide56
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historioitsijoita aiheuttivat Ostwaldin värijärjestelmän kieltämisen Preussin alueella (Gage 1993, 259–260).
Tästä dramaattisesta käänteestä huolimatta Ostwaldin väriteoria sai suosiota ja levisi laajalle.

Kuva 10. Salme Setälä havainnollistaa Ostwaldin väriteorian helppokäyttöisyyttä.

Suomessa Ostwaldin opit innostivat kovasti esimerkiksi Salme Setälää. Vuonna 1929 ilmestyneessä Setälän kirjoittamassa sisustusoppaan Miten sisustan asuntoni kappaleessa ”Väri” Setälä käy juurta jaksaen läpi
Wihelm Ostwaldin 1916 ilmestyneen väriopin. Setälä vakuutti, että tämä ”yksinkertaiseen matematiikkaan” perustava malli oli kätevä kodin sisustajan apuväline. Itse asiassa koko väriä käsittelevä 16-sivuinen
luku, jossa oli kaksi värikuvasivuakin, oli omistettu Ostwaldin teorialle. Setälän mukaan tämä teoria oli
ensimmäinen, joka Goethen jälkeen sataan vuoteen mullisti ”väriopin”. (Setälä 1929, 30-31.) Todisteluista
huolimatta niin Ostwaldin järjestelmä kuin Setälän laatima esitys asiasta eivät vakuuta notkeudellaan. Adolf
Hoelzelin viitoittama objektiivisuuden kieltäminen värin tarkastelussa ei niinkään merkinnyt kääntymistä
romanttisen modernin suuntaan, vaan värin katsottiin olevan omin silmin havaittu ”tosiasia” ilman erityisiä
teorioita. Ostwaldin objektiivisten väriteorioiden kieltäminen johti kuitenkin 1919 perustetun Bauhausin väriopetuksen subjektiivisille linjoille. Koulussa Walter Gropiuksen aikana (1919–28) väriopetuksesta
vastasi aluksi Johannes Itten, joka oli Adolf Hoelzelin kasvatti ja josta tuli Bauhausin varhaisen ”ekspressionistisen vaiheen” mystikon maineen saanut pääedustaja. Hoelzelin oppien ohessa Itten herätti henkiin
myös Philipp Otto Rungen, Goethen ajatuksiin perustuvan väriopin. (Gage 1993, 260; Wick 2000, 94.)
Ittenin jälkeen Wassily Kandinsky vastasi keskeisellä tavalla väriopetuksesta, ja hän herätti kysymyksen
perusvärien ja perusmuotojen vastaavuuksista. Näistä ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen. Hannes
Meyer tuli Gropiuksen jälkeen Bauhausin johtoon (1928–30). Meyer ei nähnyt keskustelua värin ja muodon vastaavuudesta kovin oleellisena, vaan kuittasi syntyneen kiistan indikoivan Bauhausin Dessau-jakson
epävakautta ja taiteellisen elämän uuvuttavuutta. (Gage 1993, 261–262.) Kandinsky otti Ostwaldin teorian
mukaan opetukseensa ja kutsui tämän luennoimaan 1927. Dessaussa sijainneen Bauhausin sulkemisen jälkeen 1932 Bauhaus avattiin Berliinissä. Johtajana oli Mies van der Rohe (1930–33), joka suhtautui suopeasti
väriopetukseen. Kandinsky vastasi edelleen opetuksesta, ja väriopetuksen aineina olivat muun muassa
kemia ja psykologia. (Hahn 1985, 24–25, 63.)
Bauhausin väriopetusta vaivasivat koko sen lyhyen, mutta arkkitehtuuriin vahvasti vaikuttaneen, eliniän
ajan väriopetuksen hajanaisuus ja koherenssin puute. Kulttuurisessa väritutkimuksessa ansioitunut John
Gage toteaa, että Bauhausin opettajien välillä ei ollut yhtenäistä näkemystä värin luonteesta ja toiminnasta.
Tämän vuoksi Gage arvioi, että koulun käytyään oppilailla on täytynyt olla erittäin sekava käsitys värin merkityksestä arkkitehtuurissa. Gage ennustaa, että tällä yhtenäisyyden ja laajakatseisuuden puutteella tulee
vielä olemaan syvällinen vaikutus pitkään Bauhausin jälkeenkin. (Gage 1993, 262–263.) Väristä vaikenemista
voi pitää yhtenä Gagen mainitsemista Bauhausin väriopetuksen ongelmien seurauksista.
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Kuva 11. Le Corbusierin pastellityö havainnollistaa Villa Churchin sisätilan
väritystä, jossa perusajatus on sama kuin Villa La Roche-Jeanneret’ssä. Varjoon jäävät seinäpinnat on esitetty käsiteltäväksi huonetilan muita seinäpintoja tummemmin sävyin.

Rationaalin ja romanttisen modernin välinen kiista muodollisesti päättyi tai päätettiin 1920-luvulla, kun
arkkitehtuurin modernismin pioneerit79 viitoittivat tietä uudelle arkkitehtuurille. Nyt päämääränä oli hylätä
vastakkainasettelu ja yhdistää taide ja teknologia vapaaehtoisesti. Käytännössä taiteen sulauttaminen teknologiaan jälkimmäisen ehdoilla mahdollisti sen, että rationaalille modernismille hankalana pidetty romanttinen liike voitiin sivuuttaa. (Bonsdorff 1991, 23-26.) Puheiden mukaan rationaalin modernin piirissä väriä
pidettiin joko vähäpätöisenä tai merkityksettömänä. Väristä ei puhuttu, mutta sitä silti käytettiin. Hyvä
esimerkki on Le Corbusier, ”uuden arkkitehtuurin” puolestapuhuja, joka manifestoi puhtaan valkoisen
arkkitehtuurin puolesta, mutta silti käytti polykromiaa huonetilojen sisäseinäpintojen värityksissä. Tästä
esimerkkinä on Villa La Roche-Jeanneret (1923–1924), jonka julkisivut ja sisäänkäyntihalli olivat valkoiset,
mutta sisätilat oli väritetty monivärisesti, jokainen tasopinta eri värillä. Le Corbusier sijoitti voimakkaan
väriset pinnat varjon puolelle siten, että valokuvassa ne näyttivät varjossa olevilta seinäpinnoilta. (Koponen
2005, 69–70.) Kun väristä ei puhuttu ja mustavalkoiset valokuvat eivät välittäneet tai antaneet edes vihjettä
sisätilojen polykromisesta värityksestä, valkoisen modernismin harha säilyi. Vasta matkustelun ja värivalokuvauksen yleistyttyä tilojen monivärisyys paljastui laajemmin.
Väri funktionalismin taiteen ja teknologian yhdistämisprojektina
Monumentaalimaalaus kuului funktionalismin projektiin yhdistää taide ja teknologia. Rakennustaiteen
koristelu muuttui askeettisemmaksi jo 1920-luvun klassismin aikana, ja uusi funktionalismi suosi selkeitä
ja puhtaita seinäpintoja. Taidehistorian professori Aimo Reitala on todennut, että arkkitehdit pelkäsivät
taidemaalarien yleensä vain häiritsevän heidän tyyli-ihanteitaan. (Ars 5, Reitala 1990, 242.) Le Corbusier ja
taidemaalari Fernand Legér (1881–1955) tekivät yhteistyötä monumentaalimaalauksessa. He jakoivat yhteisen näkemyksen, että maalaus tuli integroida arkkitehtuuriin. Legér teki suuren seinämaalauksen muun
muassa Le Corbusierin suunnittelemaan L’Esprit Nouveau -paviljonkiin (Faerna, 1995, 32). Monumentaalimaalaus ja laajemminkin taiteen, esimerkiksi veistosten, integroiminen arkkitehtuuriin sai maailmalla paljon
suosiota 1920-luvulta lähtien 80 .
Keskeisillä suomalaisilla arkkitehdeilla ja taidepiireillä oli suorat kontaktit Eurooppaan. Fernand Legér’llä oli
yhteydet myös Suomeen: hän oli Alvar Aallon ystävä ja tunsi myös Nils-Gustav Hahlin81 (1904–1941), joka
79 Le Corbusier teos Towars a New Architecture manifestoi juuri tätä uuden arkkitehtuurin asiaa.
80 Paul Damazin teoksessa Art in European Architecture on lukuisia esimerkkejä taiteen ja arkkitehtuurin integroimisesta.

(Damaz, 1956).

81 Hahl tunsi erityisesti funktionalistisia arkkitehteja ja avantgardetaiteilijoita, joihin hän tutustui Alvar Aallon lähettämänä

vuonna 1933 Ateenassa pidetyssä CIAM:n kongressissa. Hän tapasi muun muassa Sigfrid Giedionin, Fernand Legér’n ja
Max Ernstin. Kongrassin merkittävimpiä luennoitsijoita olivat Le Corbusier ja Làslo Moholy-Nagy. Le Corbusierin väitettiin
(Lars-Ivar Ringbom) olleen Hahlin hyvä ystävä. (Kaunisharju 2001, 73.)
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Kuva 12. Mame’n Tours’ssa sijaitsevan tehtaan suuri sali.

Kuva 13. P. E. Blomstedtin Kotkan Suomalaisen säästöpankin pankkisali.

oli taidehistorioitsija ja taidekriitikko sekä toimi kuolemaansa asti Artekin toimitusjohtajana. Artekissa
järjestettiin Legér’n näyttely vuonna 1938. (Kaunisharju 2001, 71.) Legér -kontaktista huolimatta monumentaalimaalaus ei Suomessa noussut taide- tai arkkitehtipiirien suosioon. Ajan taidekritiikki otti kantaa
arkkitehtuurin ja taiteen yhdistämiskokeiluihin. Kommenteista kuulsi läpi uusien virtausten aiheuttama
epäilys, mutta toisaalta myös tyytymättömyys vanhaan. Kaikki eivät olleet yhtä suopeita uusia kansainvälisiä taidevirtauksia kohtaan. Taidekriitikko Einari J. Vehmas leimasi Suomalaisen Suomettaren artikkelissa
1938 Legér’n taitavaksi koristetaiteilijaksi, jonka töistä oli jäänyt pois elämys ja tunne. Vehmaksen mielestä
teokset olivat esimerkkejä intellektualismin ja formalismin puhtaaksiviljelystä. (Vehmas SS 1/1938.) Aimo
Reitala on todennut, että suomalaista monumentaalimaalausta on tutkittu vähän ja että sen asema maalaustaiteen piirissä on ongelmallinen 82 . Monumentaalimaalaus ei saavuttanut suosiota taidepiireissä, joissa
se luokiteltiin koristetaiteeksi, ja ajan ihanteiden mukaisesti arkkitehdit halusivat pitää tilan pinnat vapaina
koristeista. Eräänlaisena kuriositeettina voi mainita, että ainoa värikuva, joka julkaistiin Arkkitehti-lehdessä
vuosina 1948–1955 käsitteli muraalimaalausta. Kuva liittyi Edgar Pillet’n artikkeliin ”Taivaansiniset silmät”,
jossa hän käsittelee juuri arkkitehtuurin ja taiteen suhdetta. Kuvassa on arkkitehtien B. H. Zehrfuss ja D. J.
Drieu La Rochelle suunnitteleman Mame’n Tours’ssa sijaitsevan tehtaan suuri sali, jonka takaseinää peittää
Edgar Pillet’n abstrakti maalaus. (Arkkitehti 5/1953, 96–97.)
Valkoiselle funktionalismille oli ominaista, että rakennuksen julkisivut olivat valkoiset, mutta sisätilassa
käytettiin voimakasvärisiä pintoja. Monumentaalimaalaus ei saavuttanut Suomessa suosiota, mutta kirkkaita värejä sisätilassa käytettiin. Väistämättä tulee mieleen ajatus, oliko tässä voimakkaiden väripintojen
käytössä myös kyse taideprojektista. Tilassa käytetty väri teki taideteoksesta kolmiulotteisen kaksiulotteisen maalauksen sijaan. Funktionalismin voimakasväriset seinäpinnat on helppo yhdistää myös 1920-luvun
klassismille tyypillisiin kirkasvärisiin seinäpintoihin, joita on esimerkiksi J. S. Sirénin suunnitteleman Eduskuntatalon käytävien seinäpinnoissa. Eduskuntatalon kahvio on hyvä esimerkki klassismin ja funktionalismin
piirteiden limittymisestä: Werner Westin putkihuonekalut klassistisessa rakennuksessa, jossa tilan katto
on funktionalismin hengessä maalattu korkeakiiltoisella maalilla vaalean sinivihertäväksi, mutta seinän yläosassa kiertää klassismista muistuttava koristelista. Vastaavia korkeakiiltoisia vaalean sinivihertäviä kattopintoja on esimerkiksi Helsingissä Ravintola Eliten (1938) salin pylväiden kannattamassa alakatossa sekä
Paimion Parantolan ruokasalin alakatossa, jonka pinnassa on muutamia klassisistisia koristeaiheita.
Alvar Aalto käytti Paimion parantolan sisätiloissa muutenkin runsaasti voimakasvärisiä pintoja 83 . Esimerkiksi potilashuoneiden alakatot olivat värikkäitä. Potilaat joutuivat viettämään keuhkotautiparantolassa

Kuva 14. Perspektiivikuva Birger Carlstedtin Chat Doré -kahvilan sisätilasta.

82 Esimerkiksi Onni Okkonen sijoitti monumentaalimaalaukset otsikon ”Koristetaiteet ja taideteollisuus” alle teoksessa Suomen

taiteen historia 2 vuodelta 1955. (Ars 5, Reitala 1990, 242.)

83 Paimion sairaalan rakennushistoriallinen selvitys 2000.
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pitkiä aikoja sängyssä maaten. Aalto ajatteli katon värityksen piristävän ja edistävän potilaan paranemista.
Valkoisen funktionalismin klassikkorakennuksista myös P. E. Blomstedtin suunnitteleman Kotkan Suomalaisen säästöpankin (1934–35) sisätiloissa on käytetty voimakkaan sinistä suurena korkeakiiltoisena pintana.
Birger Carlstedtin Chat Doré -kahvilan luonnospiirustuksista käy ilmi, että aina ei tyydytty värittämään
pelkästään yhtä seinäpintaa. Tässä kahvilatilassa on punainen lattia, ja musta katto sekä toinen sivuseinä on
voimakkaan keskisininen ja toinen sitä vastapäätä oleva seinä on turkoosin siniharmaa.

Kuva 15. Lasipalatsin aula.

Funktionalismin tyyliin kuuluivat kovat, kiiltävät pinnat. Lasipalatsin sisätiloissa on käytetty väripintoja, mutta
siellä voimakkaan värin ja korkeakiiltoisen pinnan sijaan käytettiin eri koristemaalaustekniikalla metallein
verhottuja värillisiä pintoja, joissa oli myös abstraktia kuviointia. Lasipalatsin sisätilojen väripinnoissa on
samaa Art Deco -henkeä kuin Helsingin Kluuvikadun Fazerin päätyseinän värikkäässä seinämaalauksessa.
Valkoisen funktionalismin interiöörin väripinnat olivat joko yhtenäisiä, koko tasopinnan kattavia, tai sitten
pinnan väritys koostui abstraktista kuvioaiheesta, niin että koko pinta oli kromaattisin värein käsitelty.
Kuvioaiheesta huolimatta pinnan kokonaisvaikutelma oli yhtenäinen. Erotuksena klassismiin funktionalismin värittämisen tapa oli epäsymmetrinen.
Funktionalistista arkkitehtuuria edustaneiden julkisten rakennusten sisätiloissa väriä käytettiin rohkeasti.
Kaikki julkinen rakentaminenkaan ei ollut tuolloin tyylisuunnaltaan funktionalistista. Yksityisessä asuntoarkkitehtuurissa funktionalistista, voimakasta värinkäyttöä ei juuri ilmennyt, sillä varsinaista funktionalistista asuntorakentamista oli Suomessa kohtuullisen vähän.

Kuva 16. Interiööri on Alvar Aallon suunnittelemasta Sunilan tehtaan yhteydessä olevista Parveketalosta.
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2. JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN ASUNTOARKKITEHTUURI
Jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin keskeisin haaste oli vastata yhteiskunnalliseen tilanteeseen
ja asuttaa suomalaisia enemmän kuin milloinkaan aiemmin oli tehty. Funktionalistisen arkkitehtuurin muodosta ja sisällöstä ja etenkin sen sosiaalisista kysymyksistä tuli jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin
määrittelyn lähtökohta. Kansainvälinen modernismi oli rantautunut rajusti Suomeen 1930-luvulla. Uutta
tyyliä ihailtii, ja sitä myös kritisoitiin. Suomeen rantautunut moderni arkkitehtuuri sai paikallisia piirteitä.
Sodan vuosikymmenellä uuden kansainvälisen tyylin korvasi kotoinen, klassismiin tukeutuva epämoderni
tapa rakentaa. Arkkitehtikunnan legitiimi ydin liputti kuitenkin funktionalismin puolesta. Sodan jälkeinen
tilanne velvoitti arkkitehtejä käsittelemään uudestaan omaa suhdettaan funktionalismiin.
Jällenrakennuskauden arkkitehtuuri on kiinteästi sidoksissa sodanjälkeiseen murrokseen. Sosiaaliset ja
yhteiskunnalliset kysymykset vaikuttivat vahvasti arkkitehtuurin sisältöön. Sodan synnyttämät paineet,
taloudellinen niukkuus ja pyrkimys pitkin harppauksin parempaan yhteiseen tulevaisuuteen nivoutuivat
erottamattomaksi osaksi ajan arkkitehtuuria. Asuntopoliittisen taustan käsittely avaa ja tekee ymmärrettäväksi jälleenrakennuskauden ajan värinkäytön sosiaalisia, ei näkyviä sisältöjä. Tarkastelen jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin sisältöjä tarkemmin muutamien suunnannäyttäjä- ja vaikuttaja-arkkitehtien
ajatusten ja toteutuneiden kohteiden avulla. Jälleenrakennuskauden arkkitehtuuriajattelu muodostaa myös
kontekstin, jossa voi ymmärtää legitiimin ja populaarin arkkitehtuurin värityksen käytäntöjä ja merkityksiä.
2.1 Funktionalismi jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin lähtökohtana Suomessa
Kansainvälisen funktionalismin synnyn keskeisenä virikkeenä oli reaktio aikansa valtavia sosiaalisia epäkohtia ja erityisesti kurjia asunto-oloja vastaan (Nevanlinna, Arkkitehti 1/1978, 53–54). Funktionalismin
sosiaalinen sanoma oli jälleenrakennuskauden aikaan sopiva, mutta arkkitehtoninen sisältö ja tyylin mukaiset toteutukset herättivät keskustelua. Arkkitehtikunnan legitiimi valtaapitävä ydin liputti vahvasti tämän
puhtaan rationalistisen modernismin puolesta. Teknillisen korkeakoulun professori Nils Erik Wickberg ja
Rakennustaiteen museon ensimmäisenä johtajana toiminut Kyösti Ålander olivat etulinjan arkkitehtuurikriitikoita ja aikansa vahvoja mielipidevaikuttajia, jotka aktiivisesti ja tinkimättömästi kannattivat puhtaan
modernismin ihanteita.
Wickberg ja Ålander myös ensimmäisinä määrittivät 1940-luvun arkkitehtuurin ”paluuna myönteisen kehityksen linjoilta perinteeseen” (Salokorpi 1990, 17). Kaikki arkkitehdit eivät kannattaneet Wickbergin ja
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Ålanderin kovaa linjaa. Kirjoittavat ja suunnittelevat arkkitehdit, aikalaiset Alvar Aalto, P. E. Blomstedt,
Hilding Ekelund, mielipidevaikuttajia hekin, viitoittivat aikansa nykyarkkitehtuuria ja pohdiskelivat funktionalismin etuja ja haittoja. Blomstedt oli funktionalismin pioneeri Suomessa. Lyhyeksi jääneen uransa töissä
P. E. Blomstedt osoitti puhtaan funktionalismin suomalaiset ääriviivat, vaikka funktionalismia avoimesti
kritisoiden julistautui rationalistiksi. Tosin P. E. Blomstedt teki funktionalismista pehmeämpiäkin tulkintoja1.
Hilding Ekelund ja Alvar Aalto olivat sosiaalisen asuntoarkkitehtuurin eturivin kehittäjiä 1920- ja 30-luvuilla
(Lehtovuori, 1999, 58–62). Aalto oli uransa alkupuolella ja Ekelund oli koko uransa ajan humanistisen
funktionalismin puolestapuhuja. Heidän puheenvuoroissaan kritiikin kärki kohdistui usein funktionalismin
formalistisiin piirteisiin, ja suurimpana huolenaiheena oli humanismin puute, pienen ihmisen unohtaminen.
Aalto kulki omaa intuitiivista polkuaan. Ekelundin funktionalistista asuntoarkkitehtuuria sävytti vahva klassinen tausta.
Wickberg ja Ålander eivät arvostaneet hengeltään romanttiseksi leimaamansa 1940-luvun arkkitehtuuria, jonka piirteisiin kuuluivat perinteiset työtavat ja materiaalit sekä räystäälliset harjakatot. Ajan ilmiön
on katsottu johtuneen vain työvoima- ja materiaalipulasta ilman sen merkittävämpää sisältöä. (Salokorpi
1990, 18.) Aalto ja Ekelund olivat kiinnostuneita ja kirjoittivatkin arkkitehtuurin sisällöllisistä, inhimillisistä
piirteistä sekä toteuttivat näitä ihanteita töissään. Jälleenrakennuskauden ajan suunnittelutyössä toimiva
ammattikunta piti ihmisen mittakaavaista arkkitehtuuria räystäineen ja perinteisine maaleineen tärkeänä.
Valtaapitävän ytimen piikikäs kritiikkikään ei kääntänyt arjen suunnittelutyön parissa puurtavien arkkitehtien päitä.
Funktionalististen ihanteiden mukainen minimiasunto oli modernin asuntosuunnittelun ydinkäsite, joka oli
edelleen ajankohtainen sodanjälkeisessä Suomessa. Jokainen jälleenrakennuskaudella asuntosuunnitteluun
osallistunut arkkitehti pohti omaa suhdettaan tämän ydinkäsitteen sisältöihin. Tavoitteena oli asuttaa suuret kansanjoukot, ja suunnitella heille hyvä asuinympäristö mahdollisimman pienin kustannuksin. Kansainvälisiä ja kansallisia esikuvia mukaillen asunnon funktionalistinen uudistaminen ja jälleenrakentaminen keskittyivät koko 1940-luvun ja pitkälle 1950-luvulle maaseudulle ja kaupunkien liepeille, minne rakennettiin
nopeaan tahtiin arkkitehtien suunnittelemien tyyppipiirustusten mukaisia pientaloja (Saarikangas, 2002,
354). Funktionalismin sisällöt juurtuivat sodanjälkeisen Suomen laajoihin kansankerroksiin näiden harjakattoisten pientaloalueiden suojissa. Vasta 1950-luvulla asuntosuunnittelun ja -rakentamisen keskiössä oli
kaupunkien kerrostalorakentaminen.

1 Esimerkiksi P. E. Blomstedtin suunnittelemaan Rantalan tilan päärakennukseen Sortavalan Kirjavanlahdessa (1935–36),

Rakennuksen arkkitehtuuriin palaan vielä tuonnempana.
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2.1.1 Funktionalismin suomalainen tulkinta
Suomalaisen funktionalismin tutkija, FK Raija-Liisa Heinonen määrittelee kansainvälisen funktionalismin
seuraavasti: ”Molempien maailmansotien välinen aika merkitsi uuteen arkkitehtuurikäsitykseen johtaneiden piirteiden yhdistymistä, ts. uusien teknisten mahdollisuuksien hyväksikäyttöä, eklektismin hylkäämistä
ja yhteiskunnallista asennoitumista arkkitehtuurissa. Termi ’funktionalismi’ on jälkeenpäin vakiintunut merkitsemään tämän kehityksen kulminaatiota, jonka voi erottaa omaksi tyylihistorialliseksi jaksokseen KeskiEuroopassa suunnilleen vuosien 1925–33 välille, Pohjois-Euroopassa pääasiassa 1930-lukuun. Funktionalismin muotokielen, teorian ja ideologian kehittäjinä toimivat ennen kaikkea saksalainen Bauhaus-koulu,
hollantilainen De Stijl -ryhmä ja sveitsiläis-ranskalainen arkkitehti Le Corbusier, mutta läheisesti heidän
aatteitaan myötäillen myös neuvostoliittolaiset konstruktivistit sekä eräät muut arkkitehtien ja taiteilijoiden muodostamat ryhmittymät.” (Heinonen, (1978) 1986, 1.)
Suomessa funktionalismilla oli useita nimiä; funktionalismi-termiä käytettiin pitkään vain yhtenä nimityksenä muiden rinnalla. Hilding Ekelund puhui neorationalismista, Alvar Aalto uusrealismista ja funktionellista
rakennustaiteesta. P. E. Blomstedtilla funktionalismi sana esiintyi poikkeuksetta negatiivisessa merkityksessä. (Heinonen, (1978) 1986, 4–5, 7.) Vuonna 1930 Blomstedt kirjoitti Helsingin Taidehallissa pidetyn
”Pienasuntojen rationalisointi” -näyttelyn julkaisussa, että funktionalismi oli ”alkuperäiselle tarkoitukselle
täysin vastakkainen muoti-intoilu” (P. E. Blomstedt, 1930, 10). Taidehistorioitsija Elina Standertskjöldin
mukaan Blomstedt kiteytti tässä ajatuksensa siitä, mikä ero oli käsitteiden funktionalismi ja rationalismi
välillä. Rationalismi esiintyi Blomstedtin mukaan eri muodoissaan läpi arkkitehtuurin historian, funktionalismia hän sen sijaan piti ohimenevänä ilmiönä. Hän ymmärsi funktionalismin nimenomaan pinnallisena, ulkonäköön liittyvänä määritelmänä. Blomstedtin käsityksen mukaan myös modernistien pyrkimys yleismaailmallisen muotokielen, ns. kansainvälisen tyylin, löytämiseen oli historiallinen ilmiö. P. E. Blomstedt on hyvä
esimerkki funktionalismi ja rationalismi -käsitteiden täsmällisen määrittelyn hankaluudesta aikalaisten tekstien perusteella. P. E. Blomstedtia nimittäin pidetään etenkin hänen vuoden 1930 jälkeisten töiden osalta
ehkä Suomen tyylipuhtaimpana funktionalistina. (Standertskjöld, 1996, 25–27; Heinonen, (1978) 1986.)
Toisinaan Aaltokin, esimerkiksi puhuessaan traditionalismin ja modernismin suhteesta, niputti modernismin, rationalismin ja funktionalismin synonyymisesti yhdeksi käsitteeksi2 . Kritiikin sisältö johdattaa kuitenkin ymmärtämään kritiikin ytimen.
Raija-Liisa Heinosen funktionalismin määritelmän mukaisesti funktionalismin katsotaan vaikuttaneen tyylinä pääasiassa 1930-luvulla. Suomessa funktionalismi herätti keskustelua vielä pitkälle 1940-luvulle. Taidehistorioitsija Timo Koho tarkastelee tätä ajanjaksoa nimittäen sitä valkoisen funktionalismin jälkeiseksi
2 ks. esim. Timo Koho, 1998, 45.
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ajaksi ilmiön ulkoasun mukaisesti. Sodan jälkeen 1940-luvulla Suomessa käytiin arkkitehtuuridebatti, jonka
lähtökohtana oli kysymys, pitäisikö 1920-luvun funktionalismin edustamat arvot palauttaa takaisin suunnitteluun. Modernismin romantisointiin ja niin sanottuun orgaaniseen arkkitehtuurikäsitykseen kriittisesti suhtautuvat halusivat pitää kunniassa Le Corbusierin julkaisutoiminnan, Bauhausin opetusohjelman ja
CIAM:n julistukset. Suomalainen modernismi hajosi useisiin erilaisiin tulkintamalleihin 1940-luvulla. Taistelu modernismin puhdasoppisuudesta kulminoitui aatteelliseen ongelmaan siitä, onko funktionalismi tyyli.
(Koho, 1999, 86–87.) Sodan jälkeen, 1940-luvun jälkipuolella, yhteiskunnan vanha arvomaailma romahti
monilta osin n ja kansalaiset omaksuivat uudenlaisia päämääriä. Useat arkkitehdit kokivat, että valkoinen
funktionalismi ei enää vastannut tässä muuttuneessa tilanteessa ihmisten toiveita ja tarpeita. Arkkitehdit
halusivat seurata sodan vuoksi muuttuneita olosuhteita ja suunnitella niihin sopeutuvia asuinrakennuksia;
näin tehtiin siitäkin huolimatta, että tämä merkitsi funktionalismin eräänlaista romantisointia. Arkkitehtikunta ei ollut yksimielinen, vaan muutosvastarintaakin ilmeni. Aulis Blomstedt kävi taisteluun modernismin vakiintuneiden teorioiden tiukan noudattamisen puolesta. Blomstedt julkaisi 1946 Arkkitehti-lehdessä
käännöksen Le Corbusierin vuonna 1936 kirjoittamasta kirjeestä Group of Modern Architects -yhdistykselle.
Le Corbusierin mukaan funktionalismi ei ollut tyyli vaan maailmankatsomus ja sen tarkoitus oli moraaliseen ryhtiin perustuen karkottaa typeryys maailmasta järjen voimalla. (A. Blomstedt, Arkkitehti 7–8/1946,
89–90). Käännöksen esipuheessa Blomstedt toteaa: ”Le Corbusierin kymmenen vuotta sitten kirjoittamat
alla olevat rivit ovat vielä tänään täynnä valoisaa aktuaalisuusarvoa. Ne vetävät lisäksi selvän rajan luonnollisen ja teennäisen arkkitehtuuriajattelun välille, osoittavat kummankin reaaliarvon ja aste-eron.” (A.
Blomstedt, Arkkitehti 7–8/1946, 89).
Tilanne repi ammattikuntaa ja merkitsi ideologisen taistelun julistamista suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuudesta (Koho, 1998, 87). Funktionalismin määrittelyn yhteydessä Raija-Liisa Heinonen totesi, ettei
funktionalismi 1930-luvullakaan kattanut missään vaiheessa kokonaisuudessaan aikakauden arkkitehtuuria.
Koko ajan esiintyi rinnan traditionaalisempi suuntaus, jonka edustajat joko tietoisesti vastustivat funktionalismia tai eivät muusta syystä omaksuneet sitä. (Heinonen, (1978) 1986, 3; Salokorpi 1990, 17.) Etenkään
vanhemman polven arkkitehdit, jotka olivat vuosisadan alkupuolella edustaneet jugendin kärkijoukkoa, eivät
pystyneet vapautumaan tyylillisestä sidonnaisuudesta. Arkkitehti Eliel Saarinen nautti Suomessa arvonantoa Amerikkaan siirtymisen jälkeen, vaikka hän ei omaksunutkaan uutta tyyliä. Osa vanhan polven arkkitehdeista periaatteessa kannatti funktionalismia, mutta kuitenkin työssään toteutti eräänlaista raskasta
klassismia, kuten arkkitehti Lars Sonck. Myöskään arkkitehti Sigurd Frosteruksesta ei koskaan tullut funktionalistia, eikä hän sitä juuri ihaillutkaan. Arkkitehti J. S. Sirénin auktoriteettiasema perustui ennen kaikkea
Eduskuntataloon, joka oli aikansa merkittävämpiä rakennuksia. (Heinonen, (1978) 1986, 279–280.)
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Erityisesti Kyösti Ålander ja Nils Erik Wickberg vaikuttivat kirjoituksillaan siihen, että maassamme syntyi käsitys 1940-luvun arkkitehtuurin rappiollisuudesta. ”Ja kuitenkin toteaa sekavin tuntein nyttemmin
yhä tavallisemmat yritykset pehmentää funktionalismia höystämällä sitä perinteellisillä, tyylihistoriallisilla
aineksilla”, joita Wickberg piti ”neuvottomuuden ja väsymyksen ilmauksina”. Wickbergin mukaan ”perinteisille” linjoille palaaminen oli hänen mielestään ”kohtalokas romahdus, paitsi rakennustaiteelle, myös
hengenviljelylle yleensä”..(Wickberg, 1946, 32; Arkkitehti 7–8/1946, 95–96.) Kymmenisen vuotta Wickbergin jälkeen Ålander tarkasteli 1954 ilmestyneen teoksensa Rakennustaide renessanssista funktionalismiin
loppuluvussa oman aikansa arkkitehtuuria. Ålander ylisti arkkitehtuurin filosofian käsittein funktionalismia
ja perusteli kielteistä suhtautumistaan 1940-luvun arkkitehtuuriin: ”Vielä kerran näytti siis uuden arkkitehtuurin elämä uhatulta, mutta nyt oli uhka enää vain näennäinen. Muutaman vuoden harharetket riittivät
ohjaamaan arkkitehtuurin subjektivismin suolta takaisin progressiivisen kehityksen kaidalle tielle.” (Ålander
1954, 485.) Nämä kannanotot jatkoivatkin vuosisadan alkupuolen modernismille tyypillistä taisteluhenkeä.
Lisäksi lähtökohtana oli säilyttää funktionalismin perusarvot koskemattomina sodanjälkeisessä Suomessa.
Kohon mukaan näissä Wickbergin ja Ålanderin kommenteissa eräällä tavalla unohdettiin historialliset ja
yhteiskunnalliset muutokset, sillä olivathan asumisen ja työn tekemisen edellytykset muuttuneet huomattavasti sodan jälkeen. (Timo Koho, 1999, 88.)
Vuoden 1946 debatille oli tyypillistä, että siinä pyrittiin nostamaan kunniaan arkkitehtuurin rationaalinen ulottuvuus. Keskustelu oli Timo Kohon mukaan näkemykseltään hyvin epäpoliittista: arkkitehtuurin
esteettistä luonnetta korostettiin eikä sille vaadittu sosiaalisten reformien toteuttajan roolia. (Koho, 1999,
89.) Aarne Nevanlinna on todennut funktionalismin käytännöistä arkkitehtuurissa, että vaikka funktionalismin synnyn keskeisenä virikkeenä oli protesti aikansa valtavia sosiaalisia epäkohtia ja erityisesti kurjia asunto-oloja vastaan, siitä puhumista arkkitehdit pitivät usein asiaankuulumattomana arkkitehtuurin ja
politiikan sekoittamisena (Nevanlinna, Arkkitehti 1/1978, 53–54). Hilding Ekelund yhtenä harvoista liputti
funktionalismin puolesta ja muisti korostaa myös suuntauksen sosiaalista sisältöä, mistä esimerkkinä on
hänen virkaanastujaisesitelmänsä vuodelta 1950. Esitelmässään hän korosti, että funktionalismi määrää
tarkoituksenmukaisuuden ja rakenteellisuuden arkkitehdin työn pohjaksi, johon sosiaaliset ja eettiset pyrkimykset tiiviisti liittyvät. (Ekelund, 1997, 247–248.) Vaurastumisen ansiosta ja toimeksiantojen parantuessa
sosiaaliset kysymykset painuvat taka-alalle, mikä tulee hyvin esille esimerkiksi Aallon tuotannossa.
Arkkitehtikunnassa yleisen vallitsevan käsityksen mukaan rakennuksen muoto on seurausta sen toiminnoista; form follows function. Paitsi toimintojaan tulee rakennuksen heijastaa myös rakenteitaan. Näiden
vaatimusten tinkimätön noudattaminen on niin kutsutun rehellisen arkkitehtuurin ehto, ja vaatimuksiin
sisältyy funktionalismin moraali. (Nevanlinna, Arkkitehti 1/1978, 53–54.) Tätä vallitsevaa käsitystä vastaan
hyökättiin aktiivisesti vielä 30- ja 40-luvuilla. Esimerkiksi arkkitehti Alvar Aallolle funktionalismi oli paljolti
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juuri moraalinen kysymys. Hän oli huolissaan funktionalismin muuttumisesta tyyliksi. Vaikka rakentamisen
korkeasuhdanne näkyi Aallonkin toimistossa, hän ei luottanut siihen, että taloudellinen menestyminen korvaisi puuttuvaa arkkitehtuurin idealistista avoitteellisuutta. (Koho, 1998, 41.) Kirjoituksissa arkkitehti Aulis
Blomstedtin ja Kyösti Ålanderin periaatteet erosivat huomattavasti muun muassa SAFAn puheenjohtajan,
Alvar Aallon käsityksistä. Suomeen syntyi kaksi vahvaa koulukuntaa, jotka jakoivat modernismin kentän
kahteen leiriin jo 1940-luvulla. (Koho, 1999, 88–89.) Suomalainen arkkitehtikunta jakautui Blomstedtin ja
Ålanderin edustamaan corbulaiseen kovempaan ja universaalimpaan linjaan ja Aallon viitoittamaan pehmeämpään ja kansallisempaan suuntaan. Arkkitehtien eriseuraisuus jatkui näissä sodanjälkeisissä asetelmissa vielä 1950- ja 1960-luvuilla3. Salokorpi toteaa, että modernismin ympärille syntyneeseen kohuun
nähden lipunkantajien joukko oli pieni. Modernistit pitivät hallussaan tärkeintä vaikutuskanavaa, Arkkitehtilehteä4, ja siksi se, mikä näkyi ulospäin, oli kansainvälistä modernismia. (Salokorpi 1990, 17.)
Nevanlinnan mukaan funktionalismiin liittyy lisäksi piirteitä, jotka ovat ohjanneet arkkitehtuuria enemmän
kuin tiedostetut ja ilmoitetut sisällöt. Funktionalismin kansainvälisyys ja sen irrallisuus paikasta niin fyysisessä kuin symbolisessa mielessä ovat aiheuttaneet sen, että rakennus ymmärrettiin itsetarkoitukseksi, ja
sen muodon kriteerit löytyvät sen sisältä eivätkä lähiympäristöstä, maisemasta, paikallisesta tai kansallisesta kulttuurista. Nevanlinnan mukaan loistavia poikkeuksia tässä suhteessa olivat funktionalismin edelleen kehittäjät, jotka ehkä juuri tästä syystä nousevat muiden yläpuolelle. Ensimmäisenä heidän joukossaan
on tietysti mainittava Alvar Aalto. (Nevanlinna, Arkkitehti 1/1978, 53–54.) Nevanlinnan kanta heijastaa
Aallon kannattajien näkökulmaa ja rehabilitoinnin ilmapiiriä Aallon kuoleman jälkeen 1976.
Tarkastelen seuraavassa kahden suomalaisen asuntoarkkitehtuurin suunnannäyttäjän, Alvar Aallon ja Hilding Ekelundin, suhdetta funktionalismiin. Yhteistä heidän ajattelulleen oli arkkitehtuurin humaanien ja
sosiaalisten sisältöjen arvostaminen. Aalto oli kiinnostunut sosiaalisesta asuntoarkkitehtuurista, mutta
suunnitteli urallaan lähinnä vain yksityistaloja. Tästä huolimatta hän oli mielipidevaikuttaja. Hilding Ekelundin tuotannon lähes kaikki toteutetut kohteet olivat asuinrakennuksia. Pehmeitä arvoja puheissaan ja
arkkitehtuurissaan ilmentävä Ekelund oli hyväksytty myös kovia arvoja kannattavan legitiimin arkkitehtikunnan ytimen piirissä. Aalto ja Ekelund hahmottivat omat tiensä ja tulkintansa suhteessa funktionalismin
sisältöihin arkkitehtuurissa. Nähdäkseni jokaisen jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehdin oli pohdittava
oma suhteensa funktionalismiin, joko mestareita seuraillen tai omia polkujaan kulkien.
3 Vuonna 1956 Ålander valittiin Suomen rakennustaiteen museon ensimmäiseksi johtajaksi, ja Blomstedt nimitettiin Teknillisen

korkeakoulun professoriksi vuonna 1958. Henkilöiden välisistä näkemyseroista kehittyi vuosien kuluessa myös instituutioiden
toimintaa ohjaavia linjanvalintoja. (Koho 2000, 89.)
4 Arkkitehti-lehden päätoimittajani jälleenrakennuskaudella olivat Yrjö Lindegren (1937–1940); Aulis Blomstedt (1941–1945);
Nils-Erik Wickberg (1946–1949); Veikko Larkas (1950–1951); Nils-Erik Wickberg (1952–1956); Aarno Ruusuvuori (1956–
1957); Nils-Erik Wickberg (1958–1959). (Arkkitehdin työ 1992, 338.)
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Alvar Aallon suhde funktionalismiin
Aluksi Alvar Aalto innostui funktionalismin voimistumisen tuomasta arkkitehtonisesta muutoksesta. Klassismin konventioiden mukainen korkeakulttuurinen ihanteellisuus vaihdettiin arkipäivän sosiaaliseksi realismiksi. Tämä merkitsi rakennustaiteen luonteen murtumista. Tilalle syntyi näkemys rakennuksesta kulutushyödykkeenä, joka oli sidoksissa ihmisten ostokäyttäytymiseen. Siten traditioon sidotun taidekäsityksen
korvasi sivilisaatiopainotteinen hyötyajattelu. (Koho, 1998, 30.) Aalto julistaa: ”Vaaditaan radikalismia, jotta
voisi olla tekemättä pintapuolista viihtyisyyttä ja sen sijaan ruveta etsimään probleemia, jonka ratkaisussa
luodaan pohja kestävälle arkkitehtityölle ja todellisia kehityskelpoisia arvoja ihmisen jokapäiväiselle viihtymiselle.” (Aalto, Arkkitehti 8/1930, 120). Aalto oli 1930-luvulla innostunut funktionalismin manifestoimasta
uudesta asumismallista. Vuoden 1930 Tukholman taideteollisuusnäyttely ja etenkin sen sosiaalinen orientoituminen tekivät Aaltoon vaikutuksen. Suunnittelijat olivat ”demokratisoineet” tuotteensa tuomalla ne
suuren yleisön saataville. Aalto määritteli tämän ilmiön siten, että suunnittelijat olivat ikään kuin kieltäneet
itsensä menemällä perinteisen työkenttänsä ulkopuolelle. (Koho, 1998, 33.) Tässä Aalto antoi itsensä kieltämiselle yllättäen positiivisen sisällön. ”Demokratisoitumisprosessissa” arkkitehtuurin palvelutehtävä ja
sosiaalinen sisältö oli laitettu taiteellisten tavoitteiden edelle.
Ruotsalaisten arkkitehtien Tukholman näyttelyn hengessä kirjoittama kirja Acceptera julkaistiin vuonna
1931. Ajan hengen mukaan kirjassa kuvattiin, kuinka koneistetulla työllä ja teollisella organisaatiolla päästäisiin täydellisiin ja huokeisiin ratkaisuihin. Vastaavasti käsityömäinen rakentaminen edusti traditionaalisia
asenteita, joilla korostettiin individualismia. Myös Aalto oli tuolloin samoilla linjoilla. Hänen mukaansa yksilöllinen asunto kuului menneisyyteen, sillä ns ”vapaata minää” ei voitu enää ottaa huomioon teknillisessä
tuotannossa. Aallon ajatukset individualismin vastustamisesta ja kansalaisten kulutuksen suuntaamisesta
samanlaisten tuotteiden hankkimiseen alleviivasivat rationaalisuuden elämänasennetta, jolla arvotettiin
uudelleen sekä tuotantoa että kulutusta. (Koho, 1998, 34–35.) Raija-Liisa Heinonen muistuttaa, että tuon
ajan asunnon uudistamisessa oli kysymys itse asumistavan muuttamisesta yksilöllisestä kollektiivisempaan.
Suomessa asukkaiden toimintojen pitkälle viety kollektivisointi ei saavuttanut suosiota muutamia yksittäisiä
kollektiivitalokokeiluja lukuun ottamatta. 5
Vielä 1930-luvun alkupuolella Aalto oli vaikuttunut kovasta funktionalismista. Pitkään jatkunut heikko kilpailumenestys vaikutti ratkaisevasti hänen arkkitehtuurinsa suunnanmuutokseen6. Taidehistorioitsija Göran
5 Heinosen mukaan Töölöön rakennettiin joitakin keskuskeittiötaloja vuodesta 1919 lähtien. Myös Turkuun rakennettiin Ilmari

Ahosen suunnittelema opettajien asuintalo, As Oy Sirkkala (1924–25), jossa ruoka siirrettiin keskuskeittiöstä hissillä asuntoihin. (Heinonen, (1978) 1986, 211–212.)
6 Timo Koho on sitä mieltä, että Aallon heikko kilpailumenestys 1930-luvun alkupuolella, 3 kirkkokilpailua ja 14 muuta kilpailua ilman voittoa, vaikutti ratkaisevasti hänen arkkitehtuurinsa suunnanmuutokseen. Aallolle syntyi epäilys valittujen
opinkappaleiden oikeellisuudesta. Kohon mukaan Aallon oli häviöittensä jälkeen tehtävä se johtopäätös, ettei hän enää ollut
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Schildt vähättelee Aallon tappiollista kilpailuputkea: ”Syyt olivat pikemmin tietyissä käytännön epätoimivuuksissa ja liian rohkeissa, joskus kokeilemattomissakin teknisissä ideoissa, joita Aallolla tapaamme myös
usein myöhemmin” (Schildt, 1985,121). Timo Kohon mukaan funktionalistien voitot olivat selvä signaali
Aallolle siitä, että todella totaalinen muutos oli tarpeellista. Koska Aalto ei menestynyt funktionalismin
tiukoilla normeilla, hänen oli luotava omaperäisempiä rakennuksia, joiden ratkaisut nostaisivat hänet kilpailuissa esille. Hänen tuli olla radikaali, yksilöllinen ja säännöistä vapaa arkkitehti, joka viitoittaisi rakennustaiteen tulevaisuuden visioita. (Koho, 1998, 40–41.) Vastapainona Aallon kilpailu-uran tappioille Schildt
näkee vuoden 1935 tapahtumissa kaksi positiivista käännettä: Viipurin kirjaston valmistumisen ja Artekin
perustamisen (Schildt, 1985,121).
Alvar Aalto irtaantui lopullisesti funktionalismin edustamasta modernismista 1930-luvun puolivälissä. Tästä
muutoksesta on Kohon mukaan selvänä osoituksena Aallon Ruotsissa pitämä esitelmä vuonna 1935. Aallon
tarkoituksena oli selvästi murtaa arkkitehtuurin kentässä vallinnut vastakohtaisuuksien ylikorostuminen.
(Koho, 1998, 45.) Mustavalkoinen asetelma oli Aallon mielestä väärä: hän ei hyväksynyt rakennustaiteen
luokittelua moderniin ja perinteiseen (Aalto, 1972, 36–40). Vaikka Aalto oli leimautunut vuosikymmenen
alussa modernismin tulisieluiseksi esitaistelijaksi Suomessa, hän hyökkäsi enemmän modernismia kuin traditionalismia vastaan (Koho, 1998, 45). Aalto kritisoi modernismia kovin sanoin muun muassa siitä, että
se oli päässyt pinnalle rationaalisuuden arvovallalla eikä omallaan. Aallon mukaan modernismi oli myös
hätiköinyt sen muotomaailman parissa, jonka syntyyn olivat vaikuttaneet uusien materiaalien, menettelytapojen ja sosiaaliolojen analyysit. Modernismi oli tehnyt tästä muotomaailmasta kromattujen putkien,
lasilevyjen, kubististen muotojen ja hämmästyttävien värien ”sillisalaatin”. (Alvar Aalto, 1972, 36–40.) Kritiikin sisällön perusteella hän suuntaa arvostelunsa lähinnä pinnallisten piirteiden funktionalismia kohti,
vaikka yleispätevästi puhuukin modernismista. Tätä käsitteiden väljää tulkintaa esiintyy myös muiden ajan
arkkitehtien kommenteissa.
Aallon mielestä arkkitehdit olisivat voineet jatkaa yksinomaan tekniikkaan painottuneella funktionalismilla.
Suunnittelun olisi pitänyt lähteä taloudellisista ja teknisistä kysymyksistä ja jatkua kohti monimutkaisempien
kysymysten ratkaisemista. Näin Aallon mukaan tekninen funktionalismi olisi toiminut myös inhimillisten
tarpeiden tyydyttäjänä. Aallon mielestä 1930-luvun moderni arkkitehtuuri oli osoittanut mahdottomuutensa. Tulokset olivat yksipuolisia ja pinnallisia. Kaikkein tärkein, eli ihminen, oli unohtunut. (Koho, 1998,
57.) Aalto oli perusluonteeltaan humanisti. Ruotsista tulleet 1930-luvun kovat funktionalistiset ihanteet
eivät vedonneet Aaltoon kovin kauaa. Hän ei ollut valmiin tien kulkija, vaan halusi löytää oman humaPaimion parantolan jälkeen maamme muita funktionalisteja ylivoimaisempi arkkitehti. Suomessa hänen asemansa uudistusta
etsivien arkkitehtien ideologisena johtajana ja modernismin innovatiivisena suunnannäyttäjänä ei ollut tuolloin uskottava.
(Koho, 1998, 40–41.)
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nistisemman tulkintansa. Ammatillisesti takkuinen 1930-luvun alkupuoli edesauttoi selvästi Aaltoa uuden
suunnan etsimisessä.
Hilding Ekelundin funktionalismi
Arkkitehti Hilding Ekelundin arkkitehtuurin suhde funktionalismiin oli vakaa. Aallon tapaan Ekelund ei
irrottautunut funktionalismin keskeisestä ohjelmasta. Hän painotti funktionalismin henkistä sisältöä eikä
kangistunut sen alkuperäiseen 1930-luvun muodonantoon. Tätä funktionalismiuskollisuutta todistaa se,
että Ekelund tunnustautui vielä virkaanastujaisesitelmässään ”Nykyajan rakennustaide ja traditio” (1950)
peruslähtökohdiltaan alkuperäisen funktionalismin kannattajaksi. Hän painotti kuitenkin tradition tuntemuksen merkitystä. Traditiolla hän viittasi lähinnä klassismin traditioon, jonka hän itse hyvin tunsi. (Ekelund, 1997, 247–254.) TkT, arkkitehti Kirmo Mikkola on todennut, että Hilding Ekelundin funktionalistisen
kauden töissä viipyy vielä 1920-luvun klassismin herkkyys, samalla kun hänen yhteiskunnallinen toimintansa
heijastaa funktionalismin eetosta (Mikkola, Arkkitehti 8/1983, 31). Arkkitehti Simo Paavilainen pitääkin
Ekelundia meikäläisistä arkkitehdeistä syvällisimmin perehtyneenä klassisismin olemukseen niin kirjallisuuden, matkojen kuin pohjoismaisten suhteidenkin ansiosta. Suunnitellessaan yksittäistä rakennusta Ekelund
tarkasteli Paavilaisen mukaan, mielellään suunnittelutehtävää samanaikaisesti myös kaupunkisuunnittelijan näkökulmasta. Hilding Ekelund oli 1920-luvulla suuri julkisten rakennusten kilpailukomeetta, mutta
huono-onninen: lähes kaikki jäi paperille. (Paavilainen, Arkkitehti 8/1983, 58.) Ekelund siirtyi ensimmäisten
suomalaisten joukossa 1920-luvun lopulla päättäväisesti uuden arkkitehtuurisuuntauksen, ”ratsionalismin,
uusasiallisuuden, funktionalismin” taakse, samalla kun viimeisteli edellisen kauden pääteoksiaan (Helander,
1997, 14).
Virkaanastujaisesitelmässään Ekelund muistuttaa funktionalismin alkuperäisistä, säilyttämisen arvoisista
ihanteista: ”Minun mielestäni – ja varmaan useimpien siihen aikaan mukana olleiden mielestä – ei ole
epäilystäkään siitä, että arkkitehtuurin alalla vuoden 1930 tienoilla sattunut murroskausi, tuo suunta, joka
sai myöhemmin niin väärinkäytetyn nimen funktionalismi, merkitsi mielipiteiden vallankumousta, joka vei
meidät rakennustaiteen elävöittäville lähteille. Paitsi että funktionalismi määrää tarkoituksenmukaisuuden
ja rakenteellisuuden arkkitehdin työn pohjaksi, se liitti arkkitehtuurin elimellisesti aikamme sosiaalisiin ja
eettisiin pyrkimyksiin. Elävä arkkitehtuuri ei ole mahdollinen, jollei sen ideologinen perusta ole sama kuin
muun yhteiskunnan ja jollei se suhtaudu myönteisesti industrialismin aikakauden teknillisiin ja konstruktiivisiin saavutuksiin. Uusi sivistysmuoto, maailman kokema täydellinen mullistus, ei voi saada ilmaisua arkkitehtuurissa, joka käyttää menneen ajan menetelmiä ja muotokieltä. – – Minusta näyttää, että ne saavutukset,
joihin arkkitehtuuri pari vuosikymmentä sitten pääsi, kuuluvat arvoihin, joita meillä ei ole varaa heittää
menemään. Meidän on täysi syy rakentaa edelleen sille vahvalle perustukselle, jonka funktionalismi alkupe69
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räisessä, selkeässä muodossaan on paljon vaivaa nähden ja suurta innostusta tuntien luonut. Ne väitteet,
joille esim. eräät nuoret ruotsalaiset arkkitehdit muutamina Vaxholmin saaristossa syksyllä 1931 vietettyinä
myrskyisinä päivinä antoivat lopullisen muodon ja jotka myöhemmin lausuttiin julki teoksessa ”Accptera”,
pätevät yhä.” (Ekelund, 1997, 247–248.) Hilding Ekelund otti tosissaan funktionalismin alkuperäiset teesit
ja piti loppuun asti kiinni funktionalismin eettisistä ja sosiaalisista hyveistä. Ekelundin asuntosuunnitteluun
painottuvaa funktionalistista arkkitehtuuria voi luonnehtia perusluonteeltaan humanistiseksi.
Toisin kuin Alvar Aalto, Hilding Ekelund kuului tai hyväksyttiin tiukempien funktionalistien leiriin. Ekelund
halusi kuitenkin aina pitää humanismin lippua korkealla. Edellä lainaamassani virkaanastujaisesitelmässään
Ekelund näpäyttää ajan arkkitehtuurin kovuudesta. Ekelund jatkaa esitelmäänsä: ”Ei voitane kieltää sitä,
että arkkitehti- ja insinöörikuntamme humanistinen suhtautuminen ja pyrkimykset ammattialaan jättävät
paljon toivomisen varaa, ja pelkään, että nämä mainitut ryhmät ovat tässä suhteessa pikemminkin taantuneet kuin edistyneet viime vuosikymmenien aikana. On tehtävä kaikki mitä voidaan tämän asiantilan parantamiseksi, tämä koskee varsinkin myös Teknillisessä Korkeakoulussa annettavaa opetusta.” (Ekelund, 1997,
254.) Vaikka Ekelund pitäytyi funktionalistisen aatteen takana, häntä ei voi syyttää humanismin puutteesta.
Häntä voi pitää monia aikalaisiaan huomattavasti ihmislähtöisempänä arkkitehtina. Aallon humanismi oli
individiä luonteeltaan Ekelundin tehdessä arjen tavallisille ihmiselle arkkitehtuuria.
2.1.2 Funktionalismin parista romanttisille sivupoluille
Kuva 17. Rantalan tilan päärakennus Sortavalan Kirjavanlahdessa.

Kuva 18. Rantalan tilan päärakennus vuonna 2006.

Sota katkaisi funktionalismin nosteen. Sodan aikana ei rakennettu siviilirakennuksia, eikä sota-ajan rakentaminen ollut tyyliltään funktionalistista. Rintamalla pääasiallisena rakennusaineena oli paikalta kaadettu jyhkeärunkoinen puutavara. Valkoisen funktionalistisen arkkitehtuurin rakennusmateriaaleja ei ollut rintamalla
saatavissa. Piirteitä funktionalismin väistymisestä oli jo ennen sotaa ilmassa. Alvar Aalto oli valinnut valkoisen funktionalismin sijaan oman pehmeämmän tiensä. Valkoisen funktionalismin Suomeen kotiuttanut P. E.
Blomstedt loivensi arkkitehtonista ilmaisuaan 1930-luvun puolivälissä, mistä yhtenä osoituksena oli Rantalan tilan päärakennus Sortavalan Kirjavanlahdessa (1935–36) (Helamaa 1983, 57). Tasakattoinen rakennus on pohjaratkaisultaan ja massoittelultaan suunniteltu funktionalismin hengessä, mutta valkoisen sileän
rappauspinnan sijaan julkisivu on verhoiltu rappaukseen painetuilla nyrkin kokoisilla luonnonpyöristämillä
kivillä. Rakennuksessa on funktionalismin hengessä nauhaikkunateema sisäänvedettyine pilarilinjoineen, ja
toisessa kerroksessa on pitkä kattoterassia muistuttava pyöröhirsirakenteinen parveke. Toinen alakerran
saleista on sisäpuolelta verhoiltu tummanruskeiksi käsitellyillä pyöröhirsillä. P. E. Blomstedtin ohella professori Erkki Helamaa nostaa esiin arkkitehtien Martta Martikainen-Ypyän ja Ragnar Ypyän suunnittelemat
Tanhuvaaran voimistelulaitosten rakennukset vuodelta 1939 esimerkkinä valkoisen funktionalismin ulkoasun pehmenemisestä. Tanhuvaaran rakennukset oli suunniteltu materiaalinkäytöltään ja yksityiskohdiltaan
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sodanjälkeisen ajan romanttisen arkkitehtuurin hengessä. Samansuuntaisia havaintoja Helamaa esitti myös
Erik Bryggmanin arkkitehtuurin linjan pehmenemisestä. (Helamaa 1983, 59.) Vaikka funktionalismin väistymisestä oli merkkejä, silti suuntausta ei hylätty, vaan arkkitehdit yrittivät etsiä funktionalismiin uudenlaista
suhdetta. Edellä esimerkiksi ottamieni rakennusten arkkitehtuurin esikuvana oli selvästi funktionalistinen
eikä klassisistinen arkkitehtuuri. Romanttinen suuntautuminen tulee esiin hyvin luonnonmateriaalien käytössä ja elävän, rouhean pinnan etsinnässä.

Kuva 19. Nuoren arkkitehtiylioppilas Erik Kråkströmin suunnittelema komentokorsu Tiikerinlinna.

Kuva 20. Tukikohtaan ”Silmä” johtavalla polulla oleva portti.

Kuva 21. Nimettömäksi jäänyt sauna Aunuksen kannaksella.

Rintaman korsuarkkitehtuurin yhteinen nimittäjä oli rakennusaine eli puu. Tyylillisesti rakennukset vaihtelivat perinteisestä pyöröhirsirakentamisesta hyvinkin ekspressiiviseen, jopa unenomaiseen irrationaaliin
puurakentamiseen, jolle ei löydy esikuvia menneisyydestä. Poikkeuksiakin oli, sillä korsuarkkitehtuurissa
oli havaittavissa myös sotaa edeltäneen arkkitehtuurin esikuvallisia piirteitä. Erkki Helamaa havainnollistaa
kuvaparein, kuinka esimerkiksi Villa Mairean hahmo siirtyi rintaman korsuarkkitehtuuriin. Funktionalismin
muotokieli kiinnosti osaa arkkitehdeistä vielä rintamallakin. Nuori arkkitehtiylioppilas Erik Kråkström kertoi soveltaneensa funktionalistisia teemoja komentokorsu Tiikerinlinnan muodonannossa. Sulassa sovussa
funktionalismin ohella myös karjalainen rakennusperinne kelpasi esikuvaksi. Pyöröhirsisissä rintaman rakennuksissa näkyvät alueen karjalaiselle rakennusperinteelle tyypilliset päätyräystään koristeelliset tuulilaudat
ja kaldari-parvekkeet. (Helamaa 1983, 53–57.) Rintamalla, Karjalan alueella, miehet elivät pitkiäkin aikoja
paikallisen rakennusperinteen ympäröiminä. On siksi luontevaa ajatella, että he saivat vaikutteita tästä
heitä ympäröivästä hirsirakennusperinteestä. Myös saatavilla olevat materiaalit ohjasivat rakentamista rintamalla.
Rintamalla syntyi muotokieleltään ekspressiiviseksi ja kokeellisiksi luonnehdittavia rakennuksia ja rakennelmia. Tukikohta ”Silmään” johtavalle polulle oli rakennettu tyylitellyn silmän mallinen, kulkuaukoltaan ympyrän muotoinen portti, joka oli tehty pieniläpimittaisesta nilapuusta ja lyhyistä laudanpätkistä (Helamaa
1983, 34). Sauna-arkkitehtuurin piiristä löytyi esimerkkejä, joissa oli irtauduttu totutusta saunarakennuksen
muotokielestä ja rakennustavasta. Helamaa mainitsi esimerkkinä arkkitehti Aulis Kalman suunnitteleman
VI AK:n komentajan saunan Nurmoilassa, joka oli ”Aunuksen kuulu”. (Helamaa 1983, 30, 32; Haavio 1969,
247.) Saunan erikoisuutena oli pyöreä pohjamuoto, joka perustui kenraali Paavo Talvelan saunateoriaan.
Sen mukaan pyöreässä tilassa oli mahdollista saada täysin tasaiset löylyt. Saunaan piti tulla myös kupolimainen katto, mutta aika ja materiaalit eivät antaneet myöten. Helamaa mainitsee toisena erikoisuutena pohjaltaan puoliympyrän muotoisen karusellisaunan. Lämmityksen aikana kiuas oli löylyhuoneen ulkopuolella.
Valmiiksi lämmitetty sauna käännettiin paikoilleen kylpyasentoon juuri ennen saunomista, joten se pysyi
savusta ja noesta puhtaana. (Helamaa 1983, 31–32.) Huomiota herätti myös nimettömäksi jäänyt kuva rintaman saunasta (Helamaa 1983, 30), joka sijaitsi veden ääressä ja jossa oli rinteeseen päin kallistuva, turpeella
päällystetty lapekatto. Saunan umpinaisen, vedelle päin antavan terassiosan sisäänkäyntijulkisivu hahmottui
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neliön muotoisena. Ilmaisullisin ja yllättävin yksityiskohta saunan ulkoasussa oli tau-ristin muotoinen sisäänkäyntiaukko, joka piirtyi tummana hahmona vaakasuuntaisesta pieniläpimittaisesta pyöröpuujulkisivusta.
Yhteistä näille rakennuksille oli kokeellisuus ja vahva ilmaisu. Rintama-arkkitehtuurin valokuvamateriaaliin
tutustuessani syntyi mielikuva, että rintamalla saattoi suunnitella ja rakentaa estottomammin kuin siviilissä.
Toki oman lisänsä rintaman rakennuksiin asettivat vallitsevat reunaehdot. Oli rakennettava käsillä olevasta
materiaaleista ja niillä työkaluilla, joita oli saatavilla. Puumateriaali tuli rintamalla tutuksi.

Kuva 22. Korsun makuunurkkaus Aunuksen kannakselta. Sisustuksen lähtökohtana on ollut siro, pieniläpimittainen nilapuu.

Kuva 23. Suomen Arkkitehtiliiton Suunnitteluavun suunnittelemasta asevelitalosta vuodelta 1942, jota olivat talkootyönä tekemässä Aulis Blomstedt, Kaj
Englund ja Lauri Tolonen; neuvoja antoi mm. Alvar Aalto.

Korsuarkkitehtuurissa myös sisäverhouksiin ja kalustukseen kiinnitettiin paljon huomiota. Sisustukset tehtiin tyypillisesti läpimitaltaan vaihtelevasta luonnonmuotoisesta puumateriaalista. Korsuinteriööreissä pyöröhirsiset sisäverhoukset olivat hyvin tyypillisiä. Tämän ohella pintaverhoiluissa käytettiin myös vain muutaman sentin vahvuista pieniläpimittaista nilapuuta, joka oli suosittua myös kalusteiden raaka-aineena. Usein
sirojen nilapuisten kalusteiden ohella veistettiin myös monoliittisia istuimia perinteiseen tapaan yhdestä
puusta. Tarkemmin yksilöimättömän komentokorsun oleskeluryhmän puutarhakalusteita muistuttavat
tuolit oli tehty höylätystä laudasta. Sisustuksen ja kalusteiden pinnat jätettiin käsittelemättä tai sitten niitä
tummennettiin puhalluslampulla polttamalla, sillä rintamalla ei ollut saatavilla pintakäsittelyaineita. Polttokäsittelyä käytettiin siinä määrin, että sisustusarkkitehti Ilmari Tapiovaara kertoi Helamaan haastattelussa,
että ”ylemmältä taholta” neuvottiin välttämään puhalluslampun ylenmääräistä käyttöä. (Helamaa 1983,
50). Ilmari Tapiovaara suunnitteli rintamalla pöytä–penkki-ryhmiä perinteisiä työtapoja tutkien ja tulkiten.
Hänen töissään puhalluslampun käytöstä ei näkynyt jälkiä, vaan puun oma kaunis pinta sai jäädä sellaisenaan
näkyviin. Tapiovaara suunnitteli kalusteiden ohella myös kokonaisen korsurakennuksen 5. divisioonan lohkolle Aunuksen Karjalaan (Helamaa 1983, 27). Matalan, maisemaan sulautuvan korsun hahmossa korostui
loivan lapekaton pitkä ja ohut räystäs, jonka reuna aaltoili vapaasti.
Jo välirauhan aikana asunto-ongelmaan haettiin lievitystä. Arkkitehti Viljo Revellin johtama arkkitehtiliiton
jälleenrakennustoimisto aloitti toisena toimintavuotenaan talotyyppien suunnittelun. Tyypit olivat satulakattoisia omakotitaloja, joissa käytettiin joko hirsikehikkoa tai lautarakennetta. Näitä tyyppitaloja olivat
piirtämässä muiden arkkitehtien rinnalla sellaiset modernistit kuin Aulis Blomstedt ja Yrjö Lindegren. Asevelitaloja rakennettiin talkoilla rintamajoukkojen vapaa-ajan ”puhdetöinä” rintaman välittömässä läheisyydessä. (Helamaa 1983, 22; Salokorpi 1990, 20.) Asevelitalosta tehdyssä piirroskuvassa on harjakattoinen
hirsirakennus, jonka nurkissa on lohenpyrstösalvokset ja vesikatteena on lautakatto, jonka harjalla on
päistään ylipitkä, veistetty hirsi lautojen päätteenä. Oven kohdalla räystäällä on juurakoista työstettyjen
kannattajien varassa puinen vesikouru. Salokorpi totesi osuvasti, että näissä hirsimökeissä palattiin suoraan
perinteeseen . ”Arkkitehdit, jotka olivat kymmenen vuoden ajan syventyneet modernististen kerros- ja
rivitalojen ongelmiin, kehittivät hämmästyttävän nopeasti perinteisestä materiaalista helposti pysytettäviä
puutaloja.” Samassa yhteydessä Salokorpi on todennut, että senkaltainen ”romanttisuus”, joka on nähtä72
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Kuva 27. Tapiovaaran suunnitteleman korsun kalustusta 5. divisioonan lohkolla Aunuksen
kannaksella.

Kuva 24. Nimettömäksi jääneen korsun oleskeluryhmä.

Kuva 25. Yksipuinen keinutuoli korsuinteriöörissä. Keinutuolin esikuvana
on ollut perinteinen talonpoikainen huonekalu.

Kuva 26. Sisustusarkkitehti Ilmari Tapiovaaran suunnittelemat pirttikalusteet. 5. divisioonan käyttöön suunniteltu penkki-pöytäryhmä.
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vissä myös oheisesta piirroskuvasta, on seurausta rakennustavasta ja siitä epäurbaanista elämänmuodosta,
johon arkkitehdit usein innostuneesti eläytyivät. (Salokorpi 1990, 20.) Välirauhan aikana alkanut jälleenrakennustyö keskeytyi sodan sytyttyä uudelleen.
2.2 Jälleenrakennuskauden asunto- ja väestöpolitiikka
1940-luvulta alkaen asuntopolitiikkaa7 hallitsi hyvinvointivaltion perusajatus. Valtion katsottiin olevan vastuussa kansalaistensa hyvinvoinnista.8 Anneli Junton mukaan hyvinvointivaltion kohtalot suomalaisessa
asuntopolitiikassa vaihtelivat; tie polveili ja suunnanmuutoksia oli monia. (Juntto 1990, 191.) Suurimman
muutoksen Suomen asuntomarkkinoilla sai aikaan sota. Sotien jälkeen rakentamisen mahdollisuudet olivat
sangen huonot. Kaikki tarvittavat resurssit – pääoma, työvoima ja rakennusmateriaalit – olivat vähissä.
Vähät voimavarat oli ensiksi suunnattava sotakorvauksiin, vaikka sodan aineellisiin menetyksiin kuului 120
000 asuntoa eli yli kymmenesosa silloisesta asuntokannasta. 9 Lisäksi kuuden vuoden tekemättä jäänyt
rakennustyö oli lisäämässä puutetta. Ennen kaupunkien asuntojen rakentamista oli vielä hoidettava Lapin
jälleenrakentaminen sekä siirtoväen ja rintamamiesten asuttaminen maaseudulla. Kaupunkilaiset saivat
asuntopulassaan tulla toimeen asuntosäännöstelyn ja alivuokralaispakon10 varassa. (Helamaa 1992, 139)
Asuntopula oli huutava.11 Kriisitilanteissa rajoittava asuntopolitiikka, vuokrasäännöstely, oli nopeammin
toteutettavissa kuin edistävät toimenpiteet (Juntto 1990, 193). Asuntotuotanto pysähtyi sodan aikana
7 Asuntopolitiikka sisältää ne sosiaalipoliittiset pyrkimykset ja toimenpiteet, joitten tarkoituksena on turvata kohtuullinen asun-

8

9
10

11
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totaso ja viihtyvyys eri yhteiskuntaryhmille, perheille ja yksilöille, erityisesti vähäosaisten asemaa ja turvaa parantamalla
(Waris 1980, 300.) Jorma Mäenpään mukaan asuntopolitiikan voi sanoa olevan toimintaa, jonka tarkoituksena on turvata
kaikille kansalaisille mahdollisuudet tyydyttävään asumiseen viihtyisässä ja tarkoituksenmukaisessa ympäristössä (Mäenpää
1968, 13.)
Hyvinvointivaltion perusjulistus, Beveridge-raportti, julkaistiin vuonna 1942 sodan vielä kestäessä. Englantilainen Lordi
Beveridge totesi sosiaalivakuutuksen olevan hyökkäys puutetta vastaan. Puute oli yksi jälleenrakennuksen tiellä olevista jättiläisistä. Muut olivat tauti, tietämättömyys, kurjuus ja toimettomuus. Ennestään tutut tekijät, sosiaalivakuutus, sosiaalipalvelut
ja työllistäminen, liitettiin yhteen kokonaisuudeksi, jota kutsutaan hyvinvointivaltioksi. (Juntto 1990, 191.)
On arvioitu, että pommituksissa tuhoutui yhteensä 8 500 asuntoa kaupungeissa, ja lisäksi koko Lappi oli hävitettynä. Suurin
menetys oli Karjalan ja muitten luovutettujen alueitten arviolta 110 000 asuntoa, joitten asukkaat tuli asuttaa Suomeen. (Waris
1980, 305.)
Asuntopolitiikalle asetetut vaatimukset muuttuivat. Tarvittiin (taas) kriisiajan asuntopolitiikkaa. Kriisitilanteissa mittaviakin
asuntopoliittisia päätöksiä pystyttiin tekemään ripeästi. ”Normaalista” asuntopoliittisesta hitausmomentista ei ollut tietoakaan. Keskeisiä toimenpiteitä olivat asunto- ja vuokrasäännöstely ja väestö- ja asutuspoliittiset toimenpiteet. (Juntto 1990,
191–193.)
Syyskuussa 1945 Helsingin huoneenvuokratoimistossa oli 5 800 asuntohakemusta, joista suurin osa oli lapsiperheiden. Syyskuun aikana voitiin välittää vain 173 asuntoa ja 313 alivuokralaishuonetta. Perheitä asui pommisuojissa. Rakennustoiminta
oli pysähdyksissä. Tammi-elokuussa 1945 Helsingissä valmistui vain 48 huoneistoa ja 121 huonetta ja lisäksi 263 kaupungin
puurakenteista hätäasuntoa. Vanhoja asuntoja purettiin enemmän kuin uusia valmistui. (Juntto 1990, 194.)
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miltei kokonaan, ja kun väestöä oli siirrettävä sodan uhkalta turvaan, alistettiin kaupunkien ja monien
maaseutupaikkakuntienkin asunnot vuokrasäännöstelyyn vuonna 1940 kohtuuttomien vuokrien ehkäisemiseksi. (Waris 1980, 310). Jatkosodan aikana vuokrasuhteen irtisanominen kiellettiin ja vuokria sai korottaa vain sosiaaliministeriön suositusten verran. Vuokrasäännöstelyn lisäksi varattiin oikeus myös pakolliseen asunnonvälitykseen. Huoneistoon voitiin osoittaa alivuokralaisia vastoin omistajan tahtoa. Asuntojen
puute aiheutti monenlaista keinottelua. Turvatakseen asemansa vuokralaiset järjestäytyivät. Vuokralaisten
keskusliitto perustettiin vuonna 194612 . Juntto toteaa, että Suomessa on aina sotatilanteissa turvauduttu
vuokrasäännöstelyyn. Sodat ja niitä seuranneet kriisitoimenpiteet vuokralaisten suojaamiseksi ovat paradoksaalisesti vaikuttaneet suomalaisen asuntokannan omistusasuntovaltaistumiseen. Kriisien hoitaminen
säännöstelyllä on aina lopettanut vuokra-asuntotuotannon. (Juntto 1990, 193–196.)
Sodan sytyttyä väestökysymys koettiin entistä akuutimmaksi. Väestöpolitiikka oli politiikan ja asuntopolitiikan painopisteitä. Väestöliitto perustettiin 14.2.1941, ja aloite siihen tuli Suomalaisuuden liiton piiristä.
Väestöliittoa perustamassa oli 21 yhdistystä. Väestöliittoon kuuluivat vuonna 1941 muun muassa Arkkitehtiliitto, Marttaliitto, Sosiaalipoliittinen yhdistys, Lääkäriseura Duodecim, Suomen sosiaalidemokraattinen
naisliitto ja Taloustieteellinen kerho. Yhdistyksen hallituksessa oli myös kaksi sosiaaliministeriön edustajaa.
Väestöliitto toimi näin välimuotona virallisen hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välillä. (Väestöliitto 1942,
2, 5.) Väestöpolitiikan painopiste oli Väestöliiton perustamisen aikoihin määrällisessä väestöpolitiikassa13:
jokaisessa perheessä tuli olla keskimäärin neljä lasta, ja ihanneperhe oli kuusilapsinen. Väestöliitto muuttui
laadullisen väestöpolitiikan suuntaan 1950-luvun puolivälissä suurten ikäluokkien syntyvyyden laskettua.
(Juntto 1990, 197, 229).
Väestöliitto korosti neuvonnan merkitystä. Tarvikepulan vallitessa se myös välitti ja myi erilaisia kodin
kalustamiseen ja lastenhoitoon liittyviä tarvikkeita ja huonekaluja. Väestöliitto organisoi huonekaluteollisuuden kautta sopivia huonekalumalleja, pyrki standardointiin ja normitukseen. Valistusta levitettiin muun
muassa Meidän perhe -lehden avulla, joka oli suunnattu perhelisäperheille (lapsilisän edeltäjä). Väestöliitto
painotti, että kullekin lapselle olisi saatava oma vakituinen makuusijansa ja omat vuodevaatteensa. Apukeinoksi Väestöliitto suunnittelutti sarjavuode Nukkumatin, johon kuului neljä päivän ajaksi päällekkäin
aseteltua vuodetta ja säilytyskaappi. Väestöliitto kiinnitti huomiota, että myös yhteiskunnan on herättävä
lapsenkasvatuksesta aiheutuvien kustannusten tasaamiseen. Lapsilisän edeltäjää, perhelisää, sai vuodesta
1943 alkaen 30 000 perhettä, joissa oli vähintään viisi alle 16-vuotiasta lasta, ja vuonna 1948 tuli voimaan
12 Vuokralaisten yhteistoiminta ei ollut helppoa, sillä lähes kaikki vuokra-asunnot olivat pankkien, vakuutuslaitosten, säätiöiden

tai yksityisten omistuksessa. Oikeuksien puolustaminen omistajaa tai isännöitsijää vastaan kysyi rohkeutta, kun asunnoista oli
puute. (Juntto 1990, 194.)
13 ”Meidän ainoa vikamme on, että meitä on liian vähän” totesi ulkoministeri Väinö Tanner talvisodan rauhanteon päivänä
(Väestöliitto 1942, 1; Juntto 1990, 197).
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yleinen lapsilisälaki, joka saattoi kaikki alle 16-vuotiaat lapsilisän piiriin. (Juntto 1990, 198–199.) Käytännön
neuvonnan ohessa Väestöliiton toiminta tarjosi myös konkreettisia ratkaisuja arkielämän laadun kohottamiseksi. Taloudellisen tuen ohella Väestöliitto oli kehittämässä myös käytännöllisempää ja toimivampaa
arkea. Kyse oli hyvin yksinkertaisista perusasioista.
Arkkitehdit ja kriisi
Sotaa edeltäneen vuosikymmenen, 1930-luvun, alkua olivat muovanneet talouslama ja arkkitehtien työtehtävien vähyys. Vuosikymmenen puolivälissä tilanne oli oleellisesti parantunut, ja talvisotaa edeltäneinä
vuosina rakennustoiminta oli hyvin runsasta ja monipuolista. Arkkitehdit olivat saaneet toteuttaa tehtäviä,
joilla luotiin kansainvälisin keinoin identiteettiä nuorelle kansallisvaltiolle. Arkkitehtoninen modernismi,
funktionalismi, sai meillä moneen muuhun maahan verrattuna korostetun aseman myös julkisessa rakentamisessa. Sota-aika aiheutti taantuman suunnittelussa, koska rakentaminen oli pysähdyksissä. (Korvenmaa
1992, 113.) Rakennusmestari Elli Kokko kuvaa Viipurin kaupungin arkkitehtisuunnittelutoiminnan pysähtymistä sodan kynnyksellä näin: ”Vuonna 1939 alkoi talvisota. Viipuria pommitettiin. Miesarkkitehdit joutuivat kaupungin arkkitehtiosastolta armeijaan. Arkkitehti Elsi Laisaari vei lapset maaseudulle ja jäi itsekin
samalle tielle. Minun tyttöni oli jo viety Tampereelle. Työtä ei voinut tehdä, kun pommituksia oli joka
päivä ja taajaan. Kaupunginarkkitehti (sittemmin professori) Ragnar Ypyä kehotti minuakin lähtemään pois
kaupungista, eihän siellä ollut mitään tekemistä. Ennen eroamme laitoimme kaikki piirustukset valmiisiin
puulaatikoihin, jotka oli määrä siirtää yöllä pois Viipurista. Laatikot oli jo viikkoja ennen tuotu toimistoon
muuttoa varten.” (Solkinen 1994, 164–165.)
Sodan takia funktionalismin sosiaalinen tehtävä tuli ajankohtaiseksi myös melko hitaasti teollistuneissa
maissa, kuten Suomessa. Koko Euroopassa oli pakko rakentaa asunnot kodittomiksi jääneille ja paikasta
toiseen siirretylle väestölle. Suunnaton jälleenrakentamistehtävä pani arkkitehtien realismin tajun koetukselle. Tarvittiin muuntelua ja sopeutumista ennen kuin käyttökelpoiset rakennustyypit saatiin kehitettyä.
Jälleenrakennustoiminta keskittyi pientaloihin, sillä puutetta oli sekä materiaaleista että ammattitaitoisesta
työvoimasta. Pienempiä rakennuksia voitiin tehdä perheen omin voimin sitä mukaan kuin rakennustarvikkeita oli saatavilla. Pientalot sopivat sellaisenaan maaseudulle, ja kaupungeissa niiden luonteva paikka
taas oli esikaupungeissa. (Salokorpi 1990, 20.) Sota-ajan jälkeen arkkitehtien suunnittelutehtävät liittyivät
jälleenrakentamiseen, jonka pääpaino oli asuntotuotannossa. Jälleenrakentamisen ensimmäisen vaiheen
tapahtumia oli 2 000:n niin sanotun ruotsalaistalon, naapurimaasta lahjaksi saatujen, esivalmistettujen ja
puisten yhdenperheentalojen pystyttäminen asutuskeskuksiin ja maaseudulle vuonna 1940. Arkkitehtisuunnittelu oli suomalaista, sillä esimerkiksi Helsingin Pirkkolaan pystytetyt talot oli suunnitellut Lauri Pajamies.
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(Korvenmaa 1992, 113–114.) Pajamies oli myös yksi kuudesta arkkitehdista, jotka suunnittelivat 1950-luvun
ARAVAn tilaamat tyyppitalot.
Talvisodassa menetetyn Karjalan auetessa jälleen asutukselle ja rakentamiselle syksyllä 1941 oli edessä
niin laaja suunnittelu- ja toteutustyö, ettei siitä voinut selvitä ilman valtion ohjaamaa keskitettyä toimintaa
(Korvenmaa 1992, 114). Sodanaikaisen talkoohengen mukaisesti arkkitehdit pitivät 1942 jälleenrakennustoimintaa pohtineen kokouksen, jossa esitetyt näkemykset Arkkitehtiliitto kokosi yhteen (Salokorpi 1990,
20). Alkutalvesta vuonna 1942 Arkkitehtiliitto esitti valtioneuvostolle muun muassa jäsennellyn tehtäväluettelon, johon tuli kuulua tuhottujen asutuskeskusten asemakaavoitus, rakennusteollisuuden edistäminen, standardisointi sekä propagandan ja neuvonnan suunnittelu. Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimisto perustettiin keväällä 1942 valtionapua saavaksi keskustoimistoksi, ja se organisoitui työkykyiseksi
pian tämän jälkeen. Toimistoa johti Viljo Revell, sen suunnitteluapua Aulis Blomstedt ja standardisoimistoimintaa Aarne Ervi. Jälleenrakentamiskeskustelun aktivoija ja vuonna 1942 Arkkitehtiliiton puheenjohtajaksi
valittu Alvar Aalto osallistui toimiston työhön etupäässä standardisointia käsittelevän kollegion jäsenenä.
(Korvenmaa 1992, 114–117.) Standardisoinnin taustalla oli kansainvälisen modernismin sosiaalinen tavoite
eli asuntojen joukkotuotanto suurille määrille ihmisiä. (Salokorpi 1990, 21.) Jälleenrakennustoimisto jäi
toimimaan myös jälleenrakennuskauden jälkeen. Sen nimi muutettiin standardisoimislaitokseksi vuonna
1947.14
Välirauhan aikana alkanut jälleenrakennustyö keskeytyi sodan sytyttyä uudelleen. Erkki Helamaa kuvaa
ajan arkkitehtien tuntoja seuraavasti: ”Arkkitehdit, jotka omissa tehtävissään olivat mukana sotien runteleman maan jälleenrakentamisessa – mukana myös me 1940-luvun opiskelijat, jotka toiselta tai viimeistään
kolmannelta kurssilta alkaen olimme toimistoissa heidän apunaan – eivät voineet kuvitella rakentamisen
määrän kasvavan niin paljon, että parinkymmenen vuoden kuluttua – – tullaan sanomaan Suomen olevan
valmiiksi rakennettu.” (Helamaa 1992, 139).

14 Standardisoimislaitos tuli 1970-luvulla osaksi vastaperustettua Rakennustietosäätiötä (Korvenmaa 1992, 117).
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Asutustoiminta ja ARAVA
Kaupunkien kasvusta huolimatta Suomi oli toisen maailmansodan päättyessä vielä leimallisesti maatalousmaa, jonka rakennuskantaa ja asumista hallitsivat agraarit traditiot. Talonpoikaiset ja pientilalliset arvot
jäsensivät kulttuuriamme. Enemmistö väestöstä, lähes 70 %, asui sodan päättyessä maaseudulla. Sodan jälkeen Suomi alkoi nopeasti teollistua, kaupungistua ja modernisoitua. Tämä raju uuden esiinmurtautuminen
leimasi 1950-lukua. Sotaa edeltänyt yhtenäiskulttuuri jatkui vielä 1940–50-luvuilla, ja vasta 1960-luvulla
yhteiskunnan kudos murtui. (Alapuro 1980, 79.)

Kuva 28. Käärmetalo, Arkkitehti Yrjö Lindegren.

Jälleenrakennuskauden asuntotuotanto sijoittui aluksi pääosin maaseudulle. Rakennustoiminta oli sotaa
seuranneina vuosina keskitettävä hävitettyyn Lappiin sekä asuntojen rakentamiseen siirtoväen uusille asutustiloille. (Waris 1980, 306.) Väestökeskukset saivat odottaa. Väestökeskusten asuntotilanne muodostui
pian kestämättömäksi ja paheni koko ajan. Kaupungeissa erittäin kipeänä tunnettu asuntopula ja asumisahtaus jatkuivat 1950-luvun puolelle. Rajoitusten sijaan tarvittiin vihdoinkin myös tuotantoa, jotta säännöstelystä päästäisiin eroon. (Juntto 1990, 203)
Vuonna 1948 kaksi keskeistä väestöpoliittista kysymystä olivat lapsilisät ja asutuskeskusten asuntokysymys.
Katastrofi uhkasi asuntotilannetta. Maan hallituksella ei ollut minkäänlaista asuntopoliittista ohjelmaa tai
valtionelintä, jolle vastuu asiassa olisi kuulunut. (Juntto 1990, 204.) Ehdotettiin perustettavaksi pysyvä,
asuntopolitiikkaa ohjaava valtion elin, asuntorakennustuotannon valtuuskunta, niin kutsuttu ARAVA, suunnittelemaan ja valvomaan asuntotuotantoa ja asuntopolitiikkaa (Mäenpää 1968, 159-160).
Asuntorakentamisen painopiste siirrettiin maalta kaupunkiin. Uuden ARAVAn tehtävänä oli edistää asuntorakentamista valtion lainoja jakamalla. Toimintansa ARAVA aloitti huhtikuussa 1949. Rakentajaa ja rakennuttajaa ei eroteltu, ja näin ARAVA lainoitti grynderirakentamista. ARAVAn tarjoama tuki oli laajaa yleistukea, ja sen tavoitteena oli mahdollisimman suuri tuotanto. Asuntojen jälleenmyyntiä ei säädelty. Asukassäännöksiä ei laissa ollut. (Juntto 1990, 207–208.) Asuntolainamäärärahoja oli varattu vuosien 1949–53
budjetteihin. ARAVAn toiminnan piti olla väliaikaista ja määräaikaista eli kestää niin kauan kunnes sodan
jälkeinen asuntopula olisi saatu poistetuksi ja vuokrasäännöstelystä voitaisiin poistua. Todellisuus rikkoi
tämän kuvan. Väestökeskusten asuntopula ei vähentynyt. Vähäinen aravatuotanto ei poistanut edes asuntojen perusvajausta.15 ARAVA-lakeja jouduttiin näin jatkamaan. (Juntto 1990, 213)
Uusi ARAVA-laki saatiin säädetyksi vuonna 1953. Uudessa laissa paikattiin aiemman lain puutteita. Toimet
olivat kuitenkin nurinkurisia ja tehottomia. Asuntojen keskipinta-alaa alennettiin alhaisempien asumisme-

Kuva 29. Ote Käärmetalon katujulkisivusta.

15 Vuonna 1952 arava-asuntoihin oli hakemuksia 11-kertaisesti jaettaviin asuntoihin nähden (Juntto 1992, 213).
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nojen aikaansaamiseksi. ARAVA-kerrostalohuoneistojen keskipinta-ala sai nousta enintään 50 neliömetriin,
ja enimmäispinta-ala oli 87 neliötä. Usein nelihenkinen perhe asui kaksiossa. Tämä merkitsi kaksiorakentamista ja asumistasosta tinkimistä. Lain mukaan ensisijaiseen asemaan tuli asettaa ne asunnonhakijat, joiden
”tukeminen oli erityisen tarpeellista”. Kunta antoi lausunnon omakotilainan hakijoista. Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta aravatoiminta kohotti 1950-luvulla yhteiskunnan parempiosaisten asumistasoa. Päämääränä oli pelkästään asuntotuotannon jatkuvuuden turvaaminen. (Juntto 1990, 214–215) Aluksi ARAVAssa
ei ollut ylhäältäpäin tulevaa ohjausta tai tarkkoja suunnitteluohjeita. Suunnittelu, käytäntö ja funktionalismin
perintö loivat pohjan sosiaaliselle asuntotuotannolle. Arkkitehtien yhteydet ARAVAan olivat kiinteät. Sosiaalinen asuntotuotanto ei ollut eriytynyttä, ja aravaan haluttiin kaikki piirit mukaan. (Korpivaara-Hagman
1988, 32). Asuntoja tuli lisää, mutta taloudellisesti vähäosaisempien osalta tilanne ei helpottunut.
Kuva 30. Maunulan Kansanasunnot, arkkitehdit Viljo Revell ja Keijo
Petäjä.

Kuva 31. Yksityiskohta Maunulan Kansanasunnot -rakennuksesta.

ARAVAn ja arkkitehtiliiton yhteydet olivat kiinteät, ja arkkitehdit olivat mukana kehitystyössä. Silti arkkitehdit pelkäsivät ARAVAn lisäävän byrokratiaa ja ehkäisevän vapaata luomistyötä. Ensimmäisinä lainoitetut
Helsingin kunnalliset vuokratalot, tontillaan vapaasti kiemurteleva Käärmetalo (Yrjö Lindegren, 1949–51)
Mäkelänkadun varrella ja puistometsään sijoitetut Maunulan Kansanasunnot (Viljo Revell ja Keijo Petäjä,
1949) todistavat päinvastaista. Molemman kohteet voidaan hyvin perusteluin merkitä sotien jälkeisen asuntorakentamisen ”kymmenen kärjessä” -listalle. (Helamaa 1992, 140.)
Byrokratian pelon ohella arkkitehtikunta piti myönteisenä, että arkkitehdit pääsivät suunnittelemaan asuntoja aikaisempaa enemmän. ARAVAn ensimmäisen teknillisen johtajan, Esko Suhosen kahden ensimmäisen toimivuoden vuoden aikana ARAVAn suunnittelutehtävien parissa työskenteli 132 arkkitehtitoimistoa.
Valtaosa liiton silloisesta vajaasta neljästäsadasta jäsenestä oli siis mukana asuntosuunnittelussa. (Helamaa
1992, 140–142.) Laatutaso oli korkea, koska ARAVAssa laatu painottui yli sosiaalisten tavoitteiden. Tilan
käyttö oli tehokasta ja talot olivat kapearunkoisia. Tavoitteena oli taloudellisuus, mutta sen ei annettu
merkitä henkistä köyhyyttä. (Juntto 1990, 219.) ARAVA julkaisi vasta 1962 ensimmäiset sitovat suunnitteluohjeensa (Helamaa 1992, 140).
Asunto keskiössä
Asuntosuunnittelun korkean tason ja pienasuntoihin, erityisesti kaksioihin, painottuvan rakentamisen välillä
vallitsi avoin ristiriita. Kaksiot eivät vastanneet 1950-luvun käsitystä ihanteellisen perheasunnon koosta,
ja liian ahtaan asuntorakentamisen kritiikki oli äänekästä koko 1950-luvun. Normitaso olisi edellyttänyt
kolmen huoneen ja keittiön asuntoja, joissa vanhemmat ja lapset sekä eri sukupuolta olevat lapset olisivat
saaneet omat huoneet. Aravalakien lisäksi asuntojen kalleus ja omarahoitusosuuden nousu (1950 18 % ja
1958 30 %) suuntasivat kysynnän pienempiin asuntoihin. Kaikesta huolimatta asuntojen keskimääräinen
79

Jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuuri

huoneluku ja pinta-ala kasvoivat 1950-luvulla sotaa edeltäneestä tasosta. (Juntto 1990, 214–215.) Saarikangas on todennut, että asumisen normeissa minimistä tuli jälleenrakennuskaudella maksimi. Käytännössä
1950-luvun asuntorakentaminen merkitsi funktionalismin ”eksistenssiminimin” toteuttamista. (Saarikangas 1994, 144.) Käsite Existenzminimum, eksistenssiminimi, esiteltiin ensimmäisen kerran CIAMn toisessa
kokouksessa eli Frankfurtin Die Wohnung fur das Existenzminimum -näyttelyssä vuonna 1929. Näyttelyssä
esitelty minimiasunto vastasi toimeentulominimiä. Pienin mahdollinen perheasunto koostui erillisestä keittiöstä, arkihuoneesta ja makuuhuoneista. Sen pinta-alaksi määriteltiin 50–60 m². Minimiasunto on modernin asuntosuunnittelun ydinkäsite. (P. E. Blomstedt, 1930, 4–21.)
Kaksio vakiintui suomalaisen jokaperheen asunnoksi. Huomio keskitettiin pienasunnon järkevään ja tarkoituksenmukaiseen kalustamiseen nykyaikaisilla huonekaluilla. Suuremmatkin asunnot olivat huonelukuun
nähden neliömäärältään vaatimattomia. Toisen maailmansodan jälkeiselle ja etenkin 1950-luvun asuntorakentamiselle on leimallista tehostunut tilankäyttö. Asunnot ovat usein arkkitehtonisia taidonnäytteitä,
jossa pieneen tilaan on saatu mahtumaan useampia huoneita niin, että asunto silti antaa avaran ja jopa väljän
vaikutelman. Erityisen mestarillinen tilankäyttäjä oli Hilding Ekelund, joka suunnitteli pieniä asuinrakennusryhmiä eri puolille Helsinkiä. (Saarikangas 1994, 144.) Tilanahtaus oli nokkelista ratkaisuista huolimatta
polttava ongelma. Kaunis Koti -lehden aloitusnumerossakin todetaan: ”Puhuminen kauniista kodista saattaa
– – tuntua katkeralta monesta, joka ilman syytään on menettänyt kotinsa ja on nyt pakotettu asumaan
toisten nurkissa tai jonka koti ei vieraan ylikuormituksen takia enää tunnu kodilta.”(KK 1A/1948, 3). Sisustusarkkitehti Kristiina Paateron mukaan kotien suurin ongelma on ahtaus, sillä kaunis koti oli melkein aina
saatava mahtumaan todella pieniin oloihin. Nuoret parit asuivat aivan yleisesti alivuokralaisina. (Paatero
1994, 168.)
Kuva 32. Kolmehenkisen perheen uusi kaksio "mukavasti varustellussa kivitalossa”.

Ratkaisua asuntorakentamisen ongelmiin alettiin hakea rakentamisen rationalisoinnista jo ennen 1950luvun puoltaväliä. Keskeisellä sijalla olivat asuntojen pohjakaavojen tutkiminen, erilaisten asuntotyyppien
kehittäminen ja etsiminen – muun muassa arkkitehtuurikilpailujen muodossa –, erilaisten säästöratkaisujen
etsiminen ja pyrkimys rakentamisen rationalisointiin. Arkkitehti Erkki Mäkiö kuvaa, että olennainen asunnon ilmeeseen vaikuttava säästöratkaisu 1950-luvulla oli asunnon huonekorkeuden laskeminen vuoden
1953 aravalaeissa Arkkitehtiliiton esityksen pohjalta 1–2-kerroksisissa taloissa 240 cm:iin ja korkeammissa
250 cm:iin. Tätä perusteltiin myös taloudellisilla, terveydellisillä ja esteettisillä argumenteilla: pienet huoneet antavat tilavamman ja harmonisemman esteettisen vaikutelman, kun ne ovat matalampia, ja kerrostalojen runkosyvyyden kapeneminen teki läpitalon huoneistot yleisiksi (yksiöitä lukuun ottamatta), jolloin ne
ovat läpituuletettavia ja ilmaa on riittävästi. (Mäkiö 1989, 51.)
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Kirsi Saarikangas on luonnehtinut, että asuntokäsitys muuttui jälleenrakennuskaudella moderniksi ja keskiluokkaiseksi. Suunnittelu perustui keskivertoasukkaan eli keskivertoperheen määrittelyyn. Asunto tiivistyi
funktionalististen asuntoihanteiden mukaisesti keittiöön, yhteen (tai useampaan) makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen eli työskentelyyn, lepoon ja perheenjäsenten yhdessäoloon 1930-luvulla määriteltyjen miniminormien mukaisesti. Olennaista oli, että kaikki asunnon toiminnot yksityistettiin ja keittiö määriteltiin
kotitaloustyön paikaksi, makuuhuone levon (ja seksuaalisuuden) ja arkihuone yhdessäolon tilaksi. Ihanteena
olisi ollut yksityisyyden salliva oma makuu- tai työhuone jokaiselle perheen lapselle. Perheenjäsenet sijoittuivat huoneisiin eri tavoin huoneiden ja perheenjäsenille määriteltyjen, eriytyneiden tehtävien mukaan:
keittiöön nainen perheenemäntänä, makuuhuoneisiin aviopari, sekä tytöt ja pojat erikseen, olohuoneeseen
koko perhe. Tässä suhteessa asunto erosi ratkaisevasti porvarillisen asunnon toiminnallisesta kolmijaosta,
joka perustui asunnon julkis-sosiaalisten, yksityisten ja taloustilojen erottamiseen toisistaan. (Saarikangas
1994, 144.) Saarikankaan kuvaama kodin toimintojen jäsennys noudattelee pääpiirteissään 1940- ja 1950luvun käytäntöjä. Tosin Saarikankaan mainitsema vanhempien makuuhuoneen sisältö myös seksuaalisuuden
paikkana ei tule aineistossani mitenkään esiin. Käytännössä omaa tilaa ei kuitenkaan riittänyt jokaiselle
perheenjäsenelle, vaan olohuoneestakin muotoutui koko perheen oleskelupaikan ohella yhden tai useamman henkilön nukkumapaikka. Jos perhe asui kaksiossa, mikä oli jälleenrakennuskaudella tyypillistä,
suositeltiin makuuhuoneen antamista lasten käyttöön. Tämän vuoksi vanhemmat nukkuivat yleensä olohuoneessa. Näin tilannetta kuvaillaan Kaunis Koti -lehdessä: ”Olohuoneessamme on koko perheen yhteinen seurustelu- ja askartelupaikka. Tuon ryhmän mukavaan sohvaan tai nojatuoliin istutamme vieraamme,
kun heitä kerääntyy luoksemme. – – Jos taas sohvamme on tuollainen vuodesohva (joku perheenjäsenistä
tietysti nukkuu olohuoneessakin), on meidän vietävä tuo sohvasänky huoneen rauhallisimpaan nurkkaan,
pois vedosta ja kulkuväyliltä. Mukava, pehmeä seurustelunurkkauksemme muodostuu tänne.” (Halme KK
2/1948, 29)
Esimerkkinä jälleenrakennuskauden asunnon tilallisuudesta Saarikangas kuvaa keittiön ja ruokailutilan suhdetta. Asunnoissa oli tyypillisesti pienet makuuhuoneet ja isohko olohuone, johon ruokailutila ja pienehkö
keittiö yhdistyivät. Pieni keittiö sijaitsi joko erillään olohuoneesta ja ruokailutilasta, tai onnistuneimmillaan keittiön, ruokailutilan ja olohuoneen välille muodostui väljä tilallinen jatkuvuus, kun makuuhuoneet
olivat selvästi erillisiä. Tällöin pieniinkin asuntoihin tuli avaruuden ja tilan tuntua. (Saarikangas 1994, 148.)
Sisustusarkkitehti Olli Borg valistaa Kaunis Koti -lehden lukijoita uudesta tila-käsitteestä: ”Uusi nimitys on
sukeltanut käytäntöön. Hallit, salit ja salongit on pantu päiviltä. Määrätylle toiminnalle uhrattua osaa kodistamme kutsumme nyt sen tilaksi. Termi on sanova ja erittäin käyttökelpoinen kehityksen suuntautuessa
yhä voimakkaammin kohti asuntotyyppiä, joka elastisena täyttää mitä erilaisimmat, muuttuvat ja kasvavat
tarpeet. – – Nimitys on riipaiseva niille, jotka täysin muuttuneissa olosuhteissa haluavat asua, elellä ja edus81
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taa kuten isoäiti aikanaan. Sillä ruokasalista on tullut ruokailutila. Se on osa kotiamme keittiössä tai jossain
muualla.” (Borg KK 1/1951, 10-11)

Kuva 33. Arkkitehti Werner Westin suunnittelema keittiö, jossa ihastusta
herättävät käytännölliset säilytys- ja kuivauskaapit.

Avaruuden ja tilan tuntua loivat myös ikkunat, joita usein sijoitettiin myös asuntojen kulmiin, samoin kuin
parvekkeet, jotka toimivat ulko- ja sisätilan välittäjänä ja lähensivät asuntoa ympäröivään luontoon myös
pienimmissä yksiöissä (Saarikangas 1994, 148). Kaunis Koti -lehdessä neuvotaan, miten parvekkeella juodaan
kahvia rottinkituoleissa istuen, vietetään kesälomaa ja pyritään yhteyteen ympäröivän luonnon kanssa (KK
2/1951, 18–19; 2/1958, 13–15). Saarikankaan mukaan keittiön, ruokailutilan ja olohuoneen tilallinen jatkuvuus ja makuuhuoneiden erillisyys ovat selvimmillään ajankohdan lukuisissa rivitaloissa ja eroavat selvästi
ajankohdan toisesta tyypillisestä asumismuodosta eli puolitoistakerroksisesta rintamamiestalosta. Rintamamiestalossa keittiö, makuuhuone ja olohuone ovat selvästi erillisiä ja ruokailu on sijoitettu keittiöön,
ja keittiön ja makuuhuoneen akseli korostuu keittiön ja olohuoneen akselin sijasta. Kummankin tyyppisen
asunnon suunnittelussa pyrittiin ratkaisemaan äidin kotitaloustyön ja lastenhoidon vaatima tilan- ja ajankäyttö. Keittiön suunnittelussa lähdettiin naisen mitoista ja asunto pyrittiin suunnittelemaan niin, että äiti
voisi kotitöitä tehdessään pitää samalla lapsia silmällä. Rivitalo oli uusi talotyyppi, jossa kokeiltiin sijoittaa
eri tavoin keittiö, ruokailutila ja olohuone sekä makuuhuoneet kahden kerroksen asumisessa. (Saarikangas
1994, 148.) Vielä 1940- ja 1950-lukujen taitteessa suurin osa asuntojen pohjakaavoista koostui erillisestä,
toisiinsa limittymättömistä huonetiloista. Rivitalo oli asuntokannassamme tuolloin harvinainen uutuus.
Saarikangas kiinnittää erityistä huomiota taloustöiden muuttumiseen. Olennainen tekijä modernin asunnon
suunnittelussa on kotitalouden, kotitaloustyön ja perheenemännän roolin muuttuminen, kun keskiluokkaisesta perheenäidistä tulee kotityön tekijä palvelijoiden sijaan. Sotia edeltäneenä aikana keskiluokkaisessa
ja porvarillisessa kodissa oli palvelija ja tätä varten erillinen, kätketty huolto- ja talousosa, johon kuului
muusta asunnosta erillään oleva keittiö, tarjoiluvälikkö ja palvelijanhuone. Talousosan kadottua keittiön,
ruokailutilan ja olohuoneen välinen yhteys, ja olohuone perheen kokoajana ja arkisen yhdessäolon tilana,
korostuivat. Asuntosuunnittelussa keskitytään arkeen eikä juhlaan ja aiemmin piilossa ja näkymättömissä
oleva (naisen) kotitaloustyö tehdään näkyväksi. Avoimet keittiöt, kuten erilaiset baarikeittiöratkaisut,
korostavat (naisen) kotitaloustyön näkyvyyttä. Tässä näkyväksi tekeminen merkitsee muutosta suhteessa
naisen työhön, joka on olennainen osa kansantaloutta. (Saarikangas 1994, 148.) Käytännön esimerkkinä
naisen kotityöolojen parantamisesta on keittiön modernisoiminen, johon panostetaan. Kaunis Koti -lehden
artikkelissa ”Millainen on kunnon keittiö?” sisustusarkkitehti Liisa Kiviranta kommentoi, että kun keittiö
uusitaan, ei materiaalissa tulisi säästää. Pesupöydän pinnaksi tulee valita ruostumatonta terästä ja likaantumiselle alttiisiin seinänkohtiin kaakelisuojukset. Hänen mukaansa keittiökin on eräänlainen laboratorio,
jonka tulee olla ennen kaikkea helposti puhtaana pidettävä ja samalla miellyttävä työskentelypaikka. Työtehoseuran osastopäällikkö Maiju Gebhard jatkaa, että korkkimatto on helppo pitää puhtaana. Hänen
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mukaansa valoisa ja väritykseltään viihtyisä keittiö vaikuttaa mielialaan, ja mieliala edistää työtehoa. (Kaunis
Koti 3/1949, 14–15.) Keittiötä koskevissa lehtiartikkeleissa tulee hyvin esille ajalle tyypillinen tarkoituksenmukaisuuden estetiikka. Viihtyisyyden ei sallita olevan itseisarvoista, vaan siihen tulee liittyä myös käytännöllisyys ja tehokkuus.
2.3 Jälleenrakennuskauden asuntosuunnittelun suunnannäyttäjät
Suomalaisen jälleenrakennuskauden asuntosuunnittelun taustalla vaikuttivat ennen kaikkea funktionalismin
ihanteet. Edellä tarkastelin suomalaisten arkkitehtien suhdetta funktionalismin sisältöihin sekä heidän asemaansa ja toimiinsa asuntopolitiikassa. Tässä luvussa tarkastelen kyseisten arkkitehtien ajatuksia ja suunnitelmia asuntoarkkitehtuurin parissa. Jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin luonteen ja kehityksen
tarkastelu luo taustan asunnon värityksestä käydyn keskustelun kysymyksenasettelulle. Arkkitehtuurin
keskustelu heijastui yleisemminkin asumiseen liittyviin kysymyksenasetteluihin ja arvostuksiin. Esimerkiksi
jo funktionalismin sosiaaliset sisällöt olivat läsnä jälleenrakennuskaudella ja näkyivät pienimmissäkin yksityiskohdissa.
2.3.1 Arkkitehtuurin taidetta ja vaistoa
Kansainvälisesti Suomen tunnetuin arkkitehti, julkisilla rakennuksillaan maailmanmainetta niittänyt Alvar
Aalto oli vakavasti kiinnostunut jälleenrakennuskauden arjen rakentamisesta. Sosiaalisen asuntotuotannon kysymykset eri muodoissaan olivat läsnä hänen puheissaan ja kirjoituksissaan 1950-luvun alkupuolelle
asti. Villa Mairean ohella Sunilan asuntoalue edustaa Aallon asuntosuunnittelun huippua, pilottikohdetta
ja suunnannäyttäjää, esikuvaa, josta riitti toisille arkkitehdeille ammennettavaa vuosikymmeniksi. Sunilan
metsälähiön innovatiiviset ja aikaansa edellä olleet ratkaisut eivät saaneet suosiota vielä 30- ja 40-luvuilla,
vaan ne löydettiin vasta 50- ja 60-lukujen lähiösuunnittelun nosteessa. Aalto puuttui asuntosuunnittelun
kysymyksiin ja oli eturivissä uudistamassa niitä16. Aallon oma tuotanto asuntosuunnittelijana jäi tästä huolimatta hyvin vähäiseksi. Mielenkiinnosta ja ponnisteluista huolimatta tilaisuuksia ei tarjoutunut. Toteutuneiden asuntokohteiden vähyydestä huolimatta Aaltoa voi pitää yhtenä merkittävänä suomalaisen asuntosuunnittelun mielipidevaikuttajana.
Kuva 34. Alvar Aallon suunnittelema Parveketalo, Sunila, Kotka.

16 Esimerkiksi järjestelmällinen asuntosuunnittelun standardoiminen aloitettiin juuri Aallon ehdotuksesta.
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Aalto ja asuntosuunnittelu
Aalto korosti, että arkkitehtonisen tehtävän lähtökohtana on pienasunto, ei loistorakennus. Hän muistutti, ettei asunnon suuruus sinänsä ole etu, vaan jopa haitta. Aalto ennusti asunto-ongelman sosiaalisen
järjestelyn vaativan jättiläismäistä ja pitkäaikaista työtä. Kuitenkin hän näki onnistumisen olevan mahdollisuuden olevan sangen lähellä. (Aalto 1930, 24.) Aallon mielenkiinto Existenzminimum-käsitteeseen ilmeni
erityisesti haluna nostaa suomalaisten asumislaatua. Siksi asuntojen rakentaminen ja sisustaminen piti saada
teollisen standardivalmistuksen piiriin. (Koho 1998, 26.) Alvar Aalto tuomitsi konventionaaliset käsitykset
asunnosta, sillä ne suosivat edustusnäkökohtia sekä luokkajakoista yhteiskuntaa. Funktionalismi manifestoi
uudenlaista asumismallia. Sen lähtökohtana olivat pienasunnot, joita tuli tuottaa teollisella sarjavalmistuksella. Yhteiskunnan oli siis sopeuduttava teollisuuden ehtoihin, ja arkkitehtien oli puolestaan hyväksyttävä
tuotannon edellyttämät normit. Ihmisille luotiin tulevaisuudesta uudenlaista mielikuvaa, johon sisältyisi
totutusta poikkeavat elintavat. (Koho 1998, 33.)
Vuonna 1930 Aalto oli yhdessä arkkitehti P. E. Blomstedtin kanssa kehittänyt suomalaisiin olosuhteisiin tarkoitetut uudet periaatteet, joiden tuloksena syntyi malli funktionalistisesta asunnosta. Tuolloin he suunnittelivat Helsinkiin taideteollisuusnäyttelyn yhteyteen Pienasuntonäyttelyn, jonka tehtävänä oli toimia suurelle yleisölle suunnatun ideologisen valistustyön perustana. Tämä näkyi erityisesti näyttelyn pienasuntojen
suunnitteluun ja sisustamiseen erikoistuneessa rationalisointiosastossa. Näyttely ei synnyttänyt mitenkään
merkittävää kansanliikettä funktionalismin puolesta. Sen sijaan näyttelyosaston näyttelyluettelosta (Aalto
1930, 1–2) muodostui keskeinen julkaisu 1930-luvun alussa, koska siinä analysoitiin suomalaista asumisongelmaa ensimmäisen kerran uudesta näkökulmasta (Koho 1998, 41). Schildt tuo esiin Alvar Aallon Pienasuntonäyttelyssä esittelemien keksintöjen suuren määrän. Schildt lainaa Hilding Ekelundin Hufvustadsbladetissa ollutta kommentaaria, jossa Ekelund toteaa, että harmi vaan, että nokkeluus ja tietty liioiteltu
mekaanisuus saavat välillä hänen [Aallon] sisustuksissaan ylivallan. (Schildt 1985,121.) Kieltämättä tällainen
hieman itsetarkoituksellinen mielikuva syntyy lukiessa Schildtin listausta uudenlaisesta jätemyllystä lukkiutuvaan ovenkahvaan (Schildt 1985, 70).
Timo Koho toteaa Aallon itselleen rakentamasta talosta Helsingin Munkkiniemessä (valmistui 1936) jyrkästi, että on itsestään selvää, etteivät Aallon henkilökohtaiset suunnitteluratkaisut kelvanneet sellaisenaan
suurien väestömäärien asumismalleiksi. Ne olivat aivan liian ylellisiä ja kalliita sosiaaliseen asuntotuotantoon. Aalto kuitenkin osoitti, ettei yksilöllisyyden ja luonnon korostamisen asuintaloissa tarvinnut merkitä
sosiaalisen aspektien hylkäämistä. Siitä on Kohon mukaan hyvänä esimerkkinä vuonna 1936 valmistunut
suunnitelma Sunilan tehdasyhteisöstä.
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Sunilan alue oli ensimmäinen kaupungista erilleen sijoitettu metsälähiö. Tärkeänä lähtökohtana oli asuntoalueen tiivis yhteys tehtaaseen. Erityisesti Aallolla oli tarve irtaantua liian mekaanisesta ja ihmisyyttä aliarvioivista lähtökohdista. Keskeisellä sijalla olivat erilaisten rakennusvaihtoehtojen varioiminen ja yksilöllisen
asuinmiljöön luominen. Aalto halusi muutosta saksalaisten arkkitehtien johdolla kehitettyyn funktionalismiin. Kohon mukaan Aalto ei kuitenkaan miettinyt palaamista takaisin asuntosuunnittelussa 1920-luvulla
vallinneisiin konventioihin. Hänelle muutos merkitsi kolmannen vaihtoehdon kehittämistä. (Koho 1998,
43–44.) Schildt tuo Kohoa selvemmin esille myös Aallon yhteiskunnalliset uudistuspyrkimykset. Alvar Aallon päämääränä oli alueen rakennuksia suunnitellessaan se, etteivät asukkaiden luokkaerot saaneet näkyä
ulospäin. Tämä toteutuikin Sunilassa lukuun ottamatta rannalla sijaitsevaa muhkeaa tehtaanjohtajan asuntoa,
joka sittemmin muutettiin Harry Gullichsenin myötävaikutuksella kerhotiloiksi. (Schildt, 1985,149–150.)
Edellä käsittelin Aallon esittämää kritiikkiä modernin ja traditionaalisen arkkitehtuurin suhteesta. Aallon
oma, kolmas vaihtoehto ratkaista arkkitehtonisia kysymyksiä havainnollistuu Sunilan rakennusten sijoittamisessa viuhkamaisesti maastoon. Sunilassa Aalto suosi rivitaloja, jotka tuolloin olivat todella harvinaisia
suomalaisessa rakentamisessa. Lisäksi alueella oli kolme erilaista kerrostalotyyppiä. Ketjutaloiksi kutsutut
pitkät rakennusvolyymit jäsensivät suomalaista mäntymetsää. Aalto löysi synteesin modernin arkkitehtuurin ja luonnon välille. Kolme kolmekerroksista lamellitaloa erosivat 1930-luvun suomalaisista vuokrataloista siinä, että asuntoihin sijoitettiin myös parvekkeet. Rinnetonttien maastonmuotoja mukaillen Aalto
loi portaattoman kerrostalon. Asuntoihin kuului suuri terassimainen parveke. (Koho, 1998, 44–45.)
Aallon Maire ja Harry Gullichsenille suunnittelema yksityistalo Villa Mairea edustaa Sunilan asuntoalueen ohella Aallon asuntosuunnittelun huippua. Sunilan tehdasyhteisön asuinrakennusten ja Villa Mairean
kohderyhmät ovat mahdollisimman etäällä toisistaan. Aalto kuitenkin onnistuu kummassakin tehtävässä.
Aallon humanistinen ote näkyy puheiden ohella myös hänen töissään, sillä rakennuksen asukkaana on aina
ihminen.
Kohon mukaan Aalto tunsi Villa Mairean suunnittelun yhteydessä jonkinlaista arkuutta, sillä olihan hän
sitoutunut näkyvästi 1930-luvun alussa sosiaalisen asuntotuotannon manifestointiin. Hän ei voinut aivan
helposti hylätä minimiasumisen ihanteita. Samoin Villa Mairea oli aatteellisesti hyvin etäällä asuntojen
monistamisihanteesta. Sen tähden Aallon oli keksittävä uusi selitys. Hän korosti, että Villa Mairean kaltainen loistorakennus olisi jonkinlainen laboratorio suuren yleisön asumisongelmien ratkaisemiseksi. (Koho,
1998, 55.) ”On mahdollista käyttää yksilöllistä arkkitehtoonista tapausta eräänlaisena koelaboratooriona,
jossa voidaan toteuttaa sellaista, mikä nykyiselle joukkotuotannolle ei ole mahdollista, mutta josta nämä
koetapaukset vähitellen leviävät ja koneiston kehittyessä muuttuvat tavoiteltaviksi.” (Aalto, Arkkitehti
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1939). Aalto tahtoi Kohon mukaan vielä vuonna 1939, että hänet edelleen hyväksyttäisiin sosiaalisena asuntosuunnittelijana17.
Aalto toivoi myös osoittavansa Villa Mairean olevan johdonmukainen jatko hänen aikaisemmalle asuntosuunnittelulleen. Siten rakennus heijastaa hyvin kysymystä arkkitehtuurin uudistamisen vaikeudesta. Aalto
pyrki selvästi luomaan julkisuudessa mielikuvaa siitä, etteivät muutokset hänen arvomaailmassaan olleet
lopultakaan kovin jyrkkiä. Hän toivoi, ettei Villa Maireasta muodostuisi erillistä ilmiötä suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän selvästi epäili, että rakennusta ryhdyttäisiin vieroksumaan, koska sen identiteetti olisi vieras
kansalaisten arkipäivän todellisuudelle. (Koho, 1998, 55.) Villa Mairean yhteydessä Schildt tuo esille Aallon
halun rinnastaa tämä rakennus perinteiseen talonpoikaistaloon. Schildt toteaakin runolliseen tapaansa:
”Maireasta tuli sulattamo, jossa Aalto valoi näennäisesti riitelevistä elementeistä hämmästyttävän hyvin
toimivan, rikkaasti orkestroidun kokonaisuuden. Siinä yhdistyivät kansanperinne, jugendtyylin orgaaninen
kokonaisote, uusklassinen humanismi, järkiperäinen funktionalismi ja Aallon oma herkkyys luonnon monivivahteisten vuorovaikutussuhteiden tajuamiseen.” (Schildt, 1985, 161.) Aallolle tärkeän modernin tilakäsityksen ja suomalaisen kansanperinteen teemojen kuvaaminen Villa Maireassa tukee Kohon esittämää
ajatusta Aallon halusta olla kansanmies. Monet Villa Mairean arkkitehtoniset ratkaisut, kuten materiaalivalinnat ja niiden käyttö, tukevat ilman selityksiäkin ajatusta perinteisen puurakentamisen innoittavuudesta.

Kuva 35. Alvar Aallon suunnittelema A-talon pohjapiirros ja sisäänkäyntijulkisivu.

Sodan jälkeinen kausi oli Alvar Aallolle vaikea. Hänen kehittämänsä standardisoidut omakotitalot eivät saavuttaneet teollisuuden eivätkä kansalaisten suosiota. Lähtökohtana oli Aallon vuonna 1937 suunnittelema
talotyyppi, jota ensimmäiseksi rakennettiin Varkauteen ja Sunilaan. (Koho, 1998, 64.) Aalto oli vakuuttunut
siitä, että Suomi joutuisi kansakuntana uurastamaan useita vuosia ennen kuin saavuttaisi sotaa edeltäneen
elintason. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan jälleenrakennustyö oli ennakoitua nopeampaa.
Euroopan jälleenrakentamista käsittelevässä artikkelissaan Aalto muistutti vuonna 1941, että jokainen
historiallinen taitekohta vaikuttaa syvästi rakennustaiteen olemukseen. Nämä käännekohdat merkitsivät
suunnittelussa uusien päämäärien asettamista. (Aalto, Arkkitehti 5/1941, 75–80.) Hän ei siis nähnyt arkkitehtuuria mitenkään autonomisena ilmiönä yhteiskunnassa, vaan korosti arkkitehdin lähes automaattisesti suuntautuvan uudelleen ulkoisten muutosten edessä (Koho, 1998, 59). Vuoden 1941 aikana Aallon
ajattelussa nousi esille myös voimakas isänmaallinen tunne. Aalto korosti suomalaisen kulttuurin erottamista venäläisestä sekä perinteen merkitystä maamme arkkitehtuurille. Aalto oli erityisesti kiinnostunut
17 Koho viittaa Jürgen Habermasiin, joka on vallitsevia arvostuksia käsitellessään todennut, että ihminen pyrkii kriittisesti seu-

lomaan ja järjestämään uudelleen elämänsä elementtejä siten, että menneisyys näyttäisi johdonmukaiselta. Ihminen siis haluaa
osoittaa, että valitessaan eri vaihtoehtojen välillä hän on luonut sellaisen ratkaisun, jollaisen hän aikaisemmin halusikin tulevaisuuden olevan. (Timo Koho, 1998, 55.)
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niinsanotusta karjalantalosta, jossa saman katon alle oli sijoitettu sekä asuinhuoneet että karjanhoidon
vaatimat tilat. Karjalantalon joustavuus olisi esikuva niille arkkitehdeille, jotka joutuisivat toteuttamaan
sodanjälkeisiä jälleenrakennustehtäviä. Karjalantalon oli hänen mukaansa tilaohjelmaltaan joustava ja otti
huomioon maaston topografian. Samalla se oli malliesimerkki laadukkaasta rakennustekniikasta sekä materiaalien luontevasta valinnasta. Aalto vaati hyödyntämään omia kansallisia resursseja sodan jälkeen, sillä
materiaalien puute tulisi rajoittamaan pitkään arkkitehtonista suunnittelua, Koho toteaa. (Koho, 1998,
60–61.) Tässä puheenvuorossa Aalto kytki sodan hengessä läpinäkyvän selvästi traditionaalisuuden hyveet
isänmaallisiin pyrkimyksiin. Traditionaalinen rakentaminen ei kuitenkaan ollut Aallolle vierasta. Göran
Schildt viittaa mielellään italialaisten kylien ja pikkukaupunkien esikuvallisuuteen Aallon arkkitehtuurissa.
Sen sijaan pohdintoja suomalaisen perinteisen kansanrakentamisen vaikutuksesta Aallon humanistiseen
asuntoarkkitehtuuriajatteluun löytyi hyvin vähän.
Maailmansota muutti Aallon käsityksiä arkkitehtuurin innovatiivisista tekijöistä. Kriisitilanteen vaikutuksesta
hän osoitti erityistä vakavamielisyyttä ja yhteiskunnallista vastuuntuntoa 1940-luvun alussa. Hän korosti,
että standardisoinnilla on arkkitehtuurille yhtä tärkeä merkitys kuin kieliopilla kielelle, sillä rakennustaide
muodostuu pienistä osasista, kuten lause sanoista. Sen tähden Aallon aloitteesta Suomen Arkkitehtiliitto
perusti Jälleenrakennustoimiston vuonna 1942. Sen tehtävänä oli luoda Suomen standardit rakennussuunnittelua varten. Aalto haaveili jälleenrakennustoimiston toimivan eräänlaisena akatemiana, joka vastaisi
arkkitehtonisesta tutkimustyöstä. Suomen tilanteessa 1940-luvulla oli ehkä yllättävintä se, että arkkitehdin
persoonallista roolia kaikista näkyvimmin edustanut Alvar Aalto oli aktiivisin paneutumaan myös normistojen luomiseen. (Koho, 1998, 62.) Aallon omat asuntokohteet eivät olleet ottaneet toteutuakseen, mutta
silti hän halusi olla mukana luomassa ja kehittämässä asuntoarkkitehtuurin tulevaisuutta.
Vuonna 1948 valmistunut Säynätsalon kunnantalo osoitti Kohon mukaan, että Aalto saattoi havaita onnistuneensa hyvin arkkitehtuurin uudistamisessa juuri julkisten rakennusten suunnittelijana. Ne antoivat
kunnianhimoiselle arkkitehdille haasteellisia tavoitteita ja mahdollisuuksia luovuuden vapaaseen käyttöön
päinvastoin kuin normeihin sidottu asuntosuunnittelu. Tässä uudessa tilanteessa Aalto katsoi rakentamisen
yhä selvemmin rakennustaiteelliseksi tehtäväksi, millä hän pyrki myös etsimään nykyaikaistuvalle Suomelle
uudenlaista kansallista identiteettiä modernin keinoin. Tämän vuoksi Aalto 1950-luvun alussa vähitellen
unohti kannanotoissaan sosiaalisen asuntotuotannon kysymykset. Hän oli pettynyt siihen, ettei teollisuus
innostunut kovinkaan syvällisesti toteuttamaan hänen sarjatuotantoideaansa. Aallon suunnittelemat standardisoidut pientalot, jotka on toteutettu Suomessa teollisesti, ovat laadultaan kiusallisen keskinkertaisia.
Suuresta innovaatioprosessista, jossa arkkitehdit ohjaisivat yhteiskuntaa kohti harmonisempaa rakentamista, ei tullut mitään. Aallolla oli siis syytä keskittyä täysipainoisesti edustusarkkitehtuuriin, vaikka se
toisaalta uhkasi leimata hänet eksklusiiviseksi arkkitehdiksi. (Koho, 1998, 72.)
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Valkoisen funkkiksen väistyminen – Aarne Ervin asuntoarkkitehtuurin taustoja
Aarne Ervin uran alkutaival arkkitehtina liittyy ja liitetään Alvar Aaltoon. Vaikka työsuhde päättyi Aallon
toimistossa jo parin vuoden jälkeen, Aallon ja Ervin arkkitehtuurin samanhenkisyys antaa määrittelypisteen
nuoremman kollegan uralle. (Mikkola, 1970, 15–16.) Ervin kompastuskiveksi arkkitehtikunnan arvioissa
näytti muodostuneen hänen tuotantonsa romanttinen jakso 1940-luvulla. Vuonna 1970 ilmestynyt Ervin
arkkitehtuuria esittelevä kirja Raportti rakennetusta ympäristöstä. Aarne Ervin arkkitehtuuria kertoo harvinaisen vähän alaotsikossa mainitusta arkkitehdistä. Esimerkiksi voimala-arkkitehtuuria asuntoalueineen
esittelevässä jaksossa ei ole lakonisia kuvatekstejä lukuun ottamatta mitään muuta kommentointia. Ervin
tekee kiinnostavaksi juuri hänen romanttinen, pääosin 40-luvulle sijoittuva, lähes kuoliaaksi vaiettu asuntoarkkitehtuurinsa, jota Juhani Pallasmaa luonnehtii populaariksi arkkitehtuuriksi (Pallasmaa, 1970, 43–44).
Ervi ei ollut ainoa arkkitehti, jolla oli tuotannossaan 1940-luvulla romanttinen jakso. Esimerkiksi jälleenrakennustoimistoa 1940-luvulla johtanut arkkitehti Viljo Revell kuuluu romanttisen jakson läpikäyneisiin
arkkitehteihin. Hän palasi 1950-luvulla ruotuun ja teki sodan jälkeen vielä komean, mutta tiukan modernistisen uran voitettuaan/voittaessaan Toronton kaupungin kansainvälisen kilpailun. (Salokorpi 1990, 44.)
Jälleenrakennuskaudella Ervi suunnitteli useita pientaloalueita vesivoimalaitoksen sekä muunto- ja kytkinasemien yhteyteen. Näissä näkyi selvä romanttinen ote (Raportti rakennetusta ympäristöstä, 1970, 160–164).
Salokorpi nostaa jälleenrakennuskauden ajan asuntotuotannosta tunnetuimmaksi Viljo Revellin yhdessä
Keijo Petäjän kanssa suunnitteleman ja vuonna 1949 valmistuneen Kansanasuntojen kerrostalon Maunulassa (Salokorpi 1990, 44). Näiden asuntojen pohjissa näkyy selkeä rationaalinen ote, vaikka julkisivujen
tiilipinnassa on vielä herkkä ote.
Aarne Ervi itse pitää merkittävimpänä tehtävänään Aallon toimistossa Viipurin kirjastotyömaan loppuvaiheen valvontatyötä. Aallon tapaan Ervikin korosti työskentelytapansa intuitiivista luonnetta. (Mikkola,
1970, 15–16.) Juhani Pallasmaa kuvaa Ervin arkkitehtuuria Aallon vaikutuksella pehmennetyksi International Styleksi: ”Ervin arkkitehtuuri on syntynyt ikään kuin tuulensuojassa ja siinä on siitä syystä kiinnostavia ominaisuuksia arkkitehtuurin sosiologian ja popularisoitumisen kannalta. Ervin arkkitehtuuri on selvä
siirtymä funktionalismin ja International Stylen suunnittelukeskeisestä näkemyksestä kohti suuren yleisön,
rakennusten käyttäjien arvoja. Ervin arkkitehtuuri kuuluu selvästi pehmeään linjaan18. Hänen rakennuksensa ovat pragmaattisia ja vailla teoreettisten vaatimusten painolastia, eräänlaisia miellyttävien paikkojen
ja yksityiskohtien kokoelmia. Ne eivät kuulu arkkitehtuurin avantgardeen mutta ovat epäilemättä lähellä
kuluttajien arvostuksia. Aarne Ervin arkkitehtuuria voisi positiivisesti luonnehtia viihdearkkitehtuuriksi
18 Juhani Pallasmaa määrittelee pehmeän linja seuraavasti: ”Funktionalismin jälkeisen arkkitehtuurin kova-linja on arvosta-

nut teoreettista, yksinkertaistavia ja johdonmukaisia ratkaisuja, pehmeä-linja on arvostanut elämyksellistä ja monimuotoista
ympäristöä. Erityisesti teollistamis- ja standardisointi-ideologian ansiosta 60-luku on selvästi ollut kovan rationalistisen
suuntauksen dominoimaa.” (Juhani Pallasmaa, 1970, 43.)
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– –.” (Pallasmaa, 1970, 43.) Vaikka Pallasmaan tuo asiansa esiin positiivisessa sävyssä kauniin sanakääntein, ajan arkkitehtuuripuheen ja ihanteet huomioon ottaen kokonaisuudesta välittyy vähättelevä sävy:
”viihteellisyys” tai ”suuren yleisön miellyttäminen” eivät perinteisesti kuuluneet legitiimin arkkitehtuurin
kielenkäyttöön. Myös Pallasmaan viittausta Ervin töiden ”pragmaattiseen luonteeseen”, joka on ”vailla
teoreettisten vaatimusten painolastia” voi 1970-luvun rationaalin järjestelmiin perustuvassa ilmapiirissä
lausuttuna pitää piikittelevänä.

Kuva 36. Pyhäkosken voimalaitoksen vierasmaja, Aarne Ervi.

Kuva 37. Pyhäkosken voimalaitoksen vierasmaja kuvaa hyvin Aarne Ervin
1940-luvun arkkitehtonista ilmaisua.

Ervin pragmaattinen ote arkkitehtuuriin kuvastuu hyvin hänen seuraavista kommenteistaan. Suomen Työ
lehden artikkelissa ”Asunnon valinta” hän käytännöllisyyden lisäksi kaipaa myös asukkaiden kriittisyyttä ja
vastuuta vuonna 1940: ”Asunnon valitsijoiden on määrätietoisesti pyrittävä vaikuttamaan asuntojen tuottajiin vaatimalla asuinpaikalta ja itse asunnolta ei loistoa ja turhanaikaisuuksia vaan voimakasta, tervettä
kansaa kasvattavia, onnea ja hyvinvointia kehittäviä ominaisuuksia”. (Ervi, Suomen työ 7/1944.) Arkkitehtilehdessä 1942 artikkelissaan ”Taloudellisuus ja inhimillisyys” Ervi ottaa vielä radikaalimman kannan, jota
voi luonnehtia jopa oman ammattikunnan vastaiseksi, kommentillaan ”käytännön ammattimiehen taloudellinen vaisto löytää usein oikeamman kokonaisratkaisun kuin elämälle vieras laskelmoiva harkinta”. (Ervi,
Arkkitehti 9/1942). Tämä kommentti herättää ristiriitaisia ajatuksia. Tulkitsen sen tietoiseksi näpäytykseksi
ammattikunnan kovaa linjaa vastaan, sillä Ervin omat rakennukset ovat hyvin harkiten ja viimeistellysti
suunniteltuja ja on vaikea kuvitella, että hän olisi jättänyt ratkaisujen teon työmiehille. Kommentillaan hän
haluaa ehkä enemmänkin korostaa tervettä talonpoikaisjärkeä ja aikaa kestäviä, suomalaiselle perinteiselle
rakentamiselle ominaisia suunnitteluratkaisuja.
Kirmo Mikkolan mukaan on hyvin helppo nähdä intuitiivisen suunnitteluotteen ohella muitakin yhteneviä
piirteitä Aallon ja Ervin työskentelytavoissa ja tuotannossa. Ervin työ liittyi läheisesti siihen funktionalismin
”pehmentämispyrkimykseen”, joka tuolloin oli luonteenomaista useimmille ajan johtaville arkkitehdeille.
Hänen työnsä olivat 1930-luvun loppupuolella sekä hengeltään että monilta detaljeiltaan hyvin lähellä Aaltoa, joka oli funktionalismin uudistamisen johtavia hahmoja. Vaikka Kirmo Mikkola löytääkin yhtenevyyksiä
näiden kahden arkkitehdin tuotannossa, hän kuitenkin luonnehtii heidän suhdettaan enemmän rinnakkaisuudeksi kuin ”vaikutteisuudeksi”. (Mikkola, 1970, 15-16.) Tämä Mikkolan luonnehdinta nostaa Aarne Ervin
kauniisti Aallon varjosta. Mikkolan halu puhua mieluummin Aallon ja Ervin toiminnan rinnakkaisuudesta
kuin vaikutussuhteesta voi liittyä Ervin 1940-luvun romanttiseen kauteen. Kommentti heijastaa Mikkolan ja
arkkitehtikunnan laajan osan penseää suhtautumisena tätä arkkitehtuurin romanttista ajanjaksoa kohtaan.
”Funktionalismin tila-, muoto- ja materiaalikäsitys uudistuu voimakkaasti 30-luvun kuluessa, kuitenkin siten
että yhteys lähtökohtana olleisiin periaatteisiin säilyy – kunnes 40-luvun alussa siirrytään epämääräiseen
romantiikkaan ja hylätään parin vuosikymmenen johdonmukaisella työllä saavutetut tulokset. – – Suomessa
romantiikka pääsi vallalle 40-luvulla erityisesti pientaloarkkitehtuurissa.” (Mikkola, 1970, 13–14.)
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Ervi suunnitteli 1940-luvulla useita pientaloalueita esimerkiksi Oulu joki Oy:n uusien vesivoimalaitosten19
sekä Imatran Voiman Oy:n muunto- tai kytkinasemien20 yhteyteen, nämä edustivat arkkitehtuuriltaan
romanttista linjaa. Jälkimmäisen tulkinnan mukaan Kirmo Mikkola halusi osoittaa, että romanttisena 1940luvun kautenaan Ervi teki omat ratkaisunsa itsenäisesti eikä saanut vaikutteita Alvar Aallolta. Ervin työskentelyaika Aallon toimistossa jäi lyhyeksi, sillä jo parin vuoden kuluttua (1937) hän siirtyi arkkitehti Toivo
Paatelan toimistoon, ja jo 1938 hän perusti oman toimistonsa. (Raportti rakennetusta ympäristöstä, 1970,
159.)
Henkisesti yhtenäinen ja kaikkien ihailema 1930-luku lähti Kirmo Mikkolan mukaan versomaan kolmeen eri
suuntaan. Vastakkain olivat taiteellinen individualismi ja sitä vastaan taisteleva yhteiskunnallista ja rationalistista ohjelmaa julistava puritaanisuus. Tähän väliin jäi sopeutuva, ajan yhteiskunnan odotuksia toteuttava
arkkitehtuuri. Mikkolan mukaan kukaan on tuskin eri mieltä siitä, mihin kohtaan tässä jaossa Ervi sijoittuu.
(Mikkola, 1970, 18.) Tarkempaa vastausta Mikkola ei anna. Vaikka Ervi olikin lähellä Aaltoa, tulkitsen Mikkolan sijoittavan Ervin välissä olevaan, sopeutuvan ja yhteiskunnan odotuksia täyttävän arkkitehtuurin leiriin. Mikkola tarkastelee funktionalismin kehityslinjaa 1950-luvulla jatkaneen International Stylen sisällöistä,
jotka tukevat johtopäätöstä Ervin sijainnista arkkitehtuurin kentässä. ”Ervi, joka oli ollut aktiivisesti kehittämässä mm. standardisointia, suuntasi kiinnostuksensa uusiin rakennusaineisiin ja rakennustekniikkaan. – –
Monet 30-luvun lopun muodolliset ratkaisut olivat epäteknisinä karsiutuneet pois: vapaan muodon käyttö
johtaa standardisoinnille vieraisiin erityisratkaisuihin, massojen ja tilojen sisäkkäisyyttä on vaikea toteuttaa
elementtitekniikalla jne. Mutta jäljellä on pehmentynyt ja luonnonläheisyyttä korostava miljöökäsitys sekä
toiminnallisten ratkaisujen luontevuus, tuloksena sellainen puhdasoppisuuden vapaa arkkitehtuuri, jonka
kokee primäärisesti viihtyisyytenä. Tämä on arkkitehtuurin sopeuttamista olevaan yhteiskuntaan. Poissa
on varhaisfunktionalistien yhteiskunnallinen saarna, poissa ihmisten pakottaminen ympäristöön, jota he
eivät ole tilanneet.” (Mikkola, 1970, 18.)
Ervin tuotannosta löytyy tyylillisesti erilaisia kausia: 1930-luvun funktionalismia, 1940-luvun romantiikkaa, 1950-luvun loppua kohti tiukentuvaa teollista rationalismia. Funktionalismin yleisempi kritiikki auttaa
ymmärtämään muutosta myös Ervin arkkitehtuurin muodonannossa ja materiaalinkäytössä. Erville rakennusaineiden vaikutuksen punninta on aina ollut erityisen tärkeää. Kirmo Mikkolan mukaan ”Valkoisen
funkkiksen” väistyminen näyttäytyy myös Ervin varhaisissa töissä. ”Funktionalismin muodollisen muuntautumisen lähtökohtana oli tietoinen pyrkimys lisätä arkkitehtuurin elämyksellistä ja symbolista vaikutusta,
19 Muun muassa Pyhäkoski 1942–51; Jylhämä 1946–59, Nuojua 1946–50, Pälli 1949–52, Montta 1951 (Raportti rakennetusta

ympäristöstä, 1970, 160–164).

20 Muun muassa Imatra 1947–52, Varkaus 1947, Jäniskoski 1947; Tammisto 1952, Forssa 1953, Espoo 1954, Alajärvi 1954

(Raportti rakennetusta ympäristöstä, 1970, 160–164).
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jalostaa arkkitehtuurin muotoja. Koristeettomuus, mekaanisuus ja persoonattomuus olivat niitä funktionalismin esteettisiä ominaispiirteitä, joita vastaan käyttäjien kritiikki voimakkaimmin kohdistui. Funktionalistit esittivät ratkaisulleen ennen kaikkea teknillis-taloudellisia perusteita, mutta taka-alalla kurkistelevat
esteettiset motiivit: sileys yhtenä ornamentiikan äärimuotona, asketismi runollisesti koettuna jne. Nämä
olivat kuitenkin arkkitehtien keskenään ja toisilleen luomia arvoja – käyttäjille ne eivät avautuneet -, ja
lopuksi arkkitehdit itsekin väsyivät kielensä niukkuuteen. Ryhdyttäessä uudistamaan ja rikastamaan arkkitehtuurin kieltä hakeuduttiin itsestään purismin vastakohtiin, vapaaseen muotoon stereometrian vastakohtana, luonnollisiin materiaaleihin teoreettisen valkoisuuden vastakohtana ja kompleksisiin tilastruktuureihin mekaanisen tilajaottelun vastakohtana.” (Mikkola, 1970, 16.)
Mikkola viittaa Le Corbusierin jo 1930-luvun töihin, joissa luonnonkivenkäyttö on hyvin korostettua. Mikkola ei kuitenkaan mainitse mitään Ervin 1940-luvun asuntoarkkitehtuurista, jossa hyvin leimaa-antavina
piirteinä ovat juuri karheaksi rapatut pinnat ja liuskekiven monipuolinen ja näkyvä käyttö. Sisustuksissa
luonnonkivi yhdistettiin usein takkaan tai takkaseinään. Harmaalla, luonnonmuotoisella liuskekivellä verhottiin koko takka tai sitä yhdistettiin karkeaan, valkoiseen rappauspintaan. 21 Teema jatkui usein ulos:
liuskekivellä pinnoitettiin myös muurattu savupiippu, ulkoterassi ja sokkeli. Puhtaaksimuurattu punatiili
oli takoissa ja takkaseinissä vielä liuskekivipinnoitusta yleisempi, mistä esimerkkinä on muun muassa Arne
Ervin oma yksityistalo Kuusisaaressa. (Ervi, Arkkitehti 11–12/1952, 145–162.) Näissä tiilirakenteissa piippujen puhtaaksimuuraaminen oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Ilman tulisijamotiiviakin rakennuksen
punatiilijulkisivu saatettiin ulottaa sisätilaan22 karhean lämpimänä väriaiheena.
Myös puumateriaalien monipuolinen käyttö oli tyypillistä. Arkisia punaoransseja puulajeja ovat mänty ja
kuusi, joita käytettiin loma23- ja arkirakennusten raaka-aineina ja sisustusmateriaaleina. Komea esimerkki
leikatun punahonkaviilun käytöstä kaapistoseinän ovien pintamateriaalina on Aarne Ervin yksityistalon päämakuuhuoneessa (Ervi, Arkkitehti 11–12/1952, 145-162). Vanhasta, lähes kokonaan sydänpuuta sisältävästä
honkapuusta leikatut viilut luovat pystymäisenä paksuraitaisena rivistönä mielikuvan punahehkuisesta runkopuumetsästä. Viereisen seinän suurikuvioinen lehtiaiheinen tapetti tukee tätä vahvaa luontoanalogiaa.
Aarne Ervin pitkäaikaisena työparina oli sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari, jolla on ollut oma näkyvä osuutensa sisätilojen viimeistellyssä ja korostetussa materiaalinkäytössä.

21 Villa Kuusistolla, E. Bryggman (Arkkitehti, 9–10/1952, 151–154); Huvila Jaatinen, E. Bryggman (Arkkitehti, 4–5/1953, 77–80);

Sauna Lampén, Matti Lampén (Arkkitehti 2/1952, 53–54).

22 Esimerkiksi Asunto Oy Ekonomitalo (rivitalo), Ahti ja Esko Korhonen, Lauttasaari, Helsinki (Arkkitehti 1–2/1955, 13).
23 Arkkitehti 2/1952, lomamökkinumero.
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2.3.2 Architettura minore - arkipäivän arvokkuus
Hilding Ekelund menestyi hyvin 1920-luvulla julkisten rakennusten arkkitehtuurikilpailuissa, mutta kilpailuvoittoja ei juurikaan toteutettu. Simo Paavilaisen mukaan Ekelundilla oli vankka ja monipuolinen klassisismin
tuntemus (Paavilainen, Arkkitehti 8/1983, 58). Kirmo Mikkola toteaa, että Hilding Ekelund omaksui 1930luvun funktionalismin eetoksen, johon hän hyvin taitavasti yhdisti 20-luvun klassismin herkkyyden. Ekelundin funktionalismi oli teknis-taloudellisesti harkittua, esteettisesti herkistynyttä käyttötaidetta. (Mikkola,
Arkkitehti 8/1983, 31.) Ekelund tuli myöhemmässä elämässään tunnetuksi lähinnä asuntosuunnittelijana, ja
hänen arkisen yksinkertainen kiinnostuksensa asuntoon pääsi silloin oikeuksiinsa (Paavilainen, Arkkitehti
8/1983, 58). Kirsi Saarikangas on luonnehtinut, että hyvän modernin perheasunnon suunnittelu ja viihtyisän
asuinympäristön luominen muodostivat merkittävimmän osan Hilding Ekelundin työstä. Ekelund perehtyi erityisesti yleishyödylliseen asuntorakentamiseen sekä pienen perheasunnon tilankäytön joustavaan ja
mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun. Hän suunnitteli ennen kaikkea kerros- ja rivitaloja
sekä jonkin verran omakotitaloja. Sen sijaan suuria yksityishuviloita hänen tuotannossaan on vähän. (Saarikangas, 1997, 199.)
Hilding Ekelund puhuu mielellään ”reaalisista” tehtävistä arkkitehdin työn perustana. Suurimman työn ja
harrastuksensa Ekelund on omistanut asunnoille ja asuinympäristölle, ja Ekelund jos kukaan on väsymättä
tuonut esille niiden yhteiskunnallista perustaa, asuntokysymystä. Ekelundin toiminnan eri muotoina olivat
kirjoitukset, esitelmät ammattipiireissä ja radiossa, purevat pakinat, näyttelyt, luottamustehtävät, periaateratkaisut ja opetus. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 38.) Jällenrakennuskauden kerrostalojen asuntoarkkitehtuuri henkilöityi Ekelundiin. Hänen ansiokas ja mittava toimintansa tällä saralla sekä ulospäin suuntautunut
ja mediat haltuun ottanut esiintyminen jättivät hiljaisemmat arjen puurtajat varjoonsa. Olli Lehtovuori
nostaa esiin kirjassaan Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin tarina otsikolla ”Pula-ajan kerrostalorakentamista Helsingissä” Hilding Ekelundin ohella Eija ja Olli Saijonmaan24 Kaj Englundin25, Viljo Revellin ja Keijo
Petäjän26, Bertel Saarion27 ja Yrjö Lindegrenin28 (Lehtovuori, 1999, 58). En tarkastele tässä yhteydessä näiden arkkitehtien tuotantoa yksilöidymmin, vaan pohdin Ekelundin suhdetta kerrostalojen asuntoarkkitehtuuriin ikään kuin tämän joukon edusmiehenä. Yrjö Lindegrenistä mainittakoon, että vaikka olen sijoittanut
hänet tässä yhteydessä Architettura minore -osioon, niin Timo Kohon mukaan Lindegrenillä oli läheinen
keskusteluyhteys Alvar Aallon kanssa. ”Yrjö Lindegrenin neuvojen tärkeys Aallolle oli yleisesti tiedossa arkkitehtikunnassa” (Koho, 1998, 91). Ennen Käärmetalon suunnittelua Lindegren työsti tuotannossaan ajalle
ominaisia tyyliongelmia. Olympiastadionin isä, Yrjö Lindegren kehitti talotyypin, jossa rakennuksen alaosa
24
25
26
27
28
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Palvelutalo (1949–53): Oy Asuntoyhteistalo Ab, nykyisin As. Oy Mannerheimintie 93.
1950-luvun Maunula (1953) As. Oy Männikkötie 5.
Maunulan Kansanasunnot Oy (1949–53) Metsäpurontie 25–31.
Kiint. Oy Rajametsäntie 22–24 (1954–55), Männikkötie 3.
Kiint. Oy Käärmetalo (1951) Mäkelänkatu 86.
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oli kiviaineinen ja valkoiseksi rapattu, ja ylin kerros oli sisäänvedetty, tumma ja puurakenteinen. Rakennuksen vesikattona oli jyrkkä, tumma aumakatto. Tätä talotyyppiä, jota Salokorpi kuvaa saksalaisen Heimatkunst-tyyppiseksi, Lindegren käytti Sodankylän kunnantalossa (1949) ja Aulis Blomstedtin 1951 loppuun
saattamassa Pieksämäen Vaalijalan keskuslaitoksessa. Myös muun muassa Viljo Revell käytti Lindegrenin
kehittämää teemaa Vaasaan suunnittelemassaan asuinkerrostalossa (1948). (Salokorpi 1990, 45.)
Hilding Ekelundin asuntoarkkitehtuuri
Hilding Ekelund oli arjen asuntoarkkitehtuurin herkkä, mutta järkevä mestari. Tämä mielikuva vahvistuu
Wilhelm Helanderin paneutuvasta kuvauksesta: ”Kun tarkastellaan Ekelundin asuinrakennuksia, on muistettava, että ne valtaosaltaan ovat syntyneet sidotuista lähtökohdista, rajoitetuin varoin. Keinot ovat pienet, mutta korostukset oikeissa kohdissa. Taloilla on kuitenkin aina oma luonteensa. – – Yksinkertaisuus
on vivahteiden perusta. Sisäänkäynti on vaatimaton, mutta huolella suojattu: talo ottaa ystävällisesti vastaan. Kerrostaloasuntoonkin kuuluu aina suojattu ulkotila, pieneenkin ainakin ranskalainen parveke, muuten mahdollisuuksien mukaan mieluiten tanskalaiseen tapaan puoliksi sisäänvedetty parveke, joka yhdistyy
asunnon laajentumaksi vinon taustaseinän avulla. Pienet vinoudet avaavat sivuvaloa ja näkymiä asuntoon,
portaaseen tai päätyihin. Yksinkertaisuus ei ole ankeutta vaan suhteiden tiivistynyttä ilmeikkyyttä. Ikkunat ovat ilmeiltään avoimet, luonnolliset kehykset niiden takana asuville. Ekelund ei yleensäkään kuormita
rakennuksiaan vaateliaalla ”sommittelulla”. Vaikka mittakaava on intiimi, talot ovat reiluja. Arkkitehtuuri
luo parhaimmillaan elämälle levollista taustaa, paikan, johon voi juurtua.” (Helander, Arkkitehti 8/1983, 47.)
Tämä Helanderin herkkä kuvaus on kirjoitettu 1980-luvun näkökulmasta, jolloin arkkitehtuuripuheessa oli
lupa tai oli jopa tyypillistä kuvata ”pehmeiden arvojen” sisältöjä. Tällainen arkkitehtuurin kuvaaminen ei
aiemmin kuulunut arkkitehtuurin genreen.
Hilding Ekelund itse ei tuo puheessaan esiin Helanderin edellä kuvaamia herkkiä nyansseja, vaan keskittyy
puhtaisiin asiakysymyksiin. Objektiivisiin asiakysymyksiin keskittyvä kommunikointi oli ajan arkkitehtuuripuheelle tyypillistä ja varmasti myös auttoi Ekelundia säilyttämään asemansa legitiimin ytimen suosiossa.
Ekelund kirjoittaa Kunnallistekniikka-lehdessä vuonna 1954: ”– – asuntoja suunnittelevilta arkkitehdeilta on
mielestäni vaadittava määrätynlaista objektiivista pidättyväisyyttä. Tavallinen asuinrakennus ei voi eikä saa
olla ns. ”suurta arkkitehtuuria” siinä mielessä, mikä suunnittelijan subjektiivisena pyrkimyksenä toisinaan
voi olla. Tämä työ vaatii itsehillintää ja tietoista pyrkimystä selvään yleispätevyyteen. Tämä ei tietenkään
saa merkitä laadun huononemista tai henkistä köyhyyttä. Tuntuu vaikealta käsittää, ettei oma aikamme
kykenisi tälläkin muotoilun alalla yhtä yksinkertaisen luonteviin ja kauniisiin ratkaisuihin kuin menneitten
aikojen rakentajat. Kiusaus ”tehdä jotain”, tehdä esim. yksinkertaisesta asuinrakennuksen arkkitehtuurista
jotain erikoista ja mullistavaa, on joskus liiankin suuri, ja se lienee eräs ilmaus aikamme hermostuneesta
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uutuuksien tavoittelusta, pelosta jäädä jälkeen yleisestä kilpajuoksusta.” (Ekelund, Kunnallistekniikka 1/1954,
167.) Näistä varoituksen sanoista huolimatta muutamaa vuotta aiemmin Ekelund tunnustautui virkaanastujaisesitelmässään ”Nykyajan rakennustaide ja traditio” (Ekelund, 1997, 247–254) peruslähtökohdiltaan
alkuperäisen funktionalismin kannattajaksi. Hän korosti kuitenkin tradition tuntemuksen merkitystä. Tradition tuntemus yleisestikin ja sen merkitys arkkitehdin työn humanistisen aktiivisuuden yhtenä särmänä on
Vilhelm Helanderin mukaan Ekelundin arkkitehtuuriajattelun keskeinen aihe (Helander, Arkkitehti 8/1983,
49). Esitelmässään Ekelund viittaa traditiosta puhuessaan klassiseen traditioon, antiikkiin ja esimerkiksi
italialaisten pikkukaupunkien rakennusperinteeseen. Sen sijaan suomalainen saunaromantiikka saa tuomion
Ekelundilta ”Kansallinen taide on aina huonoa taidetta, mutta hyvä taide on aina kansallista.” (Ekelund,
1997, 249.) Virkaanastujaisesitelmän lopuksi Ekelund pohtii humanismin merkitystä arkkitehtuurissa. Ekelundin mukaan traditio on vain yksi särmä humanistisessa aktiivisuudessa. Hänen mukaansa humanistinen
suhtautuminen ilmiöihin on ehtona ”läpeensä terveen, tulevaisuuteen tähtäävän arkkitehtuurin kehittymiselle, josta voi tulla merkityksellinen, rikastuttava tekijä yhteiskunnassamme.” (Ekelund, 1997, 254.)
Ekelund oli Aallon rinnalla niitä harvoja arkkitehteja, jotka eivät vain piirtämällä vaan myös kirjoituksillaan
ja koko toiminnallaan ottivat kantaa arkkitehtuurikysymyksiin. Aulis Blomstedt kuvasi Ekelundin osuutta
1930-luvun arkkitehtuuriin: ”uuden käsityksen notkeana matadorina – – oikeassa kädessään kriitillisen
älyn pureva floretti, ja vasemmassa sosiaalisen ajattelun keveästi heilahteleva punainen vaate” (A. Blomstedt, Arkkitehti 1944, liitesivu 1). Ekelundin asteikko ulottuu syvällisistä kulttuurifilosofisista erittelyistä
henkeviin pöytäpuheisiin. Ironia voi olla säälimätöntä, varsinkin kun se osuu arkkitehtuurin perivihollisiin,
kiinteistökeinottelijoihin. Arkkitehtuurin etsiessä sotien katkon jälkeen suuntaansa on Ekelundin teräväkatseisella kritiikillä ollut suurta painoa – linjanvedot ovat olleet samansuuntaiset kuin Nils Erik Wickbergillä. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 49.) Juuri tämä samansuuntaisuus arkkitehtuurin kovanlinjan edustajien
näkökulmien kanssa on antanut hänelle jalansijaa arkkitehtina. Tiukka siipi on hyväksynyt Ekelundin arkkitehtuurin epämuodikkaan yhteiskunnallisen ja sosiaalisen mission funktionalismin nimissä.
Valtaosa Ekelundin suunnitelmista kuuluu sosiaalisen asuntotuotannon piiriin. Hänen suurimpina kohteina
ovat Olympiakylän noin tuhat asuntoa sekä Helsingin kaupungin asuntokomitealle rakennetut noin viisisataa asuntoa ja Helsingfors svenska bostadstiftelse -säätiölle rakennetut noin 1 500 asuntoa (1957–73),
näistä valtaosa aravataloissa. Suunnittelu on yhtaikaisesti lähtenyt kuhunkin paikkaan sopivista asunto- ja
rakennustyypeistä ja niiden ryhmittelystä kokonaisuudeksi. Jokainen suurempi kohde on samalla ollut tutkimus ja kokeilu. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 41.) Tarkastelen seuraavassa Ekelundin innovatiivisia käytännön asuntoratkaisuja ja Olympiakylän ensimmäisen vaiheen esimerkillistä luonnetta.
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Ekelund oli rivitaloasumisen innokkaimpia puolestapuhujia Suomessa. Rivitalo oli alun perin sosiaalisen
asuntorakentamisen ihanne. Ekelundin rivitaloharrastus ja ensimmäiset ehdotukset periytyvät jo 1910luvulta, jolloin rakennustyyppi ensi kertaa esiteltiin Suomessa. Jälleenrakennuskauden yksinkertaiset puiset
rivitalot liittyvät läheisesti tähän perinteeseen. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 41.) Ekelund puhuu lämpimästi
rivitalon puolesta vuonna 1938 julkaistussa Keksintöjen kirjan artikkelissaan ”Uudenaikaiset rakennukset”.
Hänen mukaansa tämä ulkomailla suurta suosiota saavuttanut asumismuoto ei ollut vielä päässyt käyttöön
Suomessa.”Rivitalo on kuitenkin erittäin onnistunut vuokratalon [kerrostalon] ja omakodin [omakotitalon] välimuoto: jokainen perhe asuu omassa talossaan, mutta nämä talot eivät ole irrallisia, vaan liittyvät
päätyseinillään toinen toisiinsa.” (Ekelund, 1938, 386). Ekelund kirjoittaa vuonna 1954 rivitaloista Kunnallistekniikka-lehden artikkelissa ”Asuinmiljöö – asunto ja sen ympäristö” samassa hengessä kuin 18 vuotta
aiemminkin. Hän povaa artikkelissaan kasvavaa suosiota rivitaloasumiselle ja vetoaa asuntotyypin moniin
muuntelumahdollisuuksiin. Hän ottaa esimerkiksi rivitalosuunnittelun, joka hyödyntää yksityispihojen ja
yhteisten virkistysalueiden limittymisen sekä ottaa huomioon maaston korkeuserot. (Ekelund, Kunnallistekniikka 1/1954, 165.) Rivi- ja ketjutalot olivat esillä koko 1940-luvun Ekelundin suunnitellessa Helsingin
kaupungille asuntoja, mutta ensimmäinen kaupungille toteutettu kohde olivat Oulunkylän rivitalot Maunulassa (suunniteltu 1950–52). Vaikka rivitalot muutenkin yleistyivät tähän aikaan, on Maunulan alue ollut
sotien jälkeen ehkä tärkein esimerkki. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 41.)
Ekelund esitti tunnetun omaperäisen atrium-taloideansa jo vuonna 1932 asuntosuunnittelua uudistaneilla
rakennuspäivillä, ja hän on sen jälkeen toistuvasti ehdottanut ideaa toteutettavaksi eri suunnitelmina, esimerkiksi 1940-luvun asemakaavatutkielmiensa yhteydessä. Yhtään Ekelundin suunnittelemaa aluetta ei kuitenkaan rakennettu. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 41–42.) Ekelund tarkastelee Keksintöjen kirjan artikkelissaan vuonna 1938 atrium-talosuunnitelmaansa ja palaa teemaan lakonisemmin Kunnallistekniikka-lehden
artikkelissaan vuonna 1954. Vaikka ideat eivät toteutuneetkaan Ekelund muisti mainita lempilapsensa.
Suurimman huomion Ekelund omisti kerrostaloasunnon kehittämiselle. Kun ottaa huomioon asumistason
mataluuden, on varsinkin 1920- ja 1930-luvulla ”Die Wohnung für das Existenzminimum” -ongelmanasettelulla ollut Suomessa vastineensa. Yhtenä esimerkkinä Ekelundin pienasuntoratkaisuista tuolta ajalta voi
mainita kerrostalon Castreninkatu 18 Helsingissä (1934): näissä niukoin edellytyksin rakennetuissa pienasunnoissa näkyy Ekelundin pyrkimys luoda pieneenkin asuntoon väljä tilavaikutelma ja samalla välttää
käytäviä. Keskeisin tehtävä on kuitenkin ollut perheasuntojen kehittäminen. Suomessa juuri Ekelund ehkä
enemmän kuin kukaan muu oli hyvin valaistujen, läpituuletettavien asuntojen esitaistelija. Kapearunkoiset
kerrostalot, joissa yleensä on vain kaksi asuntoa porrastasannetta kohti, olivat laajasti esillä jo vuoden 1932
näyttelyssä, mutta toteutukset jäivät 1930-luvulla poikkeuksiksi. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 42.) Ekelund
todella paneutui asuntosuunnitteluun. Keksintöjen kirjan asuinrakennuksia käsittelevä artikkeli (Ekelund,
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1938, 335-394) tuo mieleen nykyisen RT-kortiston tiivistetyssä muodossa. RT:tä paremman Ekelundin
esittelystä tekevät hänen tekstinsä sisältämät suunnitteluohjeiden perustelut ja inhimillisten näkökohtien
huomioon ottaminen. Nämä näkyvät moneen otteeseen viittauksina esimerkiksi asuintalojen kapearunkoisuuteen, pientenkin asuntojen tilantunnun ja avaruuden merkitykseen, ilmansuuntien tärkeyteen ja persoonallisten piirteiden, esimerkiksi hänelle ominaisten pienten vinouksien, arkea elävöittävään vaikutukseen.

Kuva 38. Hilding Ekelundin suunnittelemat Maunulan rivitalot.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeistä kunnallisen rakentamisen lyhyttä jaksoa lukuun ottamatta asuntorakentaminen oli perustajaurakoitsijoiden käsissä. Ekelund etunenässä kävi taistelua pimeitä, syvärunkoisia
taloja vastaan, ja häntä vastustivat kiinteistökeinottelijat ja sellaiset rakennustaloudelliset periaatteet, joissa
otettiin huomioon vain rakennuskustannukset mutta ei saavutettuja ominaisuuksia. (Helander, Arkkitehti
8/1983, 42.) Ekelund argumentoi kerrostalon kapearunkoisuuden puolesta. Ekelund ehdottaa kerrostalon
runkosyvyydeksi 9–11 metriä tuolloin tyypillisen 14–16 metrin runkosyvyyden sijaan. ”Puhtaasti taloudelliset näkökohdat (kustannukset neliömetriä kohti) on rinnastettava muihin näkökohtiin: asunnon parempaan
laatuun ja valaistuksen sekä kapean rakennuksen arvokkaan asuntopinta-alan suhteelliseen lisääntymiseen.”
Tällä Ekelund viittaa asuntojen läpi- ja poikkituulettuvuuteen sekä auringonvalon parempaan hyödyntämiseen. Ekelund jatkaa: ”Monet tutkimukset osoittavat, että kustannusero leveän ja kapean talon välillä voi
olla melko pieni verrattuna niihin asuntoterveydellisiin voittoihin ja suurempiin mukavuuksiin, jotka kapea
taloratkaisu tuo mukanaan.” (Ekelund, 1938, 376.) Tätä kuvattua kapearunkoista kerrostaloa alettiin kutsua
”kaitiotaloksi”.
Olympiakylä oli monin tavoin esikuvallinen asuntoalue. Olympiakylä (1939–-40)29 olikin ensimmäinen laajempi kaitiotaloalue Helsingissä. Siinäkin tapauksessa, että jouduttiin rakentamaan pienempiä asuntoja ja
sijoittamaan kolmas asunto porrastasannetta kohti, asuntoon pyrittiin rakentamaan ”aurinkoa kokoava
ulkonema”. Ekelund on läpi tuotantonsa pysynyt uskollisena 3–4-kerroksisille kaitiotaloille, ja korkeammat
kerrostalot ovat poikkeuksia. Asuntoratkaisut kehittyivät siten alati kekseliäinä muunnelmina. Pienet 3–4kerroksiset, aurinkoa kokoavat T-muotoiset pistetalot ovat toinen niistä talotyypeistä, joilla Olympiakylän
rikas vaihtelu on saatu aikaan. Niiden etujahan on joustava sopeutuminen maastoon, samalla kun pienestäkin asunnosta voi avautua näkymiä useaan eri suuntaan. Myös pistetaloratkaisusta Ekelund on jatkuvasti
työstänyt muunnelmia. Toisinaan asunnot eivät ole vain kaksittain puolitasossa, vaan esimerkiksi Maunulan
asuntoalueen pistetaloissa asunnot kiertyvät nelittäin spiraalimaisesti porrashuoneiden ympärille niin, että
jokaisella erillisellä asunnolla on oma yksilöllinen sisäänkäyntitasonsa. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 42.)
Hilding Ekelund jaksoi uupumatta kehittää arjen asumista. Pienillä asuntojen perusratkaisuihin pureutuvilla
kysymyksillä hän paransi keskeisellä tavalla asumisen laatua.
29 Ensimmäinen vaihe yhdessä Martti Välikankaan kanssa.
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Kuva 39. Maunulan Sahamäen asuntoalue.

Ekelund otti huomioon myös maisemalliset tekijät asuntosuunnittelussa eli pohti huolella rakennusten
asettelua maastoon. Ekelundin asuntoarkkitehtuurissa oli keskeisenä vaikeasti suomennettava käsite miljöö. Luonnonläheisyyden lisäksi läsnä on kaupunkikulttuurin henki, Helander toteaa. (Helander, Arkkitehti
8/1983, 47–48.) Ekelund on itse todennut Olympiakylän talojen sijainnista ”– – vapaasti, mutta eivät kaavamaisen yhdensuuntaisesti, vaan osittain suorakulmittain toisiinsa nähden, jotta talojen väliset pihat olisivat
suljetumpia ja suojaisempia sekä saisivat läheisyydentuntua – –” (Ekelund, 1962, 127–128). Tässä on yksi
Olympiakylän ja samalla Ekelundin myöhempien asuntoryhmitysten perustekijä. Rakennustapa on avoin,
väljä ja ottaa vapaasti huomioon luonnonmuodot, ilmansuunnat ja näkymät. Kuitenkaan rakennuksia ei ole
siroteltu maastoon, vaan ne on ryhmitelty kiinteästi ja niin, että samalla syntyy suojaisia ulkotiloja. (Helander, Arkkitehti 8/1983, 42.) Rakennusten sijoittelulla suhteessa ilmansuuntiin on myös keskeistä merkitystä
asuntojen sisätilojen valaistusoloihin.
Vilhelm Helander kuvaa Ekelundin asuntoarkkitehtuurin materiaalin ja värinkäyttöä seuraavasti: ”Materiaaliasteikko on monipuolistunut: vaaleiden rapattujen pintojen vastakohtana punatiiliseiniä sekä keventäviä
seinävyöhykkeitä ja räystäiden aluspintoja, joissa kummassakin on taloittain vaihtelevia värejä. Ne ovat kuitenkin vivahteita hillityn kokonaisuuden puitteissa.” (Helander, Arkkitehti 8/1983, 45.) Helander ei kuvaa
rakennuksen sisätilojen väritystä tai pureudu syvemmälle Ekelundin värinkäyttöön yleensä. Tämä lyhyt
luonnehdinta viittaa siihen, että Hilding Ekelund antoi sijaa arkkitehtuurissaan myös värille tilan ja muodon
ohella.
Tyyppitalojen asuntoarkkitehtuuri

Kuva 40. Maunulan Sahamäen asuntoalue 1980-luvulla.

Jälleenrakennuskausi alkoi jo välirauhan aikana, mutta keskeytyi sodan alettua uudelleen. Sodan loppuvaiheessa, asemasodan aikana, rintamalla rakennettiin hirsisiä asevelitaloja tyyppipiirustusten mukaisesti30.
Sodan päätyttyä asuntorakentaminen alkoi hävitetyn Lapin jälleenrakentamisella. Pahimpaan hätään suunniteltiin tyyppipiirustus ”asuntosaunasta”. Se oli piharakennus, johon oli sijoitettu asuinhuone ja keittiö.
Tyyppipiirustuksen mukaisen, tyypillisimmin 1½-kerroksisen, puurunkoisen päärakennuksen valmistuttua
asuntosauna muutettiin pihasauna-varastorakennukseksi. (Pihkala, 2004, 12.) Lapin tilanteen helpottuessa
rintamamiestaloalueita alettiin rakentaa eri puolille Suomea. Rakennusten materiaalina oli puu, sillä betonin ja teräksen käyttö perustuksia lukuun ottamatta oli kiellettyä asuntorakentamisessa. Betonia ja terästä
tarvittiin teollisuuden rakentamisen tarpeisiin, sillä sotakorvaukset oli saatava maksettua ajallaan.

30 Asevelitaloja käsittelin luvussa 2.1.2 Funktionalismin parista romanttisille sivupoluille.
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Kuva 41. Asuintaloryhmä Pohjolan aukion varrella Käpylässä. Kapearunkoisia,
polveilevia taloja, joiden suunnittelussa pienetkin maastonmuodot on otettu
huomioon.

Jälleenrakennuskauden asuntotuotanto sijoittui aluksi pääosin maaseudulle. Pulan aikana valmistuneiden
asuntojen laatu ja varustelu olivat vaatimattomia. Kotimaisuus ja omatoimisuus olivat vallalla, sillä rakennusala ei ollut teollistunut. Rintamamiestalot ja tyyppitalot olivat tälle kaudelle tunnusomaisia. Rautanauloistakin oli pulaa. Avantgardismin ja kotikutoisuuden vaiheet lomittuivat. Funktionalistinen 1930-lukumme
oli paljon modernimpi ja kansainvälisempi kuin pula-ajan 1940-luku. Rakentaminen oli omavaraista ja omatoimista. Rintamamiesalueita sijoitettiin kaupunkien ympäristössä kunnan maille. Ne ovat kaupunkikuvassa
säilynyt elementti. (Begns, 1988, 41.) Tyyppitalot rakennettiin yleensä perheen voimin. Rakennusmestari Erkki Hattela kuvaa osuvasti jälleenrakennusajan materiaalipulaa ja hartiapankkirakentajan ongelmia:
”Rakentamista ja rakentamista. Sitä oli sodan jälkeen, kuka vain kynnelle kykeni ja osasi. Mutta tarvikkeista oli huutava pula. Suurimpina syinä siihen olivat valuuttapula, sotakorvaukset ja jälleenrakentaminen.
Monet rakennustarvikkeet olivat luvilla. Valtio ohjasi jakelua ennen kaikkea siirtoväen rakentamiseen.”
Usein perhe muutti rakennukseen, vaikka sisäpuolen sisustukset olivat vielä keskeneräisiä. Seinissä saattoi
olla aluksi vain maalaamaton Haltex-levy, pinkopahvi, veistetty hirsi tai vinoon lyöty raakalauta ennen kuin
perheen taloudellinen tilanne ja materiaalipula vähän hellittivät (MV, keruuarkisto, kysely 39, kysymyksen
37 vastaukset.)
”LVI-tarvikkeista oli huutava pula pari kolme vuotta. Kattohuovat olivat jotain kotimaista lumppusekoitusta, sikäli kun sitäkään sai, ja kestävyys oli sitä sun tätä. Kun tuttu arkkitehti Helsingistä sai hankittua
tanskalaista IKOPALia talon kattoon, oli syksyllä varma kutsu erämetsälle ja saunomaan. Kattopelti oli
aivan kivessä. Sikäli kuin sementtiä rupesi riittämään, tuli sementtikattotiilille kova kysyntä. Pärehöylätkin
otettiin käyttöön; ainakin lämmittämättömissä rakennuksissa oli päreille käyttöä. Maalitarvikkeista vernissaa jatkettiin petrolilla kauan. Vanhoja rakennuksia purettaessa yksityisellä sektorilla naulat otettiin visusti
talteen ja oiottiin uuteen käyttöön. Uusia kun ei saanut rahallakaan. Ehkä parhaiten voikilolla. Voi olikin
rahaa arvokkaampaa monessa kaupankäynnissä. Ja kyllä lampaan ruhollakin oli taivaallinen voima, kellä sellainen oli antaa jotain tärkeää hankittaessa. Kompensaatiokauppa kukoisti, ja musta pörssi. Ei kukaan niistä
osattomaksi jäänyt.”(Solkinen 1994, 235.)
Maaseudun asumistaso parani jälleenrakennuskaudella nopeasti. Maanhankintalain mukainen jälleenrakennustyö oli arvioitua paljon nopeampaa, sillä tyyppitaloja rakennettiin suurimmaksi osaksi hartiapankkirakentamisena, mikä niveltyi kiinteästi suomalaiseen itserakentamisen perinteeseen. (Saarikangas 1994, 136.)
Kodin Neuvokki-sarjassa julkaistu Kodin rakennusopas on tekijöittensä mukaan suunnattu juuri niille, jotka
aikovat omin voimin ryhtyä rakentamaan tai rakennuttamaan, sekä niille, jotka kunnostavat jo olemassa
olevaa rakennusta tai kohentavat sen ympäristöä (Kodin Neuvokki 10/1957, 5). Hartiapankkirakentaminen
teki omakotirakentamisen valtiolle edulliseksi. Puuta, perinteistä suomalaista rakennusmateriaalia, käytettiin tyyppitalojen rakentamisessa. Puun käyttöä sovellettiin myös elementtirakentamiseen. Moderni
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elementtirakentaminen aloitettiin Suomessa nimenomaan puutalojen rakentamisella. (Saarikangas 1994,
136.) Tyyppitalot liittyvät monella tavalla suomalaisen asumisen modernisoimiseen, rationalisoimiseen ja
teollistamiseen.
Arkkitehtien talkootoiminta sota-aikana ja jälleenrakennuksessa keskittyi tiiviisti rintamamiestalojen suunnitteluun. Siirtoväen asuttamista ja jälleenrakentamista pidettiin sosiaalisena velvollisuutena. Arkkitehtuurikeskustelu ei suinkaan tauonnut sodan aikana, vaan jatkui runsaana jälleenrakennuksen merkeissä.
(Saarikangas, 2002, 353.) Maaseudun jälleenrakennustyyppien kehittäminen muodostui Suomen Arkkitehtiliiton perustaman Standardisoimislaitoksen yhdeksi päätehtäväksi. Suunnittelun lähtökohtana olivat
ankara tarvikepula sekä omatoimirakentamisen välttämättömyys. (Kahri, 1984, 139.) Sotien välisenä aikana
maaseudun asuinrakennuksia suunnittelivat pääasiassa rakennusmestarit, mutta 1940-luvun rintamamiestalojen rakentamisen aikana arkkitehdit alkoivat hallita tätäkin aluetta. Suurin osa taloista rakennettiin
arkkitehtien laatimien tyyppipiirustusten mukaan tai pystytettiin pientalotehtaiden standardisoiduista
elementeistä. Rintamamiestalot liittyivät kiinteästi rakentamisen teollistamiseen ja standardisointiin sekä
asumisen normien määrittelyyn. Niiden pohjalta aloitettiin suomalaisen rakennustuotannon laajamittainen rationalisointi ja standardisointi – yhteisen, asuntosuunnittelua säätelevän, kaiken kattavan mitta- ja
normijärjestelmän luominen. Sodan jälkeen valtion rooli rakentamisen organisoijana korostui, ja 1940–50luvuille oli ominaista keskusjohtoinen rakentaminen ja suunnittelu. Rakentamisen kontrolli ulotettiin nyt
myös maaseudun asuinrakennuksiin. (Saarikangas, 1994, 136.)
Kirvesmiesporukka, joka vasaroi omakotitalon vesikattorakennetta, oli tyypillinen näky 1940-luvun rakennuskuvastossa (Salokorpi 1990, 21). Tyyppitaloja rakennettiin ympäri Suomea maaseudulle, esikaupunkeihin
ja asutuskeskuksiin. Vaaleat, usein pensaiden ympäröimät ja katujen varsille säännöllisesti sijoitetut talot
muodostavat kaupunkien laidoille ja taajamiin erillisiä, yhtenäisiä omakotialueita. Taajamien ulkopuolelle
ne sijoittuivat usein yksittäin peltojen keskelle. Modernia elämisen mallia edustavat tyyppitalot merkitsivät ratkaisevaa muutosta suomalaisessa maisemassa. Maaseuturakentamiseen ne Saarikankaan mukaan
vakiinnuttivat yhtenäisen modernin perhe- ja asumismallin. Tyyppitalon arkkitehtuuri vakiintui nopeasti
hyvin yhtenäiseksi eivätkä Saarikankaan mukaan eri arkkitehtien useille eri yhteisöille suunnittelemat talot
juurikaan eronneet toisistaan. Tyyppitalot typologiana erottuvat selvästi muusta asuntoarkkitehtuurista.
(Saarikangas, 2002, 355–356.)
Tämä korkean sokkelin varaan puusta rakennettu kuutiomainen, harjakattoinen omakotitalo oli yleisin
talotyyppi sodan aikana ja jälleenrakennuskaudella. Se muistutti 1920-luvun yhdenperheen taloa, mutta nyt
talot tehtiin yleensä sahatavarasta, ei hirrestä. Esikuvana olivat myös monet teollisuustyöväelle suunnitellut talotyypit. Niistä arkkitehtonisesti mielenkiintoisimpia oli Alvar Aallon juuri ennen sotaa A. Ahlström
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Oy:lle kehittämä AA-tyypistö. Kolmas heräte oli Ruotsista vuonna 1940 saadut parituhatta lahjataloa. 31.
Ne olivat vaatimattomia, puisista elementeistä koottuja omakotitaloja, joita pystytettiin eri kaupunkien liepeille. Salokorpi kritisoi jälleenrakennuskauden omakotitalotyyppiä mutta kuvaa samalla hyvin talojen tyylilliset muutokset verrattuna aikaisempaan rakentamisen malliin: ”Esteettisesti 1940-luvun nappulamaiset
omakotitalot olivat heikompia kuin 1920-luvun vastaavat talot. Minne katosivat pystylaudoitukset ja herkät
ikkunajaot? Pieniruutuisten ikkunoiden sijaan tulivat nyt modernit ikkuna-aukot, jotka tekivät taloista paljon
kolhompia kuin niiden olisi tarvinnut olla. Samaan suuntaan vaikutti vaakalaudoitus, jota yleisesti käytettiin
entisen pystylaudoituksen asemesta. Talojen mittasuhteet jättivät esteettisessä mielessä paljon toivomisen
varaa. Ilmeisesti modernistisen arkkitehdin oli mahdotonta palata ajassa parikymmentä vuotta taaksepäin;
helpompi oli tyylillinen kompromissi. Nämä talot ovatkin saaneet osakseen niin arkkitehtien kuin maallikkojenkin arvostelua.” (Salokorpi 1990, 21–22.) Salokorven kriittisyys on toki oikeutettua, mutta on myös
todettava, että jälleenrakennuskauden ajan pientaloalueet ovat 2000-luvun alussa haluttuja asuinalueita.
Näihin pientaloihin riittää edelleen ajan rakentamista ja tunnelmaa kunnioittavia asukkaita niin arkkitehtien
kuin maallikkojen parista.
Kirsi Saarikangas kuvaa osuvasti jälleenrakennuskauden 1½-kerroksisen perustyypin perusajatuksen seuraavasti: ”Hirsi- tai lautarakenteisista taloista tuli kaikesta ylimääräisestä riisuttu kuutiomainen rakennustyyppi, jossa oli korkea kivijalka, yksi varsinainen asuinkerros sekä korkea ullakko harjakaton alla. Useimmiten taloissa oli kolme huonetta: keittiö, makuuhuone ja olohuone alakerrassa, myöhemmin ullakolle
oli mahdollista rakentaa pari huonetta lisää – tai vuokrata se aluksi muille. Taloudellisista syistä taloihin
rakennettiin vain yksi savupiippu ja muuri, jonka ympärille neliömäisen pohjakaavan huoneet kiertyivät.
Pienimmissä talotyypeissä oli vain kookas keittiö ja huone. Suurempien talojen pohjakaavoille on luonteenomaista uudenlainen tilanjäsentely ja aiemmista asumisen traditioista eroava funktionalististen ihanteiden
mukainen tilan eriytyminen.” (Saarikangas, 1994, 135.) Tämän nappulamaisen talotyypin rinnalla kehittyi
myös matalaharjainen ja kellariton omakotitalo, joka Salokorven mukaan paljon enemmän muistutti perinteistä maalaistaloa. Se istuu maalaismaisemassa levollisempana kuin korkeasokkelinen talo. Sekä korkea
että matala omakotitalo soveltuvat hänen mukaansa parhaiten esikaupunkeihin, joissa talot ovat suurempina ryhminä. (Salokorpi 1990, 22.)
ARAVA-normit kasvattivat talojen pinta-alaa 1950-luvulla, ja lisätiloja rakennettiin kellariin, kuten sauna,
autotalli ja erilaisia nikkarointi- ja askartelutiloja. Suomen Arkkitehtiliiton Standardisoimislaitos julkaisi
vuonna 1950 uusitut ARAVA-lakeja vastaavat omakotitalojen tyyppipiirustukset. Kuudesta tyypistä kaksi
on yhdenperheen ja neljä kahdenperheen taloja. (Saarikangas 1994, 136.) Arkkitehti Egil Nicklin toteaa
31 Ruotsin lahjatalot (Arkkitehti 2/1941, 20–25). Tyypillinen alue on Helsingin Pirkkola, jonka talot sovelsi suomalaisiin olosuh-

teisiin Lauri Pajamies.
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Arkkitehtilehden artikkelissa vuonna 1951, että käytettävissä olleen lyhyen ajan vuoksi, jonka ARAVAlainojen hakuaika rajoitti, päätettiin kiireellisesti tilata luonnokset kuuteen taloon arkkitehdeiltä, jotka erikoisesti olivat harrastaneet pientalokysymyksiä. Nämä arkkitehdit Lauri Silvennoinen, Lauri Pajamies, Erkki
Koiso-Kanttila, Jarl Bjurström, Kaj Englund ja Hilding Ekelund yhdessä ARAVAn arkkitehti Esko Suhosen
kanssa muodostivat kollegion, joka useissa kokouksissa tarkasti ja arvosteli laaditut suunnitelmat. (Nicklin, Arkkitehti 5/1951, 66.) Samoin maatalousministeriö julkaisi vuonna 1952 uudistetun tyyppipiirustusten
sarjan, johon kuului 15 yhden perheen taloa. Omakotitalot olivat puolitoistakerroksisia, mutta erosivat
1940-luvun taloista suuremman kokonsa vuoksi. Uuden lain mukaan omakotitalot saivat olla korkeintaan
sata neliötä. (Saarikangas 1994, 136.) Omakotitaloissa käytettiin puista runkorakennetta, joka oli sikäli
perinteinen, että se oli ollut käytössä 1800-luvun lopulta lähtien, myös 1930-luvulla. Hirsirakenne palasi
käyttöön sodan aikana, mutta sen osuus jäi silti vähäiseksi. (Salokorpi 1990, 18.)
Kuva 42. Hilding Ekelundin suunnittelema kahden perheen omakotitalo.
Perspektiivikuva ulkoa.

Jälleenrakennuskauden tyyppitaloissa yhdistyivät populaari ja legitiimi arkkitehtuuri. Ammattilaiset, arkkitehdit ja rakennusmestarit, suunnittelivat talojen tyyppipiirustukset. Suunnittelijoiden oli otettava huomioon sodanjälkeisen perhe-elämän arjen haasteet. Katto oli saatava pään päälle, vaikka rahaa oli vähän.
Lisää lämmintä tilaa oli voitava rakentaa joustavasti. Arkkitehtuurissa tuli ottaa huomioon myös vallitseva
raaka-ainepula. Talojen rakenteiden tuli olla yksinkertaisia, ja niiden tuli olla kenen tahansa suomalaisen
miehen rakennettavissa, sillä suurin osa rakentajista oli hartiapankkirakentajia. Näiden näkökohtien valossa
on selvää, että jälleenrakennuskauden suunnittelijoiden oli eläydyttävä tavallisen kadunmiehen asemaan.
Jälleenrakennuskauden rakentajilla ei ollut varaa valita, sillä heidän oli pakko rakentaa uusille asuinalueille
ilmaiseksi saatavien tyyppipiirustusten mukaisesti. Emme siis tiedä, olisiko kadunmies valinnut toisin, jos
valinnanvaraa olisi ollut. Museoviraston keruuarkiston kyselykilpailun 39 vastauksissa moni uuteen kotiin
muuttaneista muistaa vielä 50 vuotta myöhemminkin, kuinka suunnattoman onnellisia he uudesta kodistaan olivat. Tunne voi viitata yleisemmin onnellisuuteen uudesta kodista, joka monissa tapauksissa oli
itse rakennettu. Toisaalta edelleenkin jälleenrakennuskauden pientaloalueille löytyy tyytyväisiä asukkaita.
Tyyppitalojen asuntoarkkitehtuurissa suunnittelijat tavoittivat arkipäivän arvokkuuden, jonka asukkaat itse
saattoivat rakentaa.
2.3.3 Metsäkaupungit

Kuva 43. Hilding Ekelundin suunnittelema kahden perheen omakotitalo.
Pohjapiirrokset.

Kokonaisuutena suunnitellut ja rakennetut asuntoalueet olivat kuuluneet funktionalismin ohjelmaan. Samoin
kuin jugendin ja 1920-luvun klassismin kaudella pyrkivät arkkitehdit myös modernismissa toteuttamaan
ihanteellista kaupunkikuvaa, jonka esikuvana olivat esimerkiksi saksalaiset Siedlungit. Entisten orgaanisesti
syntyneiden esikaupunkien sijaan tuli kerralla valmiiksi suunniteltu ja rakennettu, tyyliltään yhtenäinen
alue. Metsäkaupungiksi sanottu kaupunkityyppi on suomalainen variaatio kokonaisuutena suunnitellusta
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ja rakennetusta asuinalueesta. (Salokorpi 1990, 34.) Lähiöperiaatteiden mukaiset uudet asuinalueet rakennettiin Suomessa useimmiten kallioiseen metsämaastoon. Arkkitehti Pekka Pakkalan mukaan tällaista
puutarhakaupungin sovellutusta ryhdyttiin myöhemmin nimittämään metsäkaupungiksi. Sille oli ominaista
rakennusten ja katujen sijoittaminen väljästi luontoon tämän muotoja seuraten. Rakennusten rajaaman
pihatilan korvasivat metsiköt, tiet, niityt ja polut. Sunilan tehtaiden asuntoalueella (1936–39) lähellä Kotkaa sekä Helsingin Olympiakylässä (1938–40) tämä miljöötyyppi esiintyi ensimmäistä kertaa maassamme.
(Pakkala 1994, 98.) Kirmo Mikkolan mukaan Alvar Aallolla oli keskeinen osuus metsäkaupungin synnyssä.
(Mikkola 1985, 107.) Luonto näyttää merkinneen Salokorvenkin mukaan Aallolle jotakin alkuperäisempää
kuin eurooppalaisten modernistien tarkoittama taloja ympäröivä viherkaista. Aallon edustama niin sanottu
orgaaninen koulukunta tarkoittaa, että arkkitehtuurin tulee muistuttaa luonnonmuotoja tai että se syntyy
samalla tavalla luontevasti kuin luonto. (Salokorpi 1990, 35.)
Jälleenrakennuskauden asuntorakentamista voi Saarikankaan mukaan luonnehtia ihanteiltaan luonnonläheiseksi antiurbanismiksi, joka korosti kodin ja perheen merkitystä sekä pysyviä arvoja vastapainona sodan
kaaokselle. Ajankohdan esteettis-arkkitehtoniset ja sosiaaliset ihanteet tiivistyvät suomalaisen metsäkaupungin rakentamisessa, jossa monin tavoin yhdistyvät avantgardistisuus ja maalaisuus. (Saarikangas 1994,
136–138.) Ajan ilmiöstä on käytetty nimitystä kotikultti, jonka taustalla oli huoli syntyvyydestä. Toisen
maailmansodan jälkeen kotikultti levisi lähes kaiken kansan keskuuteen ja avioituneisuusluvut nousivat.
Luonnon keskelle rakennetuista asuntoalueista tuli aikakauden kotikultin symboleja. Ilmiölle oli tyypillistä,
että koti eristettiin modernista kiireisestä kaupunkikeskustasta. (Haavio-Mannila & Jallinoja & Strandell
1984, 106.)
Lähiörakentamista leimaavat 1950-luvulla selkeä kaupunkivihamielisyys, omakotimaisen asumisen ihanne
sekä perheen ja kodin korostamisen ideologia (Saarikangas 1994, 138). ”Me emme halua enää asua kasarmikaupungeissa, vaan toivomme, että uusista asuntoalueista luodaan puisto- ja puutarhakaupunkeja ja että
vanhatkin kaupunginosat mahdollisuuksien mukaan uudistetaan nykyajan vaatimuksia paremmin vastaaviksi”
(von Hertzen 1946, 78). Näiden näkökantojen taustalla ovat Saarikankaan mukaan 1940-luvun antiurbanismi, vuosisadan vaihteen omakotiasumisen ihanne ja puutarhakaupunkiaate, jonka kaksi keskeistä teosta
ovat asemakaavoituksen professori Otto-I Meurmanin Asemakaavaoppi (1947) sekä ”Tapiolan isän” Heikki
von Hertzenin pamfletti Koti vaiko Kasarmi lapsillemme? (1946). Etenkin väestöliiton julkaisema Hertzenin
teos on ajankohdan kaupunkivihamielisyyden ja luonnonläheisen omakotimaisen asuntoihanteen kärjistetyimpiä ilmentymiä. Asuntosuunnittelun periaatteet niveltyivät kiinteästi laajempaan lähiöideologiaan, eikä
niitä voi tiukasti rajata toisistaan erilleen. (Saarikangas 1994, 138.) Heikki von Hertzen suuntasi korkeiden
kasarmimaisten asuinrakennusten ohella kritiikkinsä liian tiiviisti, peltomaiseen ympäristöön kaavoitettuja
omakotitaloalueita vastaan. Monet hänen huonoista esimerkeistään sijaitsivat Lahden kaupungin alueella.
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Heikki von Hertzen suhtautui kriittisesti rintamamiestaloihin ja hyväksyi vain sellaiset tyyppipiirustukset, jotka olivat ammattitaitoisten suunnittelijoiden laatimia. ”Elleivät kaupungit voi järjestää ehdottoman
pätevää perheasuntojen suunnittelua omasta takaa, on niiden varminta turvautua ministeriön tyyppivalikoimaan, jota sitäkin on ryhdyttävä voimaperäisesti edelleen kehittämään.” (von Hertzen 1946, 32–33,
38.) Hertzen oli jo ennen pamflettinsa julkaisemista 1940- ja 1950-luvuilla näkyvä hahmo suomalaisessa
rakentamisessa ja asuntopolitiikassa. Aluksi hän toimi vastaperustetun Väestöliiton johtajana. Hän perehtyi paikanpäällä tutustuen Suomen ja läntisten naapurimaiden asunto- ja asemakaavapolitiikkaan. Näiden
matkojen pohjalta hän kirjoitti pamflettinsa Koti vaiko Kasarmi lapsillemme? Otto-I Meurman puolestaan
oli itseoikeutettu monikymmenvuotinen kaavoituksenalan vaikuttaja maassamme. Yhdyskuntasuunnittelun
professorina hän opetti tulevalle arkkitehtipolvelle anglosaksisperäisen Ruotsin kautta Suomeen tuomansa
asumalähiöteorian. Asumalähiö ei ollut pelkästään suunnittelutekninen keksintö, vaan sillä oli myös vahva
ideologinen paatos, joka sopi hyvin yhteen Hertzenin ajatusten kanssa. (Pakkala 1994, 97–98.)
Sotien jälkeisen asuntorakentamisen keskeinen rakennustyyppi oli matalahko 3–4-kerroksinen kerrostalo
joka oli hahmoltaan pitkänomainen lamellitalo, pistetalo tai tähtitalo. Uudempi rakennustyyppi oli rivitalo,
jota kehiteltiin erityisesti 1950-luvulla. Jälleenrakennuskauden asuntorakentaminen aloitettiin puisia puolitoistakerroksisia omakotitaloja eli tyyppitaloja sekä matalampia 1-kerroksisia huvilamaisia omakotitaloja
rakentamalla. Rivi- ja omakotitalot vastasivat parhaiten ajankohdan asumisihanteita, ja omakotitaloa pidettiin usein ainoana perheasunnoksi hyväksyttävänä tyyppinä. Rivitalo oli suomalaisessa asumisessa uutuus,
jota oli yritetty tuoda tänne jo 1910-luvulta lähtien ihanteellisena työväenasuntona ja välttävänä kompromissiratkaisuna kerrostalon ja ihanteellisena pidetyn, mutta kustannuksiltaan korkean omakotitalon välillä.
Se löi itsensä läpi kuitenkin vasta 1950-luvulla. Myös Hertzenin ja Meurmanin ajattelussa rivitalo oli tarkoitettu erityisesti vähävaraisille. Olennaista oli 1800-luvun lopulta periytyvä omakotitalon ja kerrostalon
– vuokrakasarmin – vastakkainasettelu. Kerrostalot sopivat vain yksineläjille, lapsettomille aviopareille ja
vanhuksille. Kerrostalojen tuli olla korkeintaan 4-kerroksisia, ja myös ne tuli sijoittaa luontoon. (Saarikangas 1994, 138.) Arkkitehtonisesti korkeatasoisimpiin kuuluu Helsingin Maunula, jossa on muun muassa Kaj
Englundin, Viljo Revellin ja Keijo Petäjän sekä Tarja ja Esko Toiviaisen suunnittelemia, eheitä kortteleita
(Salokorpi 1990, 35).
Väestöliitto järjesti vuosina 1952-53 asuntoreformikilpailun uusien ratkaisujen löytämiseksi yhä kasvavaan
asuntotuotantoon. Kilpailussa tuli selvästi esiin muualla Euroopassa jo vallalle noussut pyrkimys rakentamisen rationalisointiin. Rakenteellisen ja työsuorituksellisen sarjan voitti Viljo Revellin ja Eero Eerikäisen ehdotus Sininen nauha, joka iskevän grafiikkansa ohella jäi elämään myös seuraavien vuosikymmenten
yltiöpäisen pitkien lamellitalojen yleistymiseen. Myös arkkitehtonisen ja sosiaalisen sarjan voittaneessa
Kaija ja Heikki Sirenin Käärmeensolmussa oli pitkiä, kiemurtelevia talorivejä. (Helamaa 1992, 144.) Etenkin
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Sininen nauha edusti arkkitehtuurin rationalistista kovaa linjaa, joka tarjosi kontrastia 1940-luvun romanttisemmalle arkkitehtuurisuuntaukselle. Salokorpi on luonnehtinut Sininen nauha -ehdotusta yltiöpäiseksi.
Lähes kilometrin mittainen yhtäjaksoinen rivitalo olisi säilyttänyt alueen maaston miltei koskemattomana.
Ehdotus oli jyryn mielestä ”– – arkkitehtonisesti ja teknillisesti arvioituna erittäin ansiokas ehdotus, joka
kuitenkin sosiaalisesti ja psyykkisesti saattaisi merkitä esitetyllä tavalla vakavia epäkohtia” (Asuntoreformikilpailu, Arkkitehti 7-8/1954, 122). Alue, nykyinen Pohjois-Haaga Helsingissä, rakennettiin sittemmin varsin
sovinnaiseksi kerrostaloalueeksi (Salokorpi 1990, 36).
Tapiolan rakentaminen
Heikki von Hertzeniä, vuonna 1943 perustetun väestöliiton ensimmäistä toiminnanjohtajaa, pidetään Timo
Tuonen mukaan oikeutetusti Tapiolan puutarhakaupungin isänä (Tuomi 2003, 40, 43). Arava-rahoituksen
avulla voitiin suunnitella ja rakentaa aikaisempia tonttikohtaisia hankkeita suurempia kokonaisuuksia, ensin
kortteleita, ja lopulta jopa kokonaisia kaupunginosia ja Tapiolan kaltaisia lähiöitä. ”– – Kun Aarne Ervi
antoi Tapiolan keskustan suunnittelukilpailussa 1953-54 ensimmäisen palkinnon voittaneelle ehdotukselleen nimimerkin ”Don Hertzenin kylä”, hän tiesi, mitä kirjoitti – –”(Helamaa, 1992, 143). Tapiola oli uusien
metsälähiöiden malliesimerkki. Siinä näkyivät avoimen rakentamisen ihanne, Suomen maaseudun perinteitä mukaileva rakennusten joustava sijoittelu sekä pohjoismaiset ja angloamerikkalaiset naapuruuden ja
luonnonläheisyyden ajatukset. Tapiolan suunnittelussa kuitenkin luonto ja luonnonläheisyys korostuivat
naapuruston sijaan. Metsäkaupungin prototyyppinä pidetty Tapiola oli kaikista avoimin 1950-luvun lähiöistä. Tässä suhteessa erityisesti Alvar Aallon 1930-luvulla suunnittelemaa Sunilan tehtaan asuntoaluetta32
voi Saarikankaan mukaan pitää Tapiolan yhtenä esikuvana. Muut Helsingin liepeille 1950-luvulla rakennetut
uudet asuntoalueet, kuten muun muassa Maunula, Munkkivuori, Etelä-Haaga, Roihuvuori ja Herttoniemi
ovat tiiviimpiä ja kaupunkimaisempia kuin Tapiola. Nämä kaikki 1950-luvulla rakennetut asuinalueet toteuttavat kuitenkin rakennetun maiseman periaatetta, jossa asuinrakennukset ja ympäröivä luonto on asetettu
vuoropuheluun keskenään. (Saarikangas 1994, 141.) Tapiola oli ensimmäinen sodanjälkeisistä asuinalueista,
joka oli rakennettu kokonaisuudessaan rationaalin arkkitehtuurin hengessä. Rakennuksien ulko- tai sisäarkkitehtuurista ei ollut enää läsnä niitä romanttisia piirteitä, joita vielä tapaa muilla, ennen Tapiolaa rakennetuilla asuintoalueilla.

32 Pekka Korvenmaa toteaa, että Sunilan tehdas asuntoalueineen on hyvä esimerkki siitä, kuinka modernismin periaatekokonai-

suutta on mahdollista soveltaa arkkitehtonisen muodonannon ohella myös sosiaalisiin parannuspyrkimyksiin (Korvenmaa
1992, 113). Esikuvansa kaltaisesti myös Tapiolalla oli samansuuntaisia sosiaalisia parannuspyrkimyksiä, sillä olihan asuntoalue tarkoitettu yhtä lailla professoreille kuin työväellekin.
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Kuva 44. Arkkitehti Aarne Ervin visio Tapiolan keskustasta. Viistokuva voittajatyön pienoismallista.

Tulevan Tapiolan alueelle Otto-I. Meurman oli laatinut pientaloalueen asemakaavan muutamia vuosia
aikaisemmin. Kun Tapiolan rakentamisesta päätettiin, haluttiin sinne kuitenkin rakentaa myös korkeampia
taloja, ja Meurman muokkasi kaavan uuteen uskoon. Heikki von Hertzen hyväksyi kerrostalot siinä tapauksessa, että ne sijaitsivat vapaasti luonnon keskellä. (Salokorpi 1990, 36.) Tapiolassa erikokoisia ja erityyppisiä rakennuksia sijoitettiin toistensa lomaan. Tällä tavoiteltiin sosiaalista sekoittumista ja yksipuolisuuden
välttämistä. Tapiolan rakennuttajaa, Asuntosäätiötä, olivat perustamassa useat sosiaaliset ja yleishyödylliset
järjestöt. Tapiolan suunnittelu ja rakentaminen onkin nähtävissä nimenomaan yhteiskuntautopiana, jossa
tavoitteena oli kehittää sosiaalista asuntorakentamista ja yhdistää erilaisia asukkaita ja asuntotyyppejä toisiinsa. Kuten Heikki von Hertzen kirjoitti vuonna 1956 ”Tapiolasta on määrätietoisesti pyritty luomaan
pieni ”läpileikkausyhteiskunta”, jossa suomalainen työmies ja yliopiston professori voisivat elää ja myös
viihtyä rinta rinnan ja kaipaamatta luokkayhteiskunnan riemuja” (Arkkitehti 1–2/1956, 1–2). Tapiolan suunnitteluideologia kiteytyy tässä, vaikka siitä myöhemmin monien muiden samankaltaisten yleishyödyllisten
asuinaluehankkeiden tavoin muotoutui oppineiden ja paremmin toimeentulevan väestönosan arkkitehtonisesti arvostettu asuinalue. (Saarikangas 1994, 141.) Tapiolan toteutuksen ihanteena oli tuottaa hyvää
asuinympäristöä kaikille yhteiskuntaluokille, mutta käytännössä legitiimin arkkitehtuurin edustajien kaikille
tarkoittama idealistinen hyvä jäi kansan tavoittamattomiin. Myöhemmin Tapiolan esikuvan mukaan rakennettiin eri puolille maata metsälähiöitä, jotka tavoittivat myös von Hertzenin mainitsemat ”työmiehet”
perheineen.
Tapiolan arvostus asuinympäristönä perustuu pitkälti juuri rakentamisen ja luonnon väliseen harkittuun
suhteeseen. Panostaminen puisto- ja vihersuunnitteluun sekä hyvin hoidettuun luonnonympäristöön ovat
Pakkalan mukaan edelleen tärkeä osa alueen viihtyisyyttä. Myös uutta luovalla, korkeatasoisella asunto- ja
rakennussuunnittelulla on oma osuutensa Tapiolan maineen muotoutumisessa. (Pakkala 1994, 100.) Asuinrakennussuunnittelussa herkimpiä esimerkkejä ovat Aulis Blomstedtin Ketjutalo ja sen vieressä olevat Kolmirinne-kerrostalot vuodelta 1954, joiden julkisivuissa tiilen ja puun käyttö viestittää vielä jälleenrakennusajan
juurevasta karheudesta. Romanttisuuteen viittaavia pitkäräystäisiä harjakattoja tai karheita rappauspintoja
Tapiolassa ei enää nähty. Luonnonmateriaaleista punatiilen käyttö oli etusijalla. Paikalla rakentaminen ei
ollut enää ainoa vaihtoehto, vaan teollista esivalmistusta ruvettiin kokeilemaan. Vuonna 1954 arkkitehtien
Kaija ja Heikki Sirénin suunnittelemassa Kontiotien rivitalokohteessa kokeiltiin uudenaikaista suurelementtirakentamista, jossa materiaalina oli puu ja jossa Aarne Ervi ja Viljo Revell tekivät jo kokeiluja esivalmistetuilla betonielementeillä. Tapiolassa asuinrakentamisen katse oli jo kääntynyt jälleenrakennuskaudesta
teollisen rationalismin suuntaan. Tapiolan asuntonäyttelyistä laadituista artikkeleista välittyy selvästi sisustamisen värityksen ja muotokielen muuttuminen verrattuna 1940- ja 1950-luvun taitteen kodin sisustamisen suuntaviivoihin. Tarkastelen tätä käännettä tarkemmin sisustusten huonetilakohtaisen käsittelyssä.
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Kuva 46. Asunto-osakeyhtiö Kolmiorinne, arkkitehti Aulis Blomstedt. Ketjutalo ja Kolmiorinne on sijoitettu tontille vastakkain ryhmäksi.

Kuva 45. Asunto-osakeyhtiö Ketjutalo, arkkitehti Aulis Blomstedt. Tapiola, Espoo.

Kuva 47. Kontiotien rivitalokohde Itä-Tapiolassa, arkkitehdit Kaija ja Heikki Sirén.

Kuva 48. Kontiotien rivitalokohde on
Suomen ensimmäisiä suurelementeistä
tehtyjä puutaloja.
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Kuva 49. Arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema As Oy Mäntyviita. Aksonometrinen piirros teollisesti esivalmistetuista rakennusosista tehdyn talon rakenneratkaisua.

2.4 Kokoavasti jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurista
Jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin asuntopoliittisen taustan tarkastelussa sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kysymykset muodostivat keskeisen ytimen. Jälleenrakentaminen ja yhteiskunnallinen keskustelu
ympäröivät ja haastoivat arkkitehdit mukaan toimimaan. Sota jätti arkkitehtuuriin aukon, koska useaan
vuoteen ei rakennettu. Rintaman korsuarkkitehtuurissa kokeiltiin luonnonmuotoisen puumateriaalin ja
ilmaisun rajoja. Sodan jälkeinen aika nostatti esiin humaanin arkkitehtuurin. Funktionalismi oli ajallisesti
lähin arkkitehtoninen ilmiö, johon arkkitehdit suhteuttivat jälleenrakennuskaudella omaa tekemistään ja
suhdettaan arkkitehtuuriin ammatillisesti pysähtyneen sota-ajan jälkeen. Funktionalismi tarjosi ajassa sisällöllisen ohjelman, vaikka tyylilliset ihanteet eivät kaikkia miellyttäneetkään. Jälleenrakennusajan arkkitehtuurin näkökulmasta keskeiseksi sisällöksi nousi funktionalismin alkuperäiseen ohjelmaan sisältynyt sosiaalinen humanismi. Pienen ihmisen asian ottaminen ohjenuoraksi oli arkkitehdille hyvin henkilökohtainen
valinta, joka ei itsestään selvästi ollut kuulunut kaikkiin funktionalistisiinkaan arkkitehtuuritoteutuksiin.
Kysymys inhimillisten näkökohtien vakavasta huomioon ottamisesta jakoi arkkitehdit.

Kuva 50. Aarne Ervi, itäisen lähiön keskus.

Jälleenrakennuskauden suurella volyymillä toteutettuun asuntorakentamiseen osallistui suuri osa maamme
arkkitehtikunnasta. Edellä tarkastelin muutamien arkkitehtien kirjoitusten ja töiden kautta jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuuria. Heidät voi hyvällä syyllä lukea suunnannäyttäjäarkkitehdeiksi ja mielipidevaikuttajiksi, mutta samalla he ovat yksilöinä myös oman aikansa arkkitehtikunnan edustajia. Näiden
arkkitehtien töistä ja kirjoituksista on mahdollista peilata niitä arkkitehtuurin sisältöjä ja käytäntöjä, jotka
jälleenrakennuskauden ajan arkkitehtuurissa olivat yleisemminkin ajankohtaisia.
Kovan linjan funktionalismin alkuperäisen sisällön kannattaminen merkitsi pitäytymistä tiukasti toiminnallisissa ja visuaalisissa muotokysymyksissä, vaikka sosiaaliset kysymykset olivat yhtä lailla keskeinen osa
funktionalismin alkuperäistä ohjelmaa. Legitiimi arkkitehtuuri oli hengeltään corbulaista ja universaalia, ja
sen kannattajiksi lukeutuivat muiden muassa Kyösti Ålander, Nils Erik Wickberg ja Aulis Blomstedt. Tiukasta linjakurista huolimatta Hilding Ekelund pysyi valtaapitävän ytimen suosiossa, vaikka hän puhui arjen
tarpeiden puolesta ja antoi sen myös näkyä arkkitehtuurinsa muotokielessä. Niin Ekelundille kuin muillekin
arjessa rakentaneille arkkitehdeille sosiaalinen missio meni aina funktionalismin tiukkojen muotokysymysten ohi. Ekelund jaksoi artikkelista toiseen liputtaa tavallisen ihmisen paremman asumisen puolesta, eivätkä
hänen kirjoituksensa jääneet vain puheiksi. Aallon humanismi oli luonteeltaan vilpitöntä ja etsivää ja enemmän intuitiivista. Aalto ei päässyt juurikaan rakentamaan arjessa, vaan hänen merkityksensä asuntotuotannossa oli enemmän esikuvallinen. Erviä voi luonnehtia lahjakkaaksi itsenäiseksi taitajaksi, jonka sosiaalisen
mission sisältö ja humanismin luonne jäivät minulle vielä avoimeksi. Luonnehdinnat hänen romanttisen
arkkitehtuurinsa populaarisuudesta haastavat tarkastelemaan hänen vaiettua tuotantoaan tarkemmin. Tie107
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tynlaiseksi mysteerihenkilöksi jää Yrjö Lindegren, josta on hyvin vähän tietoa tai merkintöjä. Käärmetalon
ansiosta arjen rakentajien eliittiin noussut Lindegren tiedettiin tärkeäksi Aallon keskustelukumppaniksi.
Legitiimi, arkkitehtuurin valtaapitävä ydin oli koko jälleenrakennuskauden ajan rationaalimman arkkitehtuurin kannalla kuin mitä ajan arkkitehdit asuntotuotannon piirissä suunnittelivat. Vasta Espoon Tapiolan rakentaminen toi takaisin ne rationaalin arkkitehtuurin piirteet, jotka olivat olleet funktionalismin jälkeen hukassa. Vaikka jälleenrakennuskauden arkkitehtuurissa ilmeneekin vastakkainasettelua rationaalin
ja romanttisen modernin arkkitehtuurin välillä, ei voi selkeästi osoittaa kummankaan painotuksen olleen
kokonaan oppositiossa. Ainakin puheissa rationaali, funktionalismiin tukeutuva arkkitehtuuri oli läsnä koko
jälleenrakennuskauden ajan. Kokonaisuutena rakennettavan metsäkaupungin ihanne ja tavoitteet saada
teollistettua asuntorakentamista käänsivät katseen lopullisesti rationaalin modernin suuntaan 1950-luvun
jälkipuoliskolla.
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3. JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN KODIN SISUSTUKSEN TAUSTAT
Asuntoarkkitehtuurin ohella suomalainen taideteollisuus eli näkyvää nousukautta jälleenrakennuskaudella.
Sisustusarkkitehtien koulutus aloitettiin, mutta jo tätä ennen sisustuskysymyksiä ratkoivat arkkitehdit ja
eri alojen taideteolliset suunnittelijat. Tarkastelen tässä luvussa jälleenrakennuskauden taideteollista kenttää kodin sisustamisen näkökulmasta. Kotimaista kenttää analysoin Arkkitehti-lehden ARK-numeroissa ja
Kaunis koti -lehdissä esiteltyjen taideteollisuusnäyttelyiden ja -messujen pohjalta. ARK-numeroissa oli artikkeleita sisustusaiheista vain vähän, joten aineiston pääpaino on Kaunis koti -lehtien tarjoamassa aineistossa.
Ulkomaisia vaikutteita tarkastelen ulkomaisten taideteollisuusnäyttelyiden, artikkelien ja kirjallisuuden välityksellä.
3.1 Suomen taideteollisuus järjestäytyy
Suomen taideteolliset suunnittelijat saivat koulutuksensa Veistokoulun nimellä 1871 perustetussa oppilaitoksessa, joka muutti nimensä vuonna 1885 laajennettuaan opetustarjontaansa Taiteteollisuuden keskuskouluksi. Vuonna 1912 perustettiin Suomen koristetaiteilijoiden liitto Ornamo – Konstindustriförbundet
Ornamo. (Maunula, Ars 5 1990, 159.) Järjestäytymisestä huolimatta selkeää sisustusarkkitehdin tai sisustussuunnittelijan ammattinimikettä ei ollut käytössä. Vuosisadan vaihteessa arkkitehtien kiinnostus taideteollista suunnittelua kohtaan oli tunnettua. Tällä oli vankka tausta Englannin Arts and Crafts -liikkeen ajattelussa
ja monien kansainvälisten arkkitehtien toiminnassa. Arkkitehdit tekivät kokonaisvaltaista arkkitehtuuria,
jossa sekä rakennus että sisustus olivat saman arkkitehdin suunnittelemia. Alat alkoivat kuitenkin eriytyä vuosisadan taiteessa. Taidehistorioitsja Ritva Wäre mainitsee lukuisia suomalaisia arkkitehteja, jotka
olivat suorittaneet arkkitehdin tutkinnon, mutta keskittyivät tästä huolimatta huonekalusuunnitteluun.
(Wäre 1992, 56.) Arkkitehdit ovat olleet myös vaikuttamassa taideteollisen koulutuksen suuntaviivoihin
koulutuksen alkuaikoina. Suomalaiset taideteollisuuden suunnittelijat saivat koulutuksensa Taideteollisuuskeskuskoulussa. Arkkitehti Armas Lindgren oli Taideteollisuuskeskuskoulun taiteellinen johtaja vuosina
1902–1912. Hän uudisti koulun opetuksen perusteellisesti ja puuttui etenkin koulutusohjelmaan uusine
osastojakoineen. Lindgrenin työn jatkajaksi tuli kollega, arkkitehti Rafael Blomstedt, joka toimi koulun
taiteellisena johtajana aina vuoteen 1944. Blomstedt painotti rationaalisen suunnittelun merkitystä, ja hän
oli myös keskeinen ideologi taideteollisuuden ammattiliitto Ornamon järjestäytymisvaiheessa. (Maunula,
ARS 5 1990, 159.)
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Vielä tuolloin sisustukseen ja huonekalujen suunnitteluun paneutuneita arkkitehteja ei tiettävästi kutsuttu
sisustusarkkitehdeiksi, vaan huonekalupiirtäjiksi1.Filosofian tohtori, tutkimusjohtaja Pekka Korvenmaan
mukaan nimike sisustusarkkitehti on Suomessa varsin uusi. Tiettävästi vasta vuonna 1919 Arttu Brummer
käytti ensimmäisen kerran ammattikunnastaan nimikettä sisustusarkkitehti osoittamaan ammatinkuvan
laajuutta verrattuna huonekalupiirtäjä-nimikkeeseen. (Korvenmaa 1999, 108.)
Arkkitehtuurin tapaan myös pohjoismaisessa muotoilussa keskeisellä sijalla oli sosiaalinen vastuu. Tavoitteena oli suunnitella korkeatasoisia, mutta hinnaltaan edullisia tuotteita. Tämän toiminnan uskottiin edistävän yhteiskunnallista tasa-arvoa. Ruotsin taideteollisuusyhdistys, Svenska Sljöidföreningen (nykyisin Föreningen Svensk Form) kiteytti nämä ajatukset 1920-luvulla ohjelmaan, joka jäi yhteiseksi perinnöksi koko
pohjoismaiselle muotoilulle. Jo vuonna 1917 Svensk Sljöidföreningen järjesti Tukholmassa Hem-näyttelyn,
jossa esiteltiin tarkoituksenmukaisesti suunniteltuja pienasuntoja. Myös Gregor Paulssonin Ruotsissa vuonna
1919 julkaisema taideteollisuuspamfletti Vackrare vardagsvara kiteytti pitkälle tulevaisuuteen ihanteen kauniimmasta arkitavarasta. (Hald 1947, 7–8.) Suomessa Ornamo osallistui vuoden 1922 Tampereen messuille
teemalla ”mahdollisimman täydellinen pienviljelijäkoti”. Mallikodin suunnittelusta järjestettiin kilpailu, ja
huonekalujen ja tekstiilien toteutus saatiin lahjoituksena kahdesta vankilasta. Projektin tarkoituksena on
samalla markkinoida muotoilijoiden uutta mallinlainaustoimistohanketta. ”Mainittakoon, että [tätä] näyttelyä varten oli Ornamo sisustanut kaksi huonetta vanhanaikaiseen talonpoikaistyyliin ja seinille sitä paitsi
asettanut esimerkillisiä ryijyjen, raanujen, mattojen ja huonekalujen piirustuksia” (Röneholm 1945, 130).
Tampereen messuista alkanut teema jatkui Käsiteollisuus-lehdessä, johon ornamolaiset taiteilijat laativat
vieläkin täydellisemmän mallikodin vielä samana vuonna 19222 . Alvar Aalto, jolla oli uran alkuvaiheessa
kiinteät yhteydet ornamolaisiin taideteollisuuspiireihin3, kirjoitti hankkeen johtoartikkelin Oma talo – miksi
sen täytyy olla kaunis? Mallinlainaustoimisto ei tuottanut kaivattuja työpaikkoja suunnittelijoille. Tärkein
valistaja oli arkkitehti Gustaf Strengellin tunnettu kirjasarja kaupungista, kodista ja nykyajan ilmoitusreklaamista taideluomana. (Maunula, ARS 5 1990, 160-161.) Esimerkiksi teoksessa Koti taideluomana Stregell
omistaa lähes kolmasosan kirjasta värin tarkastelulle kodin sisustuksissa. Strengell kiteyttää sisustusta ja
väriä käsittelevän jakson päätteeksi ”Liioittelematta saattaa sanoa, että väri on yksi kaikkein tärkeimmistä
taidekeinoista, mitä sisustustaiteilijan käytettävänä on, ja sinänsä on se välttämätön kauniin kodin aikaansaamiseksi.” (Strengell 1923, 108). Strengelin kuva-aineisto oli muutamaa kuvataulua lukuun ottamatta
1 Taideteollisuuskeskuskouluksi vuonna 1900 nimensä muuttaneeseen kouluun perustettiin vuonna 1909 huonekalukomposition

oppiaine, mutta vasta opintorakenteen uudistus vuonna 1915 loi perustan ammattimaiselle huonekalu- ja sisustussuunnittelulle (Korvenmaa 1999, 108).
2 Arkkitehti Oiva Kallio laati arkkitehtuuripiirustukset, ja idyllisen maalaiskodin sisustivat huone huoneelta Arttu BrummerKorvenkontio, Margaret T. Nordman ja Werner West. Avustajina työskentelivät muun muassa Henry Ericsson, Paavo Tynell
sekä tekstiilitaiteilijoita, kuten Eva Anttila ja Greta Skogster-Lehtinen. (Maunula, ARS 5 1990, 161.)
3 Aallolla oli lyhyen aikaa yhteinen suunnittelutoimisto Henry Ericssonin kanssa (Maunula, ARS 5 1990, 160–161).
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mustavalkoinen. Kuvat esittivät sisustustyylikausien mukaisesti sisustettuja tiloja, joiden joukosta ei löytynyt yhtään esimerkiksi funktionalismin henkeen sisustettua tilaa.
Alvar Aallon kansainväliset yhteydet edesauttoivat arkkitehtuurin ohella myös taideteollisen funktionalismin tuloa Suomeen. Aallon ehdotuksesta Sven Markelius4 kutsuttiin keväällä 1928 Ornamon ensimmäiseksi
ulkomaiseksi luennoitsijaksi. Markelius toi tuoreet terveiset Walter Gropiukselta, joka oli samana keväänä
vieraillut luennoimassa Tukholmassa. (Maunula, ARS 5 1990, 164.) Ornamo ryhtyi julkaisemaan vuonna
1927 runsaasti kuvitettuja vuosikirjoja, joihin on dokumentoitu kotimaassa taideteollisuuden alalla tehty
työ. Taideteollisuuden suunnittelijoiden kansainvälisistä kontakteista ei ole järjestelmällistä tutkittua tietoa.
Suomalaisessa Domus-lehdessä ei ollut taideteollisuusartikkeleja. Käsiteollisuus-lehdessä sen sijaan oli jo
vuonna 1929 laajahko artikkeli Walter Gropiuksesta ja tarkoituksenmukaisesta muotoilusta. (Käsiteollisuus, 1929.)
Taidehallin valmistuminen vuonna 1928 merkitsi edistysaskelta kaikkien taiteiden esittelemiselle. Taideteollisuuden vuosinäyttelyt pidettiin tästä eteenpäin aina Taidehallissa. Taideteollisuuden vuosinäyttely
1930 merkitsi ”funktionalismin julkista pelinavausta Suomessa”. Arkkitehdit Alvar Aalto, Pauli Blomstedt
ja Erik Bryggman kutsuttiin järjestämään taideteollisuusnäyttelyn yhteyteen erityinen ohjelmallinen pienasuntonäyttely, joka esittäytyi Taidehallin kuvanveistosalissa. Muihin saleihin levittäytyi varsinainen taideteollisuusnäyttely. ”Näyttely käsitti asuntoehdotuksen 4–5 hengen perhettä varten, asuntoteknillisen tyypittelyn, erillisten vuokrahuoneiden sisustusryhmän ja hotellihuonesisustuksen.” (Röneholm 1945, 260.)
Teemanäyttelyssä Aino ja Alvar Aalto tutkivat, miten oli mahdollista sisustaa noin 50 m² minimiasunto
viisihenkiselle perheelle. Eniten huomiota herätti kokonaan koneistettu keittiö, jossa työ voitiin tehdä istuallaan. Erik Bryggman suunnitteli yksiön ruokailukomeroineen. Pauli ja Märta Blomstedt sisustivat vuokrahuoneen ja hotellihuoneen hygieenisin ja helppohoitoisin putkihuonekaluin. Kaikki näyttelyssä esitellyt
arkkitehtien suunnittelemat asuintilat edustivat viimeisteltyä ja puhdasoppista funktionalismia. (Maunula,
ARS 5 1990, 165.) Puhdasoppisen funktionalismin voittokulku suomalaisen taideteollisuudessa oli kuitenkin
lyhytaikaista. Vielä ennen sotaa Asuntoreformiyhdistys, Arkkitehtiliitto ja Ornamo järjestivät Helsingin
Messuhallissa vuonna 1939 asuntonäyttelyn. Se oli ensimmäinen yleinen asuntonäyttely Suomessa. Alvar
Aalto toteaa näyttelykatalogin avaussanoissa: ”Asunto kulttuuritekijänä kätkee itseensä miltei kaikkia elämän aloja sivuavia probleemeja, siksi sitä ei voida kehittää kirjallisilla ja sanaan rajoittuvilla keinoilla, vaan
on välttämätöntä tässä käyttää laitosta, joka puhuu suoraan materian rikkaalla kielellä.” (Aalto 1939, 4.)
Taideteollisuuden osalta katselmus painottui teollisuuden käyttötavaraan. Tyylillisesti siinä kuvastui pyrkimys päästä eroon funktionalismista ja edetä kohti pehmeästi kaartuvia muotoja. Näyttely ehti olla avoinna
4 Markeliuksen ansiota oli, että Aalto kutsuttiin kansainvälisten radikaalien sisäpiiriin, CIAM:n suomalaiseksi jäseneksi, mikä

avasi hänelle ovet ja ystävyyssuhteet aivan toisin kuin muille suomalaisille suunnittelijoille (Maunula, ARS 5 1990, 164).
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neljä päivää, kun se jouduttiin sulkemaan lähestyvän sodan vuoksi. Seuraavana syksynä se järjestettiin
uudelleen Helsingissä ja Tampereella. (Kruskopf 1989, 187.) Suhde funktionalismiin jakoi taideteollisten
suunnittelijoiden rintamaa, eikä dramatiikaltakaan vältytty. Arttu Brummer erosi vuonna 1933 kesken
kautensa Ornamon johdosta ja funktionalismille suopeat joukot vahvistivat asemiaan Ornamon johdossa5.
Arttu Brummer asettui puolustamaan yksilöllistä taidekäsityötä. (Maunula, ARS 5 1990, 166)
Artek perustettiin vuonna 1935 markkinoimaan Alvar Aallon huonekaluja. Yrityksen tavoite oli olla laaja
ja kansainvälinen ”modernin taiteen ja rationaalisen taideteollisuuden keskus”. Ikkunoita Eurooppaan avanneen liikkeen perustajia olivat Aino ja Alvar Aalto, Nils Gustav Hahl sekä teollisuuspiirejä edustanut Maire
Gullichsen. (Suhonen 1985, 5–6) Johtava sisustusliike oli Stockmannin piirustuskonttori, jossa 1930-luvulla
työskentelivät Werner Westin johdolla Einari Kyöstilä, Margaret T. Nordman ja Lisa Johansson-Pape. Huonekaluja valmisti Keravan puusepäntehdas, ja myös Ornon metalliverstas liitettiin tavarataloon. Pauli Blomstedt suunnitteli Merivaaralle metallisia putkihuonekaluja, mutta useat muut yritykset valmistivat näitä
huonekaluja ulkomaisten esikuvien mukaisesti. ”Vuodesohva oli suosittu uutuus sekä puurakenteisena että
näppäränä rautasänkynä, ”hetekana””. Lahtelainen Asko kasvoi suureksi kalustevalmistajaksi. Juuri ennen
sodan syttymistä Ilmari Tapiovaara oli suunnitellut Aallon hengessä taivutetusta puusta keveän ja rationaalin sarjan huonekaluja. Kokoelma ei ehtinyt markkinoille ennen sotaa, eikä tehdas ottanut kalusteita
tuotantoon sodan jälkeen. Metallitaiteen alalla näkyvin ja muuta teollisuutta taiteellisemmin painottunut
valmistaja oli Paavo Tynellin johtama Taito Oy. (Paavo Tynell ja Taito Oy, 2005.) Julkisessa rakentamisessa
tärkeitä funktionalistisia sisustuksia olivat Alvar Aallon Paimion parantola (1928–33), Werner Westin käsialaa oleva Eduskuntatalon kahvila, taideopiskelija Birger Carlstedtin Helsinkiin suunnittelema Chat Doré
-kahvila ja Jarl Eklundin Fazerin kahvila. (Maunula, ARS 5 1990, 165)

5 Sisustusarkkitehti Arttu Brummer oli Ornamon puheenjohtajana vuosina 1919–23 ja 1930–33. Brummerin jälkeen puheen-

johtajaksi nousi metallitaiteilija Paavo Tynell, joka oli ollut puheenjohtajana jo 1925–29. Tynellin suhden funktinalismiin
ja teolliseen muotoiluun oli suopea, ja hän pyrki Ornamossa luomaan suhteita muotoilijoiden ja teollisuuden välille. Hänen
hengenheimolaisiaan Ornamossa olivat Suomen messujen johtaja, sisustusarkkitehti Harry Röneholm, Stockmannin piirustuskonttorin johtaja Werner West, arkkitehti Gustav Strengell sekä taidekriitikko Gustav Hahl. (Maunula, ARS 5 1990, 166.)
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3.2 Taideteollisuuden suuntaviivat jälleenrakennuskaudella
Jälleenrakennustyön keskeiset muotoilijat ja taiteilijat olivat saaneet koulutuksensa funktionalismin aatemaailman hengessä 1930-luvun Taideteollisuuskoulussa. Sodan aiheuttaman materiaalipulan voittaminen
kekseliäisyydellä ja tarkoituksenmukaisella suunnittelulla oli lähellä funktionalismin ihanteita. Taideteollisuuden taiteilijat osallistuivat ammattikuntanakin sodan mukanaan tuomiin tehtäviin. Ornamon aloitteesta
perustettiin vuonna 1943 toimisto välittämään malleja armeijan puhdetöihin ja invalidien uudelleenkoulutukseen. (Maunula, ARS 6 1990, 149.)

Kuva 51. Tuttu Freyborgin suunnittelema olohuoneen kalusto ja Olle Filénin
suunnittelema pöytä edustavat Werner Westin mukaan sekä maalle että kaupunkiin sopivia huonekaluja.

Sodan jälkeinen hintasäännöstely koetteli huonekaluteollisuutta ja -suunnittelua. Kansanhuoltoministeriö
valvoi osittain teollisuuden tuotantoa ja asetti tarkat määräykset siitä, minkälaisia esineitä sai valmistaa.
Erityisesti huonekaluteollisuutta valvottiin kokonaisuudessaan. (Maunula, ARS 6 1990, 149.) Tuotanto
ohjattiin palvelemaan siirtoväen ja pienasuntojen tarpeita. Säännöstelyviranomaiset eivät Werner Westin
mukaan hinnoittelussaan osanneet arvostaa oikeaa laatua. Yksinkertaisten, mutta hyvälaatuisten huonekalujen myyntihinnat määriteltiin tuotantokustannuksia alhaisemmiksi ja ”valetyylihuonekalut, jotka olivat
mauttomasti ja kömpelösti valmistettuja” hinnoiteltiin myyntihinnaltaan monta kertaa kalliimmiksi. Westin
mukaan ennen sotia hyvin nousuun lähtenyt ”huonekalutaide” taantui taiteellisesti ja laadullisesti hintasäännöstelyn kourissa. (West KK 1A/1948, 18, 25.) Kotimaisia korvikkeita oli kehitettävä korvaamaan tuonti
ulkomailta (Maunula, ARS 6 1990, 149). Raaka-ainepula heikensi hintasäännöstelyn ohella huonekalujen
laatua. ”Puutahan on riittämiin, mutta kunnollisia lakkoja, liimaa, pehmustetta, lukkoja, saranoita, ym. on
edelleenkin vain hyvin rajoitetusti saatavissa. Päällyksinä on jo käytetty monen vuoden aikana melkein
yksinomaan paperikankaita. Tämä korvikemateriaali on muokkaantunut ja jalostunut tekstiilitaiteilijoiden
taitavissa käsissä usein hämmästyttävän onnistuneiksi tuloksiksi.” Paperikankaiden ongelmaksi muodostui
joustavuuden puute, joten ne eivät sopineet jousitettujen huonekalujen päällysteiksi. (West KK 1A/1948,
18, 25.)
Kaikki ongelmat eivät johtuneet pelkästään niukoista oloista. Werner West näki ongelmia sekä huonekalualan yritysten että huonekalukauppiaiden asenteissa. ”Maassamme on lukemattomia huonekalutehtaita,
mutta vain aniharvojen tuotanto edustaa todella kehittynyttä makua. Vain harvoin on pyritty yhteistyöhön
taiteellisen ammattikoulutuksen saaneisiin voimiin. Ja vieläkin lienee tavallista, että tehtailija itse suunnittelee huonekalujensa mallit tai uskoo tämän työn mestarilleen.” (West KK 1A/1948, 25.) Westin mukaan
vikaa oli myös huonekalukauppiaiden asenteissa. Lukuisien huonekalusuunnittelukilpailujen sato osoitti
suunnittelijakaartin kyvykkyyden, mutta silti vain harvat mallit päätyivät markkinoille. ”Huonekalukauppiaalla oli heti vastaus valmiina: Meidän on myytävä sellaisia huonekaluja kuin ostajat haluavat. Emme voi
kokeilla ”taiteellisilla huonekaluilla”.” Westin mukaan juuri huonekalukauppiaiden henkilökohtaiset maku113

Jälleenrakennuskauden kodin sisustuksen taustat

mieltymykset on suurin ongelma, kun pyritään ”luomaan yksinkertaisia, tarkoituksenmukaisia ja meidän
aikamme vaatimukset täyttäviä huonekaluja”. Huonekalukauppiaiden ohella West suuntaa arvostelun kärjen
kohti suurta yleisöä. ”Mutta myös ostava yleisö olisi tehokkaalla valistustoiminnalla saatava ymmärtämään
nykyistä paremmin hyvän kotikulttuurin merkitys. Tämä uusi lehti ”Kaunis koti” merkitsee askelta oikeaan suuntaan. Se tulee palstoillaan käsittelemään nykyaikaista kodin sisustusta. Tehokkainta propagandaa
tehdään kuitenkin näyttelyillä. Helsingissähän järjestetään vuosittain monenlaisia taideteollisuusnäyttelyitä,
joissa pääkaupunkilaisyleisöllä on tilaisuus tutustua uusiin kodinsisustusaatteisiin ja hyvään huonekalukulttuuriin.” Maaseutu oli näyttelyiden pitopaikkana heikommassa asemassa. West toivoi Taideteollisuusyhdistyksen, Taideteollisuusliitto Ornamon ja Väestöliiton ottavan vastuuta näyttelyiden kierrättämisessä myös
maaseudulla. (West KK 1A/1948, 25.)

Kuva 52. Arkihuoneen nurkka. Keinutuoli ja vuodesohva pinnaselkänojineen
ovat asuntonäyttelyn artikkelin mukaan sopivia huonekaluja nykyaikaiseenkin
maalaiskotiin.

Sisustustaiteessa sodanjälkeiset vuodet innostivat painottamaan jopa kansallisromanttisia piirteitä. Arkkitehti Aarne Ervi avustajanaan muun muassa Maija Taimi suunnitteli Helsingin keskustan toimitaloon 1945
ravintola Kestikartanon, jonka interiööri mukaili karjalaista hirsirakennusperinnettä kalevalaisessa hengessä. (Helamaa 1983, 122–124.) Lapin jälleenrakennukseen, mutta myös Lapin romantiikkaan liittyi Pallastunturin matkailumaja (1948), jonka sisustuksen suunnitteli sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari. Taideteollisuuden muodikas valtavirta suosi romantiikkaa ja painotti taidetta. Tapiovaara näki, että jälleenrakennuskauden haasteisiin tarvittiin teollisen muotoilun mittakaavaa. Hän ennakoi uutta niukkuuden estetiikkaa,
joka syntyi olojen pakosta ja käänsi köyhyyden voitoksi. (Maunula, ARS 6, 150.) ”Säännöstelyjen ja rajoitusten aiheuttamat yhteiskunnan elämän tasaista kulkua järkyttävät tapahtumat ovat aina olleet uusien ratkaisujen, uusien muotojen ja materiaalien synnyttäjiä.” (Tapiovaara 1945). Ilmari Tapiovaara näytti taitonsa
sisustaessaan opiskelija-asuntola Domus Academican, minne hän suunnitteli klassikoksi muodostuneen,
taivutetusta puusta ja vanerista valmistetun Domus-tuolin. (Peltonen 1984, 17–18.) Vuonna 1946 järjestettiin Ahlströmin tehtaiden uusille asuntoalueille asuntonäyttelyt Noormarkussa, Kauttualla ja Varkaudessa.
Kaunis koti -lehdessä oli artikkeli asuntonäyttelyistä, joissa oli esitelty kolmen eri talon asunnot kuvin ja
tekstein. Rakennukset oli suunnitellut arkkitehti Alvar Aalto ja sisustanut taiteilija Maija Heikinheimo Artekista yhdessä vuorineuvoksetar Maire Gullichsenin kanssa. (KK 1B/1948, 24–26.)
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Taideteollisuudessa näyttelytoiminta oli vilkasta, ja näyttelyistä myös kirjoitettiin Kaunis koti-lehdessä.
Taustalla lienee Werner Westin ajatus taideteollisuusnäyttelyistä tehokkaana propagandavälineenä suuren
yleisön maunmuokkaustyössä. Vuotuisista Taidehallissa pidettävistä taideteollisuusnäyttelyistä julkaistiin
Kaunis koti -lehdessä aina artikkeli tai ainakin kuvakooste. Vuoden 1947 marras-joulukuussa pidetystä näyttelystä oli kuvatekstein varustettu kuvakooste ensimmäisessä Kaunis koti -lehden numerossa6. Esineet ja
huonekalut olivat luonteeltaan enemmän uniikkeja kuin tehdasvalmisteiseen sarjatuotantoon sopivia. Muotokieli viesti käsityön arvostusta teollisesta tuotannosta kiinnostumisen sijaan.

Kuva 53. Ruotsalainen koti ja sen käyttöesineet -näyttelyn sadon mainittiin
kuvatekstissä olleen onnistunut.

Kuva 54. Werner Westin huonekaluryhmästä todetaan, että taiteilijan niukkoina ilmaisukeinoina ovat olleet kiinteästi hallitut suhteet ja tumman mahongin jalo käsittely. ”Nämä huonekalut liittyvät kiinteästi nykyelämään.”

Vain kuukautta ennen Taidehallissa vuonna 1947 pidettyä taideteollisuusnäyttelyä Stockmannin tavaratalossa järjestettiin loka-marraskuussa Suomen taideteollisuusyhdistyksen tilaamana näyttely Ruotsin taideteollisuusyhdistykseltä (Svenska Slöjdföreningen) teemanaan ”Ruotsalainen koti ja sen käyttöesineet”. Kaunis koti -lehden artikkelissa tuotiin esille naapurimaamme kodin sisustuksia, jotka olivat syntyneet viimeisen
kolmenkymmenen vuoden kuluessa ajatuksen ”taiteilija teollisuuden palveluksessa” mukaisesti. (K. E-m.
KK 1A/1948, 27.)Taideteollisuusyhdistys ei Ruotsissa keskittynyt vain kodin käyttöesineiden esteettiseen
muotoiluun vaan laajensi toimintaympäristönsä myös asunnon suunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Sosiaalisia kysymyksiä ja yhteiskunnallista vastuuta korostettiin. (Hald 1947, 20-22.) Tosin Kaunis Koti -lehden
artikkelin kirjoittaja K. E-m. arvelee, että suurta yleisöä varmasti kiinnostaa näitä mekanismeja enemmän
nykyaikaiset kodin sisustukset ja käyttöesineet. K. E-m toteaa artikkelissa lähes haltioituneena: ”Kaikesta
tästä saimme selvän ja yleistajuisen kuvan erinomaisesti ja aistikkaasti järjestetyssä näyttelyssä. Joutui
pakostakin ihmettelemään, miten saumattomasti kaikki sujui yhteen, värit, muoto ja materiaali, ja miten
tarkoituksenmukaisesti pienten huoneistojen tilat oli osattu käyttää. Koko näyttely teki viileän, valoisan ja
ystävällisen vaikutuksen, eikä voinut muuta kuin kadehtia kansaa, joka nykyhetkellä voi saada kaikkea tätä
kohtuulliseen hintaan.” (K. E-m. KK 1A/1948, 27.) Artikkelista heijastuu vahva kritiikki suomalaisen taideteollisuusyhdistyksen linjanvetoihin ja toimintaan, joka painotti arjen käyttötavaroita enemmän taideteollista
taidetta, vaikka sitä ei artikkelissa monin sanoin sanottukaan.
Vuoden 1948 näyttelyn painotus oli edellisen vuoden tapaan taideteollisessa taiteessa. Kaj Franck toteaakin näyttelystä: ”Taidekäsityönäyttely olisi kai oikeampi nimitys niille esityksille, jotka myöhäissyksyn
hämärtäessä antavat Taidehallin saleille oman värinsä. Nykyisessä muodossaan näyttely ei pyri antamaan
6 Artikkelissa esiteltiin Tapio Virkkalan Karhulan valmistama härkäaiheinen lasimalja; Eva Taimin painetut kankaat; Toini

Muonan Arabian keramiikkaa; Runar Engblomin suunnittelema ruokailuryhmä Invalidisäätiön työkeskuksen valmistamana;
Runar Engblomin kirjoituspöytä huonekalu Fazerin valmistamana; Gunnel Nymanin posliinivalaisimia Idman Oy:n valmistamana. (KK 1A/1948, 20–21.)
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viitteitä taideteollisuuden kehitykselle, vaan seuraamaan sen luonteen hauraimpia ja syvimpiä vivahduksia.”
Franckin mielestä tilanne ei kuitenkaan ole ongelmallinen: ”Taidekäsityötuotteet eivät millään tavoin estä
eivätkä häiritse ns. kauniin arkitavaran valmistusta. Ne täydentävät persoonallisuudellaan ja ilmeikkyydellään standarditavaroista kootun kodin.” (Franck KK 1/1949, 14-16) Huonekaluista artikkelissa esiteltiin
muun muassa Werner Westin suunnittelema huonekaluryhmä, jonka puuosat olivat mahonkia, Olli Borgin
suunnittelema suurennettava teepöytä, jossa oli pyörät ja materiaalina oli käytetty jakarandaa, Olof Ottelinin ”korvalapullinen” nojatuoli sekä Carl-Johan Bomanin suunnittelema ”kampausryhmä”. Kaj Franck oli
erityisen ilahtunut sisustusarkkitehdeille tarjotusta mahdollisuudesta käyttää jalopuuta.
Kuva 55. Sisustusarkkitehti Lasse Ollinkarin vuoden 1950 taideteollisuusnäyttelyyn suunnittelemat olohuoneen kalusteet.

Alkuvuodesta 1949 Kaunis koti -lehdessä oli kuva-artikkeli, jossa esiteltiin Kevätmessujen, Keravan puusepäntehtaan 40-vuotisjuhlanäyttelyn sekä Kauneutta arkeen -näyttelyn satoa. (KK 2/1949, 18–19.) Artikkeli
antaa mielikuvan, että näyttely- ja messutoiminta oli vireää, vielä kun loppuvuodesta 1949 Taidehallissa
pidettiin taideteollisuusnäyttely. Birgitta Tikkasen vuoden 1949 taideteollisuusnäyttelystä kertova artikkeli
oli enemmän asennekasvatusta kuin varsinaista kuvausta kyseisestä näyttelystä. Tikkanen kehottaa suurta
yleisöä suhtautumaan avoimin mielin taideteollisuuden uusiin luomuksiin, vaikka ensimmäisenä mieleen
hiipisivätkin hämmennyksen ja kummastuksen ajatukset. (Tikkanen KK 1/1950, 10–11, 30–31.)
Taidearvostelija Kerttu Niilonen ja taiteilija Kaj Franck kommentoivat vuoden 1950 taideteollisuusnäyttelyä
leppoisalla otsikolla ”Katselemme taideteollisuutta” Kaunis koti -lehdessä alkuvuodesta 1951. Franck pysyi
kommentoinnissaan samalla kannalla kuin vuoden 1948 näyttelyn kommentaarissaan: Franckin mukaan
taidekäsityön ja taideteollisuuden – tai teollisuuden, niin kuin Franck sitä mieluummin kutsuu – välillä saa
ja pitää olla tietty ero. ”Mitä enempää me pyydämme taiteelta kuin iloa silmälle ja hyväilevälle kädelle?”
(Franck & Niilonen KK 1/1951, 34.) Kerttu Niilonen puolestaan kiittelee näyttelyä, mutta jää kaipaamaan
niitä taideteollisuuden tuotteita, joilla suuri yleisö voisi sisustaa kotinsa viihtyisästi. ”Ennen kaikkea toivoisin maamme sisustusarkkitehtien tähänastista laajamittaisemmassa mitassa pyrkivän luomaan tavallisille
suomalaisille kodeille esteettisesti tyydyttäviä huonekaluja, joita suunniteltaessa olisi huomioitu nykyisen
asuntotilanteen asettamat vaatimukset, ja jotka nykyisiin asuntoihin sijoitettuna muodostaisivat kodikkaan
ja viihtyisän ympäristön, jossa kauneus ja käytännöllisyys yhtyvät.” (Franck & Niilonen KK 1/1951, 8–9.)
Vuoden 1951 näyttelyn kommentaattoreina Kaunis koti -lehden dramaattisesti otsikoidussa artikkelissa
”Taideteollisuutemme tienhaarassa” olivat Jouko Ylihannu ja Rauha Aarnio. Heidän kritiikin kärkensä kohdistui koristetaiteen suureen määrään ”tavallisen kodin” käyttöesineiden kustannuksella eli samaan kysymykseen, jonka Kerttu Niilonen oli nostanut esiin vuotta aikaisemmin. (Aarnio & Ylihannu, KK 1/1952,
34-37.)
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Kevätmessuja eivät vaivanneet taideteollisuusnäyttelyiden tapaan suuresta yleisöstä vieraantumisen ongelmat. Vuoden 1952 kevätmessuilla oli Kerttu Niilosen mukaan ”kaunista ja käytännöllistä, tuollaista jokakodin käyttötavaraa, joka tekee arkielämän viihtyisäksi ja miellyttäväksi”. Messuilla esiteltiin Lisa Johansson-Papen suunnittelemat Ornon uudet riippuvalaisimet, ja niiden maalaus oli Yki Nummen tekemien
kokeilujen ”onnellinen tulos”, niin kuin Kerttu Niilonen totesi. Artikkelissa esiteltiin myös Enso-Gutzeitin
Työtehoseuran kanssa yhteistyössä kehittelemät keittiökalusteet sekä Askon sirorakenteinen kirjahylly–
lipasto–kaappi-yhdistelmä. (Niilonen KK 2/1952, 28–30.)
Vuotuisten taideteollisuusnäyttelyiden kaupunkikeskeisyydestä oltiin huolissaan. Eila Jokela nosti uudelleen
esiin Werner Westin jo vuonna 1948 esittämän toiveen, että taideteollisuusnäyttelyitä alettaisiin kierrättää ympäri Suomea. Vuoden 1952 näyttelyn alla Kaunis koti -lehdessä oli pääkirjoitus ”Vihdoinkin sanoista
tekoihin – taideteollisuusnäyttely kiertämään”. Päätoimittaja Eila Jokelan ajatus oli, että tätä näyttelyä
pitäisi kierrättää tärkeimmissä maaseutukaupungeissa, jotta mahdollisimman monet pääsisivät osalliseksi
näyttelyn annista. Ongelmana olivat näyttelyn kierrättämisen kustannukset. Jokela viittasi valtioon joka
jo silloin kustansi Suomen Taiteilijaseuran ja Suomen Taideakatemian järjestämiä, maaseudulla kiertäviä
taidenäyttelyitä. (Jokela KK 3/1952, 5.)

Kuva 56. Askon kirjahylly-lipasto-kaappiyhdistelmä, jonka kerrotaan olevan
käytännöllinen ja nykyajan vaatimuksia vastaava. Kevätmessut 1952.

Arkkitehti Olli Borg laati Kaunis koti -lehteen informatiivisen artikkelin vuoden 1952 taideteollisuusnäyttelystä otsikolla ”Taideteollisuusnäyttely puntarissa”. Näyttelyssä oli aikaisempien vuosien tapaan esineitä
”taiteesta-teollisuuteen”, kuten Olli Borg asian ilmaisi. Taide-esineet oli sijoitettu kuvanveistosaliin ja standardiesineet oli ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan. Taideteollisuusnäyttelyn yhteydessä oli kutsuttuna
tanskalainen Hans J. Wegner. ”Huonekaluja oli tänä vuonna näyttelyssä erittäin runsaasti.” Käyttöesineitä
oli näyttelyssä enemmän kuin taide-esineitä, mutta Borgin mukaan tämä asetelma laski näyttelyn kokonaistasoa. Huonekalujen näytteilleasettajina olivat Stockmannin piirustuskonttori ja sen suunnittelijat Werner
West ja Olof Ottelin, TeMa Oy:n suunnittelija Lea Nevanlinna ja Askon Tehtaat Oy sekä Invalidisäätiön
valmistamia Lilli Kolmijoki-Halosen suunnittelemia huonekaluja. Lisäksi näyttelyssä oli yksittäisiä huonekaluja ja valaisimia. Saara Hopea ja Kaj Franck olivat koonneet markkinoilla olevista huonekaluista ja esineistä
”kokoonpantu kodin ryhmä” -osaston, jonka sanoma oli ”Koti on ihmistä eikä hänen yhteiskunnallista asemaansa varten”. (Borg KK 1/1953, 19–26.) Tämän Franckin ja Hopean kokoaman ryhmän kaikki kalusteet
olivat muotokieleltään suoralinjaisia ja kulmikkaita valaisinta myöten. Jouko Ylihannun ja Rauha Aarnion
edellisvuoden taideteollisuusnäyttelystä laatiman Kaunis koti -lehden artikkelin otsikko ”Taideteollisuus
tienhaarassa” oli käynyt toteen. Tässä vuoden 1952 näyttelyssä huonekalut ja valaisimet olivat pääosassa.
Taideteollisista taide-esineistä ei Olli Borgin huonekaluihin ja valaisimiin keskittyneessä artikkelissa mainittu
mitään. Kaunis koti -lehdessä oli Eila Pajastien erillinen sivun mittainen artikkeli provokatiivisesti otsikoituna
”Ei käyttöön vaan koristeeksi”. Tässä artikkelissa Pajastie esitteli kaksi hyvin erilaista taideteollista taide117
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esinettä: Birger Kaipiaisen keraamiset seinätaulut ja Timo Sarpanevan lasiveistokset. Kaipiaisen töitä hän
kuvasi seuraavasti: ”helmikoristeiset hieman seinä- tai kaappikellon koteloa muistuttavaan muotoon sommitellut keramiikkahahmot”. Hän kuvaa esineiden väritystä: ”– – yllättävään muotoon liittyi silmää hivelevä
väriasteikko, milloin violettiin tai kellertävän vihreään, milloin syvän siniseen taikka tummiin, neutraaleihin
sävyihin soinnutettu.” Sarpanevan lasimaljakoita hän kuvaa materian abstraktioiksi, joissa lasimassa on määrännyt muodon eikä suinkaan käyttötarkoitus maljakkona. Ahdas suuaukko ja vähäinen ontelo ovat ikään
kuin surkastuneita, tarpeettomia jäänteitä. (Pajastie, KK 1/1953,7.) Pajastien ajatuksena ilmeisesti oli avata
näitä kahta hyvin erilaista teossarjaa suurelle yleisölle. Samalla hän nähdäkseni viestitti taiteellisen taideteollisuuden tilaa, joka oli selvästi jakaantunut taidekäsityötä lähtökohtanaan pitävään romanttiseen suuntaan
ja materiaalin abstraktiosta kiinnostuneeseen rationaalimpaan suuntaan.

Kuva 57. Yleiskuva vuoden 1952 taideteollisuusnäyttelystä. Etualalla Te-Ma
Oy:n Lea Nevanlinnan suunnittelema, öljykäsitellystä punapyökistä valmistettu
huonekaluryhmä.

Kuva 58. Annikki ja Ilmari Tapiovaaran järjestämä osasto vuoden 1953 taideteollisuusnäyttelyssä.

Keväällä 1953 järjestettiin sekä Kevätmessut että Lahden taideteollisuusnäyttely. Kaunis koti -lehden kuvaartikkelissa huonekaluista esiteltiin Skannon sekä Olof Ottelinin ja Marita Mörckin Stockmannille suunnittelema kirjahylly, Lilli Kolmijoki-Halosen Invalidisäätiölle Wegnerin hengessä suunnittelema seurusteluryhmä sekä Olavi Liedon Askolle suunnittelema irrallisista laatikoista ja pitkästä jalavalevystä koostuva
pöytä. (KK 2/1953, 36–37.) Huonekalukauppiaat järjestivät syksyn 1953 aikana Toivekoti 1953 -näyttelyn,
joka sai Kaunis koti -lehden artikkelissa B. Z :lta [Benedict Zilliacus] positiivisen arvion. Artikkelissa tosin
paheksuttiin kosiskelevia, raflaavia väriyhdistelmiä, josta ei B. Z :n mukaan oikeasti syntynyt sopusointuista
kotia. (Zilliacus KK 4/1953, 36.) Loppusyksystä 1953 järjestettiin vuotuinen taideteollisuusnäyttely, josta
Olli Borg laati Kaunis koti -lehteen huonekaluihin ja valaisimiin keskittyneen artikkelin edellisen vuoden
tapaan. Borg jakoi esillä olevat huonekalut neljään ryhmään: valmiit, standardityyppien prototyypit, skandinaaviseen traditioon nojautuvat kokeilut sekä erillinen sisustusryhmä. Näyttelyn yleisilme näyttelyarkkitehtuuri ja näytteillä olevat esineet mukaan lukien oli hyvin rationaali, horisontaaleista ja vertikaaleista
kulmikkaista elementeistä koostuva kokonaisuus. Näyttely vaikutti puhtaudessaan niin tasapainoiselta, että
Runar Engblom sai Borgilta moitteita pikkutuolinsa pehmeämmästä muotoilusta seuraavasti: ”Engblomin
pikkutuolin takajalan kahden suunnan vinous on näin standardimaisessa mallissa turha ja materiaalia tuhlaava yksityiskohta.” (Borg KK 1/1954, 30.) Ymmärtääkseni Borg yritti hienovaraisesti sanoa, että Engblomin tuoli oli auttamatta vanhanaikainen. Tyyli oli muuttunut, ja kulmikkuus oli ottanut pehmeiden ja
pyöreämpien linjojen paikan huonekalusuunnittelussa.
Myös Arkkitehti-lehden ARK julkaisussa 12/1953 oli Kyösti Ålanderin artikkeli ”Taiteteollisuusnäyttely 1953”
(Arkkitehti 12/1953, 208–212). Ålander on tyytyväinen näkemäänsä: ”Taideteollisuutemme on selvästi
yleismaailmallisella rationalistis-konstruktivistisella linjalla, eikä kukaan kaivanne sodanjälkeisen romantiikan kukkasia, tähtösiä ja lintusia tai pinnoja tai helistimiä”. Hän piti näyttelyn johdonmukaista linjaa itseisarvoisesti näyttelyn arvokkaimpana ilmiönä ”kaiken kontrolloimattoman subjektivismin” jälkeen. Ålander
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Kuva 60. Taideteollisuusnäyttely 1952. ”– – ankaran yksinkertainen, rakenteellisten muotojen, halpojen materiaalien ja pintakäsittelyn avulla voi luoda kokonaisuuden, joka ei ’edusta’, vaan on t o s i.”

Kuva 59. Saara Hopean ja Kaj Franckin sisustuksen periaatteena voisi alkuperäisen
kuvatekstin mukaan olla: ”Koti on ihmistä eikä hänen yhteiskunnallista asemaansa
varten". Taideteollisuusnäyttely 1952.

Kuva 61. Lilli Kolmijoki-Halosen Invaliidisäätiölle suunnittelemia Wegner-vaikutteisia olohuoneenkalusteita. Kalusteet esillä Kevätmessuilla ja Lahden taideteollisuusnäyttelyssä.
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Kuva 62. Toivekoti 1953 –näyttelyn satoa. Artikkelin kirjoittajan B. Z:n mukaan tämä
Stockmannin ryhmän pöytä olisi parempi ilman raitoja.
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kiinnittää näyttelyn värittömyyteen huomiota: ”Musta ja harmaa näyttävät olevan rationalistis-konstruktivistisen suunnan ’värit’, sillä väri näyttää olevan irrationelli tekijä ja vailla strukturaalisia ominaisuuksia.
Näyttää siltä, että ne taideteollisuuden alat – nimenomaan tekstiilitaide ja keramiikka – jotka operoivat
lähinnä väreillä ja joilta rakenteelliset keinot puuttuvat, nykytilanteessa tuntevat itsensä epävarmoiksi”.
(Arkkitehti 12/1953, 208–209.)

Kuva 63. Ilmari Tapiovaaran pieni oleskeluryhmä, taustalla Vuokko Eskolinin kangas vuoden 1955 taideteollisuusnäyttelyssä.

Kuva 64. Vuoden 1955 taideteollisuusnäyttelyssä huonekaluosasto oli
kutistunut muutamiksi yksittäishuonekaluiksi. Huonekalujen tekijät edestä
lukien: Lilli Kolmijoki-Halonen, Ilmari Lappalainen, Runar Engblom.

Vuoden 1954 keväällä järjestettiin sekä Kevätmessut että SOK:n 50-vuotisjuhlanäyttely, joista oli kuvaartikkeli ”Messujen kevät” Kaunis koti -lehdessä. Artikkelissa esiteltiin Merivaaran uudet vilpolaan ja puutarhaan tarkoitetut metalliputkirunkoiset kalusteet sekä Askon uusi, kevyesti avautuva vuodesohva. SOK:n
juhlanäyttelyssä oli Vakiopuun sisustama ”poikainhuone” ja palanojatuoli, josta voi yhdistellä myös sohvan.
(KK 3/1954, 10–11.) Kevään näyttelyt eivät kirvoittaneet keskustelua Kaunis Koti -lehden sivuilla syksyn
taideteollisuusnäyttelyn tapaan. Vuoden 1954 taideteollisuusnäyttely oli Eila Pajastien mukaan suppea ja
tunnelmaltaan hieman väsähtänyt. Teosten määrä verotti maailmalla olleet näyttelyt, kuten Milanon triennale. Näyttelyn teemana oli ”teollinen muotoilu”, ja painopisteessä olivat taideteolliset käyttöesineet.
(Pajastie KK 1/1955, 4–5.) Apea alavire jatkui myös Annikki Toikka-Karvosen vuonna 1955 laatimassa
taideteollisuusnäyttelyarvostelussa. Hän harmitteli taideteollisuusnäyttelyn muuttumista yksipuolisesti esinenäyttelyksi sen sijaan, että se aiemmin oli puolittain myös sisustusnäyttely. (Toikka-Karvonen KK 1/1956,
19.) Arkkitehti-lehden ARK-numeron lyhyessä kommentaarissaan Aulis Blomstedt kiinnitti samaan asiaan
huomiota ja totesi: ”Taideteollisuutemme eräs päätuote on vieläkin irtonainen ’objet d´art’ ilman minkäänlaista miljöötä tai sosiaalista taustaa.” Lopuksi Blomstedt antaa erityiskiitoksen Kaj Franckille ja mainitsee
tämän ainoana nimeltä. (Arkkitehti 12/1955, 200.) Esinenäyttelyssä tavallisen kodinsisustajan oli hankala
kuvitella näytteillä olevia esineitä osana sisustuskokonaisuutta, joita näyttelyssä oli vain yksi: Ilmari Tapiovaaran suunnittelema seurusteluryhmä. Toikka-Karvonen kiittelee Tapiovaaraa: ”Hänen tämänvuotisessa
seurusteluryhmässään on perusajatuksena se, että on pyrittävä vapautumaan monenmuotoisista, kruusatuista erikoishuonekaluista ja rakennettava sisustus yksinkertaisista tasopinnoista, joista eräitä voidaan
käyttää tilanteen mukaan yhtä hyvin pöytinä kuin penkkeinä. Periaate on erinomainen etenkin pienissä
asunnoissa toteutettavaksi. Se tekee huoneen paljon joustavammin soveltuvaksi erilaisiin käyttötarkoituksiin, lisäksi tulos – jos se on onnistunut – on ilmavampi, rauhallisempi, solidimpi ja ennen kaikkea yhtenäisempi kuin pelkkä irtohuonekaluja käytettäessä, joista jokainen on eri puulajia, eri mallia, eri tyyliäkin.”
(Toikka-Karvonen KK 1/1956, 19–20.) Tapiovaaran seurusteluryhmän kommentillaan Toikka-Karvonen
sanoi hyvästit jälleenrakennuskauden olohuoneen epäsymmetriselle, monimuotoiselle seurusteluryhmälle
ja toivotti tervetulleeksi uuden rationaaleista penkki-pöytätasoelementeistä koostuvan olohuoneajattelun.
Olivathan nämä merkit siirtymisestä ilmeeltään rationaaliin kodin sisustukseen olleet toki jo joitain vuosia
havaittavissa, mutta kommentissaan Toikka-Karvonen kiteytti hienosti muutoksen. Hän asetti vastakkain
rationaalin ja romanttisen. Annikki Toikka-Karvosta huolestutti taideteollisuusnäyttelyn suunnittelijoiden
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piittaamattomuus suuresta yleisöstä. Toikka-Karvonen lausui artikkelin lopuksi vakavan ennusteen taideteollisuusnäyttelyiden tulevaisuudesta: ”Jos kehitys jatkuu yhä nykyiseen suuntaan, taideteollisuusyhdistyksen vuosinäyttelyt kuivuvat pelkiksi seurapiiritapauksiksi, joiden avajaisissa tungeksii edustavaa, hienosti
pukeutunutta kutsuvierasyleisöä, joka ei tosin ehdi itse näyttelyä katsomaankaan. Ja avajaispäivän jälkeen
sinne eksyy vain – koululuokkia opettajineen.” (Toikka-Karvonen KK 1/1956, 21.)
Messu- ja näyttelyvuosi 1955 oli aktiivinen. Kesäkuun alussa pidettiin Pohjoismaiset rakennuspäivät, joita
Antti Jokela kommentoi Kaunis koti -lehdessä. Hän nosti messuilta esiin muun muassa arkkitehti Aarne
Ervin ”huomispäivän talon” ratkaisut ja rakennusten runsaan muovin käytön, joka aiheutti päivillä hämmästelyä. (Jokela, A. KK 4/1955, 23–25.) Messuhallissa pidetyt kuudennet suurmessut uutisoitiin näkyvästi.
Pääkirjoituksessa Eila Jokela kommentoi otsikolla ”Kuudennet messut”: ”Jo ensimmäisen kiertokäynnin
perusteella saattoi todeta, että tämän syksyn messuja voi pitää todellisena tapahtumana: ensi kerran sodan
jälkeen kykenemme esittelemään näin runsaasti uusia ja hyviä tarvikkeita teollisuutemme eri aloilta. Sain
sen vaikutelman, että olemme vihdoinkin päässeet täysin rauhanaikaisissa olosuhteissa tuottamaan niitä
artikkeleita, jotka on tarkoitettu jatkuvasti kohottamaan elintasoamme.”7 Seuraavassa Kaunis koti -lehdessä
oli laaja artikkeli otsikolla ”Nuorikko messuilla”. Artikkelista oli nimensä mukaisesti koostettu draamallinen sisustus-shoppailumatka.
Taideteollisuusnäyttelyiden sisäinen akateemisuus kääntyi niitä itseään vastaan. Ilmeisesti aivan tietoisesti
taideteollisuusnäyttelyiden esillepanoa ja esinevalikoimaa ei haluttu kehittää suurelle yleisölle paremmin
avautuvaan suuntaan. Aluksi taideteollisuusnäyttelyiden esineet olivat suurimmaksi osaksi uniikkeja ja näytteillä oli muutamia sisustusryhmiä. Myöhemmin, 1950-luvun puolivälissä, taideteollisuusnäyttelyt muuttuivat lähes pelkästään akateemisiksi esinenäyttelyiksi. Messuja tämä taideteollisuusnäyttelyiden akateemisuus
ei vaivannut. Messuista laaditut artikkelit olivat pääasiallisesti positiivisia, ja niistä kuvastui, että vihdoinkin
suuri yleisö sai, mitä se (yleisö) halusi: kauniita, käytännöllisiä, teollisesti tuotettuja ja kohtuuhintaisia esineitä, jotka sopivat ”joka kotiin”.

7 ”Erityisellä mielihyvällä tutustui näyttelytekniikkaan. Saksasta vuokrattujen jättiläistelttojen avulla oli näyttelyn pinta-ala

saatu reippaasti kasvamaan. Messuhallin omat osastot pääsivät oikeuksiinsa; ei ollut sullomisen tuntua eikä tungosta. Tuskin
eksyy liioitteluun, jos sanoo, että näyttelyarkkitehtuuri edusti täysin kansainvälistä tasoa.” (Jokela KK 5/1955, 9.)
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3.4 Ulkomaiset vaikutteet
Suomalaiset suunnittelijat olivat tulleet tunnetuksi maailmalla jo ennen sotaa. Suomi oli tunnettu designmaana, joten jälleenrakennuskaudella yhteydenpitoa oli helppo jatkaa vanhalta pohjalta. Olen tarkastellut
ulkomaisia vaikutteita kolmesta näkökulmasta. Suomalaiset suunnittelijat saivat töitään esille ulkomaisissa
taideteollisuusnäyttelyissä, mutta samalla pääsivät näkemään muiden maiden suunnittelijoiden teoksia ja
aistimaan designtuulia maailmalla. Koska näihin näyttelyihin pääsivät tutustumaan yleensä vain harvat, jotka
edustivat yleensä legitiimiä taideteollisten suunnittelijoiden ydintä, oli tärkeää, että messuista julkaistiin
myös suurelle yleisölle suunnattuja artikkeleita. Kaunis koti -lehdessä julkaistiin messuartikkelien lisäksi
myös yleisartikkeleita ulkomaisesta taideteollisuudesta ja sisustamisesta. Artikkelit käsittelivät yleensä
pohjoismaista tai eurooppalaista designia ja sisustamista, mutta myös amerikkalaiset uudet tuulet kiinnostivat. Ammattilaiset seurasivat myös uutta ulkomaista design- ja sisustuskirjallisuutta. Osa kirjoista innoitti
ammattilaisia kirjoittamaan artikkeleja myös esimerkiksi Kaunis koti -lehteen, ja näin ulkomaisilla kirjoilla oli
varsinaista lukijakuntaansa laajempi vaikutuspiiri.
3.4.1 Taideteollisuusnäyttelyitä ulkomailla
Suomalaisen taideteollisuuden kansainvälinen läpimurto tapahtui vuonna 1933 Milanon ensimmäisessä triennalessa. Suomalaisia palkittiin korkeimmilla grand prix -palkinnoilla8 jo heti alusta lähtien. Vuoden 1936
triennalessa esillä oli Aino ja Alvar Aallon huonekaluja ja silloinkin suomalaiset saivat korkeimman palkinnon. Aalto toimi Pariisin 1937 ja New Yorkin 1939 maailmannäyttelyissä näyttelyarkkitehtina, ja hänen
arkkitehtuurinsa manifestoi taiteellisesti suomalaisen puunjalostusteollisuuden saavutuksia. Etenkin huonekalu- ja lasiteollisuus olivat halukkaita luomaan modernia kuvaa teollisesta Suomesta. (Maunula ARS 5 1990,
173.) Kotimaassa elettiin vielä pulavuosia, kun Suomi lähti sodan jälkeen mukaan kansainvälisille areenoille.
Ennen sotia solmitut kansainväliset suhteen helpottivat jälleenrakennuskaudella taideteollisuuden uutta
nousua maamme rajojen ulkopuolella. Sodan jälkeinen ensimmäinen Milanon triennale vuonna 1951 oli suomalaisille täysosuma: Suomi sai näyttelystään kuusi grand prix -pääpalkintoa9. Suomen näyttelyosaston arkkitehtina toimi Tapio Wirkkala. (Maunula ARS 6 1990, 155.) Milanon menestyksen vastaanotto kotimaassa
ei ollut pelkästään myönteinen. Vuoden 1951 yleisessä taideteollisuusnäyttelyssä Taidehallissa oli kaksi suurinta huonetta omistettu erikoisnäyttelylle: Suomen Milanon triennalessa menestystä saavuttaneille töille
ja Arttu Brummerin muistonäyttelylle. Kaunis Koti -lehdessä näyttelyä kommentoineiden Rauha Aarnion
8 Korkeimman palkinnon, grand prix’n saivat keraamikko Elsa Elenius, tekstiilitaiteilija Maija Kansanen ja Suomen osaston

komissaari Harry Röneholm (Maunula ARS 5 1990, 173).

9 Kuusi grand prix -palkintoa jakaantuivat seuraavasti Tapio Wirkkala sai kolme: näyttelyarkkitehtuurista, taidelasista ja lento-

konevaneriveistoksista. Muut palkitut olivat Rut Bryck, Eva Brummer ja Dora Jung. (Maunula Ars 6 1990, 155.)
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ja Jouko Ylihannun mukaan tilaa oli liian vähän varsinaiselle yleiselle taideteollisuusnäyttelylle. Koristetaide
sai näyttelyssä kummankin mielestä suhteettoman suuren osan. Kommentti ”– – käyttöesineen kauneus
on riippuvainen siitä miten se palvelee tarkoitustaan – –” toistui useassa kohdassa Aarnion ja Ylihannun
arvioissa riippumatta siitä, oliko kyseessä grad prix -voittajatyö tai jonkin toisen suunnittelijan teos, jolle
arvostelija ei heti keksinyt käyttöä ”tavallisessa kodissa”. (Aarni & Ylihannu KK 1/1952, 34–37.) Tarve arjen
käyttöesineiden teolliselle muotoilulle ja tuotannolle oli niin ankara, että kansainvälisestä menestyksestä
ei jaksettu iloita. Kaunis koti -lehdessä ei julkaistu yhtään artikkelia, jossa olisi käsitelty pelkästään vuoden
1951 Milanon triennalen satoa.

Kuva 65. Tapio Wirkkalan suunnittelema osasto Milanon triennaleen vuodelta
1954.

Vuoden 1954 Milanon triennale oli suomalaismenestys10. Edellisen näyttelyn tapaan Suomen messuosaston
oli suunnitellut Tapio Wirkkalan. (Maunula, ARS 6 1990, 155.) Arkkitehti-lehden ARK-numerossa oli laaja
kuviin perustuva artikkeli tästä ”XT”- tapahtumasta. Timo Sarpaneva totesi artikkelissa, että Suomen saamista palkinnoista noin puolet tuli käyttöesineiden suunnittelusta. (Arkkitehti 12/1954, 210–212, 215–219.)
Messujen tiimoilta kirjoitettiin Kaunis koti -lehdessä useampikin artikkeli, toisin kuin kolme vuotta aiemmin.
Esimerkiksi pääkirjoituksessa ”Suomi ja triennale” Milanon menestykseen viitaten vedottiin Suomen valtioon, että se tukisi taideteollisuuden taiteilijoita apurahoin (Jokela KK 6/1954, 5). Arkkitehti-lehden ARKnumeron artikkelissa ”Taideteollisuutemme ja ulkomaat” O. H. Gummerus oli Jokelan kanssa samoilla
linjoilla: ”Valtion tulisi oivaltaa, että maan etujen mukaista on tukea avokätisemmin kuin tähän saakka
niitä elimiä, jotka harjoittavat sivistyksellistä, taloudellista ja teollista valistustyötä ulkomailla. – – Ja onko
maassamme mitään alaa, johon elimellisemmin kuin taideteollisuuteen yhdistyisivät nämä kolme käsitettä:
kulttuuri, talous ja teollisuus.” (Arkkitehti 12/1954, 213–214.) Kerttu Niilonen kuvasi laajassa artikkelissa Milanon näyttelyn eri osastoilla esiteltyjä esineitä ja niiden näytteille asettelua. Hän ei suhtautunut
yhtä kriittisesti esineiden tarkoituksenmukaisuuteen kuin kollegansa kolme vuotta aikaisemmin, vaikka
hän pohtikin, että tavalliselle kodin sisustajalle messuilla oli vain vähän tarjolla. (Niilonen, KK 6/1954, 6-9.)
Arkkitehtilehdessä oli lyhyt kuvareportaasi Amerikassa näytteillä olevasta Design in Scandinavia -kiertonäyttelystä, jossa esiteltiin Pohjoismaiden taideteollisuutta (Arkkitehti 6/1954, 98-100). Lisäksi Kaunis koti
-lehdessä esiteltiin ”viime keväänä ”Casa senza frontiere” (Talo ilman rajoja) -näyttely11, jonka järjestäjinä
olivat OECE, eli Euroopan Taloudellisen Yhteistyön Komissio ja Italian Kansallinen Tuotantotoimikunta.”
Näyttelyssä oli esillä yksinomaan ”tehdastuotteisia standarditavaroita”. Näyttely teemana oli ydinperheen
koti. Perheeseen kuuluivat mies, vaimo ja kaksi lasta. Koti oli sisustettu yksinomaan tehdas- ja massatuot10 Milanon 1954 Triennalen Suomi osallistui varojen puutteessa vain taideteollisuudellaan, josta se kuitenkin sai 6 grand prixiä,

9 diplome d’honneur’ia, 10 kultamitallia ja 7 hopeamitallia. (Jokela KK 6/1954, 5).

11 Näyttely oli ollut esillä ennen Milanoa Berliinissä, Tukholmassa, Hannoverissa, Hampurissa, Wienissä ja Pariisissa. Näytteil-

leasettajina olivat Länsi-Saksa, Itävalta, Tanska, Yhdysvallat, Ranska, Englanti, Italia, Ruotsi ja Hollanti. (Aarnio, KK 5/1954,
32–33.)
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tein ja kokonaisuudessa oli ”pyritty mahdollisimman halvalla mahdollisimman suureen mukavuuteen ja kauneuteen.” Hieman harmissaan artikkelin kirjoittanut Rauha Aarnio totesi: ”Suomi ei kuulu OECE:hen eikä
osallistu näyttelyyn, vaikkakaan jäsenyys ei sitä varten ole välttämätön edellytys. Kiertonäyttely aiottiin
kuitenkin saada myös Helsinkiin, mutta neuvottelut eivät ainakaan tällä kerralla johtaneet tulokseen, koska
kiertoaika oli ennättänyt tulla jo täyteen merkityksi.” (Aarnio, KK 5/1954, 32–33.) Artikkelista kuvastuivat
pettymys ja ulkopuolisuuden tunne, vaikka Rauha Aarnio niitä yrittikin peitellä.
Milanon triennalen ohessa pohjoismaisia taideteollisuustapahtumia seurattiin Kaunis koti -lehden palstoilla
vain vähän. Oslon taideteollisuusyhdistyksen näyttelystä vuodelta 1950 julkaistiin yksi artikkeli, mutta
Ruotsissa Hälsingborgissa pidetty H55 näyttely sai enemmän huomiota osakseen. H55-näyttelystä julkaistiin yhteensä neljä teemallista artikkelia. Myös Arkkitehti-lehden ARK-numerossa H55-näyttely noteerattiin. Milanon näyttelyiden artikkeleissa oli tärkeätä kertoa Suomen menestyksestä maailmalla. Toki artikkeleissa esiteltiin myös ulkomaista suunnittelua. Pohjoismaisista näyttelyistä kertovissa artikkeleissa peilattiin
pohjoismaista suunnittelua suomalaiseen suunnitteluun ja makumieltymyksiin. Aina ei siis ollut kyse vaikutteiden ottamisesta tai saamisesta.

Kuva 66. Oslon taideteollisuusnäyttelyssä vuonna 1950 pojan huoneen huonekalut olivat lakattua mäntyä ja päälliset kotikutoista siniruudullista kangasta.
Sänkysohvan ylösnostettavaan selustaan voi kätkeä vuodevaatteet päiväksi.

Kuva 67. Oslon taideteollisuusnäyttelyn näyttelylehtisessä korostetaan, että
pienen huoneiston ”liikennejärjestelyt” ovat yhtä tärkeitä kuin suuren kaupungin. Olohuoneessa toiminnallisten ryhmien väliin ja runsaasti vapaata
liikennetilaa.

Loppuvuodesta 1950 L. F. kirjoitti artikkelissa ”Järkevää ja nuhteetonta” Oslon taideteollisuusyhdistyksen
näyttelystä, jossa esiteltiin 12 sisustettua huoneistoa. Ohjelmalehtisessä kuvattiin modernille huonekalulle
asetetut vaatimukset, joita L. F. artikkelissaan siteerasi seuraavasti: ”Huonekalu ei ole mikään koristeesine. Se on tarve-esine, jonka on täytettävä tehtävänsä hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. – Huonekalun
tulee olla siten valmistettu, että se ei helposti vahingoitu ja ettei sen säilytys, hoito eikä puhdistus vaadi
kohtuuttomasti aikaa. Päättäkäämme jälleen, ettei ole kysymys mausta ja mieltymyksestä eikä kauniista ja
rumasta. On kysymys terveestä järjestä. Jokaisen yksityisen huonekalun tulee olla niin hyvin suunnittelijan
kuin valmistajankin tunnontarkan ja järkevän työn tulos.” (L. F. KK 4/1950, 24.) Tarkoituksenmukaisuuden
ja järkevyyden ihanteet olivat norjalaisessa suunnittelussa päällimmäisenä aivan kuten suomalaisessakin
suunnittelussa. Vaikka ihanteet yhtenivät, erojakin toki löytyi. L. F. toteaa yleisluonnehdintana näyttelystä:
”Täällä oli enemmän maalattuja huonekaluja, kulmikkaampia muotoja, koreampia värejä. Me olemme sekä
väreihin että muotoihin nähden varovaisempia yhdistellessämme tekstiilejä. Meidän näkemyksemme kokonaisuudesta on ikään kuin pehmeämpi.” Kokonaisuutta L. F. piti kiitettävänä, mutta täsmensi norjalaisen
ja suomalaisen suunnittelun erot seuraavasti: ”Modernilla norjalaisella kodinsisustustyylillä on monessa
suhteessa oma erikoinen luonteensa – nuorta suoraviivaisuutta – joka erottaa sen muiden pohjoismaiden
tyylistä.” (L. F. KK 4/1950, 25.) Erot suomalaiseen suunnitteluun huomattiin tarkasti ja niitä myös kommentoitiin.
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Suurnäyttelyn H55 kesällä 1955 järjestivät yhdessä Hälsingborgin kaupunki ja Ruotsin taideteollisuusyhdistys. Näyttely oli kansainvälinen, ja se koostui taideteollisuus-, asunto- ja sisustusnäyttelystä. H55 innoitti
kolumnisteja kirjoittamaan Kaunis Koti -lehteen näyttelystä neljä erillistä artikkelia, joista kaksi käsitteli lastenhuoneen sisustusta (Niilonen KK 4/1955, 30; Niilonen KK 5/1955, 10–13) ja kahdessa muussa käsiteltiin
laajemmin kodin tiloja yleensä (Vaartila KK 5/1955, 14–16; Partio KK 6/1955, 12–15). Airi Partio kirjoitti
otsikolla Kahdeksan olohuonetta asuntonäyttelyosasta, jossa oli esillä Sveitsi, Englanti, Ranska, Japani, LänsiSaksa, Tanska, Suomi ja Ruotsi: ”H55:n kansainvälisen asuntonäyttelyn tarkoituksena oli nimenomaan ao.
maiden standardityyppisten huoneistojen ja sisustuksen esittäminen. Ratkaisut saivat mielellään olla myös
kokeiluluontoisia, tulevaisuuden suuntaa ennakoivia. Joka tapauksessa niiden oletettiin esittävän maalleen
tyypillisiä, joko toteutettuja tai suunniteltuja perheasuntoja, jotka oli varustettu sarjahuonekaluilla sekä
hyvillä käyttöesineillä.” (Partio KK 6/1955, 12–15.) Arkkitehti-lehden ARK-liitteessä oli H55-näyttelystä
kuusisivuinen kuva-artikkeli, jossa oli lyhyet kommentit Alvar Aallolta, Timo Sarpanevalta ja Yki Nummelta.
Nummi paheksuu näyttelyn yleisvaikutelman kuvaavan ”arvojen eroosiota”, jossa ”esteettisyys ja muodonluonti ovat pääosaltaan kaupallisen kilpailun argumentteja”. Hän viittaa arjen käyttöesineiden, kuten jääkaappien ja vauvanvaatteiden muotoiluun. ”Maallistuneessa ympäristössään hoiti Sarpanevan luoma pienen
pieni osastomme henkisyyden puolustuksen” toteaa kokonaisuuteen tyytyväinen Yki Nummi. (Arkkitehti
9/1955, 143.)
3.4.2 Ulkomaisia kohteita
Kuva 68. Hans J. Wegnerin kerrotaan työskentelevän ”nykyään” innokkaasti
teollisuushuonekalujen parissa.

Näyttelyt eivät toki olleet ainoa tapa seurata, mitä maamme rajojen ulkopuolella tapahtui. Kaunis koti
-lehdessä julkaistiin säännöllisesti artikkeleita, joissa käsiteltiin muiden maiden taideteollisuutta ja sisustusarkkitehtuuria. Usein artikkelit olivat hyvin kuvapainotteisia, ja kuvatekstit saattoivat muodostaa artikkelin ainoan tekstiaineiston. Suurin osa ulkomaista artikkeleista oli pohjoismaisia ja etenkin tanskalaista
taideteollisuutta käsitteleviä12 . Tanskalaisista taideteollisista suunnittelijoista ihailluin oli Hans J. Wegner,
joka oli kutsuttu vuonna 1952 Taidehallissa pidetyn taideteollisuusnäyttelyn yhteyteen pitämään omaa
”erikoisnäyttelyään”. Hänen kerrottiin olevan ”kansainvälisesti tunnetuimpia huonekalupiirtäjiä ja kenties
edustavin tämän hetken suurista tanskalaisista muodonluojista”. Wegneriä pidettiin Tanskan Alvar Aaltona,
vaikka hänen lähtökohtansa huonekalusuunnittelijana olivat toisenlaiset. ”Wegnerin perusajatuksena, josta
moninaiset tyypit ja muodot kasvavat elimellisesti esiin, ovat rakenne ja oikein käytetty materiaali. Tammi,
pyökki ja teak-puu ovat hänen mielipuulajejaan. Hän ei ole radikaalisti uutta luova kuin Alvar Aalto, vaan
rakentaa huonekalunsa käytännön ja tottumuksen mukaan. Ne ovat tukevia, missä tarve niin vaatii, muualla
12 ”Tanskan puuseppämestarit esittäytyvät” (KK 2/1951, 20–21); ”Hans J. Wegner – tanskalaisen tuolitaiteen mestari”. (O. O. KK

1/1953, 14–15); ” Tanskan taideteollisuus ja pohjoismainen muotokulttuuri” (Ekholm KK 6/1954, 28–31); ”Näin markkinoidaan tanskalainen taideteollisuus.” (Vaartila KK 6/1955, 19–20, 29)
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hän antaa muodon pehmentyä puhtaasti esteettistä vaikutelmaa silmälläpitäen, ja tuloksena on yhä uusia
Wegner-huonekaluja.” (O. O. KK 1/1953, 14–15.) Tanskalaisten taideteollisuusartikkeleiden ohella Kaunis
koti -lehdestä löytyi yksi artikkeli, jossa esiteltiin arkkitehti Erik Stengaden suunnittelema pientalo (KK
4/1951, 20–21).
Norjalaisesta taideteollisuudesta kertova artikkeli julkaistiin Kaunis koti -lehdessä vuonna 1948. Siinä ei
suhtauduttu kovin imartelevasti norjalaiseen taideteollisuuteen. Yleisesti todettiin, että Norjan taideteollisuuden kenttä oli aika kirjava. (Joutsen KK 3/1948, 12–14). Samassa lehdessä oli artikkeli ”Ruotsalainen
nuoripari sisustaa”, jossa ihailtiin ruotsalaista kodin sisustusta: ”Verrattaessa suomalaista ja ruotsalaista
kotia keskenään – niin pohjoismaalaiseen ympäristöön kuin ne kuuluvatkin ja niin ensi silmäyksellä kuin
ne kenties vaikuttavatkin samanlaisilta – niissä on kuitenkin havaittavissa toisistaan hyvin eriäviä piirteitä.
Sodan rajoituksista johtuu, että esimerkiksi suomalaisen keskiluokan vastaperustettu koti on tätä nykyään suhteellisen karu. Niinpä silmää suorastaan hiveleekin ruotsalaiseen vastaavaan kotiin astuessa värien
rikkaus, se on jo kansallista perinnettä, huonekalujen kauneus ja samalla käytännöllisyys monine pikku
keksintöineen. Mikä erityisesti pistää silmään pienissä ruotsalaisissa kodeissa, on huonekalujen erilaisuus ja
vapaa ryhmittely.” (Reijonen KK 1B/1948, 21–23.)
Amerikkalaisesta sisustamisesta julkaistiin kolme artikkelia13. Näistä huomionarvoisin oli pääkirjoitus, jossa
kerrottiin MoMa:n koostamasta Amerikkalainen koti 1953 -näyttelystä, joka oli esillä Helsingissä. Näyttelyn
oli tuonut maahan Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistys. (Jokela KK 4/1953, 9.) Näyttelyssä oli esillä keittiön
ja makuuhuoneiden kalusteita ja sisustusvälineistöä sekä taideteollisten esineiden osasto. Pääkirjoituksessa
kiinnitettiin erityistä huomiota keittiöön, jonka ”piiri – viimeistä huutoa edustavat pyykkikoneet, jääkaapit, sähköliedet, talousvälineet – osoitti perheenemännille, mitä kuuluisa ”art of living”, elämisen tapa,
merkitsee: mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja korkeaa tasoa.” Amerikan todettiin olevan selvästi
Suomea vauraampi: ”Jääkaappi on jokaisen työkykyisen amerikkalaisen ulottuvilla”. Samalla kuitenkin pääkirjoituksessa otettiin kriittisesti kantaa maamme teollisesti tuotetun taideteollisuuden puolesta: ”Entä me
suomalaiset? Meidän taideteollisuutemme on saavuttanut maailmanmaineen, mm. amerikkalaiset taiteilijat
perehtyvät siihen halukkaasti. Mutta montakaan joukkotuotannossa valmistettua käyttöesinettä emme valitettavasti voi esittää. Sen sijaan meille on suotu kansainvälisiä laakereita hienostuneista koriste-esineistä,
joiden oikeaan sijoittamiseen tarvitaan asiantuntijalautakunta ja joiden hinnat tyrmistyttävät jopa suurmiehen.” Lopuksi todetaan kipakasti: ”Kuitenkin olemme köyhiä! Mutta ilmeisesti emme vielä tarpeeksi, jotta
kantapäät pysyisivät maassa.” (Jokela, KK 4/1953, 9.)
13 ”Kaakelikoti” (Leka KK 4/1949, 28–29); ”Taiteilijat lavastavat seiniä Amerikassa” (KK 2/1951, 17); ”Amerikkalainen koti ja me”

(Jokela, KK 4/1953, 9).
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Englantilainen sisustustaide sai kovaa kritiikkiä osakseen Olof Ottelinin artikkelissa ”Vilkaisemme Englantiin”. Hän toteaa lakonisesti: ”Ilmeinen tosiseikka on, että englantilainen sisustustaide on paljon alhaisemmalla tasolla kuin pohjoismainen.” (Ottelin, KK 4/1949, 19.) Muutamaa vuotta myöhemmin olleessa ”Uutta
Englannista” -artikkelissa ei myöskään olla kovin innostuneita Englantilaisesta kodin sisustamisesta (KK
3/1951, 28–29.) Ranskalaiseen sisustamiseen Kaunis koti
-lehdessä tutustuttiin vain sisustustaitelija Jean
Royèren töiden avulla kahteenkin eri otteeseen14. Jälkimmäisessä artikkelista kävi ilmi, että Suomen Ranskan uusittu suurlähetystö Helsingissä oli Jean Royèren sisustama. Edellisten lisäksi oli vielä yksi artikkeli,
jossa esiteltiin italialaisen Gino Sarfattin suunnittelemia valaisimia (Niilonen KK 3/1952, 16–17) sekä toinen
artikkeli, jossa tarkasteltiin itävältalaista sisustamisen tapaa (Vaartila KK 3/1954, 25). Kaunis koti -lehdessä
oli myös yksi artikkeli ”Huomispäivän huonekaluja”, joka oli laadittu lukemalla italialaista Domus-lehteä,
norjalaista Bo Nytt -lehteä ja ruotsalaista Form-lehteä.15 Artikkeli osoittaa ainakin sen, että näitä sisustuslehtiä luettiin Suomessa.
3.4.3 Ulkomaista sisustuskirjallisuutta
Olen tarkastellut ulkomaisia kirjoja tai lehtiä vain siinä määrin, kuin niitä on käsitelty Kaunis Koti
-lehdessä tai Arkkitehti-lehdessä. Arkkitehti-lehden kirjaesittelyistä olen valinnut ne kirjat, jotka ovat käsitelleet
sisustuksia ja asumista yleensä. Etenkin ruotsalaiset sisustuskirjat ovat selvästi innoittaneet ja olleet lähdekirjallisuutenakin Kaunis Koti -lehden sisustusartikkeleissa. Tämän voi päätellä vertaamalla kirjojen aiheita,
aiheiden käsittelytapoja, sisältöjä yleensä sekä teosten julkaisuajankohtia Kaunis Koti -lehden artikkelien
julkaisuajankohtiin. Näitä teoksia ei mainita nimeltä lehdessä. Vahva oletukseni siis on, että ainakin Kaunis
koti -lehteen kirjoittaneet arkkitehdit tutustuivat Arkkitehti-lehdessä esiteltyyn kirjallisuuteen. Arkkitehtilehden kirja-arvioista näkyvät selvästi myös ne piirteet, jotka katsottiin vieraiksi, ei-suomalaisiksi, vaikka
aina kirjojen sisältöä ei kommentoitu huonon maun piiriin kuuluvaksi. Seuraavassa tarkastelen, miten kodin
eri huonetiloja on tarkasteltu tai kommentoitu.
Arkkitehti-lehdessä esitellyistä kirjoista näyttää nousevan esiin kolme teosta, joilla on ollut vaikutusta Kaunis Koti -lehden artikkeleihin: Vårt vackra hem. En bok om modern heminredning (Ullrich 1949), Bo i eget hus
14 ”Tämän päivän ranskalaista sisustustaidetta” (Lilith, KK 4/1949, 14–15); ”Kun ranskalainen sisustaa” (KK 2/1952, 38–39)
15 Domuksesta oli poimittu artikkeliin italialaisen arkkitehti Vito Latisin kirjoitus- ja kampauspöytä (lakattu mustaksi ja lalkoi-

seksi), italialaisen arkkitehti Paolo Magistrettin seinää vasten nojaava kirjahylly (äärimmäisen yksinkertainen; erikoista huolta
on pantu puupinnan käsittelylle), italialaisen arkkitehti Franco Albinin pienoiskirjoituspöytä (ilmava, kansi lakattu veden
vihreäksi, tukiosa vaaleaa puupintaa) sekä puutarhakalusteeksi suunniteltu leposohva (voi taivuttaa istuvaan muotoon, päällinen pesua kestävästä kankaasta), jonka suunnittelijasta ei ollut mainintaa. Bo Nytt -lehdestä oli poimittu italialaisen arkkitehti
Carlo Mollinon tuoli (täysin omalaatuista tyyliä) sekä amerikkalaisen arkkitehti Charles Eamesin kansantuoli (yksinkertainen,
hyvämuotoinen ja halpa). Ruotsalaisesta Form-lehdestä oli otettu suomalaissyntyinen arkkitehti Eero Saarisen tuoli, (valmistettu muovista ja kumista ja päällystetty harmaalla kankaalla [siis Womb-tuoli]). (KK 1/1950, 22–23.)

127

Jälleenrakennuskauden kodin sisustuksen taustat

(Larsson & Larsson, 1950) ja Moderne Dansk Boligkunst. Ruotsalaisen Vårt vackra hem -kirjan arviossa M.
af S. toteaa: ”Tämän kirjan kaltaisia sisustuskirjoja julkaistaan nykyään usein, sillä kodin sisustaminen kiinnostaa. Tämä teos puhuu yksinkertaisen ja asiallisen sisustamisen puolesta sen turhan koristeellisuuden
vastapainoksi, jota huonekaluliikkeet markkinoilla useinkin tarjoavat.” Arvion kirjoittaja jää kaipaamaan
”kehittyneempiä huonekalutyyppejä USA:sta ja meiltä”. Kiitosta hän antaa modernia keittiötä käsittelevälle
luvulle, joka ansaitsee hänen mukaansa kaiken tunnustuksen. (Arkkitehti 1/1950, 2.) Vårt vackra hem -kirja
on hyvin maanläheinen ja kansantajuinen teos, johon arvostelussa mainittu kehittyneempien huonekalujen
”nälkä” ilmeisesti liittyy. Kirjassa paneudutaan myös tapetteihin, kodin tekstiileihin, huonekasveihin sekä
astioihin ja lasistoihin. Toisen ruotsalaisen sisustuskirjan Bo i eget hus arviossa M. af S. viittaa kodinsisustuskirjojen paljouteen ja antaa tunnustuksen Larssonien kirjalle ja katsoo sen kuuluvan lajinsa parhaimmistoon. Hän toteaa, että kotia katsotaan tässä myös koko yhteiskunnasta ja että kirja on hyvä opastus niille,
jotka eivät ainoastaan halua hankkia itselleen omaa kotia, vaan myös haluavat tehdä sen kauniimmaksi ja
toimintakelpoisemmaksi. (Arkkitehti 3/1950, 6.) Bo i eget hus -kirjassa käsitellään kodin tilat järjestelmällisesti huonetiloittain, eikä kirjassa ole taideteollisuuteen liittyviä artikkeleita. Kirja on selvästi ollut esikuvanaa merkitystä Kaunis Koti -lehden artikkelien rakenteelle ja sisällölle.16 Tanskalaisen sisustuskirjan Moderne
Dansk Boligkunst I ja II (Bernadotte & Lehm-Laursen 1946, 1947) Arkkitehti-lehden arviossa mainitaan, että
teos on selonteko tanskalaisesta asuntokulttuurista viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana. Arvion laatija
E. R-th kiittää kirjan kuva-aineistoa kauniiksi ja rikkaaksi ja toteaa sen heijastelevan tanskalaiselle asuntokulttuurille ominaista arkkitehtuurin ja taidekäsityön läheistä suhdetta. (Arkkitehti 3/1949, 10.) Tämän
kaksiosaisen sisustuskirjan rakenne ei ole kovin selkeä, vaan kaksiin kansiin on koottu kaikkea ajankohtaista
aina kirjan kansien ja lasten lelujen suunnittelusta asuntoalueiden suunnitteluun.
Muita Arkkitehti-lehdessä esiteltyjä sisustuslehtiä olivat sveitsiläinen Möbel und Wohnraum (1947), jonka
tekstit kuvatekstejä myöten olivat kolmella kielellä eli saksaksi, ranskaksi ja englanniksi, sekä hollantilainen De kunst van het wonen (Kuyper 1947). Arkkitehti-lehden arvion aluksi Möbel und Wohnraum -kirjasta
todetaan, että Deutsches Werkbund ja sen tytärliitto Wienissä ja Sveitsissä poistivat 20-luvulla hyvän ja
huonon maun käsitteet ja tunnistivat julistuksissaan ainoaksi oikeaksi laskelmoivan harkinnan. Peter Meyer
asettuu johdannossa tätä vastaan ja vaati ratkaisuja, joissa aineellisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi otetaan varteen myös inhimillinen tunne. Meyer korostaa, että asuntokulttuuri niin kuin kulttuuri yleensäkin
riippuu valinnanvapaudesta ja että kulttuuriperinteen on päästävä esille kotiympäristössä. Arvion laatija E.
R-th kuvailee kirjan sisältöä, mutta ei juurikaan muuten kommentoi sitä. (Arkkitehti 3/1949, 10)

16 Esimerkiksi voi mainita arkkitehti Sirkka Tarumaan Olohuone – kodin keskus -artikkelin (KK 4/1953), johon viittaan olohuo-

netilan värityksen käsittelyn yhteydessä.
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Sisustuskirja Möbel und Wohnraum -kirjan esipuheessa arkkitehti Peter Meyer tarkastelee rinnakkain kodin
sisustamista ja pukeutumista. Hän viittaa ihmisiin, jotka asuvat asunnoissa, joita ei ole suunniteltu heidän
tarpeitaan varten tai joita he eivät ole edes voineet itse valita. Hänen mielestään kodin sisustaminen asettuu pukeutumisen ja asuntorakentamisen välimaastoon. Asunnon sisustuksessa Meyerin mukaan asukkaan
kulttuuritausta ja makumieltymykset saavat näkyä. Hän korostaa, että valinnan vapaus saa näkyä, sillä ilman
huonoa makua ei olisi hyvääkään makua. (Guyer & Kettiger 1947, 10–12.) Meyer ei kommentissaan ole
maun muokkauksen linjoilla suomalaisten kollegojensa tapaan, vaan ottaa hyvin sallivan kannan.
Arkkitehti-lehden E. R-th:n kirja-arvio ei välitä samaa yksilöllistä valinnanvapautta, jota edellä tarkastelemani esipuheen suora lainaus henkii. Kirjassa on runsaasti kuvia, havainnollisia piirroksia sekä mitoitettua
rakennetta ja yksityiskohtia kuvaavia piirroksia. Teoksessa ei ole arkkitehti Peter Meyerin johdannon ja
kuvatekstien ohella muita tekstejä. Kirjassa ei sisustuskirjojen tapaan tarkastella ja jäsennetä sisustuksen rakentumista tekstein vaan luotetaan kuvien ja kuvatekstien voimaan. Möbel und Wohnraum on siten
kokoonpanoltaan luettavissa enemmän arkkitehtikirjojen kuin sisustuskirjojen genreen. Hollantilaisen De
kunst van het wonen -kirjan arvion aluksi M. ef S. toteaa: ”Monet kuvatut hollantilaiset huonekalut ja sisustukset herättävät kuitenkin arveluita. Korostetussa erikoisuudenetsinnässään ja vahvasti kaartuvine muotoineen ne tuntuvat olevan melko kaukana siitä, mitä on totuttu pitämään järkevän ajanmukaisena kodinsisustustaiteena.” Arviossa kuitenkin saavat kiitosta ”lukuisat terveet ja aistikkaat ruotsalaiset ja sveitsiläiset
sisäkuvat”, mutta siinä pahoitellaan, että suomalaiset kohteet eivät ole edustavimpia. Arvion laatijaksi oli
merkitty M af S. (Arkkitehti 9/1948, 26.) Peter Meyerin huomaamat kansalliset mieltymyserot ovat tässäkin
läsnä: ruotsalainen ja sveitsiläinen tyyli miellyttää arvostelijaa, mutta hollantilainen sisustuskulttuuri näyttää suomalaisin silmin liian koukeroiselta.
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Sodanjälkeistä aikaa on kutsuttu suomalaisen muotoilun kultakaudeksi. Suomalaisten suunnittelijoiden
menestymiseen ulkomailla ei suhtauduttu kotimaassa pelkästään myönteisesti. Klassikoiksi ja keskeisiksi
Suomi-kuvan rakentajiksi osoittautuneet design-tuotteet nähtiin omana aikanaan, esimerkiksi Kaunis koti
-lehden artikkeleissa, usein vieraiksi ”tavallisen kodin” arkiaskareisiin. Myös ulkomailla palkittujen töiden
esittelyyn kotimaisissa taideteollisuusnäyttelyissä suhtauduttiin usein hieman penseästi. Palkintotöiden katsottiin vievän tilaa toisilta suomalaisilta suunnittelijoilta, joiden töitä pidettiin merkityksellisempinä paremman arjen rakentamisen näkökulmasta. Populaarin designin tarve oli kova, ja ainakin osa suunnittelijoista
ymmärsi sen merkityksen, mutta vaakakupin toisessa päässä olivat legitiimin, huippumuotoilijoiden taideteollista koristetaidetta edustavat palkitut työt. Legitiimiä designia edustaneen huippumuotoilun ja arjen
käyttöesineisiin panostusta vaatineen linjan välillä oli vastakkainasettelu. Tasapainon mahdollisuutta näiden
kahden välillä ei aina osattu nähdä.
Kaikesta huolimatta suomalaisten muotoilijoiden menestystä osattiin käyttää vetoapuna. Suomen valtioon vedottiin rahoituksen suuntaamiseksi vahvassa nousussa olevan taideteollisen muotoilun tarpeisiin.
Vaikka suomalaisten suunnittelijoiden menestykseen ulkomailla suhtauduttiin legitiimin ytimen ulkopuolella varauksellisesti, ulkomaisesta designista oltiin kiinnostuneita ja kiertäviä ulkomaisia näyttelyitä toivottiin vierailulle Suomeen. Tutustuminen ulkomaiseen muotoiluun auttoi hahmottamaan suomalaisen
suunnittelun tasoa ja luonnetta. Usein erot löytyivät teollisen muotoilun tuotteisiin liittyvistä kansallisista
makumieltymyseroista, mutta artikkeleissa kommentoitiin myös tuotteiden epätasaista laatua. Tanskalaista
huonekalumuotoilua ihailtiin lehdistössä kuitenkin varauksettomasti. Skandinaavinen muotoilu tuntui suomalaisesta näkökulmasta tutulta. Keskieurooppalainen muotokieli oli koristeellisempaa eikä miellyttänyt
puhdaslinjaiseen pohjoismaiseen suunnitteluun tottuneen toimittajakunnan silmää. Amerikkalainen suunnittelu viehätti lähes varauksettomasti. Etenkin amerikkalainen keittiösuunnittelu herätti ihastusta teknisyydellään ja vauraudellaan.
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4. JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN KAUPUNKIKODIN VÄRITYS
Jälleenrakennuskauden asunnon sisustusohjeet oli suunnattu kaupunkikodin asukkaille. Aineistossa tätä
painotusta ei usein erityisesti alleviivattu, mutta valokuva-aineisto ja piirrokset, kuten pohjapiirrokset,
kielivät kerros-, rivi- tai omakotiasumisesta ennemmin kuin maaseudun perinteisestä rakennuskannasta.
Jälleenrakennuskaudella rakentamisen painopiste oli kaupungeissa, vaikka suurin osa ihmisistä asui edelleen
maaseudulla. Uuden kodin sisustaminen näytti olleen lehdistön ja ammattilaisten näkökulmasta kiinnostavampaa kuin jo olemassa olevan kodin kohentaminen. Maaseudun asukkaita keskittyminen kaupunkikoteihin ärsytti. Tarkastelen maaseutukodin sisustamista lähemmin luvussa 5. Jälleenrakennuskauden maaseutukodin värityksen erityispiirteitä.
Perehdyn kaupunkikodin väritykseen huonetilakohtaisesti. Kaikki tarkastelemani kohteet eivät edusta jällenrakennuskauden uudisasuntokantaa, vaan osa asunnoista sijaitsee jo aiemmin rakennetuissa asuinrakennuksissa. Kohteet ovat valikoituneet Kysykää me vastaamme -palstalle lähetettyjen kysymysten mukaisesti.
Tarkastelussani ovat eteinen, olohuone, keittiö, vanhempien makuuhuone ja lastenhuone. Tarkastelen huonetiloja siinä määrin kuin niitä on käsitelty aineistossani. En kuvaa esimerkiksi kylpyhuone- tai wc-tilojen
väritystä, sillä niiden värityksestä ei ole mainintoja. Ainoat maininnat koskevat näiden tilojen toiminnallisia
kysymyksiä, esimerkiksi eli maaseutukotien yhteydessä korostettiin wc- ja pesutilojen merkitystä jokapäiväisen hygienian parantajana ja helpottajana. Myös vaatehuoneet ja vaatehuoltotilat, kuten pesutuvat, jäävät tarkasteluni ulkopuolelle. Kaupunkikodin huonetilojen värityksen yhteydessä tarkastelen lyhyesti myös
kerrostaloasunnon parvekkeen sisustamisesta.
Lähestyn jokaisen kodin huonetilan väritystä tilan käyttötarkoituksen tai käyttötarkoitusten näkökulmasta.
Monilla kodin huonetiloilla oli useita toimintoja, joita tilan tuli palvella. Tilan toiminnan ymmärtäminen on
tärkeää, sillä tarkoituksenmukaisuus oli hyvin läpäisevä arvo jälleenrakennuskaudella. Mikään kodin yksityiskohta ei voinut olla itseisarvoisesti pelkästään kaunis, vaan kauneuden tuli edistää jotakin hyötynäkökohtaa. Näin suhtauduttiin myös tilassa oleviin väreihin.
Tarkastelen tilojen värejä siinä laajuudessa kuin niistä on aineistossani kerrottu. Valokuva-aineiston vähyyden vuoksi tukeudun sanallisiin kuvauksiin, joita aineistossani on runsaasti. Tarkastelen ensin huonetilan
väritystä eli lattian, seinän ja katon väritystä sekä ikkunaverhojen väritystä. Verhoja päädyin tarkastelemaan huonetilan värityksen yhteydessä, sillä ikkunaverhot olivat pääasiassa vaaleat ja sulautuivat usein
seinäpintojen väritykseen. Kalusteet, matot ja valaisimet kuvaan huonetilan toiminnallisen ryhmittelyn
perusteella. Tällaisia olivat esimerkiksi olohuoneen seurusteluryhmä, ruokailuryhmä, työskentely, jne.
Sanallisten kuvausten ja muutamien värikuvien ohella olen koonnut ajalle tyypillisiä materiaalinäytteitä,
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kuten tapettinäytteitä ja otteita värikartoista. Pääpaino tutkimuksessani on kuitenkin värin käyttämisen
tapojen tarkastelussa ja niihin liittyvissä merkityksissä pikkutarkan ja täsmällisen huonetilan värityksen
tavoittamisen sijaan.
Tämän yksityiskohtaisen tarkastelun pohjalta on mahdollista koostaa huonetilakohtaisesti tyypillisiä värittämisen tapoja. Kuvaan huonetilakohtaisia värityksiä Kaunis Koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstan
vastausten ja niihin liittyvien pohjapiirrosten avulla. Tässä osiossa olen päätynyt tekemään sanallisten kuvausten mukaiset värilliset laveeraukset alkuperäisten mustavalkoisten piirroskuvien päälle. Tätä havainnollistamisen tapaa voi pitää epätarkkana, sillä vaikka väritykset pohjautuvat tekstikuvaukseen, lopullinen
havainnollistus perustuu omaan tulkintaani. Epätarkkuudestaan huolimatta laveeratut pohjapiirrokset viestivät selkeästi tilojen värittämisen lainalaisuuksista, kuten esimerkiksi kalustamisen ja värittämisen epäsymmetriasta. Pohjapiirroksista puuttuvat tilan vertikaalisten tasojen ja katon väritys. Tilan pinnat ja etenkin
katto olivat jälleenrakennuskaudella pääasiallisesti hyvin neutraalisti väritettyjä, tai ainakin pidättyvyyteen
näiden pintojen värityksissä kannustettiin. Tästä syystä annan tilallisen värityskokonaisuuden kuvittelussa
sijan lukijan kolmiulotteisuuden hahmotuskyvylle, jota olen stimuloinut muun muassa tapettinäytteiden
avulla, kuten edellä jo mainitsin. En ole päätynyt tekemään kuvauksien pohjalta kolmiulotteisia mallinnuksia,
sillä olen halunnut pitäytyä aikalaisaineistossa, joka parhaiten kuvaa sitä tilannetta, jonka äärellä jälleenrakennuskauden ajan kodinsisustajat olivat.
Huonetilakohtaisen värityksen hahmottelun rinnalla etsin ja pohdin väriin liitettyjä arvotuksia ja merkityksiä. Maun käsitteen avulla suodatan aineistostani kannatettavat värittämisen tavat paheksutuista käytännöistä. Jälleenrakennuskauden kirjallisista lähteistä käy selvästi ilmi, mitkä väriyhdistelmät ja värittämisen
tavat olivat hyvän maun mukaisia ja mitkä edustivat huonoa makua. Arkkitehtien, sisutusarkkitehtien ja
taideteollisten muotoilijoiden legitiimi ydin hahmotteli aineistoni artikkeleissa hyvän ja huonon maun rajat.
Kaunis koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstan kysymyksissä luetellut huonekalut ja niiden verhoilun
väritys eivät aina miellyttäneet vastaajien makumieltymyksiä, mikä vastauksissa tuotiin usein selvästi esiin.
Toisinaan vastausten suositukset eivät olleet aivan samoilla linjoilla Kaunis koti -lehdessä kirjoittaneiden
arkkitehtien esittämien värittämisen tapojen kanssa. Suurta ristiriitaa näiden näkökantojen välillä ei kuitenkaan ilmennyt. Tuon aina tapauskohtaisesti esiin näkemysten erot.
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4.1 Eteisen väritys
Eteinen on kodin ensimmäinen huonetila. Jälleenrakennuskaudella korostettiin kodin merkitystä perheen
yksityisalueena. Kotia ei siis saanut sisustaa edustustilaksi. Tästä huolimatta eteinen nähtiin asunnon käyntikorttina. ”Sanotaan, että ensivaikutelma on ratkaiseva. Harva ymmärtää soveltaa tätä koeteltua totuutta
kotinsa yhteyteen. Eteinen tai halli työnnetään omaan mitättömyyteensä, kaiken esteettisyyden ulkopuolelle. Eteisnäkymään tuhlattu huoli, vaikkapa kaunis matto, on kuitenkin hyvä sijoitus. Eteinen sentään
johtaa kotiin, se voi sentään tehdä sen esteettiselläkin tavalla.” (Paasio, KK 1/1952, 8.) Näin arkkitehti
Tarja Salmio-Toiviainen kommentoi eteisen merkitystä asunnon kokonaisvaikutelman synnyssä Paula Paasion artikkelissa ”Millainen on minun mielestäni kaunis koti”. Salmio-Toivanen puhuu ensivaikutelmasta,
jolla hän selvästi viittaa vieraaseen tulijaan, joka astuu kodin ovesta ensimmäisen kerran. Toisaalta eteisen
voi ajatella olevan ensimmäinen tila kodin yksityisen piirin sisäpuolella, ja siksi sille saatettiin antaa hieman edustuksellisempi luonne. Ehkä satunnainen kävijä ei tulekaan eteistä pidemmälle. Arkkitehti Kyllikki
Halme vertaa omakoti- ja kerrostaloasuntoon saapumista ja toteaa: ”Omakoti[talo] alkaa pihamaasta,
kaupunkikoti taas eteisen oviaukosta” (Halme, KK 2/1952, 33). Halme korostaa juuri tätä puolijulkisen
ja julkisen rajaa käyttämällä ”omakotitalo vs. pihamaa” -vertausta. Eteinen nähtiin myös liikennetilana.
”Eteinen on asunnon liikenneaukea. Sieltä pääsyä talon kaikkiin huoneisiin on pidettävä ihanteena, joka ei
läheskään aina ole saavutettavissa” (Eklund, KK 4/1952, 27). Eeva-Kaarina Eklundille eteinen oli rationaali
liikenneväylä eikä oleskelun paikka. Siksi eteisen sisustamiseen ei ollut erityistä syytä panostaa. Eteistilat
olivat 1940-luvun lopulla lähes poikkeuksetta pieniä ja ikkunattomia huonetiloja.1 ”Harvoin kai eteinen on
mikään onnellisesti muotoiltu huonetila” (Halme, KK 2/1952, 32) totesi Kyllikki Halme realistisesti. Vaikka
eteisen pientä kokoa pidettiin ongelmana, oltiin kuitenkin vähään tyytyväisiä ja todettiin, että 2,5–4 m²
riittää pienasunnon eteisen pinta-alaksi (Eklund, KK 4/1952, 27). Eteistila oli kodista lähtemisen ja sinne
palaamiseen läpikulkutila. Ulkovaatteiden säilytys oli eteisessä keskeisellä sijalla. Eteinen antoi ensivaikutelman kodista ja johdatti peremmälle asunnon muihin tiloihin. Eteistilan vähäeleisen kalustuksen materiaalit ja värit huolittelivat kokonaisuuden. ”Tarkoituksenmukaisesti muotoiltu, oikein sisustettu ja valaistu
eteinen on kuin lämmin tervetulon toivotus tai ystävällinen kädenanti taloon saapujalle. Eteisen pitäisi olla
rakkaudella vaalittu pieni, mutta oleellinen osa kotiamme.” (Eklund, KK 4/1952, 27.)
Eteisen sisustusta alettiin kommentoida johdonmukaisemmin vasta vuodesta 1952 alkaen. Sitä ennen kommentit olivat yksittäisiä mainintoja. Esimerkiksi Kysykää me vastaamme -palstalla ennen vuotta 1952 pohjapiirroksessa ei esitetty eteistä tai se näkyi pohjapiirroksessa, mutta sitä ei sisustettu tai kommentoitu
sanallisesti. Joissain tapauksissa eteiseen oli piirretty matto ja kalusteet, joskus hyvinkin tarkasti, mutta
1 Artikkelissa todettiin, että huoneistoja suunniteltaessa oli eteisen tilavuus ja valo jääneet lapsipuolen asemaan (KK 1B/1948,

27).
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niitä ei kommentoitu tekstissä mitenkään. Taloudellisesti niukoissa oloissa asunnon tilat ilmeisesti priorisoitiin ja päähuomio kohdistettiin asumisen kannalta keskeisiin huonetiloihin, joihin eteinen ei lukeutunut.
Vuodesta 1952 alkaen Kaunis Koti -lehdessä julkaistiin eteisestä useita artikkeleita, joissa kiinnitettiin huomiota eteisen edustavuuteen ja toiminnallisiin kysymyksiin. Myös Kysykää me vastaamme -palstalla kuvattiin lähes poikkeuksetta eteisen sisustus ja sen väritys.
4.1.1 Eteistilan pintojen materiaalit ja väritys
Eteistila sisustettiin jälleenrakennuskaudella valoisasti. Seinät suositeltiin maalattavaksi ”öljyvärillä”, tai
ainakin vaatenaulakon tausta tuli maalata kestävällä maalilla, ettei se nuhraantunut kosteista päällysvaatteista. Muut seinät suositeltiin ”paperoitaviksi”. Eteistilan hämäryyteen vedoten seinien väriksi ehdotettiin
vaaleita sävyjä.2 Harmaa3 tai harmaavalkoraidallinen tai -kuviollinen seinäpaperi4 oli kellertävän5 tapetin
ohella suosittu eteistilan seinässä koko jälleenrakennuskauden ajan. Tapettien aiheiksi alettiin ehdottaa
1950-luvun puolivälissä graafisia ja selkeitä kuvioaiheita6.

Kuva 69. Yleiskuva 1950-luvun alun eteisestä.

Edustavuus oli eteisessä tärkeää, ja siihen myös vedottiin. Mikko Kekoni totesi, että ”eteinen on asunnon
nimikortti” ja vihjasi, että kiviaineisten päällysteiden lisäksi myös linoleumi ja muovi sopivat eteisen lattian
päällysteiksi. ”Permantoon” suositeltiin läpipainettua linoleumia, sillä pintapainetusta kului kuvio nopeasti
pois. (Kekoni, KK 1/1954, 12.) Halme ja Eklund olivat samoilla linjoilla Kekonin kanssa. Linoleumilattia oli
heistä helppo pitää puhtaana. Myös kumimatto ja ”muovinol”-lattia täyttivät eteistilalle asetetut vaatimukset. (Halme, KK 2/1952, 32; Eklund, KK 4/1952, 29.) Tarkastelen näiden lattiamateriaalien ominaispiirteitä
lähemmin kettiön lattioiden yhteydessä. ”Kivimateriaali, kuten sintraantunut tiili, klinkkerilaatta tai luonnonkivi sopivat eteisen lattiaan mainioina materiaaleina.”7 Samalla kuitenkin todettiin, että kivimateriaali on
esimekiksi linolumia kalliimpaa. Maalattua puulattiaa suositeltiin vielä 1940-luvun lopussa eteisen lattiaksi,

2 (Halme, KK 2/1952, 32); Myös Eklund on samoilla linjoilla ja ehdottaa seiniin vaaleita sävyjä ja öljymaalattuja seinäpintoja tai
3
4
5
6
7

pestäviä tapetteja (Eklund, KK 4/1952, 29). Myös liimaväriä suositeltiin seinien valkaisuun, mutta pienessä tilassa se tarttui
helposti vaatteisiin eikä siksi ollut käytännöllinen (KK 1B/1948, 27).
Vaaleanharmaat (KK 1/1955, 34, k1).
Valkoharmaakapearaidallinen (KK 2/1954, 6, k2); valkoharmaaraidalliset (KK 1/1955, 34, k2); tasakuviolliset väriltään valkoinen ja harmaa (KK 1/1955, 35, k3).
Pienikukallisia vaaleankeltaisia seinäpapereita (KK 1B/1948, 27); hieman kellertävät, kuvioinniltaan yksiväriset (KK 6/1954,
34, k1).
Tanskalaista mustista ja valkoisista hevosista rakentuva positiivi–negatiivi-tapettia; vaakaraitatapettia (Partio, KK 1955,
60–61).
(Eklund, KK 4/1952, 29); Mikko Kekoni on myös kivilattioiden kannalla ja ehdottaa niitä eteisen lisäksi pientalojen tuulikaapin
lattiamateriaaliksi (KK 1/1954, 12).
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mutta jo 1952 sen todettiin olevan altis kulumiselle8, eikä puhtaanapitokaan ollut kovin helppoa (Kekoni,
KK 1/1954, 12). Jos kysyjä tiedusteli tulisiko asunnon puulattiat lakata vai maalata, niin ne suositeltiin lakattaviksi (KK 4/1951, 36, k3). Kysykää me vastaamme -palstalla ei löydy suositusta eteisen lattian materiaalista tai sen väristä. Maininnat eteistilan katosta ovat vieläkin harvinaisempia kuin kommentit ja ohjeet tilan
lattian ja seinäpintojen käsittelyistä. Usein valokuvissa ei edes näkynyt tilan kattopintaa. Katosta on vain
vähän mainintoja. Katosta mainittiin korkeintaan, että se oli vaalea (KK 1B/1948, 27).
4.1.2 Eteisen kalusteet ja valaistus sekä tekstiilit ja matot
Vaatteidensäilytyspaikka oli eteisessä toiminnallisesti keskeisellä sijalla. Vaatteet voitiin sijoittaa avonaulakkoon9, jota metallitangolla varustettu, säleistä tehty hylly yksinkertaisimmillaan edusti. Jos naulakko oli
syvennyksessä10, ohjeeksi annettiin, että naulakko kannatti peittää verholla. Verhot olivat tyypillisesti kuvioituja11, usein raidallisia ja lähes poikkeuksetta värikkäitä muiden asunnon oviverhojen tapaan. Väriltään
ne olivat tyypillisesti sinisävyisiä12 , mutta joukkoon mahtui kellertävä13 ja punainenkin14 verho. Uutuutena
vuoden 1954 lopulla esiteltiin Riloga-kisko15, jota nykyään kutsuttaisi liukukiskoksi tai vain verhokiskoksi,
jossa verhot saatiin liikkumaan liukkaasti.

Kuva 70. Aikuisille ja lapsille on omat naulakot. Vaatenaulakko syvennys on
peitetty kuviollisella verholla.

Kahdessa artikkelissa kiinnitettiin huomiota lasten matalammalle sijoitetun naulakon puuttumiseen. Lasten omalla naulakolla oli käytännöllisyyden ohella kasvatuksellinen merkitys: ”järjestyksen halu kasvaa”
(KK 1B/1948, 27; Halme, KK 2/1952, 33). Eteistilasta erillinen, ovella erotettu vaatekomero16 tai -tila (KK
1/1952, 40, k1) ei ollut kovin tyypillinen ratkaisu päällysvaatteiden säilyttämiselle, mutta vielä harvemmin
naulakko tai suora yhteys naulakkotilaan puuttui kokonaan (KK 1/1953, 40, k1). Eklund suuntasi ajatukset
eteisen toiminnallisista piirteistä tilallisiin kysymyksiin: ”Komerot ja naulakot sijoitamme niin, ettei eteisen
luonne päällysvaatteiden säilytystilana ole liian huomionarvoinen. – – On monin verroin miellyttävämpää,
8 Artikkelissa ehdotettiin eteisen lattia maalattavaksi tummansiniseksi (KK 1B/1948, 27); Artikkelissa todetaan, että maalattu

puulattia kestää huonosti kulutusta (Eklund, KK 4/1952, 29).

9 (KK 1B/1948, 27); avonaulakko on, ei verhoja (KK 4/1951, 32, k1); Naulakko on avonaulakko, mutta eteisessä on syvennys, joka
10
11
12
13
14
15
16

on erotettu tilasta verhoilla (KK 4/1951, 38, k3; KK 2/1952, 40, k2); Naulakko, ei mainintaa tekstissä (KK 1/1953, 42, k3; KK
3/1953, 6, k1).
Naulakko on syvennyksessä, verhosta ei mainintaa, mutta muuten asunnossa kyllä suositellaan käytettäväksi väliverhoja kuviollisesta kankaasta (KK 1/1951, 33, k3).
Voimakaskuvioinen painettu kangas (KK 4/1954, 35, 38, k4).
Sinivoittoinen kuvioitu (KK 3/1954, 35, k1); sini-valkea-harmaaraidallinen runsaasti rypytetty verho (KK 6/1954, 34, k1);
tummansinipohjainen kuviollinen verho (KK 1/1955, 35, k3).
Yksivärinen kellertävä (KK 2/1954, 6, k2).
Puna-valkea, kapearaidallisesta puuvillakankaasta valmistettu verho (KK 4/1955, 6, k2).
Riloga-kisko (KK 6/1954, 34, k1; KK 1/1955, 35, k3; KK 4/1955, 6, k2).
Englund kehittelee lämmitettyä ja ilmastoitua ”kuivauskaappia” kosteiden ulkovaatteiden kuivattamiseksi ja säilyttämiseksi
(Eklund, KK 4/1952, 28); ovella erotettu vaatekomero (KK 3/1952, 40, k1; KK 3/1953, 40, k2).
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jos eteinen nätisti aukeaa olohuoneeseen antaen ahtaallekin eteiselle väljän tunnun.” (Eklund, KK 4/1952,
28.) Airi Partio kommentoi vaatenaulakkoa suoremmin: ”Vaatenaulakko on välttämätön paha. Se ei ole
kaunis tyhjänä eikä täytenä.” (Partio, Kl 1955, 60). Vaikka vaatteiden säilytys oli tärkeä osa eteisen toimintaa, siitä ei haluttu visuaalisesti keskeistä aihetta. Peittävällä verholla naulakko vaatteineen saatiin piiloon.

Kuva 71. Eteisen peili piirroskuvassa.

Peili kuului lähes jokaisen eteisen varustukseen.17 ”Peili on erittäin tärkeä tekijä eteisen sisustamisessa.
Voimmehan sen avulla loihtia tilantuntua lisää, jos voimme riittävän suuren peilin kustantaa.” (Halme, KK
2/1952, 32.) Aineistossani peilin koot vaihtelivat. Jälleenrakennuskauden alkupuolella peilit olivat yleensä
pienikokoisempia, mutta niiden koko kasvoi 1950-luvun puolivälin tienoilla taloudellisen tilanteen parannuttua. Peilin tuli olla riittävän kookas ja oikealla korkeudella, jotta mahdollisimman suuri osa vartaloa
näkyi peilistä. Sen oli hyvä olla ”kirkaskuvainen”, ja kehyksen tuli olla yksinkertainen, vaalea puukehys, tai
peili saattoi olla myös täysin kehyksetön. (Joutsen, KK 1/1949, 13.) Peilin tuntumaan liitettiin aina valaisin.
Keskellä kattoa olevaa yleisvalaisinta ei pidetty hyvänä ratkaisuna, sillä valo ”lankeaa peiliin vilkaisijaan
selän takaa”. ”Pieni eteinen on yhtä hyvin yleisvalaistu seinältä kuin katostakin käsin.” (Halme, KK 2/1952,
32–33.) Valaisin sijoitettiin tyypillisemmin peilin päälle18 tai sen viereen19. Tyypillisimmin seinävalaisin oli
vaalea, valkoinen, tai sen mainittiin olevan opaalilasinen20. Seinävalaisimen lisäksi usein myös kattopinnassa
on valaisin, joka voi olla metalli-, lasi-, kangas- tai paperivarjostiminen, ja 1950-luvun puolivälissä kattovalaisimeksi esitettiin kellertävää, muovista kupua.21. Eteistilan valaistus oli nykynäkökulmasta himmeä. Peili
on auttanut kertaamaan hehkulamppujen lämpimän kellertävän valon pienessä ikkunattomassa eteistilassa.
17 (KK 1B/1948, 27); iso peili (KK 1/1951, 33, k3; KK 4/1951, 32, k1; KK 1/1952, 40, k1; Halme KK 2/1952, 32); korkea peili

18

19

20
21

Kuva 72. Kukalliset oviverhot, pitkät avohyllyt, pienikokoinen peili ja toiminnallisuuteen viittaavat renkaat kiinnittävät huomiota.

(KK 2/1952, 38, k1; KK 2/1952, 40, k2; KK 3/1952, 40, k1; 4/1952, 41, k2; KK 1/1953, 40, k1; KK 2/1953, 44, k2; KK 4/1952,
28); korkea seinäkuvastin (KK 3/1953, 6, k1; KK 4/1954, 35, 38, k4; KK 1/1955, 35, k3); seinäkuvastin (KK 2/1954, 6, k2; KK
4/1954, 34, k1; KK 4/1954, 34, k1; KK 1/1955, 34, k1; KK 5/1955, 4, 6, k1); korkea kuvastin (3/1953, 6, k1; KK 6/1954, 34, k1;
KK 1/1955, 34, k2); ovien välisen seinäosan levyinen peili (KK 5/1954, 4, 38, k2).
(KK 4/1951, 32, k1); opaalivalaisin peilin päällä (KK 4/1952, 41, k2); peilin yläreunassa peilin levyinen valkoinen valaisin, (KK
2/1953, 44, k2); kuvastimen yläpuolelle kiinnitetty valkea- tai vaaleavarjostiminen valaisin (KK 3/1953, 6, k2; KK 2/1954, 6,
k2; KK 3/1954, 35, k1; KK 4/1954, 35, 38, k4; KK 6/1954, 34, k1; KK 1/1955, 34, k1; KK 1/1955, 34, k2); vaaleavarjostiminen
seinävalaisin käsinelaatikoston päällä (KK 1/1954, 36-37, k2); peilin yläpuolella on pitkänomainen valkeavarjostiminen seinävalaisin (KK 5/1954, 4, 38, k2).
Peilin vieressä metallinen, kääntyvä, valoa alaspäin suuntaava valaisin (Halme KK 2/1952, 32); valaisin peilin vieressä, ei
tarkempaa mainintaa materiaalista (KK 3/1952, 40, k1); laatikoston kummallakin puolella on kevyet valkeavarjostimiset seinävalaisimet (KK 1/1954, 37, k3); peilin kummallakin puolella on vaalea- tai valkeavarjostimiset seinävalaisimet (KK 4/1954,
34, k1; KK 4/1954, 34, k1); kuvastimen vasemmalla puolella on valkeavarjostiminen seinävalaisin (KK 1/1955, 35, k3).
Opaalivarjostiminen valaisin (KK 1/1951, 33, k3; KK 2/1952, 40, k2).
Ei tarkempaa mainintaa, mutta ilmeisesti kangas tai paperivarjostiminen, vekattu valaisin kiinni kattopinnassa, ”Astumme
eteiseen” (KK 1B/1948, 27); metallivarjostiminen, kiinni kattopinnassa (KK 1/1951, 33, k3); laakeavarjostiminen katon rajassa,
materiaalista ei tietoa (KK 4/1951, 32, k1); kellertävä opaalikupu kiinni kattopinnassa (KK 2/1953, 44, k2); katossa pellavavarjostiminen riippuvalaisin (KK 6/1954, 34, k1); pellavavarjostiminen kattoon kiinnitetty valaisin (KK 1/1955, 34, k1); katossa
kiinni oleva kellertävä opaalikupu (KK 1/1955, 34, k2; KK 4/1955, 6, k2); katossa on yleisvalaisimena kellertävä muovivalaisin
(KK 1/1955, 35, k3).
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Tämän lisäksi seinäpintojen vaalea käsittely on ollut välttämätön riittävän valaistuksen aikaansaamiseksi
eteiseen. Graafiset, selkeäkuvioiset tapetit, joita alettiin ehdottaa eteiseen 1950-luvun puolivälissä, edellyttävät tehokkaampaa valaistusta ja kookkaampaa eteistilaa.
Peilin ja valaisimien yhteyteen kuului lähes poikkeuksetta pieni kaluste. Peilin alapuolelle sijoitettiin seinäkiinnitteinen hansikas-, peili- tai puhelinhylly22 , vetolaatikolla varustettu hylly, pieni laatikosto tai eteispöytä23, jossa olisi oma laatikko jokaiselle perheenjäsenelle.24 Kalusteiden puulajia ei aluksi kuvailtu, mutta
vuosina 1954-1955 puulajeiksi mainittiin jalava, teak ja mahonki. Kaunis Koti -lehdessä annetaan jopa vinkkejä, että eteisessä voisi olla nojatuoli, pikkusohva tai pehmustettu penkki (Halme, KK 2/1952, 33). Käytännössä tällaista isompaa istuinta ei suositeltu käytettäväksi Kysykää me vastaamme -palstalla. Syynä lienee
tilan puute, sillä eteinen oli usein hyvin pieni, ja suurempi istuinkaluste olisi vaatinut kookkaan, hallimaisen
eteistilan. Sen sijaan peilin ja hyllyn tai laatikoston viereen suositellaan kevyttä istuinta tai jakkaraa, joka on
avuksi pukiessa. Pienen jakkaran istuinverhoilun väri ja rungon puumateriaali vaihtelivat. Istuinverhoiluissa
käytettiin niini- tai pellavakangasverhoilua tai yksivärisiä kankaita, esimerkiksi punaista tai vihreää verhoilukangasta. Rungon puulajista ei ollut mainintoja, ja usein istuimen mahdollinen verhoilu jätettiin kuvailematta. Jakson loppupuolella jakkaran pintaa ei enää verhoiltu, vaan istuimessa alettiin käyttää linoleumia, ja
väreinä esimerkiksi sinistä ja mustaa. Myös jalopuisia tai mustaksi petsattuja jakkaroita suositeltiin. 25
Kuva 73. Olof Ottelinin "sommittelemia eteiskalusteryhmiä" Stockmannin
kalusteista.

Ikkunattomassa ja usein pienessä eteistilassa tekstiilit rajoittuvat mahdolliseen vaatenaulakon edessä olevaan verhoon ja istuimen pehmusteeseen. Kyllikki Halme korostaa, että ”Matto muodostuu silmiinpistäväksi tekijäksi tässä pienessä tilassa” (Halme, KK 2/1952, 33). Eteiseen tuli valita korkealaatuinen matto,
22 Peilihylly maalaamatonta puuta ja alla sälehylly upokkaille (KK 2/1948/34, k3); pelkkä hylly mainittu (KK 1/1952, 40, k1; KK

Kuva 74. Stockmannin eteiskalusteiden ryhmittely Olof Ottelinin käsialaa.

2/1952, 38, k1; KK 2/1952, 40, k2; KK 3/1953, 6, k2; taso, KK 3/1952, 40, k1); hylly ei ole poikkeuksellisesti peilin alla hankalista tilajärjestelyistä johtuen (4/1952, 41, k2); peili- ja puhelinhylly (KK 2/1953, 44, k2); seinään kiinnitetty käsinelaatikosto
(KK 1/1954, 36–37, k2; KK 3/1954, 35, k1; KK 1/1955, 34, k1); seinällä on kevyt käsinehylly (KK 2/1954, 6, k2); jalavapintainen
seinään kiinnitetty levy eteispöydäksi (KK 1/1954, 37, k3); seinällä on jalavaviiluinen seinähylly (KK 1/1955, 34, k2); jalavapintainen käsinelaatikosto (KK 5/1954, 4, 38, k2); seinällä on pitkä, matalalle asetettu eteishylly, joka on vaneroitu teak-viilulla
(KK 6/1954, 34, k1); mahonkipintainen eteishylly asetettuna matalalle (KK 1/1955, 35, k3).
23 Lipasto (KK 1/1953, 40, k1); (o.o.) eteispöytä (KK 4/1954, 34, k1); (o.o.) morsiusarkku (KK 4/1954, 34, k1); eteispöytä (om)
kampauspöytä, väri mahonki (KK 5/1955, 4, 6, k1); (o.o.) puolikuun muotoinen kirkkaanpunainen eteisen pöytä, ehdotetaan
maalattavaksi valkoiseksi, jos käytetään (KK 5/1954, 4, 38, k2).
24 Artikkelissa esitellään nämä kaikki vaihtoehdot (Halme KK 2/1952, 33).
25 Pieni kirstu istuimeksi ”Astumme eteiseen” (KK 1B/1948, 27); valokuvissa rahi ja kevyt pikkutuoli (KK 1B/1948, 27a, 27b);
pikkutuoli (KK 4/1951, 32, k1; KK 1/1952, 40, k1); niini- tai pellavakankaalla päällystetty jakkara (KK 3/1952, 40, k1); jakkara
(KK 1/1953, 42, k3); kaksi kirkkaanpunaista jakkaraa (KK 2/1953, 44, k2); pieni jakkara (KK 3/1953, 6, k1; KK 1/1954, 36–37,
k2); harmaa jakkara (KK 3/1953, 6, k2); jakkarassa vihreä istuinverhoilu (KK 2/1954, 6, k2); pari mustalla linolilla päällystettyä jakkaraa (KK 3/1954, 35, k1); irrallinen vaalea jakkara (KK 4/1954, 34, k1); sinisellä linolla päällystetyt jakkarat (KK
4/1954, 35, 38, k4); tuolit on verhoiltu kirkkaanpunaisella kankaalla (KK 5/1954, 4, 38, k2); jakkara on luonnonväristä koivua
(KK 6/1954, 34, k1); valkoiseksi maalattu jakkara (KK 1/1955, 34, k1); jakkara on joko mahonkia tai mustaksi petsattu (KK
1/1955, 35, k3); jakkara on petsattu mustaksi (KK 4/1955, 6, k2); kaksi vaaleaa jakkaraa (KK 5/1955, 4, 6, k1).
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joka säilyttää paremmin ryhtinsä kovassa kulutuksessa kuin halpa, ja on samalla ”hyvänä etikettinä” kodille.
Eteisen maton valintaan kiinnitettiin siis huomiota. Eteisen matoksi suositeltiin tyypillisesti kookos-, karvalanka- tai riepumattoa. Kookosmattojen tyypilliset värit olivat punainen, sininen ja luonnonvärinen. Väritys
muuttui 1950-luvun puolivälissä graafisemmaksi, ja maton sävyiksi ehdotettiin musta-valkea-ruskearaidallista tai punavalkearaidallista mattoa. 26

Kuva 75. Vaaleassa, pelkistyneessä eteistilassa matto on hallitsevassa asemassa.

26 (Halme, KK 2/1952, 33); sininen kookosmatto (KK 1B/1948, 27); siniharmaaraidallinen riepumatto (KK 3/1952, 40, k1); yksi-

värinen sininen riepumatto (KK 4/1954, 34, k1); luonnonvärinen kookosmatto (KK 2/1953, 44, k2; KK 1/1954, 37, k3; KK
2/1954, 6, k2); beigenvärinen kookosmatto (KK 3/1954, 35, k1; KK 5/1954, 4, 38, k2; KK 1/1955, 34, k2); kellertävä riepu- tai
kookosmatto (KK 4/1954, 35, 38, k4); luonnonvärinen karvalankamatto (KK 1/1955, 35, k3); lattiaa peittää harmaa karvalankamatto (KK 4/1955, 6, k2); siniharmaa yksivärinen karvalankamatto (KK 5/1955, 4, 6, k1); mustavalkoinen ja ruskea kude
vuorottelevat tasaisesti yli maton (KK 6/1954, 34, k1); (o.o.) käytävämatoista (räsy-?) yhdistetty asettamalla ne vierekkäin (KK
3/1953, 6, k1); (o.o.) punainen kookosmatto (KK 3/1953, 6, k2); (o.o.) punakirjava plyyshimatto (KK 1/1954, 36-37, k2); punavalkearaidallinen riepumatto (KK 1/1955, 34, k1).
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Eteisen tyypillisiä värityksiä
Eteisen sisustuksiin alettiin kiinnittää huomiota vuodesta 1952 alkaen. Sitä ennen maininnat eteisen värityksestä olivat satunnaisia. Tämän vuoksi Esimerkki 1:n kuvaus eteisen värityksestä on enemmän kuriositeetti
ja yksittäinen poiminta kuin tyypillinen aikansa eteisen värityksen edustaja. Esimerkit 2, 3 ja 4 olen poiminut kuvaamaan tyypillistä jälleenrakennuskauden eteistä.
Esimerkki 1, vuosi 1948. ”Voimme vaikka valkaista seinät liimavärillä, maalata katon vaalean- ja puuosat
tummansinisiksi. Lattialle panemme sinisen kookosmaton, joka on kaikin puolin kestävä ja siisti. Kattoon
vaalea, punertava viuhkanmuotoinen paperivarjostin, kärki alaspäin.” (KK 1B/1948, 27.) Kuvaukseen ei liittynyt pohja- tai perspektiivipiirrosta. Valitsin kuvauksen rinnalle samalta vuodelta pohjapiirroksen, johon
ei liittynyt kirjallista kuvausta.
Esimerkki 2, vuosi 1953. ”Eteinen: oven viereen olemme asettaneet matalalle peili- ja puhelinhyllyn, joka
on luonnonväristä koivua. Hyllyn yläpuolelle olemme sijoittaneet korkean peilin, ja sen yläreunaan kiinnittäneet peilin levyisen valkoisen valaisimen. Yleisvalaisimeksi ehdotamme katossa kiinni olevaa kellertävää
opaalikupua. Vaatteiden eteen vedettävän verhon väriksi ehdotamme tummansinistä kangasta. Matto on
luonnonvärinen kookosmatto, irralliset jakkarat kirkkaan punaiset.” (KK 2/1953, 44, k2.)

Kuva 76. Esimerkki 1:n tekstikuvauksen mukaan väritetty pohjapiirros.

Kuva 77. Esimerkki 2:n väritys.
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Esimerkki 3, vuosi 1954. ”Eteinen: Vaatenaulakon edessä on sinivoittoinen kuvioitu kangas oviverhona.
Keittiön oven vieressä on seinään kiinnitetty käsinelaatikosto, sen yläpuolella korkea seinäkuvastin sekä
valkeavarjostiminen seinävalaisin. Puhelimen sijoitus on laatikostolla. Pari mustalla linolla päällystettyä jakkaraa on lisänä eteisessä. Lattiaa peittää beige-värinen kookosmatto.” (KK 3/1954, 35, k1.)
Esimerkki 4, vuosi 1955. ”Vaatenaulakko on peitetty puna-valkea kapearaidallisella puuvillakankaalla valmistetulla verholla, joka liikkuu Riloga-kiskon varassa. Lattiaa peittää harmaa karvalankamatto. Jakkara on
petsattu mustaksi. Katossa on kellertävävarjostiminen valaisin.” (KK 4/1955, 6, K2)

Kuva 78. Esimerkki 3:n väritys.

Kuva 79. Esimerkki 4:n väritys.
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Eteisen makukysymykset
Eteisen yhteydessä makukysymyksistä ei juuri keskusteltu. Eteistilan väritys ei rakentunut kritiikin pohjalta, aiemman aikakauden eteistilan väritystä arvostellen. Ohjeet ja kommentit olivat enemmän neuvovia,
ja niihin sisältyi vain harvoin makuarvostelmia. Eteisen antamaa ensivaikutelmaa pidettiin tärkeänä. Muiden kodin tilojen osalta korostettiin, että koti tuli sisustaa perheen tarpeisiin eikä vieraita varten, mutta
eteistä pidettiin kodin käyntikorttina. Eteistilan pienuus ja vaatteiden säilytys herättivät eniten keskustelua.
Vaatteiden säilyttämistä avonaulakossa ei pidetty kauniina, vaan naulakot suositeltiin peitettäväksi verholla, joka oviverhon tapaan oli ikkunaverhoja paksumpaa ja värikkäämpää kangasta. ”Vaatenaulakko ei ole
aina suinkaan mikään esteettisesti hieno näky riippuvine vaatteineen. Silloin mielellämme peitämme sen
seinäverhoilla.” 27 Eeva-Kaarina Eklund puolestaan kommentoi 1950-luvun alussa tilan valoisuutta: ”Vaaleat
värit antavat tilantuntua, kun taas tummat värit ja suurikuviolliset tapetit saattavat pienen eteisen näyttämään entistäkin ahtaammalta” (Eklund, KK 4/1952, 29). Birgitta Joutsen antoi peilin kehyksestä ohjeen, että
sen tuli olla yksinkertainen ja ”kirkaskuvainen” (Joutsen, KK 1/1949, 13). Makuarvostelmiin viittaava kommentointi oli vähäistä ja vaisua, eikä siihen liittynyt ehdottomuutta, kiihkeyttä tai lukijoiden vähättelyä.
4.1.3 Kokoavasti eteisen värityksestä
Eteistilan sisustusta ei juurikaan kommentoitu jälleenrakennuskauden alkupuolella, vaan eteiseen alettiin
kiinnittää enemmän huomiota Kysykää me vastaamme -palstalla vasta vuodesta 1952 alkaen. Siihen asti eteisen sisustus oli sivuutettu jälleenrakennuskauden sisustuskirjallisuudessa ja -lehdistössä lähes kokonaan.28
Tarkastelujaksoni alkupuolella eteiseen liittyvästä kuva-aineistosta välittyy pelkistynyt, riisuttu yleisilme.
Eteistila oli asunnon ensimmäinen tila, jonka tuli antaa onnistunut ensivaikutelma kodista. Eteistä luonnehdittiin yleensä pieneksi ja ikkunattomaksi. Siksi eteisen pinnat olivat yleensä vaaleansävyiset. Seinäpinnat
kehotettiin tapetoimaan, mutta vaatenaulakon takaseinä suositeltiin maalattavaksi kosteudenkestävällä
maalilla. Seinän öljymaaleista ei ole valmiita värikarttoja, sillä maalarit sävyttivät valkoisen perusmaalin
silmämääräisesti työmaalla. Eteisen pinnoissa helppoa puhdistettavuutta ja kestävyyttä arvostettiin. Lattiamateriaaliksi ehdotettiin linoleumia, kumi- ja muovimattoa, mutta värisävyjä ei erityisesti mainittu. Myös
kiviaineisia lattiamateriaaleja pidettiin hyvinä, mutta kalliina. Maalattua puulattiaakin suositeltiin 1940-luvun
lopulla, mutta sen kestävyyttä pidettiin heikkona ja puhtaanapitoa vaikeana. Lattian värisävyä ei aineistossani kommentoitu juuri lainkaan. Myöskään katon värityksestä ei ole mainintoja.
27 Arkkitehti Halme ehdottaa, että seinäpinnassakin olevan naulakon pääty peitettäisiin säleseinällä ja etuosaan asennettaisiin

huonetilan korkuinen painokangaskuvioinen verho (Halme, KK 2/1952, 33); raidallinen oviverho naulakon edessä (KK 4/1952,
41, k2); naulakon edessä tummansininen oviverho (KK 2/1953, 44, k2).
28 Kaunis Koti -lehdessä oli vuonna 1948 artikkeli ”Astumme eteiseen” (KK 1B/1948), mutta seuraava artikkeli aiheesta julkaistiin
vasta vuonna 1952.
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Vaatenaulakko oli eteisessä toiminnallisesti keskeinen. Tyypillisimmin vaatenaulakko koostui hattuhyllystä
ja rekistä. Naulakko suositeltiin peittämään verholla, sillä naulakossa riippuvia vaatteita ei pidetty kauniina.
Vaatenaulakon verho oli oviverhojen tapaan ikkunaverhoa paksumpaa ja värikkäämpää kangasta, joka oli
sävyltään sininen, punainen tai keltainen. Verhon sujuvaa liikuteltavuutta arvostettiin, ja 1950-luvun alkupuolella esiteltiin uutuutena liukukisko. Peili, peilin yläpuolelle tai sivulle kiinnitetty peilivalaisin ja peilin alapuolelle sijoitettu seinäkiinnitteinen hansikas-, peili- tai puhelinhylly tai pöytäkaluste muodostivat eteisen
toisen tärkeän kalusteryhmän vaatenaulakkokalusteen ohella. Hyllyn tai tason yhteyteen suositeltiin pientä
jakkaraa, jonka pehmusteen verhoilukankaan väriä ja tyyppiä kommentoitiin. Niini- ja pellavakangas toistuivat aineistossani sekä yksivärinen punainen ja vihreä verhoilukangas. Jakson loppupuolella istuimen pinta
saattoi olla sinistä tai mustaa linoleumia tai jakkara oli kauttaaltaan jalopuuta tai mustaksi petsattua puuta.
Eteisen maton väriin ja laatuun kiinnitettiin huomiota. Kookos- ja räsymattoja suositeltiin, ja värit olivat
usein perusvärejä, josta tyypillisimpiä olivat punainen ja sininen. Kookosmattojen osalta myös luonnonväriä
suositeltiin käytettäväksi. Jakson loppupuolella suositeltiin tummempien sävyjen ja graafisten kuviointien
käyttöä.
Jällenrakennuskauden eteisen yleisilme oli hillityn himmeä. Vaaleat seinäpinnat, olohuoneesta eteiseen jatkunut haaleanruskea korkkimatto, läpipainetuksi linoleumiksikin kutsuttu materiaali sekä peilivalaisimen
ja katon plafondin kelmeä hehkulamppujen valo loivat yleissävyltään neutraalin tilan, jota vaatenaulakon
perusvärein kuvioitu verho ja voimakasväriset jakkaranpäälliset terävöittivät. Toisinaan eteinen sai voimaa
perustason sinisestä tai punaisesta matosta, mutta usein maton luonnonvärinen tai harmaa sävy myötäili
tilan muiden pintojen neutraaleja värejä.
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Jälleenrakennuskauden olohuonetta voi hyvällä syyllä kutsua kodin monitoimitilaksi ja koko perheen yhteiseksi huoneeksi. Olohuoneen tehtävä ja luonne olivat arkkitehti Sirkka Tarumaan 1953 kirjoittaman artikkelin mukaan edellisten vuosikymmenien kuluessa ratkaisevasti muuttuneet. Enää olohuone ei ollut ”mahtava ja asenteellinen edustushuone, sali, suurine pehmustettuine huonekaluineen, klassillisine sohvaryhmineen ja kristallikruunuineen”, joka herää eloon vasta kutsuilla. (Tarumaa, KK 2/1953, 21.) Jo 1940-luvun
lopussa olohuoneen roolin nähtiin muuttuneen: ”Oleskeluhuone on kuten nimikin jo sanoo koko perheen
yhteiseen käyttöön tarkoitettu. Sinne perheenjäsenet kerääntyvät, siellä vietetään iltahetket, sinne johdatetaan vieraskin, joka on poikennut käymään. Tämä huone on kodin sielu ja keskipiste ja sen sisäkuva antaa
leimansa koko kodille.” (Halme, KK 2/1948, 28.) Samoilla linjoilla on myös Tarumaa ja kiteyttää olohuoneen
ohjelman seuraavasti: ”– – rentoutumista ja lepoa, virkistystä ja ajanvietettä, harrastuksia ja työskentelyä
sekä seurustelua ja ruokailua – –”1. Sisustamisen keinoin olohuoneen uudet tarpeet oli mahdollista tyydyttää, mutta tarvittiin myös tilaa.
Kuva 80. Yleiskuva jälleenrakennuskauden olohuoneesta.

Koon ohella myös olohuoneen muodolla oli merkitystä. ”Pelkällä sisustuksella ei saada kunnollista lopputulosta, jos itse huonetila on mahdoton.” toteaa Sirkka Tarumaa. Hänen mukaansa olohuoneen tulisi olla
kooltaan 25 m², ja siten, että leveys olisi vähintään noin 4,3 metriä. Suorakaiteen muotoiset huoneet ovat
Tarumaan mukaan helpommin kalustettavia kuin neliönmuotoiset, kunhan ne eivät ole liian kapeita. Hän
antaa ohjeita myös arkkitehdeille ikkunoiden ja ovien sijoittelusta. (Tarumaa, KK 2/1953, 24.) Tarkastelemissani tapauksissa olohuoneet olivat kooltaan keskimäärin 15–25 m², mutta joukossa oli suurempiakin
olohuonetiloja2 . Kyllikki Halme perustelee olohuoneen suuren koon näin: ”Se on asunnon keskeisin ja
tilavin huone. Uudenaikainen asuntosuunnitteluhan yhdistää kaikki mahdolliset tilat tähän kodin keskeisimpään huoneeseen saadakseen edes sen tilantunnun mahdollisimman ilmavaksi, ja erottaa vain pienet
makuuhuoneet tämän vierelle.” (Halme, KK 2/1948, 28.) Tyypillisesti olohuoneisiin sijoitettavia toimintoja oleskelun lisäksi olivat kirjoituspöydän ääressä työskentely, käsitöiden tekeminen, radion kuuntelu,
1 ”Olohuone palvelee nykyään koko perhettä sekä aikuisia että lapsia, jokaista yksityisesti ja kaikkia yhdessä ja tämän lisäksi itse-

kunkin vieraita” (Tarumaa, KK 2/1953, 21). Samoilla linjoilla olohuoneen toiminnasta ovat Mårten J. Larsson ja Lena Larsson
kirjassaan Bo i eget hus vuodelta 1950, jossa olohuoneen oletetaan täyttävän seuraavat tarpeet: ” – – avkoppling och vila, rekreation och underhållning, hobbies, arbete, t.ex. sömnad, rutinarbete etc., Samvaro: enskild, med familjens medlemmar, med
goda vänner, med främmande – –” (Larsson & Larsson 1950, 62). Ainoa ero suhteessa Sirkka Tarumaan olohuoneen toiminnan
jäsentelyyn oli, että Larssonit erottivat ruokailutilan käsittelyn omaksi kokonaisuudekseen (Larsson & Larsson 1950, 71–76),
ja vain yhtenä vaihtoehtona oli ruokailuryhmän sijoittaminen olohuoneeseen. Tämä tilankäytöllinen ero johtunee suomalaisten uusien kaupunkiasuntojen niukemmasta tilankäytöstä.
2 Kysykää me vastaamme -palstalla vuosina 1948–55 olleista 15 pohjapiirroksesta kaksi kolmasosaa oli kooltaan 15–25 m2. Yksi
kolmasosa olohuoneista oli 30–40 m2:n suuruisia. Alle 15 m2:n olohuoneita ei aineistossani esiintynyt lainkaan. Kaikki tarkastellut asunnot eivät välttämättä olleet rakennettu jälleenrakennuskaudella, vaan olohuoneiden sisustaminen oli tullut tuolloin
ajankohtaiseksi.
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ruokailu ja nukkuminen. Sirkka Tarumaa painottaa myös perheen ”– – musikaalisten harrastusten huomioonottamista eli soittokoneen – –” (Tarumaa, KK 2/1953, 24.) sijoittamista olohuoneeseen. 3 Olohuone
koostui toiminnallisista ryhmistä, mattojen päälle sijoitelluista teemallisista huonekaluryppäistä, jotka muodostivat valaisinten valon piirin rajaamia saarimaisia kokonaisuuksia. ”Näitä eri ryhmiä olohuoneeseemme
sovitellessamme koetamme jättää aina keskilattian tyhjäksi, jos juuri tuollainen keskelle sijoitettu suunnitteluryhmä tekee muutenkin pienen huoneen kovin ahtaaksi ja lisäksi eristää ryhmät toisistaan.” Olof
Ottelinin mukaan keskilattian vapaa tila mahdollistaa myös kalusteiden vapaan siirtelyn ryhmästä toiseen,
esimerkiksi lukunurkkauksen nojatuolin siirtämisen tarvittaessa seurusteluryhmän yhteyteen. (Ottelin, KK
1/1950, 9.) ”Pienen huoneiston ’liikennejärjestely’ on yhtä tärkeää kuin suuren kaupungin”4 Eteistilan tapaan
myös olohuoneen sisustamisessa kiinnitettiin huomiota liikkumiseen. Eteisen osalta liikennejärjestelyistä
puhuminen tuntui ymmärrettävältä, mutta olohuoneen kohdalla alleviivattu rationaali suhtautuminen tuntui
ylilyönniltä, vaikka olohuone usein olikin läpikulkutila. Toiminnallisten ryhmien sijoittelun ohella keskeistä
olohuoneen sisustamisessa oli kokonaisuuden luoma mielikuva tilan käyttötarkoituksesta. ”Oleellista olohuoneeksi nimittämisen kannalta oli, että olohuoneen sisustuksellisen ilmeen pääpaino oli oleskelussa.
Huoneen haluttiin näyttävän olohuoneelta eikä esimerkiksi makuu- tai työhuoneelta” (Rislakki, KK 3/1949,
11.) Tämän määritelmän perusteella tarkastelen myös yksiöt olohuoneiden käsittelyn yhteydessä.
4.2.1 Olohuoneen lattian, seinäpintojen ja katon väritys sekä verhot
Kuva 81. Olohuone koostui toiminnallisista ryhmistä.

Jälleenrakennuskauden olohuonetilan pintojen värit olivat käytännössä sivuosassa. Ne muodostivat valoisan ja yleisilmeeltään neutraalin taustan tilan irtokalustukselle ja sisustuksen yksityiskohdille. Seinäpinnat
ja ikkunaseinän verhot sävyttivät vertikaalitasot vaalein, himmeäpintaisin sävyin. Voimakaskuvioiset tapetit
puhuttivat. Lattiapintoja moitittiin ankeiksi, mutta muutosta ei tullut. Suuret matot jäsensivät tilan perustason toiminnallisiksi ryhmiksi. Olohuoneen kattopinta oli tilan pinnoista vaalein.
Olohuoneen seinäpintojen väritys
Funktionalismin ajan kiiltävän maalipinnan korvasi jälleenrakennuskaudella kodikkaaksi mielletty, himmeä
pinta, joka oli usein saatu aikaan tapetoimalla. Artikkelissa ”Käsinpainettu seinäpaperi elää taas” todetaan
funktionalismin seinäpinnan käsittelystä, että usein seiniä ei paperoitu laisinkaan, vaan ne maalattiin yksivärisiksi. Maalattu seinäpinta vastasi artikkelin mukaan ”parhaiten funktionalismin esteettisiä vaatimuksia, ja
3 (Tarumaa, KK 2/1953, 25); piano (KK 1/1949, 32, k1; KK 3/1950, 33, k1; KK 3/1950, 34, k3; KK 4/1950, 30, k2; KK 4/1953, 6,

k2; KK 1/1955, 34, k2); flyygeli (KK 1/1951, 32, k3); harmoni (KK 4/1954, 34, k1).

4 L. F :n esittämä ajatus Oslon taideteollisuusyhdistyksen sisustusnäyttelyn ohjelmalehtisen siteeraamana artikkelissa ”Järkevää

ja nuhteetonta” (KK 4/1950, 25).
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pinta sopi sen ajan huonekaluille, joissa muotiin päässyt virtaviiva määräsi linjan. Jos edellisen vuosikymmenen tapetit olivat nielaisseet aarnioihinsa maalaukset ja tekstiilit, olivat funkistalon seinät moitteettoman
puolueeton tausta taideteoksille. – Sitä paitsi maalatut seinät on helppo pitää puhtaana.” Ihmiset kuitenkin
väsyivät muutamassa vuodessa kylmään ja kovaan maalipintaan. Alettiin jälleen siirtyä tapettiin, mutta tällä
kerralla yksiväriseen, pastellisävyiseen konetapettiin. (KK 3/1952, 35–36.) Himmeäpintainen yksivärinen tai
pienikuvioisella kuvioinnilla elävöitetty seinäpaperi antoi Olavi Liedon mukaan tunnun miellyttävästä, pehmeästä seinäpinnasta. Kauempaa kuviot eivät erottuneet, vaan muodostui ”levollinen tausta”, jota vasten
kodin esineet pääsivät oikeuksiinsa. 5 Tämä Liedon kommentti kuvaa hyvin sitä viestiä, jota haluttiin välittää
suurelle yleisölle. Ulkomaiset vaikutteet hämmensivät tätä harmoniaa.
Tapetointi antoi olohuoneen seinälle viimeistellyn ilmeen. Jälleenrakennuskauden puurakenteisia tyyppitaloja kartoittanut Museoviraston keruuarkiston kyselyn 39 aineisto havainnollistaa, että aina kotia ei kuitenkaan heti saatu aivan valmiiksi ennen muuttoa. Aluksi olohuoneen seinät olivat levy- tai pahvipinnalla,
ja joissain tapauksissa seiniä ei maalattu tai tapetoitu vuosiin. Syynä viivytykseen oli usein taloudellinen
tilanne. Tyypillisimpiä levypintoja olivat Haltex-, insuliitti- tai kovalevy. Pahveista mainittiin pinkopahvi ja
maalattavat Enso- ja Oulu-pahvi. Joissain tapauksissa levy- tai pahvikerroskin oli jäänyt asentamatta ja
sisäseinäverhouksena palveli jäykistävä vinolaudoitus tai paljas hirsipinta talon runkorakenteesta riippuen.
Joissain tapauksissa yksi olohuoneen seinäpinnoista oli verhoiltu tietoisesti höylätyllä ponttilaudalla. Puolipanelointi ei tässä aineistossa esiintynyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. (MV, keruuarkisto, kysely
39, 1994, kysymys 37.) Asunnon olohuoneen pinnat saattoivat olla siis pitkäänkin keskeneräiset. Kodin
olohuoneen koettiin olevan valmis vasta, kun seinäpinnat oli tapetoitu.
Huoneen valoisuuden kannalta seinäpinnat olivat keskeisiä. Yki Nummi kuvaa tilannetta siten, että konstruktiivisista tekijöistä tärkeimmäksi muodostuvat seinät, jotka ovat ”huoneen suurin yhtenäinen valoa heijastava pinta, ja siten niiden värisävy määrää koko huoneen värillisen karaktäärin. Niinpä tärkein seinien
värisävyn ja vaaleusasteen määrääjä onkin huoneeseen haluttu valonväri ja sen määrä.”6 Tilan valoisuutta
arvostettiin. ”Maija” neuvoo artikkelissaan ”Terve nykyainainen koti” yksinkertaisesti maalaamaan kaikki
5 Lieto suosittelee myös himmeää valkoista seinän väriksi varsinkin, jos alustana on rosopintainen, kokonaisuutta elävöittävä

rappaus (Lieto, KK 3/1949, 6).

6 Yki Nummi tarkastelee kodin värien valintaa jakamalla ne persoonallisiin ja konstruktiivisiin tekijöihin. Neuvoksi Nummi

antaa, että jos valo on kylmää – pohjois- tai itävalo – laitetaan seinille keltaista, punertavaa tai oranssia: jos valo on lämmintä
– etelä- tai länsivalo – tulee sinistä, vihreää tai harmaata. Mitä pimeämpi huone on, sitä vaaleampi on seinänväri, ja valoisassa
huoneessa voi käyttää hyvinkin tummia sävyjä. Nummi kiinnittää myös värien tilavaikutukseen huomiota: ”kylmät värit kuten
sinivioletti, sininen ja sinivihreä ovat pakenevia, niillä on ikään kuin liike katsojasta poispäin. Lämpimien värien kuten keltaoranssin, oranssin ja punaisen liike on kohti katsojaa”. Nummen mukaan ”kylmäsävyinen huone vaikuttaa tilavammalta kuin
vastaavankokoinen lämminsävyinen huone. Vihreät ja harmaat sävyt ovat tässä mielessä neutraaleja.” (Nummi, KK 4/1952,
36–38.)
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Kuva 82. ”Pienikuvioisia optillisia tapetteja”.

Kuva 83. Yki Nummen artikkelin kuvitusta. 75 %:n pienennös alkuperäisestä kuvasta.

Kuva 84. Tapettimalli Parilehti 60043-1, 25 %:n pienennös alkuperäisestä.

Kuva 86. Tapettimalli Parilehti 60043-2, 25 %:n pienennös alkuperäisestä.

Kuva 88. Tapettimalli Parilehti 60043-3, 25 %:n
pienennös alkuperäisestä.

Kuva 85. Tapettimalli Parilehti 60043-1

Kuva 87. Tapettimalli Parilehti 60043-2

Kuva 89. Tapettimalli Parilehti 60043-3
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Kuva 92. Yki Nummen mukaan kuvat 92, 92 ja 93
”pienikuviollisiin optillisiin” tapetteihin ryhmitellyt A.
Herneoja. 25 %:n pienennös.

Kuva 90. Tapettimalli 65778.

Kuva 91. Tapettimalli 65779.
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Kuva 94.

Kuva 93.

Kuva 95. Myös katto on tapetoitu ”pienikuviollisella
optillisella tapetilla”. ”Vaikutelma on rauhallinen ja lämmin.” Aineistossani ei ole muita kuvia tai mainintoja
katon tapetoimisesta. 75% pienennös

Jälleenrakennuskauden kaupunkikodin väritys

Kuva 96. Yki Nummen mukaan ”suurikuviollinen optillinen seinäpaperi”. 75
%:n pienennös.

Kuva 97. Yki Nummen mukaan ”graafis-optillinen” seinäpaperi. 75 %:n pienennös.

Yki Nummen mukaan kuvat 98, 99 ja 100 ”suurikuvioisiin optillisiin”/”graafisoptillisiin” tapetteihin ryhmitellyt A. Herneoja. 25 %:n pienennös.
Kuva 98.
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Kuva 99.

Kuva 100.

4.2 Olohuoneen väritys

Kuva 102. Rouva Lampeniuksen ’Opaque’ kuuluu geometrisuudessaan selväsi
Yki Nummen ”graafiseen” kategoriaan.
’Opaque’ on käsinpainettu tapetti, joka
on artikkelin mukaan ”parhaimmillaan
okrankeltaisena tai viininpunaisena”.

Kuva 101. Yki Nummen mukaan ”graafinen seinäpaperi”.

Kuva 105. Suuret graafiset kuviot ja kontrastit enteilevät jo
teollisen rationalismin tuloa. Pienennöksen koko 25 %:n alkuperäisestä. Yki Nummella ei ollut kasviaihekategoriaa. Kasviaiheet olivat usein käsinpainettuja tapetteja.

Kuva 103. Malene ja Acton Bjornin suunnittelema tulkinta raitatapetista. 75% pienennös.

Kuva 104 ”Suuri, reheväkuvioinen
Exotica-tapetti. Harmaalla pohjalla
punaiset, vihreät ja valkeat lehtiaiheet". 50 %:n pienennös.

Kuva 106. Tyylitelty kasviaihe on kuviona graafinen.
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Kuva 109. Arne Jakobsenin suunnittelema tapettimalli, josta Airi Partio
totesi: ”Aiheet on saatu luonnosta ja näyttää kuin kasvit olisivat vain
prässättyinä liimatut paperille.” Sama koskee myös Aagaard Andersenin
(kuva 116) suunnittelemaa tapettia.

Kuva 107. Inkeri Englundin suunnittelema tapettimalli "Sananjalka".

Kuva 108. Tansakalaisen Preben Dahlströmin suunnittelema ja Suomessakin valmistettu "Sagittaria". ”Valkealla pohjalla lavendelinsininen, oliivinvihreä ja suklaanruskea kaisla. Hienostunut
tapetti sekä väriensä että sommittelunsa puolesta.”
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Kuva 111. Tansakalaisen ”Ib Buchin sommittelema
kevyt tähtiaiheinen tapetti.” Kuvioaihe tuo mieleen
myös tähtisammaleen, vaikka Airi Partio ei kuvioaihetta floran suuntaan täsmennäkään.

Kuva 110. Inkeri Englundin suunnittelema tapettimalli "Funkis". ”Poltetun tiilen punaisella pohjalla musta-harmaat kuviot. Väreiltään ja
sommitelmaltaan erittäin rehevä, jopa räikeäkin. Tuskin soveltuu yksityisasuntoon, mutta hallissa, baarissa ja myymälässä virkistävä ja
koristeellinen.”
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seinät himmeän liidunvalkoiseksi7.”Nykyisin väritämme seinät vaalein värisävyin.” Olavi Lieto ei tyytynyt
pelkkään valkoiseen. Hän muistutti, että kodin viihtyisyys lisääntyy, jos eri huoneiden seinien värit hieman
poikkeavat toisistaan, mutta kuitenkin niin, että väritykset sointuvat toisiinsa. Värien liiallinen vaihtelu
oli Liedon mukaan pahasta. (Lieto, KK 3/1949, 6). Kysykää, me vastaamme -palstan sisustajia neuvottiin
paperoimaan seinät yksivärisellä vaaleanharmaalla tapetilla tai vaaleanharmaalla tapetilla, jossa oli valkoisia
pilkkuja tai valkoisia raitoja8. Myös ”kellertävänharmaata” 9 seinäpaperia suositeltiin käytettäväksi. Yhdistävänä tekijänä oli, että sisustajaa opastettiin valitsemaan hillitty tapetti. Yki Nummi tarkastelee tapettien
kuvioaiheita jäsentäen seinäpaperit aiheiltaan optisiin ja graafisiin. ”Seinäpaperi on optinen, jos sen mahdollisen – ei välttämättömän – kuvioinnin päätarkoituksena on tehokas pintavaikutus. Graafisiksi nimitän niitä,
joiden kuvioinnin tarkoituksena on jonkun koristeellisen aiheen esittäminen.” Hän kuvailee, että optisten
seinäpapereiden kuviot yhtyvät tietyltä etäisyydeltä ja syntyy elävämpi, ilmavampi ja rikkaampi vaikutelma
kuin yksivärisellä seinäpaperilla. (Nummi, KK 4/1952, 36–38). Tästä voisi päätellä, että optisesti kuvioidut
tapetit olivat hillityn kategoriassa suositeltavampia tapetteja kuin graafisesti kuvioidut.
Vaikka vaaleilla seinäpaperilla pyrittiin, kuvioinnista riippumatta, luomaan huonetilaa valoisa yleisilme,
valoisuus saattoi olla myös ei-toivottu ominaisuus. Olavi Liedon mukaan valoa hyvin heijastavat väripinnat, esimerkiksi keltaiset seinäpaperit, tekevät pimeähkön huoneen valoisamman tuntuiseksi. ”Jotta ylen
valoisa huone tulisi vähemmän häikäiseväksi, voitiin käyttää vähemmän heijastavia värejä (kuten sinistä tai
vihreää).” (Lieto, KK 3/1949, 6). Artikkelissa ”Värit luovat yleissävyn” ohjeistettiin, että kellertävät seinät
herättävät aina vaikutelman valosta ja lämmöstä, ja ne muodostavat hyvän kehyksen punaiselle ja vihreälle,
joita voi käyttää matoissa, huonekaluissa ja verhoissa. Vihreät seinät voivat olla uskaliaita, mutta sopivan
sävyisinä ja kuviollisten, kellertävien ikkunaverhojen taustana hyvinkin tyylikkäät. (KK 2/1948, 31.) Vihreän
värin käytöstä seinäpinnoissa tai laajemmin tekstiileissä ei löydy esimerkkejä ennen vuotta 1955. Ilmeisesti
Kuva 112. ”Effektipaperi” säilyttää Yki Nummen mukaan viivavaikutuksensa
5–6 metrin etäisyydelle seinäpinnasta.

7 (KK 1/1949, 18). Maijan sukunimeä ei mainita artikkelissa. Voisi olla vaikka sisustustaiteilija Maija Taimi.
8 Vaaleanharmaat seinäpaperit (KK 4/1949, 34, k1; KK 3/1950, 30, k1; KK 2/1954, 6, k2; KK 1/1955, 35, k3); vaaleanharmaa

seinäpaperi valkein pilkuin (KK 2/1949, 34-35, k3; KK 3/1949, 32,34, k2); hillitty vaaleanharmaa / vaaleanharmaa valkoraitainen (KK 2/1950, 32, 34, k1); vaaleanharmaa valkoraitainen (KK 4/1950, 30, k1); harmaaseen vivahtavat, lähes värittömät
(KK 2/1952, 40, k2); vaaleat, viileänsävyiset seinäpaperit (KK 4/1954, 35, k4); vaaleanharmaat seinäpaperit, paitsi ruokailunurkkauksen takaseinä tapetoitu valkea-harmaakuviollisella seinäpaperilla (KK 1/1955, 35, k3); tasakuvioiset seinäpaperit,
aivan vaaleanharmaat (KK 4/1955, 6, 4, k1).
9 Kellertävän harmaa (KK 1/1950, 32, k1; KK 3/1950, 32, k1); kellertävän valkoharmaa (KK 1/1951, 30, k4); kellertävät (KK
1/1954, 36, k1); kellertävät seinäpaperit, kuosiltaan tasaiset (KK 5/1954, 4, 38, k2); vaaleat seinäpaperit, paitsi yhdellä seinällä
kellertävät (KK 5/1954, 38, k3); hieman kellertävät seinäpaperit, paitsi takan vieressä pellavainen säkkikangas kiinnitettynä
tavallisen tapetin tapaan (KK 1/1955, 34, k2); Värisävy kellertävänharmaa jäi minulle hieman arvoitukseksi. Tarkoitettiinko
sillä harmaata tapettia, jossa oli keltaista kuviointia vai tarkoitettiinko sillä kellertävää vihertävänharmaata. Nähdäkseni kellertävänharmaata värisävyä on ainakin sekoittamalla mahdotonta saada aikaan, mutta optisesti sekoittamalla värisävy on toki
tehtävissä.
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kukkaikkuna toi olohuoneeseen riittävästi vihreyttä. Pääasiallisesti seinäpintojen käsittelyssä suositeltiin
varovaisuutta, mutta värikokeiluja ei kuitenkaan aivan kokonaan tyrmätty.
Käytännöllisten, valoisuuden tärkeyttä painottavien ohjeiden ohella vedottiin myös tunnelmallisiin tekijöihin. Pastellisävyisellä konetapetilla on vieläkin runsaasti ystäviä, todetaan ”Käsinpainettu seinäpaperi
elää taas” -artikkelissa. ”Eikä kukaan voine kieltää etteikö sellainen tapetti olisi sopiva tausta nykyisille,
linjoiltaan yksinkertaisille huonekaluillemme. Vaalea, yksivärinen tapetti on rauhallinen ja viileä, mutta silti
kodikas. Sen pintakäsittelyssä on usein päästy varsin korkeaan tulokseen: hyvinkin vaalea, yksivärinen
tapetti luo rosoisella pinnallaan vissin lämmön tunnun ympärilleen. Se on elävä ja ystävällinen.” (KK 3/1952,
35–36.)

Kuva 113. Tampereen Tapettitehtaan kilpailun satoa. Malli täyttää
Nummen ”effektipaperille” asettamat vaatimukset.

Kuva 114. Raidallinen ”efektipaperi” Tampereen Tapettitehtaan
kokoelmista.

Kuvio yleensä ja voimakaskuvioinen tapetti erityisesti puhuttavat. ”Hillityn yksivärisen konetapetin rinnalle
on viime vuosina ilmestynyt kuviollinen käsinpainettu tapetti. Samalla tavalla kuin arkkitehtuurissa on nykyisin todettavissa vissiä suuntausta takaisin romantiikkaan, samoin tapetteihin pyritään luomaan rikkautta
ja rehevyyttä. Sen etsiminen on synnyttänyt nykyaikaisen käsinpainetun tapetin, johon meidän päiviemme
taiteilija on painanut raffinoidun leimansa. Sellaisena se parhaillaan valloittaa maaperää kaikissa eurooppalaisissa maissa.” (KK 3/1952, 35–36.) Kuviollisuudesta varoitetaan artikkelissa ”Värit luovat yleissävyn”,
jossa todetaan, että kuviollisten seinäpaperien kanssa ei voi käyttää kuviollisia verhoja. ”Eläimillä, jotka
etsivät luonnosta turvaa, on suojaväri tarpeen, mutta sisustamisessa ei saa koskaan noudattaa tätä periaatetta. Jokaisen värin ja esineen on päästävä oikeuksiinsa.” (KK 2/1948, 31). Myös Lieto varoittelee suurikuviollisista, värikkäitä seinäpapereita suosivasta tanskalaisvirtauksesta. Hänen mukaansa näin erottuva
linja ei sovi joka kotiin. Oikeuksiinsa nämä värikkäät komistukset pääsevät Liedon mukaan suuren huoneen
peräseinällä ja tekevät ”hauskan vaikutuksen”. (Lieto, KK 3/1949, 7.) Aineistossa onkin muutama yksittäinen
räväkämpi ehdotus Kysykää me vastaamme -palstalla. Kirjahyllyseinälle ehdotetaan iloista ja voimakaskuvioista tapettia ja muut seinät suositellaan tapetoitaviksi rauhallisella ja kuviottomalla tapetilla.10 Näin suurikuviollinen tapetti näkyisi kirjahyllyn läpi niistä kohdin, joissa ei ole kirjoja. ”Onnistuneinta kuitenkin lienee,
jos vain yksi selvästi rajoitettu seinä tai seinän osa peitetään kuviollisella, värikkäällä käsinpainetulla tapetilla
ja muihin seiniin vedetään yksiväriset konetapetit tai maali. – – Modernien, vaaleiden huonekalujen taustana käsinpainettu tapetti on varsin sovelias. Samoin se viihtyy sirojen antiikkihuonekalujen läheisyydessä.
Sen sijaan maalausten, tekstiilien ja muiden taideteosten ripustaminen vaatii erittäin huolellista harkintaa.
Varminta on, että kuviollinen seinä jätetään vapaaksi kaikista taideteoksista: hienostunut käsinpainettu
tapetti vastaa jo sinänsä tekstiiliä, on vain varsinaista kuvakudosta halvempi. Tässä nykyajan kodinperustaja
ja käsinpainettu tapetti löytävätkin usein toisensa: missä ei ole ripustamisen arvoisia taideteoksia, siellä
10 Vastauksessa suositeltiin lisäksi tilan mahdolliset ”faneeriovet” lakattaviksi, mutta peilioviin maalausta pidettiin parempana

vaihtoehtona (KK 4/1951, 36, 38, k3).

153

Jälleenrakennuskauden kaupunkikodin väritys

romanttinen käsinpainettu tapetti on seinän paras elävöittäjä – vieläpä paljon kauniimpi ja arvokkaampi
kuin joku ”käsinmaalattu seinätaulu”.” (KK 3/1952, 36.) Kuvion käyttö sisustuksessa vaatii hyvää makua.
Lukija johdatellaan suhtautumaan suopeasti kuviolliseen tapettiin, mutta luopumaan koriste-esineistä ja
ennen kaikkea harrastelijataiteesta, johon vähättelevä ”käsinmaalattu seinätaulu” -ilmaus viittaa.

Kuva 115. Kuvassa näkyy kenttä Agaard Andersenin suunnittelemaa tapettia
Rut Bryckin ja Tapio Virkkalan kodin seinällä.

”Vaikea on mennä sanomaan, mikä maa on nykyajan kuviollisen tapetin ensimmäiseksi markkinoille sysännyt. Yleisesti ollaan kuitenkin sitä mieltä, että tanskalainen käsinpainettu tapetti edustaa tällä hetkellä
alansa korkeinta tasoa. Myös Ruotsissa monet teollisuuslaitokset ovat ryhtyneet niitä tuottamaan onnistunein tuloksin. Eikä meillä suomalaisilla ole mitään syytä hävetä omia käsinpainetuitamme: nykyajan korkea
koristetaiteellinen tasomme on jättänyt jälkensä myös niihin. – – Kaikissa maissa on kukka käsinpainetun
tapetin yleisin koristeaihe. Kukka yksin tai ryhmässä yhden värin varaan muotoiltuna – useinkin kermanvärisellä pohjalla nuoren koivun vihreä kukka-aihe. Taikka sitten kukkasommitelma painettuna usealla värillä,
kuitenkin niin, että yksi väreistä on hallitsevana. Tämä viimemainittu on nykyisin suosituin varsinkin Tanskassa, Englannissa ja Ranskassa. Värit eivät rönsyile enää 20-luvun vuolaaseen tapaan, vaan tämän päivän
taiteilija on loihtinut paletistaan hienostuneet värivaikutelmat, jotka väliin yllättävät rohkeudellaan ja raikkaudellaan. – – Oman ryhmänsä muodostavat edelleen geometriset tapetit. Voikin sanoa, että käsinpainetuissa tapeteissa esiintyvät kaikki ne aiheet, jotka rikkaina muunnoksina olemme tavanneet ornamentiikassa yleensä.” (KK 3/1952, 36.)
Mikä sitten oli tämä kavahdettu tapettimaailman tanskalaisvirtaus? Airi Partio kertoo artikkelissaan ”Seinäpaperit elävät jälleen”, että tanskalaisten mielestä uusasiallisen tyylin mukaiset vaaleaksi maalatut seinät
näyttävät kolkoilta. Tanskassa oli aivan tavallista, että yksi seinä oli verhoiltu voimakaskuvioisella, muusta
pinnasta erottuvalla tapetilla. ”Tapettien aiheissa suosittuja ovat kasvistosta saadut aiheet, mutta viiva-,
tähti- ja pilkkuaihetta käytetään myös viehättävissä värisävytyksissä.” Partion mukaan tanskalaiset tapettifirmat järjestivät tapettikilpailuja, joihin arkkitehdit, taidepiirtäjät ja -maalarit osallistuivat. (Partio, KK
3/1948, 24, 29.) Artikkeliin liittyy kuvia tapeteista, joista yhden suunnittelijaksi mainitaan Arne Jacobsen.
Airi Partion artikkelin kuvituksena oleva Aagaard Andersenin suunnittelema tapetti näkyi Rut Brykin ja
Tapio Virkkalan kodin seinällä11.

Kuva 116. Sama Andersenin suunnittelema tapettimalli kuin kuvassa 115.
Tapettia kuvataan tyypilliseksi moderniksi seinäpaperimalliksi.

11 Brykistä ja Virkkalasta kertovassa artikkelissa mainitaan vain, että tapetti on tanskalaista, mutta suunnittelijaa ei kerrota

(Halme, KK 1B/1948, 13).
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Arkkitehti-lehdessä 9/1954 esitellään kahden eri yrityksen, Sanduddin Tehdas Oy:n tapettipiirustuskilpailun12 ja Tampereen Tapettitehdas Oy:n mallipiirustuskilpailun13, tuloksia. Kilpailussa menestyneet ehdotukset ovat pääasiallisesti hillittykuvioisia geometrisiä aiheita. Sanduddin Tehdas Oy:n kahdeksan palkitun
ehdotuksen joukossa raita–ruutu–vinoruutu-linjasta poikkesi vain kaksi työtä, joista toisessa oli viivapiirrostekniikalla tehtyjä kuumailmapalloja ja toisessa tyyliteltyjä talohahmoja. Tampereen Tapettitehdas Oy:n
kahdeksan palkitun mallin joukossa oli kaksi työtä, jotka poikkesivat tästä graafisesta linjasta. Näissä tapettimalleissa oli toistuva, pieni lehtiaihe. Vain yhdessä palkituista ehdotuksista oli selkeästi naivistinen esittävä
kuva-aihe.
Puulastukangas seinällä
Vaaleasta linjasta poikkeavaa erottuvaa seinäpinnan käsittelyä edustavat myös puuaineiset kankaat. Esimerkiksi yksiön perällä olevan alkovinurkkaus neuvottiin verhoilemaan lattiasta kattoon puulastukankaalla tai
kukallisella tapetilla. Piirroskuvissa oli esitetty käytettäväksi ”puulastukangasta”. Ratkaisun perusteena oli
lämmön saaminen syvennykseen ja tarve erottaa alkovi huoneesta omaksi nurkkauksekseen. (KK 1B/1948,
32, k1.) Toisessa esimerkissä ikkunasyvennys oli verhoiltu ”sälekankaalla” (KK 2/1949, 17c). Tällaista puulastu- tai sälekangasta käytettiin myös sängyn takana puolikorkeana, seinää suojaavana verhoiluna14.
Kuva 117. ”Kaisla”,1. palkinto Lia Tikkanen, Tampereen Tapettitehdas Oy:n
mallipiirustuskilpailu.

Kuva 119. Kaislakankaalla verhoiltu seinäpinta.

Kuva 120. Puulastukankaalla verhoiltu seinäpinta sängyn takana.

12 1. palkinto Kirsti Ilvessalo, 2. palkinto Alli Palenius (tyylitelty taloaihe), jaetun 3. palkinnon sai kaksi Senja Muurimäen ehdo-

Kuva 118. Yleiskuva. Puulastukangas seinäpinnan verhouksena.

tusta ja yksi Eino Ruutsalon ehdotus, lunastukset saivat Liisa Heinämaa, Barbro Svedlin ja Veronica Leo (kuumailmapalloaihe)
kukin omalla ehdotuksellaan (Arkkitehti 9/1954).
13 1. palkinto Lia Tikkanen, 2. palkinto Vuokko & Antti Nurmesniemi, 3. palkinto Yrjö Koivula, lunastukset saivat Olga Butkevitsch, Brita Sandman (lehtiaihe), Vuokko & Antti Nurmesniemi, Ann-Mari Holmberg (lehtiaihe) ja Elisabeth Lindahl (esittävä) kukin omalla ehdotuksellaan (Arkkitehti 9/1954).
14 Näkyy kuvassa, mutta ei mainintaa tekstissä (KK 2/1949, 16a).
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Olohuoneen tapetit ulkomaisessa aineistossa

Kuva 121. ”Lautalattia toimii sekä alusrakenteena että lattianpäällysteenä. Yleisesti käytetty ja kaunis pinnan käsittelytapa on kuultovärjäys”.

Kuva 122. ”Linoleumi on nykyään eniten suosittu, kestävä ja käytännöllinen
lattianpäällyste. Se on helppo puhdistaa ja kiillottaa.”

Kuva 123. ”Parketti on lattianpäällysteistämme arvokkaimpia ja hyvin tehtynä
se on kaunis ja kestävä. Parketti vaatii huolellista hoitoa.”

Ruotsalaisessa sisustuskirjassa Vårt vackra hem on sisustusarkkitehti Erik Ullrichin artikkeli otsikolla Riktiga
tapeter (Ullrich 1949, 93–102), jossa esitellään sekä Yki Nummen mainitsemia optisia ja graafisia tapetteja että geometrisiä ja kasviaiheisia tapetteja. Tapeteista mainitaan suunnittelijan nimi sekä valmistaja.
Tanskalaiseksi (tarkempaa suunnittelijaa ei ole kirjattu) mainitaan hillitty geometrinen tapetti, jossa vaakasuuntaiset lyhyet viiva-aiheet muodostavat leveitä pystyraitoja. Tanskalaisessa sisustuskirjassa Moderne
Dask Boligkunst II on arkkitehti Bent Karlbyn artikkeli Moderne Danske Tapeter. Sen mukaan tämän tapetin suunnittelijoiksi paljastuvat Mogens Hammer ja Henning Molderhawer (Bernadotte & Lehm-Laursen,
1947, 123). Tanskalaisteoksessa esitellään myös muita hillittyjä tapetteja, mutta mukana on myös voimakkaita kasvi- ja tähtiaiheisia tapetteja. Arkkitehti Harald Fromin kirjoittaman artikkelin Interiører runsaassa
valokuva-aineistossa on useita kohteita, joissa huonetilan yksi tai useampi seinä on tapetoitu voimakaskuvioisella kasviaiheisella tapetilla. Vårt vackra hem -kirjassa on vain vähän huonetiloja kuvaavia valokuvia,
mutta silti mukaan mahtuu tiloja, joissa voimakaskuvioisia tapetteja on käytetty. Niin ikään ruotsalaisen
sisustuskirjan Bo i eget hus (Larsson & Larsson, 1950) olohuonetiloja esittelevissä valokuvissa näkyy voimakaskuvioisia tapetteja. Tässä teoksessa ei ole erityistä tapetteja käsittelevää artikkelia. Yleisluonnehdintana
voi todeta, että tanskalaisessa teoksessa on ehkä hieman enemmän esimerkkejä voimakaskuvioisten tapettien käytöstä kuin ruotsalaisissa. Huomionarvoista kuitenkin on, että suurimmassa osassa ruotsalaisissa
ja tanskalaisissa sisustuksissa seinät ovat yksiväriset. Seinäpintojen täsmälliseen väritykseen en voi ottaa
kantaa, sillä kuvat ovat lähes poikkeuksetta mustavalkoisia eikä kuvateksteissä ole kommentoitu huonetilan
väritystä.
Olohuoneen lattia- ja kattopintojen väritys
Lattiapinta muodostaa huoneen tärkeän perustason. Lattia on Olavi Liedon mukaan se perusta, johon
koko huoneen sisustus rakennetaan. Hän suosittelee kaikkien huoneiden lattian väriksi samaa, jotta huoneiston kokonaistunnelma saadaan säilymään. Lattian väriksi Lieto suosittelee tummahkoa väriä, mielellään
lämmintä ruskeaa, joka hänen mukaansa korostaa lattian ”vankkaa tuntua”. (Lieto, KK 3/1949, 7.) Leena
Nummi ei pitänyt ruskeasta. Hän harmittelee mattoja käsittelevän artikkelin yhteydessä lattioiden ankeita
värejä: ”Lattioiden värit ovat tunnetusti liiankin usein epäonnistuneita, lattian peittona on parkettikorkkimatto tai likaisen värinen kovalevy. Miksi muuten vielä nykyisinkin niin usein lattia maalataan ruskeaksi,
vaikka liikkeissä on saatavana kauniita neutraaleja harmaita lattiaemalivärejä?” (Nummi, KK 4/1954, 26–27,
38.) Lattiapinnat olivat jälleenrakennuskaudella tyypillisesti ruskean tai harmaan sävyisiä ja materiaalit olivat
usein vaatimattomia. Lattioihin liittyvät neuvot ja ohjeet olivat varovaisia ja luonteeltaan käytännöllisiä. Ja
ulkonäkö jäi vähemmälle huomiolle.
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Itse tekeminen oli kunniassa, ja käteville oli aina tarjolla opastusta. Niksinä niille, joilla rahaa on niukasti,
Mikko Kekoni ehdottaa muovilakalla käsiteltyä kovakuitulevyä, jonka aluslaudoitus on tehty höylätyn ponttilaudoituksen sijasta raakalaudasta. Kun laudat ladotaan rakosaumoin hieman irti toisistaan, saadaan aikaan
natisematon lattia. Kekoni ei pidä tätä muovilakalla lakattua kovakuitulattiaa kauniina, mutta suosittelee
sitä edullisuuden vuoksi. Se on lisäksi paras alusta, jos tulevaisuudessa haluaa päällystää lattian linoleumilla
tai muovimatolla.15 Lohdullinen tilapäisyyden ajatus viestii ajan niukkuudesta.
Linoleumi oli Väinö Leivon mukaan jälleenrakennusaikana suosituin, kestävin ja käytännöllisin lattianpäällyste. Vahvistukseksi linoleumin suosiosta Leivo mainitsee: ”Linoleumin kysyntä ylittää nykyään moninkertaisesti tuottajien toimitusmahdollisuudet.” Linoleumi on Leivon mukaan helposti puhtaana pidettävä
ja soveltuu hyvin vaativiinkin tiloihin, jos värit valitaan huolellisesti.16 Linoleumi on suosikki, mutta puulattiakin pitää pintansa. Mikko Kekoni painottaa, että vanha rehellinen puulattia on paras lattianpäällyste
omakotitalojen olohuoneissa, ”mikäli pyritään säästämään siinä missä talon kestävyyden kannalta voidaan”.
Ainoana haittapuolena hän näkee ponttisaumojen rakoilun. Tähänkin hän antaa kittausohjeen ja neuvoo:
”Kun talo on kokonaan kuivunut ja asettunut, voidaan puulattian päälle kiinnittää linoleumi ja miksi ei myös
muovi. Jos ”rahat eivät tee kiusaa”, voi olohuoneen lattian päällysteeksi käyttää monia muita aineita, puuparkettia tms.” (Kekoni, KK 1/1954, 12.)
Aineistossani lattiasta on hyvin vähän mainintoja. Puisesta lattiapinnasta todetaan, että pinta on luonnonvärinen ja lakattu tai lakattu puulattia tai vaalea parketti, mutta puulajia ei mainita17. Yhtä kodinsisustajaa neuvotaan muuttamaan tumma lattiapinta vaaleanharmaaksi, koska se on valoisa ja kodikas. Toisessa kohdassa
tummanharmaata18 pidettiin parempana, mutta materiaaleista ei tarkemmin mainita. Yhdessä ohjeessa
neuvotaan laittamaan lattiaan vaaleanruskehtava linoleumi (KK 2/1950, 32–34, k1). Toisessa ohjeessa beigesävyistä mattoa pidetään hyvänä ja joissakin suositaan ruskeaa korkkimattoa19. Toisaalta lattiassa suosittiin
väreinä neutraaleja ruskeita ja harmaita, vaikka niitä toisaalta pidettiin vaisuina ja mitäänsanomattomina.
Lattiamateriaalin valintaa käsiteltiin Kaunis Koti -lehdessä huomattavasti vähemmän kuin seinäpintojen maalausta tai tapetointia. Toki seinän maalaus tai tapetointi oli halvempi ja nopeampi urakka kuin lattiamateriaalin uusiminen. Jälleenrakennuskauden lattiamateriaaliin kohdistuneet odotukset jäivät selkiintymättä.

15 Tämä on Kekonin mukaan Kuitulevykomitean suosittelema edullinen rakenneratkaisu (Kekoni, KK 1/1954, 12).
16 Tavallisimmiksi linoleumin paksuimman I-luokan sävyiksi mainitaan ”Jaspé, Granit, Moiré, Inlaid Parkett sekä värilliset tai

ruskeat Walton-laadut” (Leivo, KK 4/1950, 23).

17 (KK 2/1949, 34-35, k3; KK 3/1950, 32, k1, 34, k3; lakattu, KK 1/1951, 30, k4; KK 4/1951, 36, 38, k3).
18 Vaaleanharmaa (KK 1/1950, 32, k1); tummanharmaa (KK 2/1954, 4, 6, k1).
19 Beige korkkimatto (KK 1/1954, 36, k1); ruskea korkkimatto (KK 3/1953, 6, k1).
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Maalattu puulattia oli jälleenrakennuskauden puurakenteisissa tyyppitaloissa tyypillisin lattiamateriaali.
Museoviraston keruuarkiston kyselyn 39 aineistossa toiseksi suosituin lattian pintamateriaali oli niin
sanottu korkkimatto, jota kutsuttiin myös korvikematoksi. Muutamissa tapauksissa lautalattia oli myös
lakattu tai mäntyöljyvernissattu. Aineistossani esiintyi myös kovalevypintaisia, maalattuja lattioita, joiden
päälle myöhemmin asennettiin korkkimatto. Muutamissa vastauksissa mainittiin, että lattia maalattiin ruskeaksi, siniharmaaksi tai harmaaksi, ja toisissa mainittiin myös tuotteen maalin kauppanimi, joka oli Permo.
(MV, keruuarkisto, kysely 39, 1994, kysymys 37.) Tikkurilan maalitehtaan Permo-maalin mainos ja värikartta 1940-luvulta osoittavat, että kyselytutkimuksen maalien värit pitivät hyvin yhtä Permon värikartan
kanssa.

Kuva 124. ”Linoleum on kaupunkioloissa käytetyin lattiapäällys.”

Ruotsalaisen eri lattiamateriaaleihin keskittyneen arkkitehti Ture Velven kirjoittama kirja Golv kuuluu Hem
i Sverige -kirjasarjaan (1952). Arkkitehti-lehden kirja-arvostelussa M. af S. toteaa kirjasta: ”Lukemattomat
uudet lattiamateriaalit, joita esiintyy ulkomaiden markkinoilla ja joita tuotaneen pian meillekin, saavat
ammattimiehet epäröimään, kun hänen on määrättävä erilaisten huoneistojen lattiat. Yllä mainittu kansantajuinen, mutta silti perusteellinen ja pätevä, lattioita koskeva kirja tarjoaa meille juuri ne neuvot, joita
tarvitsemme materiaalin valintaan, ja sitä paitsi ohjeita lattian laskemisesta ja pintakäsittelyistä.” (Arkkitehti 11/1953, 37.) Arvostelijan kommentti ”lukemattomista uusista lattiamateriaaleista” kuvaa suomalaisen
lattiamateriaalivalikoiman niukkuutta verrattuna Ruotsin valikoimiin. Ture Velve kommentoi hieman ylimielisesti, että yleensähän olohuoneeseen valitaan joko tammista lauta- tai sauvaparkettia. Hän toki myöntää,
että se on kestävä ja kaunis, mutta vaatii hoitoa ja huolenpitoa. Tammiparketin hinnasta Velve ei mainitse
mitään, mutta ottaa huomioon vuokra-asunnoissa asuvien tilanteen, sillä vuokralainen ei juuri voi vaikuttaa
asunnon lattiamateriaaliin. Tasokkaissa vuokra-asunnoissa on myös tammilattia, mutta vaatimattomissa
olohuoneissa käytetään linoleumia. Asian ei tarvitsisi kuitenkaan olla näin. Velven mielestä linoleumi on
olohuoneessa tarkoituksenmukainen ja hyvin elämää sietävä materiaali, ja valitsemalla tilan kokonaisilmeeseen sopivanvärisen linoleumin olohuoneesta tulee persoonallinen. Tammi on hänen mukaansa elegantti,
mutta linoleumi on tarkoituksenmukainen. Velven mukaan kuusi- tai honkalaudasta tehty ponttilautalattia on myös varteenotettava vaihtoehto. Pintakäsittelyksi hän ehdottaa vernissausta. Myös niin sanottu
veneenkansilattia, jossa ponttisaumat on massattu, on Velven mukaan mielenkiintoinen vaihtoehto. Hän
mainitsee myös lattiamateriaalina kalkkikiven, jota hän pitää lämpimänä ja helppohoitoisena. (Velve 1952,
19–25.) Ruotsalaisen esimerkin lattiat olivat laadukkaampia kuin suomalaiset saman ajan lattiaratkaisut,
kuten M. af S. kirjan arvostelussaan toteaakin. Linoleumilla oli Ruotsissa selvästi nostetta ja se miellettiin
modernin kodin lattiamateriaaliksi.
Katot jäivät aineistossani lattioitakin vähemmälle huomiolle. Tarkastelemassani aineistossa on hyvin vähän
mainintoja kattopinnoista. Noin puolet aineistoni valokuvista on kuvattu siten, että kattopinta ei näy
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Kuva 125. Tikkurilan väritehtaiden värikartta, Permo-lattiamaalin mainos 1940-luvulta
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Kuva 126. Tikkurilan väritehtaiden Permo-lattiamaalin värikartta 1940-luvulta.
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Kuva 127. Niukka kappa. Ikkunaverhosommitelma vuodelta
1948.

kuvassa lainkaan. Jos kattopinta näkyy kuvassa, se on tyypillisimmin vaalea. Kysykää me vastaamme -palstalla on vain yksi maininta paneloidun katon lakkaamisesta, ja kahdessa muussa kohdin kattoa on ehdotettu maalattavaksi luunvalkoiseksi tai valkoiseksi.20 Olavi Lieto suosittaa artikkelissaan ”Värit luovat viihtyisyyttä” kattopintaan valkoista, ”koska näin aikaansaadaan kevyt ilmava tunne huoneeseen” (Lieto, KK
3/1949, 7). Jälleenrakennuskauden puurakenteisissa tyyppitaloissa valkoisen kattopinnan ohella käytettiin
myös lakattua tai mäntyöljyvernissattua paneelipintaa. Näitä pientalotyyppejä kartoittaneen Museoviraston keruuarkiston kyselyn 39 aineiston valkoiset kattopinnat olivat maalattuja pinkopahvi tai Haltex- tai
Enso-levypintoja. Aineistossa esiintyi myös muutamia valkoiseksi maalattuja ponttilautakattoja. Puunväriseksi kattopinnat oli jätetty noin kolmasossa niistä tapauksista, joissa katon käsittelystä oli mainittu. (MV,
keruuarkisto, kysely 39, 1994, kysymys 37.) Olohuoneen kattopinta oli tyypillisimmin pinnaltaan sileä ja
väriltään valkoinen. Myös paneloituja kattopintoja käytettiin, mutta niiden käyttö painottui enemmän puurakenteisiin pientaloihin.
Olohuoneen verhot

Kuva 128. Niukka kappa ja lyhyet sivuverhot. Ikkunaverhosommitelma vuodelta 1948.

Jälleenrakennuskaudella ikkunaverhosommitelmat olivat hyvin niukkoja. Olohuoneen valoisuutta arvostettiin. Oli tärkeää, että päiväsaikaan ikkunasta pääsi mahdollisimman paljon luonnonvaloa huoneeseen.
Kukkaikkunan viherkasvitkin vaativat luonnonvaloa. Sirkka Tarumaa toteaa yksikantaan: ”Eiköhän valkoinen verho ole edelleenkin varmin keino antamaan ilmavuutta ja pehmentämään ikkunaviivaa. Nykyisin niin
yleisen suosion saavuttaneet painetut verhot saattavat olla hyviä, mutta useimmiten ne ovat liian riemunkirjavia ja huonosti piirrettyjä.” Tarumaa ottaa kantaa myös verhojen sijoitteluun: ”Vanha tapa kehystää
ikkuna samalla verhokankaalla on liian kaavamainen.” Tämän sijaan hän kannustaa sijoittamaan verhot epäsymmetrisesti. (Tarumaa, KK 2/1953, 28.) Kysykää me vastaamme -palstalla suositeltiin, että verhot olisivat
esimerkiksi kirjoituspöydän kohdalla lyhyet ja parvekkeen oven kohdalla pitkät (KK 2/1954, 6, k3). Nämä
verhosommitelman epäsymmetriaan liittyvät ohjeet ovat linjassa jälleenrakennuskaudelle yleisemminkin
tyypillisen sisustukseen ja sen väritykseen liittyvän epäsymmetrisyyden ihanteen kanssa.
Verhojen värimaailma sitoutui tapettien hillittyyn väriskaalaan. Värikkäistä, voimakaskuvioisista painokankaista puhuttiin paljon, mutta käytännössä verhot olivat Kysykää me vastaamme -palstan aineiston perusteella hyvin hillittyjä, väriltään vaaleita ja usein myös ohuita. Vuosikymmenen ensimmäisinä vuosina oli
tyypillistä, että verhot olivat lyhyet, ulottuivat ikkunalautaan ja kokonaisuuteen kuului samasta kankaasta
valmistettu korkeudeltaan hyvin kapea kappa. Jos sisustajan varat antoivat myöten, verhojen suositeltiin
olevan runsaasti poimutetut. Vuoden 1952 loppupuolelta alkaen suositeltiin lähes poikkeuksetta koko ikku-

Kuva 129. Ikkunaverhosommitelma vuodelta 1953.

20 Lakattu. (KK 1/1951, 30, k4); luunvärinen valkea (KK 1/1954, 36, k1); valkoinen (KK 2/1954, 4, 6, k1).
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Kuva 130.

Kuva 132.

Kuva 131.

Kuvissa 130-133 verhokankaita vuosilta 1952–1953.
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Kuva 133.
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naseinän peittäviä verhoja ja erityisesti neuvoissa muistettiin mainita verholistan tai -laudan peittäminen
verhokankaalla. Valkoiset tai luonnonvalkoiset verhot olivat yleisimmin käytettyjä, ja värilliset verhot olivat
useimmiten keltaiset ja harmaat, ja niissä saattoi olla valkoisia kuvioita.21 Vain harvoin suositeltiin kuviollisia verhoja tai vahvoja väriyhdistelmiä, kuten ruskeavalkoraidallista kuosia.22 Aiemmin, vuosien 1949–50
Kysykää me vastaamme -palstan verhoissa, esiintyy erottuvia värejä kuten sinapinkeltaista ja siniharmaata.23 Vuoden 1948 Kaunis koti -lehden kysymyspalstalla ei juuri ole mainintoja verhoista, sillä materiaalipula
oli vielä kova. Niissäkin maininnoissa, joita löysin, verhot suositeltiin tekemään lakanakankaasta tai kotikutoisesta valkoisesta palttinasta.24
Olohuoneen ja hallin tai eteisen välisenä oviverhona näytettiin ikkunaverhoja paksumpia ja värikkäämpiä
verhoja, joiden väriskaala oli tyypillisimmin sinisen tai vihreänvoittoinen.25 Myös makuualkovin tai ruokailunurkkauksen erottamiseen käytetty kangas oli ikkunaverhoa paksumpaa ja usein värikkäämpääkin kuin
ikkunaverhot.26 Syvemmällä huonetiloissa luonnonvalon vapaa kulku ei ollut enää määräävä, vaan väri ja
21 Valkoiset (KK 1/1951, 30, k2; KK 2/1951, 32–33, k3; KK 2/1952, 38, 40, k1; KK 3/1952, 40, k1; KK 1/1954, 36, k3); vaaleat,

Kuva 134. Pitkät verhot vuodelta 1948,

22
23
24
25

26

ohutta kauniisti laskeutuvaa kangasta (KK 4/1954, 34, k1); vaaleaa villakangasta (KK 3/1955, 4, k1); valkoinen villakangas
(KK 1/1955, 34, k1; KK 3/1955, 4, k2; KK 2/1950, 32–34, k1); valkoista raidoitettua kangasta, raidat tehty eri sidosten avulla
(KK 2/1950, 34, 36, k3); valkoiset, kappa toistaa oviverhojen värejä (KK 3/1950, 33, k2); valkoinen, osin keltavalkoinen (KK
3/1951, 32, k2); valkoiset tai vaaleankellertävät (KK 3/1951, 32, 34, k3); melko ohutta vaaleankellertävää kangasta (KK1/1952,
40, k2); kellertävät (KK 4/1952, 41, k2;KK 3/1953, 6, 40, k2; KK 2/1954, 66, k2); kellertävää kotikutoista kangasta (KK
4/1953, 4, 6, k1); vaaleankellertävää yksiväristä villakangasta (KK 4/1955, 6, 4, k1); pienikuvioista kellertävää kangasta (KK
4/1950, 30, k3); kelta-valkoraidalliset verhot (KK 4/1949, 38, k2; KK 3/1952, 42, k3; KK 5/1954, 38, k3; KK 1/1955, 34, k2);
kelta-valkoraidallista puuvillakangasta (KK 4/1955, 6, 4, k2); luonnonvaaleat verhot, (KK 1/1950, 32, k1); kelta-luonnonharmaaraidalliset verhot, raidat pystyyn (KK 2/1950, 32, k2); luonnonvärisiniraitaiset verhot, raidat pitkittäin (KK 1/1950, 33,
k3); vaaleanharmaat (KK 2/1953, 44, 46, k2; KK 3/1954, 35, k1; KK 5/1954, 4, 38, k2; KK 1/1955, 35, k3); luonnonharmaata
Lombardia-kangasta (KK 1/1954); vaaleanharmaata, kauniisti laskeutuvaa villa- tai vistrakangasta (KK 2/1954, 46, k1; 36,
k1); vaaleanharmaata villakangasta (KK 2/1955, 4, 38, k1); harmahtavaa painettua kangasta (KK 3/1950, 34, K3); harmaata
valkearaidallista kangasta (KK 4/1954, 34, k2); valkaisematonta tai luonnonväristä pellavaa (KK 3/1953, 6, k1; KK 4/1954, 35,
38, k5; KK 5/1954, 4, k1; KK 4/1955, 6, 4, k3).
Kuviolliset (KK 4/1951, 32, 36, k2; KK 4/1951, 36, 38, k3); ruskeavalkearaidalliset (KK 1/1954, 36, k2); vaaleanruskeavalkoraidalliset verhot (KK 4/194934, k1).
Siniharmaat valkoisin painokuvioin (KK 2/1949, 34–35, k3); vaaleat, sinapinkellertävät, painokankaiset, joissa aurinkoinen ja
valoisa tunnelma (KK 3/1949, 32, 34, k2); sinapinkeltaiset, valkoiset painokuviot (KK 3/1950, 32, k1).
Verhot lakanakankaasta, lyhyet, ikkunalautaan ulottuvat (KK 2/1948, 34–35, k3); valkoista palttinaa, ikkunalautaan asti ulottuvat (KK 1B/1948, 32–33, k1).
Luonnonharmaata kotikutoista paksua villakangasta (KK 4/1954, 34, k1); et:n ja oh:n välillä luonnonvaaleatummansiniraitaiset villakangasverhot (KK 3/1950, 32, k1); suurikuviollinen, painettu, pääväreinä sininen ja vihreä, vain toisella sivulla (KK
4/1950, 30, k3); tummanvihreää kotikutoista kangasta (KK 5/1954, 4, 38, k2); syvänvihreä verho oh:n ja työh:n välille (KK
3/1950, 34, k3); tummansininen tai vihreänharmaa, lastenmh:n ja mh:n oviaukkoihin (KK 3/1950, 33, k2); ruokailusopen oviaukossa Kaj Franckin suunnittelema verhokangas: siniharmaalla pohjalla suuria valkoisia kukkaraitoja (KK 2/1950, 32–34,
k1).
Vuodetila erotettiin lämpimänkeltaisella paksulla verholla (KK 1/1954, 38, k3); ruokailunurkkaus erotettiin vihertävällä verhoilla (KK 1/1955, 35, k3).
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materiaalintuntu olivat merkitsevämpiä. Ikkunaverhot liittyivät seinäpintoihin, oviverhot yhdistyivät enemmän kalusteiden ja mattojen värimaailmaan.

Kuva 135. Parvekkeen oven edessä on oviverho, ja ikkuna on peitetty vain
sälekaihtimella.

Sälekaihtimet tarjosivat uudenlaisen tavan säädellä luonnonvalon pääsyä sisätiloihin. ”Entäpä, jos ratkaisisi
kesäasun – säleverhoilla. Säleiden asennolla voidaan säätää huoneen valaistus auringon suunnasta riippuen
ja kuitenkin näkyvyys huoneesta ulos on esteetön. Ei ole välttämätöntä hankkia huonekaluihin irtopäällisiä, koska sälekaihtimien avulla voimme saada huoneeseen riittävästi valoa ja kuitenkin säästyä auringon
säteiltä.” Artikkelissa kerrotaan vielä, kuinka sälekaihtimet on myös helppo puhdistaa. Sälekaihtimet ovat
viime vuosina saaneet artikkelin kirjoittaja Lea Nevanlinnan mukaan enemmän suosiota, kun on siirrytty
vääntyilevistä puusälekaihtimista plastic-emaloituihin kevytmetallisäleisiin ja samalla myös mekanismia on
parannettu. Ainoana varjopuolena hän mainitsee sälekaihtimien kalliin hinnan. (Nevanlinna, KK 2/1953, 16.)
Sälekaihtimet eivät heti saaneet varauksetonta vastaanottoa, sillä Kysykää me vastaamme -palstan aineistossa, sillä sälekaihtimia suositellaan vain kerran ja silloinkin hillityn painokankaan kanssa (KK 2/1952, 40,
k2). Sälekaihtimien aika oli vasta tulossa.
Hyvän maun mukaista oli, että ikkunaverhojenkin tuli olla hillityn väriset (KK 1/1949, 32, k1). Painokankaista
kertovia artikkeleita oli paljon Kaunis Koti -lehdessä27, mutta kuviollisten verhojen käyttöön ei kuitenkaan
kannustettu Kysykää me vastaamme -palstan sisustuksissa. Kyseessä saattoi olla ammattilaisten pelko siitä,
että kansan maku ei ole riittävän hyvä arvioimaan, missä määrin ja missä kohdin kuviollisia tekstiilejä, tässä
tapauksessa verhoja, olisi hyvä käyttää.
Ruotsalaisessa sisustuskirjassa Vårt vackra hem tekstiilitaiteilija Astrid Sampe-Hultberg varoittelee kodin
tekstiilejä käsittelevässä kappaleessa käyttämästä kukkaikkunan verhoina kukkakuvioista kangasta, sillä
se on ”tårta på tårta”. Sampe-Hultbergin mukaan geometrisesti kuvioidut verhokankaat tuovat kasvien
luonteen parhaiten esiin. Vaikka luvussa esitellään paljon uusia painokankaita, silti Sampe-Hultberg varoittelee sisustusten liiallisesta kuviollisuudesta. Hän pitää hyvinä kauniisti laskeutuvia vaaleita pellavaverhoja
ja vaaleita puuvilla- tai puuvillasekoitekankaita. Astrid Sampe-Hultberg ei kaihda perinteisiäkään ruudullisia
verhojakaan.28 Sampe-Hultberg käsittelee myös oviverhokankaita, joiden tulee olla hauskan näköisiä ja riittävän paksuja eristääkseen ääntä. Tähän tarkoitukseen hän ehdottaa joko hyvin seinäpintoihin sointuvia tai
tilaan enemmän väriä antavia kuviollisia, esimerkiksi kasviaiheisia, kankaita. (Ullrich 1949, 142–146.) Läntisessä naapurimaassamme oltiin hyvin pitkälle samaa mieltä kankaiden värityksestä ja kuoseista kuin meillä.
27 Esimerkiksi ”Koti kesäpukimissa” (Hausmann, KK 2/1952, 6–8); ”Paljon kuvia painokankaista! Painokankaat tuovat väri-iloa”

(Ratia, KK 2/1951, 10–11, 34).

28 Esimerkiksi Uppslan ja Jönköpingin seudun kudonnaisia hän pitää mielenkiintoisina. Itsestään selvänä hän pitää Carl Larsonin

Sundbornin sisustustyyliin kuuluvien verhojen legitiimiä asemaa.
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Suomessa suhtautuminen perinteisiin kudontakuoseihin oli ehkä hieman varautuneempaa kuin Ruotsissa,
vaikka kotikutoisia kankaita sinänsä suosittiin.
4.2.2 Oleskelu olohuoneessa

Kuva 136. Seurusteluryhmä olohuoneessa.

Seurusteluryhmä oli keskeisellä sijalla olohuoneessa. Oleskeluryhmä sijoitettiin mielellään huoneen suurimman ikkunan tuntumaan. Jos sohva oli vuodesohva tai sohvaksi naamioitu heteka, istuskeluryhmä siirrettiin
sohvassa nukkujaa ajatellen vedottomampaan ja rauhallisempaan paikkaan, ja ikkunan ääreen sijoitettiin
esimerkiksi kirjoituspöytä. (K. H., KK 2/1948, 29.) Olof Ottelin tähdentää: ”Muutenkin on seurusteluryhmän oltava niin tarkoituksenmukainen ja viihtyisä kuin suinkin, kirjojen, aikakauslehtien ja radion tulee olla
käsien ulottuvilla.” (Ottelin, KK 1/1950, 9.) Oleskeluryhmän tuli luoda puitteet viihtyisälle olemiselle. Sen
tuli palvella ”rentoutumista ja lepoa, tarjota sija ajattelemattomalle istuskelulle tai pienille nokkaunille”.
Arkkitehti Sirkka Tarumaan mukaan on myös ”– – erittäin virkistävää katsella lehtiä, kuunnella radiota,
neuloa, jutella, olla toimelias, aktiivinen kuin ajanvietteeksi – –” (Tarumaa, KK 2/1953, 24).
Suomessa olohuoneeseen kohdistui monia toiminnallisia paineita, sillä asunnot olivat perhekokoon nähden
pieniä verrattuna ruotsalaisiin tai tanskalaisiin olohuoneisiin. Ruotsalaisessa sisustuskirjassa Bo i eget hus ja
tanskalaisessa Moderne Dansk Boligkunst -kirjan olohuoneissa ei ollut nukkumismahdollisuutta, sillä topatut
sohvat oli suunniteltu vain istumiskäyttöön. Tarkastelemistani teoksista vain ruotsalaisessa Vårt vackra hem
-sisustuskirjassa yksiöitä ja kaksioita tarkastelevassa osiossa nukkuminen olohuoneessa otetaan huomioon.
Sänkysohva oli sekä mainittu että piirretty pohjapiirrokseen. (Ullrich 1949, 10–16.) Nukkumismahdollisuuden puuttuminen selittyy sillä, että suuremmissa asunnoissa, joissa tilaa oli enemmän, nukkumista ei tarvinnut integroida olohuoneen toimintoihin. Muuten olohuoneen toiminnallisuus ja kalusteiden ryhmittelyn
periaatteet olivat hyvin samankaltaiset kuin Ruotsissa.
Oleskeluryhmän istuimet

Kuva 137. Seurusteluryhmää kutsuttiin myös oleskeluryhmäksi.

Vaatimattomassa ja vauraammassakin kodissa istuskeluryhmä koostui keskenään erilaisista istuimista. Vielä
1920-luvulla yleisestä kalustosisustamisesta oli luovuttu, ja 1930-luvun alkupuolella funktionalismi tuomitsi Werner Westin mukaan ”kalustot” kuolemaan. ”Kahden vuosikymmenen etsimisen ja kokeilun jälkeen olemme vähitellen tulleet ”parittomien” huonekalujen aikakauteen, jossa nyt elämme”, toteaa West.
(West, KK 4/1954, 14–17.) Epäsymmetria nojatuolien valinnassa ja sijoittelussa oli yhteinen piirre lähes
kaikkien tarkastelemieni kohteiden olohuoneissa. Olof Ottelinin mukaan lukuisat sisustus- ja taideteollisuusnäyttelyt olivat lisänneet tätä joustavaa sisustusajattelua kehittymisessä. ”Melkeinpä järjestelmällisesti
on niissä esitetty sohvaryhmiä, jotka on muodostettu keskenään erityyppisistä huonekaluista. On käytetty
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Kuva 138. Yleiskuva oleskeluryhmästä.

Kuva 139. Yleiskuva olohuoneesta, etualalla oleskeluryhmä.

esimerkiksi mukavaa, pehmustettua nojatuolia ja sen seurana rottinkituolia tai muuta kevyttä, vain irtonaisella istuintyynyllä varustettua tuolia. Kokoavana huonekaluna on esiintynyt erilaisia, monipuolisesti
käyttökelpoisia sohvia.” (Ottelin KK 1/1950, 8.) Tämä ilmiö oli trendikkyydessään salliva: vanhat ja uudet
huonekalut voitiin hyödyntä, eikä sisustuksen uudistaminen vaatinut kokonaisten kalustojen hankkimista.
Kaksi nojatuolia saattoi olla keskenään samanlaisia ja keskenään samanvärisellä kankaalla verhoiltuja29,
mutta ne olivat eri paria sohvan kanssa. Vaikka vanhat huonekalut hyväksyttiin osaksi sisustusta, asiakkaiden omistamia sohvakalustoja vieroksuttiin ja heitä kehotettiin miettimään pienikokoisemman ja siromman
huonekalun hankkimista. ”Ns. pormestarit, ts. rehvastelevat, kolossimaiset jäännökset menneitten aikojen
herrainhuoneista ovat onneksi jo kaikkialta häviämässä, ja tarkoituksenmukaisempia istuimia kysellään yleisesti. Pormestarit viihtyvät kömpelyydessään ja ikävine kangaspäällisineen huonosti nykyaikaisissa, valoisissa huoneistoissa.” (Ottelin, KK 1/1950, 8.) Viesti oli selvä: yksittäisiä vanhoja kalusteita sopi yhdistellä
uusien kalusteiden kanssa, mutta kokonaisia kalustoja ei hyväksytty. Tämä sama kielteinen linja näkyy myös
pohjoismaisessa sisustuskirjallisuudessa30. Edes näihin ”pormestareihin” kuuluneita yksittäisiä kalusteita ei
toivotettu tervetulleeksi.
Oleskeluryhmän kokonaan pehmustetuissa ja villakankaalla verhoilluissa tuoleissa oli sirot, alaspäin kapenevat puiset jalat, toisissa myös puiset käsinojat. Selkänojan korkeus vaihteli korkeammista ”korvalapullisista”
selkänojista matalampiin malleihin. Samassa istuskeluryhmässä saattoi olla kaksi erilaistakin kokoverhoiltua
nojatuolia. Jos nojatuolit olivat tyypiltään samanlaisia, kehotettiin sisustajaa ainakin päällystämään ne erivärisin kankain. Seurusteluryhmän koostuminen erilaisista kalusteista ja ryhmän epäsymmetrinen väritys
olivat tyypillisiä myös tanskalaisissa ja ruotsalaisissa sisustuksissa.31 Vuosina 1948–1951 istuskeluryhmän
tuoleista yksi oli rottinkiaineinen korituoli, jossa oli irtotyyny istuimen ja selkänojan pehmikkeenä. Vuodesta 1952 vuoteen 1955 rottinkituoli mainittiin vain satunnaisesti.32 Käsinojallinen pinnatuoli, taivutetusta
puusta tehty satulavyötuoli, safarituoli tai yksi ruokapöydän pikkutuoleista, jossa vain istuin oli pehmus29 2 kpl rottinkituoleja (KK 2/1948, 32, vk/mv); 2 kpl Aallon nojatuoleja (KK 3/1948, 34, k3); ei mainita tyyppiä (KK 3/1948, 13,

vk/mv; KK 3/1949, 6, vk/mv; KK 2/1950, 32, 34, k1, 32, k2; 34,36, k3); Kaksi identtistä nojatuolia määrättiin erotettavaksi:
toinen takan eteen, toinen kirjahyllyn viereen lukunurkkaukseen (KK 3/1950, 33, k2); kaksi pormestarintuolia (KK 4/1950,
30, k3); muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki vuosien 1951–1955 sohvaryhmät olivat epäsymmetrisiä kalusteiltaan ja
värityksiltään.
30 Uusien ja vanhojen kalusteiden ja erilaisten kalusteiden yhdistely näkyvät hyvin ruotsalaisten Bo i eget, Vårt vackra hem ja tanskalaisen Modernen Dansk Boligkunst sisustuskirjojen kuvituksessa ja mainintoina teksteissä.
31 Värillinen laveerattu piirros, jossa etualalla on punainen sohva ja sininen ja vihreä nojatuoli (Larsson & Larsson, 1950, sivujen
64 ja 65 välissä oleva värillinen lisälehti); erilaisesti kalusteista koostuva sohvaryhmä (Ullrich, 1949, 39, yläkuva); Sohvan ja
nojatuolin muodostama ryhmä, josta kuvateksti kertoo, että samantyyppisiin kalusteisiin saa aikaan vaihtelua verhoilemalla
kalusteet eri tavoin. Mustavalkoisesta kuvasta voi päätellä, että kalusteet ovat keskenään eriväriset (Ullrich, 1949, 40).
32 Rottinkinen tuoli on lähes poikkeuksetta jokaisessa olohuoneessa tarkastelemieni Kaunis koti -lehtien valokuvissa. Kysykää me
vastaamme -palstan aineistossa vuosina 1948–51 ja tuoleissa oli usein värikäs istuintyyny. Tästä eteenpäin rottinkituolista on
satunnaisia mainintoja. (KK 1/1952, 40, k1; KK 2/1952, 38, 40, k1; KK 1/1954, 36, k1; KK 1/1954, 36, k2; 4/1954, 35, k4; KK
5/1954, 4, k1; KK 5/1954, 38, k3; KK 1/1955, 34, k1).
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tettu, saattoi olla yksi istuskeluryhmän tuoleista.33 Oleellista oli vielä 1940- ja 1950-lukujen taitteessa,
että kokonaisuuteen kuului keskenään mahdollisimman erilaisia tuoleja. Myöhemmin 1950-luvun puoliväliä kohden tuolien muodon erilaisuutta ei niinkään korostettu, vaan epäsymmetria keskittyi väritykseen.
Oleskeluryhmän istuimien muoto muuttui kulmikkaammaksi.

Kuva 140. Pieni seurusteluryhmä.

Tuoliryhmää täydensi ainakin vauraissa kodeissa kovahko, kokonaan topattu ja villakankaalla verhoiltu
sohva, jossa oli nojatuolien tapaan sirot puiset jalat. Sohvan oli suotavaa olla eriparia tai ainakin eri väriä
kuin tuolit. Symmetrinen sohvaryhmä on harvinainen poikkeus aineistossani.34 Jos sisustajalla oli samaa
sarjaa oleva sohvaryhmä35, se ehdotettiin hajautettavaksi asunnon eri tiloihin tai toimintoihin36. Usein neuvottiin myös verhoilemaan sohvaryhmän kalusteet erivärisin kankain. Vaatimattomissa kodeissa, joissa
olohuone oli myös nukkumiskäytössä, heteka toimitti sohvan virkaa. Arkisimmillaan hetekan päällä oli
vain päiväpeite, mutta se oli sijoitettu osaksi istuskeluryhmää sohvan tapaan. Vuodevaatteet sijoitettiin
hetekan pyörälliseen alaosaan ja kiinteäjalkaisen osan patjan päälle ommeltiin istuin- ja helmakangas sekä
selkänojaksi kovahkot, samalla kankaalla verhoillut tyynyt37. Heteka oli muunnelma vuodesohvasta: päiväksi
kahden ihmisen täysimittaiset sängyt oli naamioitavissa sohvan kaltaiseksi kalusteeksi. Vuodesohvia, joita
kutsuttiin makuu- tai sänkysohviksi38, käytettiin rinnan hetekoiden kanssa.
Rottinkia ei voi olla mainitsematta, kun puhutaan luonnonmateriaaleista ja niiden värityksestä. Artikkelin otsikon mukaisesti ”Rottingin suosio kasvaa” sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari kertoo rottinkituolin
33 Joukkoon saattoi kuulua myös safarituoli, jossa neljän tolppajalan välille on kiinnitetty nahkanauhat käsinojiksi ja istuin ja sel-

34
35

36
37

38

känoja ovat runkopuiden ympärille pingotettu nahkaa tai kangasta. En ole aineistossani huomannut safarituolia kutsuttavan
tällä nimellä, mutta kuva-aineistostani olen sellaisen kyllä löytänyt, muun muassa värivalokuvassa (KK 2/1953, 23). Tanskalaisessa ja ruotsalaisessa kirjallisuudessa tuoli kyllä esiintyy: arkkitehti Kaare Klintin suunnittelema safari-tuoli (Bernadotte
& Lehm-Laursen, Moderne Dansk Boligkunst 1946, 154); safarituoli (Bernadotte & Lehm-Laursen, Moderne Dansk Boligkunst
II 1947, 199, yläkuva; 220, alakuva); arkkitehti Elias Swedbergin suunnittelema ”Safari-stol” (Ullrich, Vårt vackra hem 1949,
35).
Symmetrinen sohvaryhmä oli vain seuraavassa neljässä vastauksessa, mikä on noin 4–5 % Kysykää me vastaamme -palstalla
käsitellyistä olohuoneista (KK 1/1951, 30, k2; KK 1/1951, 30, k2; KK 1/1953, 42, k3; KK 5/1955, 4, 6, k1).
Kokonaiset sohvakalustot olivat usein tyylikalustoja, kuten uusrokokookalusto (KK 1/1950, 12b) tai biedermeyerkalusto (KK
4/1950, 23b), tai sitten kalusto oli uudehko ja sen verhoilu hyvässä kunnossa. Esimerkiksi Askon pormestarikalustosta todetaan Kysykää me vastaamme -palstalla, että myöhemmin sohvan voisi verhoilla eriväriseksi (KK 3/1950, 33, k2). Verhoilun
lykkäämisessä oli ilmeisesti kyse rahasta ja verhoilukankaan huonosta saatavuudesta.
Sisustajaa neuvottiin siirtämään toinen sohvakaluston nojatuoleista ompelupöydän yhteyteen (KK 1/1949, 33, k3); Vain kahdessa tapauksessa kokonaista sohvakalustoa ei ehdotettu hajautettavaksi (KK 2/1949, 34–35, k3; KK 3/1950, 32, k1).
Hetekassa helmakangas, ei selkänojatyynyjä (KK 1B/1948 32–33, k1); hetekassa helma ja selkätyynyt (KK 1/1949, 32, k1,
32–33, k2; KK 2/1949, 34, k1; KK 3/1949, 32, k1, 32,34, k2; KK 1/1950, 32, k1; KK2/1950, 32, 34, k1, 34,36,k3); hetekassa
selkätyynyt, helmasta ei mainintaa (KK 1/1951, 30, k4; KK 1/1954, 36, k1, KK 2/1954, 6, k2 (vierasmajoitukseen); KK 4/1954,
34, k1; KK 4/1954, 34, k2; KK 4/1954, 35, 38, k5 (vierasmajoitukseen)).
Sänkysohva (KK 2/1948, 11, vk/mv; KK 3/1948, 12, vk/mv; 17b, vk/mv; KK 3/1949, 11b, vk/mv); makuusohva (KK 4 /1949,
34, k1); vuodesohva (KK 2/1953, 44, 46, k2; KK 3/1953, 6, 40, k2; KK 4/1953, 4, 6, k1; KK 2/1954, 4, 6, k1; KK 4/1954, 35, k4;
KK 2/1955, 4, 38, k1; KK 4/1955, 6, 4, k1).

166

4.2 Olohuoneen väritys

Kuva 141. Ruotsalaisen 1940- ja 1950-luvun taitteen olohuone. Torsten Claesonin akvarellityö. Olohuoneen sohvaryhmän
istuimet ovat "eri paria", ja niiden väritys on epäsymmetrinen.
Kuva 143. 1950-luvun puolivälin jälkeen huonekalujen linjat suoristuivat.
Kuva 142. Yleiskuva olohuoneesta, seurusteluryhmä ikkunan edessä.
Yrjö Kukkapuron nojatuolit ja itse tehty sohvapöytä.
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Kuva 145. Arkkitehti Viggo Boesen suunnittelema rottinkituoli.

hyvistä ominaisuuksista ja monipuolisista käyttökohteista. Tuoli tuntuu sopivan kohteeseen kuin kohteeseen arkkitehtipari Aallon Villa Maireasta Asplundin Göteborgin raatihuoneeseen. (Ollinkari. KK 1/1949,
22–24.) Rottinkituoli esiintyy myös useissa Arkkitehti-lehden 1940- ja 1950-lukujen taitteen sisustuksissa.
Edellä oleskeluryhmän kalusteiden tarkastelun yhteydessä kävi selvästi ilmi, että rottinkituoli kuului luontevana osana kodin kuin kodin sisustukseen. Kaunis koti -lehdessä oli loppuvuodesta 1951 erityinen artikkeli, jossa käsiteltiin eri tapoja pehmustaa rottinkituoli. Rottinkituolissa oli monesti vain ohut verhoiltu
istuinpehmuste. Lisänä saattoi olla selkänojan taakse laitettava irtotyyny, joka joskus oli ripustettu nauhoin roikkumaan selkänojaan. Rottinkituolin verhoilu ei saanut viedä huomiota tuolin sulavalinjaisesta ja
ilmavasta yleisilmeestä. (SED KK 4, 1951, 14–15.) Rottinki oli suosittua myös ulkomailla. Tanskalaisessa
sisustuskirjassa Moderne Dansk Bolgkunst on erillinen artikkeli Spanskrørsmøbler, joka käsittelee rottinkikalusteiden historiaa ja esittelee tuolien tanskalaisia suunnittelijoita. Artikkelista ilmenee, että rottinkituolien suunnittelun painopiste oli vuosien 1934–1940 paikkeilla ja että rottinkituolit ovat olleet siitä
lähtien suosittuja kaikissa Pohjoismaissa, ja myös Englannissa, Hollannissa ja USA:ssakin. Kirjassa esitellään
tanskalaisarkkitehtien suunnittelemia rottinkituoleja. Myös arkkitehti Arne Jakobsen oli käsitellyt teemaa
suunnittelemalla rottinkituolin vuonna 1937. 39
Oleskeluryhmän matto
Matolla oli keskeinen rooli oleskeluryhmän muodostuksessa. Suuri matto kokosi istuskeluryhmän kalusteet kokonaisuudeksi lähes poikkeuksetta. Matoista Olavi Lieto puhuu termillä ”lattiamatot”, joita hänen
mukaansa ”lienee alkujaan valmistettu lattiavedon vaikutuksen estämiseksi”. Maton värien ajatellaan
elävöittävän sisustusta ja antavan miellyttävän pehmeyden tunteen niillä käveltäessä. ”Valitsemalla lämpimän värin mattoon tehostuu sen lämmittävä tarkoitus.” (Lieto, KK 3/1949, 7; KK 2/1948, 31.) Leena
Nummi pahoittelee jälleenrakennuskaudella yleisiä epäonnistuneita ja tunkkaisia lattioiden värityksiä, ja
toteaa: ”Onnistuneella matolla voi hieman korjata vaikutuksen tunkkaisuutta ja rauhoittaa kokonaisuutta.”
(Nummi, 4/1954, 26–27, 38.) Matot olivat hyvin suurikokoisia. Liedon käyttämä ilmaus ”lattiamatto” vie
ajatukset koko lattian seinästä seinään peittävään yhtenäiseen tekstiilimattopintaan, mutta asiayhteydestä
voi päätellä, että hän ei kuitenkaan viitannut näin peittävään lattiapinnan käsittelyyn. Ei ollut tavatonta,
että perheellä oli jo ennestään 2 x 3 metrin kokoinen olohuoneen matto ja sen lisäksi suositeltiin vielä
hankkimaan toinenkin, hieman pienempi matto luomaan viihtyisyyttä ja rytmittään olohuoneen toimintoja
erillisiksi kokonaisuuksiksi. Armi Ratia puuttuu kuitenkin suurikokoisten mattojen epäkäytännöllisyyteen

39 Muita artikkelissa mainittuja arkkitehteja olivat professori, arkkitehti Kay Fisker, arkkitehti Tyge Hvass, arkkitehti Jorgen

Røhweder (useita malleja), arkkitehti Viggo Boesen (useita malleja), arkkitehti Tove Kindt-Larsen ja arkkitehti Flemming
Lassen (Lehm-Laursen 1947, 173–184).
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Kuva 146. Heteka-sänky.

Kuva 147. Hetekan verhoilua.

Kuva 149. Askon vuodesohva. ”Askon vuodesohvassa on makuuvaatteiden säilytyspaikka pehmustetun istuimen alla – käytännöllinen yksityiskohta, joka valitettavasti rumentaa sohvan ulkonäköä. Asko tuottaa markkinoille saman sohvatyypin
ilman käsinojia ja epäilemättä se näyttää paremmalta.”
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Kuva 148. Heteka-sohva: vekattu helmakangas ja irrallinen, kulmikas selkätyyny.

Kuva 150. J. C. Bomanin vuodesohva. "Paras ratkaisu usein ajankohtaisen muunnelma-vuodesohvan kysymykseen on J. C. Bomanin yksinkertainen, arvokas ja mukava sohva.”
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siivottaessa.40 Suuren maton luoma viihtyisyys priorisoitiin, eikä epäkäytännöllisyys-argumentti vedonnut,
kuten tarkoituksenmukaisuuden estetiikan hengessä olisi voinut kuvitella.

Kuva 151. Oleskeluryhmän matto.

Karvalankamatto oli olohuoneen seurusteluryhmän alla suosituin. Karvalankamatto oli luonteeltaan arvokas. Se oli joko sileä, helmipoimittu tai nukallinen ryijymatto 41. Matto oli 1940- ja 1950-lukujen taitteessa
tyypillisesti pitkänukkainen, luonnonvaalea karvalankamatto42 , jossa saattoi olla suurehko vinoruudullinen
tai muu hillitty kuviointi43. Karvalankamatto oli Leena Nummen mukaan myös kodikas (Nummi, KK 4/1954,
26–27, 38). Maton kuviollisuudesta varoitetaan: kuviollista tuolia ja mattoa ei voi yhdistää, vaan jommankumman on oltava yksivärinen (Lieto, KK 3/1949, 7; KK 2/1948, 31). Värikkäitä mattoja käytettiin myös,
mutta niitä neuvottiin käyttämään hyvin harkitusti. Sisustajaa suositeltiin käyttämään värikästä mattoa vain,
jos sen lähellä oli hillityn värisiä huonekaluja (KK 1B/1948, 32–33, k1). Aineistossani esiintyy värikkäitä mattoja huomattavasti vähemmän kuin vaaleita, luonnonvärisiä, luonnonharmaita ja ruskeita. Värikkäiden mattojen skaala ulottuu lämpimästä kylmään, mutta värit ovat usein sävyltään murrettuja, eikä kirkkaita perusvärejä juuri esiinny.44 Räsymattokin hyväksytään olohuoneeseen, jos karvalankamaton hankkiminen ei ole
mahdollista. Räsymatto on luonteeltaan iloinen ja värikäs, ja se on tyypillinen arkimatto.45 Olohuoneeseen
suositellaan kuitenkin lähes poikkeuksetta karvalankamattoa. Sirkka Tarumaa korostaa, että matot tulee
hankkia aina ennen huonekalutekstiilien valintaa, sillä niiden ”löytäminen on suhteellisesti vaikeampaa ja
toisaalta tällä alalla saattaa olla käänteentekevä yllätys tarjolla” (Tarumaa, KK 2/1953, 28). Mattoihin kiinnitetään paljon enemmän huomiota kuin lattiamateriaalin valintaan. Suuri matto paikkaa tilannetta ja peittää
ison osan usein vähemmän mieluisaa olohuoneen lattiaa.
40 Ratia ehdottaa, että iso ryijymatto voisi koostua kahdesta kappaleesta, tällöin saumaa ei huomaisi ja maton saisi pudisteltua

ilman muuttomiestä (Ratia, KK 1/1951, 14–15).

41 Sen voi asettaa kuinka edustavaan huoneeseen tahansa. Parhaimmillaan sileä karvalankamatto on yksivärisenä väripintana,
42

43

44

Kuva 152. Oleskeluryhmän kalusteet sijoitettiin maton äärelle.

45

mieluimmin luonnonvärisenä. Värikkääksi kudottu matto on arkisempi. Helmipoimitussa matossa kudelangasta on poimittu
silmukoita. Ryijymatto ja fossiilimatto (lyhyt- ja tuuheanukkainen) ovat nukkamattoja. (Nummi, KK 4/1954, 26–27, 38.)
Karvalankamattoa kutsuttiin myös nukkamatoksi tai ryijymatoksi, jonka väritys oli vaalea tai luonnonvärinen, ei mainintaa
kuviosta (KK 1/1951, 30, k2; KK 3/1951, 32, k2; KK 2/1952, 40, k2; KK 3/1952, 42, k3; KK 4/1952, 41, k2); luonnonharmaa
(4/1951, 32, k1; 2/1952, 38, 40, k1; 4/1953, 4, 6, k1; KK 2/1954, 4, 6, k1; 2/1954, 6, k2; 1/1955, 35, k3); vaaleanharmaa (4/1955,
6, 4 k3); ruskea tai ruskehtava (KK 4/1951, 36, 38, k3; KK 1/1952, 40, k1; KK 3/1953, 6, k1; 1/1954, 36, k3; KK 4/1954, 35, k4;
KK 4/1954, 35, 38, k5; KK 5/1954, 38, k3; KK 1/1955, 34, k1; KK 3/1955, 4, k2).
Sohvaryhmän alla on iso vaaleahko karvalankamatto, jossa on hillitty kuvio (KK 1B/1948, 10 vk/mv, 17, vk/mv; KK 2/1948,
18–19, vk/mv; KK 3/1948, 13, vk/mv; KK 3/1948, 17a, vk/mv; KK 3/1948, 19,vk/mv; KK 1/1949, 18, vk/mv ja 32–33, k2; KK
2/1949, 18c, vk/mv; KK 3/1949, 7, vk/mv ja 32, 34, k2; KK 1/1950, 13a, vk/mv, 17, vk/mv ja 32, k, 33, k3; KK 2/1950, 32, k2;
KK 3/1952, 33, k2; KK 4/1950, 23c, vk/mv).
Värikkäät matot: keltaharmaa, kellanharmaa, keltaisen harmaa, kellertävä: (KK 1/1952, 40, k2; KK 1/1954, 36, k1; KK 4/1954,
34, k1; KK 3/1955, 4, k1); sinapinkeltainen (4/1955, 6, 4, k2); lämpimän punainen nukkamatto (KK 4/1952, 40–41, k1); vihreä
(KK 2/1954, 6, k3); sinivihreä/merenvihreä (3/1954, 35, k1; KK 4/1955, 6, 4, k1); tummansininen (KK 5/1954, 4, 38, k2; siniharmaa KK 3/1951, 32, 34, k3; KK 2/1952, 40, k2; KK 2/1953, 44, 46, k2).
Nummen mukaan se on onnistunein palttinaksi kudottuna ja rytmillisesti toistuvine väriraitoineen tai yksivärisenä eläväksi
meleerattuna. Kaikki matonkuteet värjätään samassa väriliemessä. (Nummi. 4/1954, 26–27, 38.)
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Ruotsalainen tekstiilitaiteilija Astrid Sampe-Hultberg on kirjan Vårt vackra hem kodin mattoja käsittelevässä
osiossa lähes yhtä mieltä suomalaisten kollegojensa kanssa mattojen tekotavoista, erityyppisten mattojen
sijoitteluperiaatteista ja liiallisen kuviollisuuden vaaroista. Vaikka hän varoitteleekin mattojen liiallisesta
kuvioinnista, ruotsalaiset mattoesimerkit ovat huomattavasti kirjavampia kuin suomalaisten artikkelien
kuvituksessa esiintyvät mattomallit. (Ullrich 1949, 145, 147, 151–152.) Sampe-Hultbergin artikkeli innoitti
mitä ilmeisimmin Kaunis koti -lehden mattoartikkelien kirjoittajia, sillä niin samansuuntaisia artikkelin sisällöt olivat.

Kuva 153. Villanukkamatto.

Kuva 154. Helmipoimittu karvalankamatto.

Kuva 155. Sileä, hillitysti kuvioitu karvalankamatto.
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Oleskeluryhmän valaistus
Maton ohella olohuoneen seurusteluryhmää yhdisti valon piiri, joka kokosi oleskelijat ympärilleen. Olohuoneen valaistus perustui pääasiassa paikallisvalaisimiin. Sirkka Tarumaa painottaa, että valaistuksen tuli
palvella toimintaa: rentoutumisen ja levon luo tuli järjestää pehmeää, miellyttävää ja täysin häikäisemätöntä
valoa, ja lukemista ja ompelemista varten tarvitaan suunnattavaa paikallisvaloa. (Tarumaa, KK 2/1953, 25.)
Lisa Johansson-Pape toteaa, että valaisin on päivänvalon – ikkunan – korvike. Hänen mukaansa kodin
valaisimen tarkoitus on nimenomaan luoda riittävästi valoa siihen paikkaan, jossa sitä tarvitaan. Tunne ja
tunnelma seurasivat itsestään. ”Oikea ja riittävä sähkövalaistus on kodin viihtyisyyden suurin tekijä. On
huolehdittava, että huoneen yleisvalaistus on miellyttävä ja paikallisvalot tarvetta vastaavia.” (KK 1/1951,
28.) Jälleenrakennuskauden kodin valaisinten valonlähteenä on hehkulamppu, jonka valo on väriltään lämpimänsävyistä kellertävää. 1950-luvulla myös loisteputkivalaisin teki tuloaan tavallisiin koteihin, ja sitä käsitteleviä mainoksia näkyy lehdissä runsaasti. Kodin oleskelutilan valaisimen valonlähteeksi se ei kuitenkaan
raivannut tietään.
Kuva 156. Seinäkiinnitteinen paikallisvalaisin.

Lähes poikkeuksetta jokaisessa Kysykää me vastaamme -palstan vastauksessa olohuoneen sohvapöydän
päällä on matalalle sijoitettu riippuvalaisin. Sisustajille annetuista ohjeista päätellen valaisimen sijoittaminen
matalalle on erityisen tavoiteltavaa. Yki Nummi ehdottaa valaisimen alareunan korkeudeksi istuvan ihmisen
päälaen korkeutta (n. 125–150 cm) (Nummi, KK 6/1954, 36). Poikkeustapauksissa korkeajalkainen pöytävalaisin korvaa riippuvalaisimen. Näissäkin tilanteissa kokonaisvaikutelma on visuaalisesti lähes identtinen,
sillä pöytävalaisimen valonlähde on suurin piirtein samalla korkeudella kuin matalalle asennetun riippuvalaisimen valonlähde. Sohvapöytää ei voi ajatella ilman siihen liittyvää valaisinta. Valaisin kohdistetaan pöydän
päälle kattokoukun ja pitkän sähköjohdon avulla, joka saa roikkua kiinnittämättömänä vapaasti irti kattopinnasta46. ”Tätä johtoa ei nykyisessä sisustuksessa edes pyritäkään naamioimaan, vaan sen annetaan riippua löyhästi.” (Aro, KK 4/1950, 27). Myös korkeussäädettävät hissivalaisimet47 ja sivusuunnassa liikuteltavat
pitkävartiset seinävalaisimet48 ovat suosittuja, sillä niiden avulla valonlähde saadaan lähelle oleskelijoita ja
tarvittaessa valaisimen sijaintia voidaan muuttaa kätevästi. Myöhemmin, 1950-luvun puolivälissä korkeajalkaiset pöytävalaisimet49 saavat enemmän jalansijaa. Jälleenrakennuskaudella valaisimen varjostimet ovat
rei’itettyä messinkiä, valkoiseksi tai harmaaksi maalattua metallia, vaaleaa puuvilla- tai lastukangasta tai
taiteltua paperia. 50 Myös niinestä suositellaan tekemään itse halpa ja hyvä valaisien. (KK 4/1953, 40.) ”Jos
46 (KK 1/1949, 18, vk/mv; KK 3/1949, 11c, vk/mv, KK 4/50, 27, vk/mv).
47 Hissivalaisin (KK 1/1949, 32, k1; KK 4/1949, 38, k2; KK 3/1950, 33, k2; KK 3/1951, 32, 34, k3; KK 4/1952, 40–41, k1); niini-

varjostiminen hissivalaisin (KK 2/1955, 4, 38, k1).

48 Pitkävartinen seinävalaisin (KK 1B/1948, 21; KK 2/1948, 34–35, k3; KK 3/1949, 7, vk/mv).
49 Korkeajalkainen pöytävalaisin (KK 3/1953, 6, 40, k2; KK 2/1954, 6, k2).
50 Kaikkia näitä varjostintyyppejä esiintyi tai suositeltiin tarkastelemassani Kaunis Koti-lehdessä julkaistuissa valokuvissa ja

Kysykää me vastaamme -palstan aineistossa tasavahvasti. Ainoastaan puusälekankaasta löytyi vain kaksi maininta, ja ne olivat
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Kuva 157. Sohvapöydän päälle asennettu riippuvalaisin.

tarvitaan voimakasta, paikallistettua valoa, ovat metallivarjostimet eli yksinomaan valoa suuntaavat varjostimet paikallaan. Valoa hajottavista materiaaleista lasi on paras. Silkkiä ym., esimerkiksi lastukudontaa,
käytetään melko hyvällä tuloksella.” toteaa Lisa Johansson-Pape (KK 1/1951, 28). Riippuvalaisimen ohella
myös lattialla seisova jalkavalaisin51 on tyypillinen paikallisvalaisin. Jalkavalaisin sijoitetaan tyypillisimmin
sohvaryhmästä hieman erilleen yksittäisen nojatuolin viereen tai sohvaryhmän kahden nojatuolin väliin.
Jalkavalaisinten varjostimissa suosituin näyttää olleen pellavakangasvarjostin, mutta tarkemmin määrittelemätöntä vaaleaa varjostinta esiintyy myös paljon. Tarkastelujaksoni loppupuolella vaaleita varjostimia
ruvettiin käyttämään entistä enemmän. Värikkäitä varjostimia ei juuri suosittu. Tästä on esimerkkinä se,
että asiakkaan jalkalamppua, jossa on sinivihreä varjostin, ei kelpuuteta uuteen sisustukseen (KK 3/1952,
40–41, k1). Metallivarjostimellisissa valaisimissa kupu saattaa olla ulkopuolelta värillinen, sillä jos valaisin on
sisäpuolelta valkoinen, ulkopuolen väripinta ei vaikuta valon väriin. Sirkka Tarumaa toteaa, että varsinaista
”yleistä kattovalaisinta” ei enää tarvita, kunhan paikallisvalaisimia on riittävästi (Tarumaa, KK 2/1953, 28).
Kysykää me vastaamme -palstan aineistossa rinnan paikallisvalaisinten kanssa käytetään edelleen myös kattopinnassa kiinni olevaa, hajavaloa antavaa plafondi-valaisinta52 . Yki Nummi suosittelee käyttämään myös
yhdistettyjä yleis- ja paikallisvalaisimia, jotka suuntaavat valon alaspäin kohdevaloksi mutta antavat myös
välillistä, katon kautta heijastuvaa yleisvaloa varjostimen avoinna olevasta yläosasta (esim. metallivarjostimet) tai hajavaloa valoa läpäisevän varjostimen läpi (esim. kangasverhotut varjostimet). (Nummi, KK
(KK 2/1948, 28; KK3/1950, 34, k3; 32, k2).

51 Puusälevarjostiminen lattialamppu (KK 1/1951, 30, k2); lattiavalaisin, yksi kirjahyllyn edessä, yksi sohvan vieressä (KK 2/1951,

32–33, k3); rottinkituolin vieressä jalkalamppu (4/1951, 36, 38, k3); oleskeluryhmän luona jalkalamppu (KK 2/1952, 38, 40,
k1); puusälevarjostimellinen jalkalamppu karmiininpunaisen nojatuolin vieressä (KK 2/1952, 40, k2); vaaleavarjostimellinen
jalkalamppu (paikkaa ei määritetty tarkemmin) (KK 4/1952, 41, k2); jalkalamppu, johon ehdotetaan punaisen sijaan vaaleanharmaalla kankaalla verhoiltua varjostinta (KK 3/1953, 6, 40, k2); nojatuolin vieressä pellavavarjostimellinen jalkavalaisin
(KK 4/1953, 4, 6, k1); suuren tummansinisen nojatuolin vieressä jalkavalaisin (KK 1/1954, 36, k3); kellertävällä huonekalukankaalla verhoillun nojatuolin vieressä pellavavarjostimellinen jalkavalaisin (KK 2/1954, 4, 6, k1; KK 3/1955, 4, k1); isoäidin tuolin vieressä hyvin vaaleanharmaalla kankaalla verhoiltu varjostin (KK 2/1954, 6, k2); toisen kellertävän nojatuolin
vieressä pellavakangasvarjostimellinen jalkavalaisin (KK 3/1954, 35, k1); nojatuolin vieressä pellavakangasvarjostimellinen
jalkavalaisin, keinutuolin vieressä vaaleanharmaavarjostimellinen jalkavalaisin (KK 4/1954, 34, k1); keinutuolin vieressä vaaleanharmaavarjostimellinen jalkavalaisin (KK 4/1954, 34, k2); rottinkituolin vieressä pellavavarjostimellinen jalkavalaisin
(KK 4/1954, 35, k4; KK 5/1954, 38, k3); pieni tuoli, jonka takana valkeavarjostimellinen jalkavalaisin (4/1954, 35, 38, k5);
vanhanaikaisen, tumman keinutuolin vieressä niinivarjostimellinen jalkavalaisin (KK 1/1955, 34, k1); joustinpehmustetun
penkin päädyssä lattiavalaisin (KK 1/1955, 34, k2); kirjahyllyjen edessä pellavavarjostimellinen jalkavalaisin (KK 1/1955, 35,
k3); keinutuolin vieressä pellavavarjostimellinen jalkavalaisin (KK 2/1955, 4, 38, k1); nojatuolin vieressä niinivarjostimellinen
jalkavalaisin (KK 3/1955, 4, k2); sohvan päädyssä valkeavarjostimellinen jalkavalaisin, nojatuolien välissä niinikangasvarjostimellinen jalkavalaisin (KK 4/1955, 6, 4, k1).
52 Plafondi (KK 3/1948, 16, vk/mv); yleisvalona ylöspäin käännetty laskostettu kartio (KK1/1950, 33, k3); laakea valaisin kiinni
kattopinnassa (KK 4/1951, 32, 36, k2; KK 4/1952, 41, k2; KK 2/1953, 44, 46, k2); kellertävä (KK 3/1953, 6, k1); kellertävä
opaalikupu (KK 3/1953, 6, 40, k2; KK 1/1954, 36, k1); opaalikupu (KK 1/1954, 36, k2); vekkivarjostimellinen valaisin (KK
5/1954, 4, k1); hieman kellertävä varjostin (KK 3/1955, 4, k1). Huomattavaa on, että yli puolessa tarkastelemistani Kaunis koti
-lehdessä julkaistuista valokuvista vuosilta 1948-1950 ei käy kattopintaa lainkaan. Siten matalalla olevat riippuvalaisimet
näkyvät paremmin kuin mahdolliset kattopinnassa kiinni olevat plafondi-valaisimet.
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6/1954, 12–13.) Valaistuksessa keskeistä ovat toiminnallisuus ja siten tarkoituksenmukaisuus. Valaisimet
sijoitetaan lähelle tekemisen ja seurustelun paikkoja. Koko huoneen tasaisesti valaisevia tehokkaita, hajavaloa luovia valaisimia ei suosita. Tämä tarkoituksenmukaisuuteen perustuva valaisemisen tapa, joka jättää
huoneen yläosat ja ei-toiminnalliset alueet hämäriksi, sallii varjonmuodostuksen ja viestii valolla kodikkaiksi
ja tunnelmallisiksi miellettyjä, ihmisen mittakaavaisia valon piirejä.
Erik Ullrich antaa hyvin samansuuntaisia valaistusohjeita teoksessa Vårt vackra hem. Hän kuvaa lyhyesti
kaksi periaatteellista olohuoneen valaistusratkaisua, joista ensimmäisessä hän ehdottaa ruokailuun ja työskentelyyn tarkoitetun pöydän päälle kattokiinnitteistän, varjostimellistä riippuvalaisinta (ei hissivalaisin).
Seurusteluryhmän yhteyteen tulee pöytä- tai jalkalamppu, ja yleisvaloksi laitetaan varjostimellinen kattovalaisin, jossa on pitkä johto, joka sallii valaisimen siirtämisen huoneen puolelta toiselle. Toisessa valaistusratkaisussa Ullrich ehdottaa ruokailuun ja työskentelyyn tarkoitetun pöydän päälle kattokiinnitteistä,
varjostimellista hissivalaisinta ja seurusteluryhmän yhteyteen kiinteää, riippuvaa pallovalaisinta sekä lukuvaloksi jalkalamppua. Jalkalamppua voidaan tarvittaessa siirrellä esimerkiksi työskentelypöydän luokse, jos
pöydällä ei ole varsinaista työpöytävalaisinta. (Ullrich 1949, 88.) Mårten J. ja Lena Larsson keskittyvät
enemmän luonnehtimaan Sirkka Tarumaan tapaan valon luonnetta eri toiminnan paikoissa. He ehdottavat
esimerkiksi levon paikkaan pehmeää, himmeää valoa ja toiminnalliseen, vapaa-ajanviettoon tarkoitettuun
olohuoneen osaan alaspäin suuntautuvaa kohdevaloa, joka on tehokkaampaa kuin lepoon varatussa paikassa, jne (Larsson & Larsson 1950, 64–65). Tanskalaisessa Moderne Dansk Byligkunst -teoksessa on oma
kappale, jossa esitellään valaistusta tai paremminkin valaisimia. Keskeisessä asemassa on Louis Poulsen &
Co:n tuotanto, josta suurin osa on arkkitehtien Vilhelm Lauritzenin ja Poul Henningsenin suunnittelemia.
Valaisinten varjostimet ovat metallia, lasia tai vekattua paperia. Ehkä hauskimpana erikoisuutena on klassinen PH-valaisin, jonka varjostimiin Henningsen on yhdistänyt vekattua paperia. (Bernadotte & LehmLaursen 1947, 95–112.)
Makukysymykset ovat esillä myös valaisimista keskusteltaessa. Keskustelua kodin piiristä -palstalla lukija
ihmettelee, miksi sisustusarkkitehdit eivät pidä kuin ”asiallisista” valaisimista? ”Nykyiset metalli-, lasi-,
niini-, pahvi- ym. valaisimet ovat ehkä tarkoituksenmukaisia, onpa niissä viimeksi mainituissa halpojakin,
mutta asiallisuutta ja siis sanoisimmeko järkeä palvellessaan ne unohtavat tunteen.” Kirjoittaja haikailee
muun muassa juhlavien kristallikruunujen perään. Lisa Johansson-Pape vastaa, että käyttöesine ja asiallisuus kuuluvat erottamattomasti käyttöesineen luonteeseen. Lisa Johansson-Pape ei tingi käytännöllisyyden
vaatimuksesta, mutta antaa muodollisesti luvan modernista tyylistä poikkeamiseen: ”Koska oikea ja riittävä
sähkövalaistus on kodin viihtyisyyden suurin tekijä, on ensin huolehdittava, että huoneen yleisvalaistus
on miellyttävä ja paikallisvalot tarvetta vastaavia. Sen jälkeen voi kukin lisätä oman makunsa ja tunteensa
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vaatimusten mukaan koristevalaisimia, joille ei aseteta valaisuvaatimuksia. (KK 1/1951, 28.) Viesti on selvä:
koristelemalla päätyy huonon maun kategoriaan.
Oleskeluryhmän pikkupöydät

Kuva 158. Sarjapöytä olohuoneen sohvapöytänä.

Olohuoneen kalustuksessa pikkupöytiä suosittiin. Jälleenrakennuskauden alkuaikoina 1940- ja 1950-lukujen
taitteessa oli tyypillistä, että sohvapöytä oli hahmoltaan hieman vinojalkainen ja nurkistaan pyöristettylinjainen53. Istuskeluryhmään liittyy usein sohvapöydän tapaisia, ”tupakkapöydäksi” kutsuttuja pikkupöytiä
tai sarjapöytä54. Pirkko Vaara toteaa artikkelissaan ”Apupöydät avuksi”: ”Nämä kevyet ja pieneen tilaan
sopivat pöydät ovat tarkoitetut emännän avuksi sekä ruoka- että kahvipöydän viereen asetettuna.”55 Sirkka
Tarumaa muistuttaa, että pöytiä tuli olla sananmukaisesti käden ulottuvilla, eli mukavuussyistä pöydille oli
ulotuttava vain kättä ojentamalla (Tarumaa, KK 2/1953, 24). Olof Ottelinilla on selvä mielipide: ”Ja viisaasti
tekee se, joka hankkii itselleen sarjapöytäryhmän” (Ottelin, KK 1/1950, 9). Sohva- tai pikkupöydistä mainitaan 1940- ja 1950-lukujen taitteessa yleensä vain, että ne olivat kokopuisia tai vaaleita. Jos puulaji mainitaan, se on lakattu koivu tai jalava56. Myös rottinkisia pikkupöytiä, joissa on lasikansi57, käytetään sohva- tai
sivupöytinä. Jalavan ja koivun ohella muodoiltaan kulmikkaammiksi muuttuviin pikkupöytiin aletaan 1950luvulla suositella jalopuuta, kuten teak-, mahonki-, pähkinä- tai iroko-viilua58. Tavoitteena on, että kaikki
olohuoneen pöydät olisivat mahdollisuuksien mukaan samaa puulajia. Usein pikkupöydälle ehdotetaan
paikallisvalaisinta, jota kutsutaan pöytävalaisimeksi.59. Sohvapöydän tapaan myös pikkupöytien yläpuolella
53 Lähes kaikissa tarkastelemissani Kaunis koti -lehdessä julkaistuissa valokuvissa ja Kysykää me vastaamme -palstan piirrosku54
55
56

Kuva 159. Ryhmäkuva pikkupöydistä: suorakulmaisia, pyöristettylinjaisia ja
pyöreitä pöytiä.

57
58

59

vissa vuosina 1948–1950 pöydät ovat kokopuisia, ja niiden kannet ovat pyöristettylinjaisia suorakaiteita, joissain tapauksissa
pyöreitä. Niissä on alaspäin kapenevat ja hieman ulospäin harittavat, bambimaiset jalat.
Sarjapöytä koostuu usein kolmesta erillisestä ja erikokoisesta pikkupöydästä. Kaksi pienempää pöytää voidaan sijoittaa suurimman pöydän alle ja näin säästää tarvittaessa myös tilaa.
Vaara jatkaa, että sarjapöytien ei suinkaan aina tarvitse olla päällekkäin ja asennossa, vaan yksi pöytä toimii puhelinpöytänä
eteisessä, toinen yöpöytänä makuuhuoneessa ja kolmas kukkapöytänä olohuoneessa (Vaara, KK 3/1951, 12–13).
Sisustusarkkitehti Olli Borgin mukaan koivu erittäin sopivana huonekalupuuna on eniten käytetty. Tosin hän pahoittelee vaalean koivupuun arkuutta. (KK 2/1948, 9.); jalava (KK 2/1948, 18–19, 34–35, k3; KK 3/1948, 30–31, k1;KK 1/1950, 13b; KK
3/1950, 33, k2; KK 3/1950, 34, k3; KK 2/1954, 6, k2; KK 4/1954, 35, 38, k5; KK 5/1954, 4, k1; KK 1/1955, 34, k1; KK 2/1955,
4, 38, k1; KK 4/1955, 6, 4, k3).
Rottinki (KK 2/1948, 28a; KK 2/1950, 20b; KK 4/1953, 4, 6, k1).
Jalava tai mahonki (KK 2/1952, 38, 40 k1); mahonki (3/1953, 6, 40, k2); mahonki tai pähkinä (KK 2/1954, 4, 6, k1); pähkinä (KK
3/1955, 4, k1; KK 4/1955, 6, 4, k1); teak (KK 2/1954, 6, k3; KK 3/1954, 35, k1; 4/1954, 35, k4; KK 1/1955, 34, k2; KK 1/1955,
35, k3 (jalat mustaksi maalattua terästä); KK 4/1955, 6, 4, k2); koivu tai iroko (KK 5/1954, 38, k3); jalopuu (KK 2/1952, 40, k2;
KK 4/1952, 40–41, k1).
Pöytävalaisin kirjahyllyn edessä tupakkapöydällä (KK 1/1951, 30, k2); sohvan päädyssä pöytälamppu (KK 4/1952, 40–41, k1);
lehtipöydällä korkeajalkainen, niinivarjostimellinen pöytävalaisin (KK 3/1954, 35, k1); harmonin päällä pieni valkeavarjostimellinen pöytävalaisin (KK 4/1954, 34, k1); pienellä pyöreällä sivupöydällä valkeavarjostiminen pöytävalaisin (KK 5/1954, 38,
k3); sohvan päädyssä nelikulmainen pikkupöytä, jolla kellertävävarjostiminen pöytävalaisin (KK 1/1955, 34, k1); pianon päällä
valaisin (KK 1/1955, 35, k3); kirjakaapin päällä valkeavarjostiminen pöytävalaisin (KK 3/1955, 4, k2); nojatuolien välissä sarjapöydät, jonka päällä korkeajalkainen valkeavarjostimellinen pöytävalaisin (4/1955, 6, 4, k3).
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saattaa olla matalalle sijoitettu riippuvalaisin. Pikkupöydät ovat Ruotsissa ja Tanskassa hyvin samanhahmoisia kuin edellä esittelemissäni esimerkeissä. Tosin pikkupöytiin ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota kuin
suomalaisissa sisustusjulkaisuissa.
Tarjoiluvaunu60 oli nykyaikaisen kodin uusi tulokas. Kodissa, jossa ei ollut kotiapulaista, tarjoiluvaunu oli
Kerttu Niilosen mukaan korvaamaton kaluste niin ”virkarouvalle kuin ylijäämäpojallekin” 61. Pikkupöytien
muotokieli ja materiaalit toistuivat lähes identtisinä: pöytien jalkoihin oli vain lisätty pienet pyörät. Poikkeuksen tekivät tarjoilupöydät, joissa oli muitakin toimintoja, kuten lehtiensäilytyskori tai -osio, tai työntökahva, tai joissa oli ryhdytty leikittelemään isoilla pyörillä. Toiminnallisesta uudesta kalusteesta alkoi
kehittyä myös typologisesti uusi kategoria.

Kuva 160. Rottinkinen tarjoilupöytä.

Muita pöytätyyppejä olivat radiopöytä, jota käsittelen olohuoneen työskentelytilan yhteydessä, kukkapöytä,
jota tarkastelen viherkasvien yhteydessä, sekä yhdistelmäpöytä, jossa pitkälle pöytälevylle sijoitettiin useita
toimintoja. Pöytä saattoi olla koko ikkunaseinän pituinen kukka-, lehti-, radio-, kirjoitus- ja kampauspöytä.
Tarkastelen yhdistelmäpöytiä pääasiassa radion sijoittelun yhteydessä, olohuoneen työskentelytilaosiossa.

60 Tarjoiluvaunu (KK 4/1951, 32, k1; KK 4/1951, 36, 38, k3; KK 1/1954, 36, k2; 1/1954, 36, k3).
61 ”Uskolliset kotiapulaiset, suuret kutsut ja raskaat, koristeelliset tarjottimet ovat kuitenkin suurelta osalta siirtyneet historiaan

ja niiden tilalle on tullut apulaiseton, itse taloutensa hoitava virkarouva, ja hänen avukseen siro ja käytännöllinen tarjoiluvaunu, josta on kehittynyt aikaa ja askeleita säästävä jokapäiväinen käyttöesine nykyaikaisessa kodissa.” (Niilonen, KK 2/1951,
28–29, 33).

Kuva 161. Tarjoilupöytä: lähtökohtana pyöristettylinjainen pikkupöytä.
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Olohuoneen kukkaikkuna ja viherkasviteemat

Kuva 162. Kukkaikkunalla oli keskeinen asema olohuoneessa.

Jälleenrakennuskauden sisustuksissa käytettiin paljon kasviaiheita. Asuinhuoneistojen, etenkin olohuoneiden, kukkaikkunat olivat enemmän sääntö kuin poikkeus. Kukkaikkuna koostui useimmiten runsaslajisesti
eri viherkasveista, joista vähintään yksi oli ikkunaa kehystävä köynnöskasvi. ”Aivan ikkunan eteen emme
mielellämme aseta mitään huonekaluja. Jokainen emäntähän rakastaa kukkaikkunaansa. Se muodostaa koko
olohuoneen keitaan, virkistävän vehreän pienen sisäpuutarhan. Muratti kiertää ikkunasyvennyksen laitaa.
Tummanvihreät, nihkeät porsliinikukan lehdet siivilöivät valoa. Siinä kukkii ylhäällä telineellään ”metsänmorsian” valkoisena harsona ja akkunalaudalla, jonka leveyttä on lisätty tekemällä matalampi, noin 40 sm:n
sälepenkki eteen, kukkii heleänpunaisena annansilmärivi. Sinne kukkien keskelle on taiteellisen vapaasti
asetettu värikylläinen taidekeramiikka tai porsliiniveistos. Koko ikkunanäkymä on viehättävä; sen äärellä
olisi tosiaan hauska istahtaa.” (Ottelin, KK 1/1950, 9.) Ottelinin tapaan myös arkkitehti Kyllikki Halme
opasti Kaunis koti -lehdessä, että kasvit tulee sijoittaa kukkaikkunaan kiertämään ikkuna-aukkoa, sillä siten
ne pehmentävät ikkuna-aukon ääriviivoja tummempaa seinää vasten ja usein korvaavat ikkunaverhotkin
(Halme, KK 2, 1954, 24).
Arkkitehti-lehdestä kukkaikkunoiden yleisyyden voi lukea vain kuvista, sillä niitä on teksteissä mainittu vain
harvoin62 . Kukkaikkunat eivät kuuluneet vain koteihin63, vaan niitä käytettiin myös julkisten tilojen ikkunoita
kehystämässä ja seinillä64. Arkkitehdit, kuten Sirkka Tarumaa, kyllä kirjoittivat Kaunis koti -lehteen artikkeleita kukkaikkunoiden merkityksestä sisustuksissa, vaikka viherkasveista ei Arkkitehti-lehdessä puhuttu.
Kasvien sisustuskäytössä oli Tarumaan mukaan kyse elävän hengen yhdistämisestä kuolleeseen ympäris62 Tekstimaininta kukkaikkunasta: Kaupunginkellari, Helsinki, 1947, arkkitehti Lauri Pajamies, kuvateksti ”Ravintolan kuk-

kaikkuna” sivulla 20–21 ja kuvateksti ”Ravintolan kukkaikkunan lasinsyövytys, Taiteilija Yrjö Rosola” sivulla 22 (Arkkitehti
1-2/1948, 20–22).
63 Kukkaikkuna asunnossa: olohuoneen kukkaikkuna näkyy valokuvassa, Pyhäkosken voimalaitoksen vierasmaja, arkkitehti
Aarne Ervi (Arkkitehti, 11–12/1949, 166); olohuoneen kukkaikkuna näkyy valokuvassa, Asuntoalue korttelissa 714 ja 715,
Helsinki, Ruskeasuo, arkkitehdit Hugo Harmia ja Woldemar Baeckman (Arkkitehti 6–7/1951, 80); kuvateksti ”Olohuoneen
kukkaikkuna, taustalla radio- ja gramofoninurkkaus”, Yksityistalo Ervi, 1946, arkkitehti Aarne Ervi, (Arkkitehti 11–12/1951,
155); ”Makuuhuonesiipi nähtynä olohuoneen ikkunasta” kukkaikkuna ja sen edessä rottinkinen divaani, Huvila Kuusistossa,
arkkitehti, professori Erik Bryggman, (Arkkitehti 9–10, 1952, 151, näkyy myös sivun 155 ja 157 kuvissa); kukkaikkuna näkyy
valokuvasta, joka on otettu kirjaston ikkunasta, Yksityisasunto, 1950, professori Erik Bryggman, (Arkkitehti 4–5/1953, 76
alakuva); sisääntulohallissa on suuri kukkaikkuna, näkyy valokuvasta, Oy Asuntoyhteistalo Ab, 1949–1953, Arkkitehtuuritoimisto Olli ja Eija Saijonmaa (Arkkitehti 5/1954, 75); alarivin kahdessa keskimmäisessä kuvassa näkyy olohuoneen kukkaikkuna (kuva toinen vasemmalta julkaistu KK:ssa värikuvana) Asunto Oy Isokaari 32, Helsinki/Lauttasaari, arkkitehdit Pertti
Luostarinen, Jaakko Kaikkonen, Sulo Kalliokoski, Olli Kivinen (Arkkitehti 1–2/1955, 15).
64 Kukkaikkuna tai kasviaihe seinällä julkisessa tilassa: ”Näkymä ravintolasalista eteishalliin” köynnös kiemurtelee oviaukossa,
Ravintola Vaakuna, (1939– vielä vuonna 1949 kesken) arkkitehti, pääjohtaja Erkki Huttunen (Arkkitehti 4/1949, 62); aulan
tuulikaapin kummankin puolen lasiseinän edessä on kukkaikkuna sekä kirjastoon että biljardisalin ikkunaan liittyy rehevä
kukkaikkuna, KOP:n lomakylä ja kasinorakennus, 1951, arkkitehti Aarne Ervi, avustanut Olof Hansson (Arkkitehti 8/1952,
122, 124–125); ravintolasalin lasiseinä on kauttaaltaan kukkaikkunaa, näkyy kuvasta, Åbo Akademin ylioppilaskunnantalo ja
ylioppilaskoti, 1950, professori Erik Bryggman (Arkkitehti 4–5/1953, 62).
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Kuva 163. Kukkaikkunassa oli vähintään yksi köynnöskasvi.

töön, seiniin, kattoon, huonekaluihin ja tekstiileihin (Tarumaa, KK 3/1948, 18). Vappu Roos kuvaa kuinka
”– – esteettisen nautinnon lisäksi koemme viherkasviemme parissa jonkinlaisen vitaalisen, elämänsykkeisen
tunteen – –” (Roos, KK 1/1953, 38). Huonekasvien koettiin välittävän ulkona oleva luonto sisälle (Halme,
KK 2/1954, 24). ”Kun kaikki yhteytemme luontoon vuosi vuodelta käyvät yhä uhanalaisemmiksi, ihminen
ikään kuin tiedottomasti kurottuu luontoa kohti tempaamalla palasen vihreyttä silmiensä iloksi keskelle
hälyä ja kiirettä” (Roos, KK 1/1953, 38). Tällä sisään tuodun luonnon vihreydellä oli vahva merkitys sisustuksen väritystä määriteltäessä. Huoneen kasvit tuli ottaa huomioon itsenäisenä tekijänä huoneen väriasteikkoa ja tekstiilinvalintaa suunniteltaessa. Esimerkiksi lähellä olevien huonekalujen värityksen määräsi
kasvien voimakas vihreä. (Halme, KK 2/1954, 24.) Kaunis koti- ja Arkkitehti-lehtien artikkelit osoittavat, että
olohuoneen kukkaikkuna kuului kaikkiin kansankerroksiin aina eturivin arkkitehti Aarne Ervin Kuusisaaren
luksuskodista (Ervi, Arkkitehti 11–12, 1951, 155) vaatimattomimpiinkin työläisperheiden kaupunkikoteihin.
Aineistossani kukkaikkunoista on maininta tai ne näkyvät valokuvassa noin puolessa olohuoneista. Sirkka
Tarumaa toteaa vuonna 1953 julkaistussa artikkelissaan: ”Suuri ikkunapinta ei ilman muuta edellytä sen
edustan muodostamista kukkaikkunaksi. Saattaahan olla etteivät valaistus- ja lämpösuhteet ole niin sopivat
eikä hoitajan uskollisuus riittävä, jotta tämä kasvitarha kukoistaisi toivotulla tavalla.” (Tarumaa, KK 2/1953,
28.) Tämä oli ensimmäinen kukkaikkunan itsestäänselvyyden kyseenalaistava kommentti Kaunis Koti -lehdessä.
Olohuoneessa kasvit sijoitetaan suurimman ikkunan edessä olevalle ikkunalaudalle tai erilliselle pitkänomaiselle kukkapöydälle65. Toisinaan huoneessa on erkkeri tai kiinteä kukkalauta eikä erillistä kukkapöytää
tarvita66. Vähitellen kukkapöytä itsenäisenä kalusteena menettää merkitystään ja siihen liitetään muita käyttötarkoituksia. Erillisestä kapeasta ja sirosta irtokalusteesta kehittyy koko ikkunaseinän pituinen taso, jolle
usein sijoitetaan radio, sillä pidetään lehtiä ja sitä saatetaan käyttää myös kirjoitus- ja kampauspöytänä67.
65 Matala kukkapöytä (KK 3/1950, 34, k3); pitkä, matala (KK 1/1951, 30, k2); matala, puusäleinen kukkapöytä (KK 1/1951, 30,

Kuva 164. Viherkasvit saattoivat korvata verhot. Ikkunassa on myös sälekaihtimet.

k4); kapea kukkapenkki (KK 4/1951, 36, 38, k3); kukkapöytä ikkunan alla (KK 1/1952, 40, k1; 1/1952, 40, k2; KK 4/1952, 41,
k2; KK 4/1954, 34, k1); ikkunan edessä kukkapöytä, jolle on asetettu runsaasti kukkia (3/1955, 4, k1); ikkunan edessä neljä kirjakaappia, joista kahden päällä irrallinen tummansinisellä linolla päällystetty kukkalevy (5/1954, 4, k1); parvekkeen ikkunan
edessä kaksi klinkkeripintaista kukkapöytää (KK 5/1954, 4, 38, k2); kukkapöytä sohvan päässä (KK 2/1953, 44, 46, k2); sohvan
päädyssä teak-viiluinen nelikulmainen kukkapöytä (KK 1/1955, 34, k2).
66 Kolmionmallinen erkkerin ikkunalauta, jolle paljon kukkia (4/1951, 32, k1); ikkunalle on piirretty, ei erillistä kukkapöytää (KK
1/1954, 36, k1; KK 1/1954, 36, k2).
67 Ikkunan edessä matala kukkapöytä, jonka päädyssä radio (KK 3/1951, 32, k2); ikkunan edessä matala kukka-, radio- ja lehtipöytä (KK 3/1951, 32, 34, k3); ikkunan edessä matala, pähkinäviiluinen kukka-, radio- ja lehtipöytä (KK 4/1955, 6, 4, k1);
pitkä kukkapöytä, jatkona kirjoituspöytä (KK 2/1952, 40, k2); ikkunan alla puunvärinen radio- ja kukkapöytä vierekkäin (KK
3/1953, 6, k1; KK 2/1954, 6, k2; KK 1/1955, 34, k1); ikkunan alla kaksi kukkapöytää ja samanlainen pöytä radiopöydäksi:
mustaksi maalatut metallijalat ja kansi teakia (KK 1/1955, 35, k3); ikkunan edessä kolme kukkapöytää, joista yhdellä radio
ja vaaleavarjostiminen pöytävalaisin (KK 2/1954, 4, 6, k1); ikkunan edessä kukkapöytä, jonka toisessa päässä radio ja vaaleavarjostiminen pöytävalaisin (KK 3/1954, 35, k1); ikkunan alla on koko seinän mittainen kirjoitus- ja kukkapöytä, jonka kansi
on päällystetty sinisellä linolilla (KK 5/1954, 38, k3); ikkunan alla on koko seinän mittainen jalavaviilupintainen kirjoitus- ja
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Kukkaikkunan ohella tyypillisiä olivat etenkin 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa myös asunnon sisäosissa oviaukkoihin tai tilanjakajiksi sijoitetut köynnöskasvit tai kasviryhmät. Köynnöskasvien tukena olivat
usein rottinkiset kehikot tai pingotetut nyöriseinäkkeet. Jopa metsästä haettua puunrunkoa ehdotettiin
köynnöskasvin tukirakenteeksi. (Tarumaa, KK 3/1948, 18–19.) Kysykää me vastaamme -palstan aineistossa
näitä kehikkoja mainitaan jonkin verran.68 Huonekasvien ohella tilanjakajana saatettiin käyttää myös paksua, vain toiselle puolelle sijoitettua sivuverhoa, joka oli usein vihreän tai sinisen sävyinen, ja siihen suositeltiin kasviaiheisia kuvioita. Myös ikkunaverhot saattoivat olla kasviaiheiset. Tarkastelin ovi- ja ikkunaverhoja
edellä. Kasviaiheisia tapettejakin suosittiin, ja niitä tarkastelin edellä seinäpintojen yhteydessä. Luonnon
vihreä läsnäolo asunnossa oli jälleenrakennuskaudella hyvin konkreettista.

Kuva 165. Ruotsalainen "vinterträgårdsfönster" on samaan tapaan monilajinen, mutta runsaampi kuin suomalainen kukkaikkuna.

Ruotsalaisessa Vårt vackra hem -teoksessa on luku Blommorna i hemmet. Siinä puutarhanjohtaja Sven
Gréen käsittelee sekä kodin leikkokukkia että viherkasveja. Viherkasvien käsittelyn yhteydessä hän kiinnittää erityisesti huomiota kukkapöydän hyviin ominaisuuksiin ja pahoittelee sitä, että kukkapöytiä ei ole
saatavilla. Gréenin mukaan kukkapöydän tulee muodon ja materiaalin puolesta sopia huoneen muuhun
sisustukseen. Suurimmat kasvit kehotettiin sijoittamaan ruukkuineen lattialle. Artikkelissa ei käytetä sanaa
kukkaikkuna, vaan Gréen käyttää ilmausta talvipuutarhaikkuna, ”ett vinterträdgårdsfönster”, joka tosin on
huomattavasti näyttävämpi kuin kotimainen vastineemme, mutta monilajisuudessaan samansisältöinen kuin
kotoinen kukkaikkunamme. (Ullrich 1949, 122.) Tarkastelemistani tanskalaisista sisustuskirjoista en löytänyt erillistä artikkelia viherkasveista, mutta kukkaikkuna ja kasviaiheet tilanjakajana69 esiintyivät useissa
olohuoneesta otetuissa valokuvissa. Myös ruotsalaisissa valokuvissa kukkaikkunat olivat tavallisia.

kukkapöytä (KK 4/1955, 6, 4, k3); ikkunan edessä on radio- ja baarikaappi, jonka kukkaritilän päällä on runsaasti kasveja (KK
4/1955, 6, 4, k2).
68 Kukkasäleikkö jakaa huoneen ruokailu- ja oleskelutilaan (KK 2/1949, 34, k1); kukkateline, erottaa työskentelyn oleskelusta (KK
4/1950, 30, k3); kukkapöytään liittyvä ristikko (KK 1/1951, 30, k2); kukkasäleikkö tilanjakajana kirjoituspöydälle (KK 3/1953,
6, 40, k2); kukkateline muratille, joka kiipeää seinälle (KK 4/1954, 34, k2).
69 Tanskalainen esimerkki viherkasvista tilanjakajana, köynnöskasvi on lattian ja katon välille kiinnitetyssä bambukepissä (Bernadotte & Lehm-Laursen 1947, 197); yläkuvassa kukkaikkuna (ki), 199; alakuvassa ki, 202; kummassakin kuvassa ki, 217;
harva vaakarimoitus ikkunan viereisellä seinällä, jota peittää köynnöskasvi: muodostaa pintaa, 224; alakuvassa ki, 226; yläkuvassa ki, 229; tilanjakajana ’vaijereita’, joissa kiemurtelee köynnöskasveja, 240; yläkuvassa tilanjakajana kukkalaatikko, 260.
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Kuva 166. Vielä 1940-luvun loppupuolella kukkaikkunat olivat hyvin vaatimattomia.

Kuva 167. Kuvan kukkaikkuna 1950-luvun puolivälistä. Kukkapöytä on maalattu valkoiseksi, ja sitä kuvataan edulliseksi.

Kuva 169. Erillinen kukkapöytä menetti merkitystään.
Kukat sijoitettiin ikkunan edessä olevalle monitoimitasolle.

Kuva 168. Rehevä kukkaikkuna. Yksityiskohta.
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Kuva 170. Pöytään on upotettu peltilaatikko ”kätkee rumat
kukkaruukut”. Pöydän pinta on kiillotettu ja väriltään valkoinen.
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Kuva 171. Köynnöskasvi oviaukossa.

Kuva 172. Viherkasvit on sijoitettu oviaukon tilanjakajana toimivan
pystysäleikön yhteyteen.

Kuva 173. Köynnöskasvi kiipeää luonnonoksaa pitkin oviaukossa.
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Kuva 174. Viherkasvit ja kasviaiheinen verho oviaukossa tilanjakajana.
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Olohuoneesta parvekkeelle

Kuva 175. ”Vauva nukkuu ulkona äidin valvovan silmän alla.”

Jälleenrakennuskaudella alettiin systemaattisesti rakentaa parvekkeita asuinkerrostaloihin. Käynti parvekkeelle oli useimmiten olohuoneesta, vaikka arkkitehti Irja Ervanne suositteli parvekkeen sijoittamista
keittiön yhteyteen, jotta ”äiti voi valvoa lasten leikkejä ja nukkumista työnsä aikana” (Evanne, KK 1/1954,
14). Tästä suosituksesta huolimatta asuntosuunnittelussa on vain harvoja esimerkkejä tästä etenkin, jos
kyseessä on asunnon ainoa parveke. Parvekkeiden pienuutta harmiteltiin ja niiden kalleus mainittiin artikkeleissa lähes poikkeuksetta. ”Rakentajat sanovat, että parveke on kallis lisäys kerrostaloon.” (P. A., KK
2/1951, 18–19.) Maini Palosuo tietää, että parvekkeen rakentamiskustannukset olivat vuonna 1953 noin
100 000 mk (Palosuo, Kl 1953, 233). ”Onko parveke hintansa arvoinen?” kysytään Kotilieden artikkelissa
vuonna 1951 ja rouva Leena Orko vastaa kysymykseen: ”Kyllä, parveke on aina hintansa arvoinen, jopa
moninkertaisesti! Helsingin kerrostalossa sen lasketaan vaativat n. 1½ m²:n asuntopinta-alan kustannuksia
vedettynä ”sisään”, mutta kääpäkasvuisena tulee halvemmaksikin.” (Orko, Kl 1951, 317). Tuo Orkon mainitsema puolitoista neliötä rakentui usein seuraavasti: ”Meillä tavallisimmin käytetty mitta seinäpinnasta ulospäin on 120 sm. Mutta voisihan neliötilaa saada lisää venyttämällä pituutta sivulle tai syvyyttä sisäänpäin.”
(P. A., KK 2/1951, 18–19.) Maini Palosuo pitää parveketta tarpeellisena ainakin korkeassa kerrostalossa
asuvalle perheenemännälle (Palosuo, Kl 1953, 233). Parvekkeen kalleudesta huolehtiminen kuvaa hyvin
ajan vastuullista ilmapiiriä. Rouva Liisa Orkokin toteaa: ”Rakennuskustannuksia olisi tietenkin asuntopulan
aikoina pyrittävä alentamaan, mutta ei missään tapauksessa tiputtamalla parvekkeet pois” (Orko. Kl 1951,
317). Myös ranskalaisia parvekkeita tai ”ranskalaisia ikkunoita”, niin kuin niitä tuolloin kutsuttiin, rakennettiin asuinkerrostaloihin. (KK 2/1951, 18-19.) Kaunis Koti - ja Kotiliesi-lehtien artikkeleissa puolustettiin kalliina pidettyjen parvekkeiden tarpeellisuutta ankarasti. Perustelut olivat moninaiset. Käytännölliset lastenja taloudenhoitoon liittyvät argumentit nostettiin etusijalle, mutta myös rentoutumisesta ja viihtymisestä
uskallettiin puhua.
Parvekkeen katsottiin säästävän emännän askeleita, peräti ”peninkulmittain”, sillä parvekkeella saattoi ulkoiluttaa ja nukuttaa vauvaa70, tuulettaa vaatteita ja mattoja71 sekä kuivattaa pyykkiä72 . Kylmänä vuodenaikana
parveketta voitiin käyttää jääkaappina73. Parveketta verrattiin myös omaan pihaan: ”Mutta jokainen, jolla
on oma, suoraan asunnosta avautuva parveke, tuntee samaa omistamisen iloa kuin omakotitalon asukas
puutarhastaan.” (P. A., KK 2/1951, 18–19.) Parveke tarjosi loma-asunnon korvikkeen kaupungissa kesäänsä
viettävälle: ”Se on I:n asteen huvila kaupunkiin tuomitulle ihan viljelyksineen” (Orko, Kl 1951, 317). Kaunis
koti -lehdessäkin haltioidutaan parvekkeen mahdollisuuksista: ”– – kun avaa oven, voi parvekkeen kukka-

Kuva 176. Toiminnallinen pieni parveke.

70
71
72
73

Nukuttaa ja ulkoiluttaa vauvaa (Orko, Kl 1951, 317; Palosuo, Kl 1953, 233); säilyttää lastenvaunuja (KK 2/1951, 18–19).
Tuulettaa vaatteita ja mattoja (Orko, Kl 1951, 317; Palosuo, Kl 1953, 233).
Kuivattaa pyykkiä (Orko, Kl 1951, 317; KK 2/1951, 18–19; Palosuo, Kl 1953, 233).
Käyttää jääkaappina (Orko, Kl 1951, 317).

182

4.2 Olohuoneen väritys

tarhan äärellä nauttia kesäisen aamukahvinsa kuin vilpolassa konsanaan” (KK 2/1951, 18–19). Parvekkeen
katsottiin myös ”lisäävän asunnon tilavuutta” (Orko, Kl 1951, 317).
Myös maalaiskodissa parvekkeelle löydettiin monta käyttötarkoitusta: lepo-, luku- ja auringonkylpypiilo
sekä emännälle että isännälle. ”Varsinkin emännän jalat tarvitsevat sellaista salaista ja suojattua, samalla
läheistä soppea, jossa voi niitä lepuuttaa ja paistattaa pienen välihetken tullen.” (Orko, Kl 1951, 317.) Mielenkiintoisesti parvekkeeseen liitetty rentoutuminen kuvattiin tässä Orkon kommentissa vain maaseudun
asukkaiden huvina. Kotiliesi-lehdessä käytännöllisyys oli ilmeisesti niin painava hyve, että piti tarkkaan harkita, mitä voi puhua pelkän viihtymisen tai nautinnon nimissä, etenkin kun kyseessä oli kalliina pidetty parveke. Kaunis koti -lehdessä aurinkokylvyt olivat myös kaupunkiasukkaan huvia. Aurinkosuojaksi ehdotettiin
”hilpeää aurinkovarjoa” ja parvekkeen kaiteeseen ”näkösuojaksi markiisi auringonkylpyjä varten”. (P. A.,
KK 2/1951, 18–19.)
Kuva 177. Käytännöllisiä kalusteita.

Kaunis Koti -lehdessä uskallettiin antaa vinkkejä parvekkeen sisustuksesta ja kodinhoidollisista taloustöistä
puhuttiin vain ohimennen. Viherkasvit olivat oleellinen osa parveketta. ”Kukat kuuluvat välttämättömänä
viihtyisyyden luojana parvekkeen ”sisustukseen” olipa se mitä kokoa tahansa. Jos kasvit koristavat kaiteen
reunaa, tulee niiden olla muodoltaan reheviä ja matalia. Jos kasvit sijoitetaan parvekkeen lattialle, voivat
ne vapaasti kiipeillä kaidetta ylös.” (P. A., KK 2/1951, 18–19.) Kasvien mataluus liittyi ilmeisesti siihen, että
näkyvyyden tuli säilyä rehevyydestä huolimatta. Kaiteelle asetettiin vaatimukseksi, että sen tuli olla riittävän umpinainen, etteivät lapset tiputtele tavaroita parvekkeen rakosista. Parvekkeen piti tuntua omalta,
eikä väliseinällä kahden asunnon kesken jaettu parveke tuntunut siltä. (Orko, Kl 1951, 317.)
Vaikka parveke oli kooltaan varsin vaatimaton, se piti kuitenkin kalustaa. Pienellekin parvekkeelle tuli
mahduttaa ainakin yksi mukava tuoli nautinnollista kahvitaukoa varten. Kalusteiksi parvekkeelle suositeltiin
kokoon taittuvia huonekaluja. ”Kahvi kuuluu erottamattomasti luonnonhelman tunnelmaan ja sen tarjoilemista varten tarvitaan pieni pöytä, tarjoiluvaunu tai vaikkapa vain pieni, telineelle sijoitettava tarjotin.”
Parvekkeen kalusteista mainittiin erityisesti, että niiden tuli olla säänkestäviä ja siksi niissä ei saanut olla
liimasaumoja. Puupintojen tuli olla mieluiten maalattuja. Sisätilan huonekaluja ei suositeltu vietäväksi parvekkeelle, sillä ”puuosat vaalenevat ja verhokangas kauhtuu”. (P. A., KK 2/1951, 18–19.) Werner West kiinnittää eritystä huomiota puumateriaaliin ja liitostapoihin: ”Kestääkseen ilmastoamme tulee puutarhahuonekalun olla lujasta puuaineesta, mieluiten hongasta, valmistettu, eivätkä sen liitoskohdat saa olla liimattuja.
Pöydän kannet ja tuolin istuimet on tehtävä rimoista tai laudoista jättäen rakoja näiden väliin. Ristikkäin
liimattua vaneria ei missään tapauksessa saa käyttää, koska vaneri halkeilee ja taipuu kosteudesta. (West,
KK 2/1953, 38–40.) Parvekkeen sisustaminen vietiin loppuun asti: lattiakaan ei jäänyt vaille huomiota. Par183
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vekkeen lattialle suositeltiin nyöri-, kaisla- tai juuttimattoa, jotka sopivat ulkoilmaan ja ehkäisivät ”lattiasta
irtoavan sementin” kulkeutumista huonetiloihin. (P. A., KK 2/1951, 18–19.)
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Oleskeluryhmän tyypillisiä värityksiä
Seuraavassa esittelen tyypillisiä oleskeluryhmän värityksen kuvauksia, jotka edustavat aineistossani vuosia
1948–1955. Yki Nummi johdattelee tilalliseen värinkäyttöön kuvaten, miten olohuone sommitellaan rikkaampaan ja eloisampaan asteikkoon – esimerkiksi viileähkö yleissävy, sen komplementti ja näiden väliin ja
ympärille tasoittavia ja yhdistäviä neutraaleja sävyjä (Nummi, KK 3/1953, 42). Kuvatekstissä Nummi toteaa:
”Olohuone – komplementtivärisommittelua: Seinät ja verhot vaaleat, lämmin keltainen, matto lämmin ruskea, lattia ruskeanharmaa, puuosat jalavaa, huonekalukankaissa sinistä, mustaa ja harmaata. Värivaikutus
eloisa ja rikas.” (Nummi, KK 3/1953, 20.) Olen hahmotellut tarkastelemani ajanjakson väritykset karkeasti
kolmeen kategoriaan, jotka ovat punainen–sininen, ruskea–sininen sekä ruskea–keltainen-variaatiot. Jokaiseen ryhmään kuuluu myös valkoisen ja harmaan eri sävyjä sekä jonkun veran muita kromaattisia värejä.
Olen lisännyt oleskeluryhmän värityksen kuvauksiin maininnat kukkaikkunan olemassaolosta ja näkemykseni sen merkityksestä visuaalisessa kokonaisuudessa. Pääasiallisesti oleskeluryhmän väritystä kuvaavat
esimerkit olen koonnut Kysykää me vastaamme -palstan vastauksista.
Punainen–sininen-variaatiot
Esimerkki 1, vuosi 1948. ”Huonekalut ovat kevyitä luonnonvärisine puuosineen. Sohva on lämpimänharmaa toinen nojatuoleista on punainen ja toinen sininen. Istuskeluryhmään liittyy valkoinen kaakelilaattainen koristepöytä, jolla punavarjostiminen pöytälamppu. Lattia on tumma ja istuskeluryhmän alla on
sininen matto. Seinät on maalattu valkoiseksi. Verhot ovat ohutta kangasta ja väriltään munankeltaiset.”
(KK 2/1948, 31.) Tähän esimerkkiin ei liity kuvamateriaalia, joten kukkaikkunan vihreyden merkitys tilan
kokonaisvärityksessä ei avaudu.

Kuva 178. Olohuoneen väritys, esimerkki 2.

Esimerkki 2, vuosi 1948. ”Hetekasta valmistettu sohva on verhoiltu kotikutoisella, vaaleanharmaalla kankaalla. Puukäsinojallinen tuoli on päällystetty siniharmaalla. Rottinkituolin istuintyyny on tehty iloisen punakukallisesta kretongista. Matossa voi käyttää voimakkaampia värejä vain, jos huonekalut niiden lähellä ovat
melko hillityn värisiä. Ikkunan edessä on taso kukille. Ikkunaverhot ovat valkeaa palttinaa. Hetekasyvennys
on verhottu puulastukankaalla, jonka pinnassa seinällä kiemurtelee köynnöskasvi. Pirteitä väriläikkiä suositellaan eripuolille huonetta.” (KK 1B/1948, 32–33, k1) Kukkaikkuna liittyy enemmän olohuoneen työskentelynurkkaukseen, joka on sijoitettu ikkunan ääreen. Puulastukankaalla kiemurtelevaa köynnöskasvia ei
kuviin ole merkitty, ja tuskin huonekasvi menestyisikään olohuonetilan peräseinällä luonnonvalon tavoittamattomissa.
Esimerkki 3, vuosi 1952. ”Siniraitainen nojatuoli (o.o), kellertävä nojatuoli sekä rottinkituoli, jossa punamusta irtotyyny, hyvin matala sohvapöytä (90x90) jalopuuta, mahonkia tai jalavaa, käsityökori sinivalkorai185
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dallisen tuolin viereen, jalkalamppu, jossa valkoinen varjostin, pöydän päällä laakeavarjostiminen riippuvalaisin johdettu keskeisvalopisteestä, luonnonharmaa karvalanka- tai nukkamatto.”74 Kukkaikkunaa ei tässä
esimerkissä ole mainittu tekstissä eikä sitä ole myöskään piirretty pohjapiirrokseen.
Esimerkki 4, vuosi 1954. ”Ikkunan edessä on matalalle asennettu jalavapintainen levy kukkia, radiota, lehtiä
ja pöytävalaisinta varten, levyn vieressä on päällystetty heteka (o.o.), punertava kangas ja samanvärinen
selkätyyny), suorakaiteen muotoinen, matala sohvapöytä, jonka päällä keskeisvalopisteestä johdettu valkea metallivarjostiminen riippuvalaisin, koivuinen keinutuoli (verhottu hetekan tapaan punaisella), sinisellä
huonekalukankaalla verhoiltu pieni nojatuoli (o.o.), jonka takana valkeavarjostiminen jalkavalaisin, sohvaryhmän alla harmaanruskea karvalankamatto (o.o.), verhot luonnonväristä pellavaa.”75 Pohjapiirrokseen ei
ole piirretty viherkasveja, mutta tekstissä selvästi kerrotaan, että ikkunan edessä on varattu tilaa kukille.
Kukkaikkunan vihreän eri sävyt liittyvät visuaalisesti seurusteluryhmän väritykseen.

Kuva 179. Olohuoneen väritys, esimerkki 3.

Esimerkki 5, vuosi 1954. Arkkitehti Irma Aaltonen kuvaa Te-man kalustamaa olohuonetta Tapiolan asuntoja sisustusnäyttelyssä seuraavasti: ”Huonekalujen puuosat teakia. Sohvan voi muuttaa vuoteeksi. Villanukkamatto hiekanvärinen, sohva tummansininen, tuoleista toinen luonnonharmaa, toinen puolukanpunainen.
Valkeasta, keltaisesta ja harmaasta vistrasta leikattu leveitä kaistaleita, jotka on ompelemalla yhdistetty
pystyraitaisiksi, värisävyltään vaikuttavan kauniiksi verhoksi. Ryhmityksen rauhalliset linjat ja kauniisti sointuvat värit muodostavat kodikkaan ja kutsuvan kokonaisuuden.” (Aaltonen, KK 3/1954, 14.) Oleskeluryhmään liittyy yksi aika suuri viherkasvi, joka on sijoitettu ikkunan tuntumaan, mutta kukkapöytää ei ole
kuvassa esitetty. [kuvitus: mustavalkoinen valokuva]
Pienetkin värikkäät yksityiskohdat olivat tärkeitä. ”Persoonallisen kodikkuuden leiman luomme kotiimme
erilaisilla tarve- ja taide-esineillä.” Liedon mukaan esineiden tulee väreiltään sointua ympäristöönsä. Ohjenuoraksi hän antaa, että mitä pienempi esine, sitä voimakkaampaa väriä voi käyttää. (Lieto, KK 3/1949,
7.) Rottinkituolin punasävyinen istuintyyny piti pitkään pintansa, mutta muissa kalusteissa punainen alkoi
haalistua. Olohuoneen sohvaryhmän värityksessä näkyy hyvin sodanjälkeinen iloisten värien korostaminen. Selkeät perusvärit, sininen ja punainen, muodostavat yhden tyypillisimmistä seurusteluryhmän tuolien
ja sohvien verhoilukankaiden väriyhdistelmistä. Myös sininen–keltainen-väriparia esiintyi aineistossani.76
Tuolloin kumpaakin väriä käytettiin tasavahvasti. Harmaa väri eri sävyissään kuului jälleenrakennuskauden
interiööriin oleellisena osana kirkkaidenkin värien rinnalle.
74 (KK 2/1952, 38, 40, k1); samantyyppinen sininen–punainen-väritys (KK 2/1952, 40, k2).
75 (KK 4/1954, 35, 38 k5); samantyyppisiä sininen–punainen-värityksiä (KK 3/1953, 6, 40, k2; KK 4/1954, 34, k1;KK 1/1954, 36,

k2).

76 Tummansininen sohva, kellertävä nojatuoli, luonnonharmaa nukkamatto (KK 2/1954, 4, 6, k1); siniharmaa sohva, keltaruutui-

nen nojatuoli, vaaleanharmaa laiskanlinna, vaaleanharmaa nukkamatto (KK 4/1955, 64, k3).
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Kuva 180. Olohuoneen väritys, esimerkki 4.

Kuva 181. Olohuoneen väritys, esimerkki 5. Valokuva Te-Man kalustamasta
olohuoneesta.
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Kuva 182. Olohuoneen väritys, esimerkki 5.
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Ruskea–sininen-variaatiot
Ruskeaa käytettiin jo 1940-lopulla, mutta silloin ruskea oli kuloorinen punaruskea tai tiilenpunainen ja siihen yhdistettiin sinapinkeltaista tai turkoosia. Ruskean värin käyttö lisääntyi 1950-luvun edetessä, ja siihen
yhdistettiin mieluiten tumman- tai kirkkaansinistä tai vaaleankeltaista. Toisinaan ruskeaan liitettiin vain
vaaleita luonnonharmaita ja valkoisen sävyjä ja kuloori puuttui interiööristä lähes kokonaan.
Esimerkki 6, vuosi 1949. ”Oleskeluryhmän ikkunanpuoleinen nojatuoli verhoillaan turkoosin värisellä kankaalla ja toinen tupakanruskealla kankaalla. Kevyen makuusohvan irtopäällinen on sinapinkeltainen. Sisustajalla oli maininta punaisenruskeasta karvalankamatosta, mutta sitä ei suunnitelmassa erikseen mainita.
Valaisimena on paperivarjostiminen jalkalamppu. Seinäpaperit ovat vaaleanharmaat ja verhot vaaleanruskeat valkoisin raidoin. Eikä sovi unohtaa kukkaikkunan sisutukseen tuomaa vihreää lisäväriä.”77 Tässä oleskeluryhmässä on turkoosinvärisellä kankaalla verhoiltu nojatuoli, joka raikastaa muuten lämpimänsävyisen
kokonaisuuden. Turkoosinsininen saa lisää voimaa viileän skaalaan kukkaikkunan lehtivihreästä.

Kuva 183. Olohuoneen väritys, esimerkki 6.

Kuva 184. Olohuoneen väritys, esimerkki 7.

Esimerkki 7, vuosi 1949. ”Ikkunan ääressä tiilenpunainen laiskanlinna, nojatuolissa ja sohvassa karkeahko
luonnonvärinen päällinen ehkä pienin ruskein kuvioin. Seinäpaperit ovat vaaleanharmaat ja niissä on valkeita pilkkuja. Lattia on luonnonvärinen ja sen pinta on lakattu, mutta puulajia ei mainita. Lattialla on 2x3
metrin kokoinen ruskeapohjainen, punaruskeakuvioinen karvalankamatto. Ikkunaverhot ovat siniharmaat
valkoisin painokuvioin samoin kuin puhtaaksimuuratun takan edessä olevien rottinkituolien (eri paria)
irtopäälliset.”(KK 2/1949, 34–35, k3.) Tässä oleskeluryhmässä tupakan ja nikotiinin kellertävämmät sävyt
ovat vaihtuneet vielä lämpimämpiin tiilen punaruskeisiin sävyihin. Raikastajana ovat valko-sini-harmaakuviolliset tekstiilit. Kukkaikkunaa ei ole tekstissä erityisesti mainittu, mutta se on piirretty huoneen pääikkunalle, jonka tuntumaan myös seurusteluryhmä on sijoitettu.

77 (KK 4/1949, 34, k1); samantyyppinen sininen–ruskeaväritys kuvattu (KK 2/1950, 32, k2).
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Esimerkki 8, vuosi 1954. ”Syvänsinisellä kankaalla verhoiltu sohva, edessä pyöreä sohvapöytä, jonka päällä
pieni valkea metallivarjostimellinen keskeisvalopisteestä johdettu riippuvalaisin, nojatuoli, jossa tummanruskealla pohjalla ohut musta-valkoinen ruudutus, kirjahyllykkö tai kirjakaapit, joiden alaosassa työntöovelliset kaapit, puulaji iroko-teak, ikkunan edessä teak-levy kirjoitus- ja lehtitasoksi, jonka edessä tuoli, jonka
istuinosa on kirkkaanpunainen, tason päällä on pellavavarjostimellinen pöytävalaisin, seurusteluryhmän alla
vihreä nukkamatto (o.o.), ikkunassa eteen vedettävät verhot vaaleanvihreää Lombia-kangasta: parvekkeen
oven kohdalla pitkät, kirjoitustason kohdalla lyhyemmät.” 78 Kirjoitustaso ja kirjahylly kiertyvät seurusteluryhmän ympärille ja korostavat visuaalisesti olohuoneen kokonaisvaikutelmaa. Viherkasveja ei ole piirretty
pohjapiirrokseen eikä niitä ole mainittu tekstissä.

Kuva 185. Olohuoneen väritys, esimerkki 8.

Esimerkki 9, vuosi 1955. ”Ikkunan viereisellä seinällä tummansinisellä huonekalukankaalla verhoiltu sohva,
jonka ikkunan puoleisessa päädyssä kevyt lehtipöytä, sohvan edessä (o.o.) pyöreä sohvapöytä, jonka päällä
keskeisvalopisteestä johdettu vaaleanharmaa, metallinen riippuvalaisin, sekä kaksi luonnonharmaalla huonekalukankaalla verhoiltua nojatuolia, nojatuolien takana (sohvaa vastapäätä) on kirjakaappi (o.o.), jonka
päällä valkeavarjostiminen pöytävalaisin, ikkunan edessä kolme sitruunankeltaisella verhoiltua rahia, ryhmän alla on tummanruskea yksivärinen nukkamatto, verhot ohutta valkoista villakangasta, eteen vedettävät.” (KK 3/1955, 4, k2.) Kukkaikkunaa ei ole piirretty eikä sitä ole mainittu tekstissä.
Esimerkki 10, vuosi 1955. ”Sommittelua komplementtiväreillä (sininen
ja oranssi). Kankaat: Tummansinisen,
siniharmaa, luonnonharmaa, kullan- ja
mustanruskea. Ryijy: Kullankeltainen.
Matto: Tumman siniharmaa. Verhot:
Kermankeltaiset. Katto ja ikkunaseinä:
Valkeat. Muut seinät: Vaalea siniharmaa. Lattia: Kellanharmaa. Koriste-esineet: Sinistä, oranssia, keltaista.” (KK
5, 1955, 23.)

Kuva 187. Olohuoneen väritys, esimerkki 10.

Kuva 186. Olohuoneen väritys, esimerkki 9.

78 (KK 2/1954, 6, k3); samantyyppinen sininen-ruskeaväritys kuvattu (KK 1/1954, 36, k2).
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Ruskea–keltainen-variaatiot
Esimerkki 11, vuosi 1954. ”Ikkunan viereisellä seinällä sohva, joka verhoiltu ruskearaidallisella kankaalla,
entinen nelikulmainen pöytänne, jonka päällä metallinen riippuvalaisin, (o.o) nojatuolit 2 kpl, jossa kellertävä verhoilukangas, alla tummanruskea nukkamatto, verhot: valkoiset eteen vedettävät, koko seinän
peittävät.”79 Kukkaikkunasta ei ole kirjallista mainintaa tai kuvaa.

Kuva 188. Olohuoneen väritys, esimerkki 11.

Kuva 189. Olohuoneen väritys, esimerkki 12.

Esimerkki 12, vuosi 1954. ”Ikkunan edessä neljä kirjakaappia, joista kahden päällä irrallinen tummansinisellä
linolilla päällystetty kukkalevy, kulmittain vieressä tummanruskea-luonnonharmaaraidallisella huonekalukankaalla päällystetty kevyt sohva (ei käsinojia), edessä matala jalavapintainen pyöreä pöytä (halk. 120 cm,
kork. 60–65), jota käytetään sekä kahvi- ja ruokailupöytänä, pöydän päällä laakea pellavakangasvarjostiminen riippuvalaisin, rottinkituoli, jossa talvella valkoinen lampaannahkavuota, vastakkaisella seinällä isompi
(om) nojatuoli, jossa uusi kelta-harmaa verhoilu, vieressä Artek-mallinen jalavapintainen pieni kulmikas
pöytä, jolla niinivarjostiminen valaisin, seinällä perinneryijy, ikkunaverhot: yksiväristä pellavakangasta.” (KK
5/1954, 4, k1.) Sininen ”kukkalevy” ikkunan alla on mainittu tekstissä ja kasvit on myös esitetty pohjapiirroksessa. Sinisen levyn ja viherkasvien vihreys muodostavat voimakasvärisen paikan ikkunan tuntumaan
muuten hillityn ruskea-keltaisessa olohuoneessa.
Esimerkki 13, vuosi 1955. ”Ikkunan alla kaksi kukkapöytää ja samanlainen pöytä radiopöydäksi; mustaksi
maalatut metallijalat, kansi teakia (kuten sohvapöydässä: asiakkaan ehdotus), ikkunan viereisellä seinällä
kevyt sohva verhottuna suklaanruskealla huonekalukankaalla, edessä sohvapöytä teak-viilua, jalat mustaksi
maalattua metallia, pöydän päällä keskeisvalopisteestä johdettu valkeavarjostiminen valaisin, 3 nojatuolia,
joista kahdessa keltaisenharmaa huonekalukangas ja kolmannessa joko musta nahka tai valkaisemattoman
pellavan värinen verhous, sohvaryhmän alla luonnonharmaa matto, verhot ohutta vaaleanharmaata kangasta: eteen vedettävät, verholista peitetään verhokankaalla, seinäpaperit vaaleanharmaat.” 80 Lehtivihreän
väri osallistuu aktiivisesti olohuoneen oleskeluryhmän kokonaisväritykseen. Kukkapöytiä mainitaan olevan
kaksittain, ja ne on myös piirretty kasveineen pohjapiirrokseen.

79 (KK 1/1954, 37, k3); samantyyppinen ruskeakeltainenväritys kuvattu (KK 4/1954, 34, k2; KK 1/1955, 35, k3; KK 3/1955, 4,

k1).

80 (KK 1/1955, 35, k3); samantyyppinen ruskeakeltainenväritys kuvattu (KK 4/1955, 6, 4, k2).
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Kuva 191. Olohuoneen väritys, esimerkki 14.

Kuva 190. Olohuoneen väritys, esimerkki 13.

Esimerkki 14, 1955. Sommittelua punaisilla ja keltaisilla sävyillä. ”Kankaat: Viininpunainen, okra ja vaalean sitruunankeltainen. Matto: Himmeä kuparinruskea. Verhot: vaalean punaharmaat. Puulaji: Punapyökki.
Maalatut pinnat valkeat, punaiset ja keltaiset. Katto ja ikkunaseinä: Valkeat. Peräseinä Vaalea, taitettu kuparinväri. Muut seinät: Hyvin vaalea punaharmaa. Lattia: Sama Tummempana. Koriste-esineet: Punaista ja
keltaista.” (KK 5, 1955, 22.)
Muutamissa asioissa Kysykää me vastaamme -palstan vastauksissa oltiin lehden alkuvuosina ehdottomia.
Hyvän maun vastaista oli käyttää sisustuskankaissa väriyhdistelmää ruskea-oranssi-keltainen, joka oli ”pannaan julistettu”. Tämä tuli selväksi Kysykää me vastaamme -palstalta, jossa sisustajalla oli ennestään tämän
värisiä nojatuoleja. Ruskea-oranssi-keltainen väriyhdistelmän sijaan asiakkaalle ehdotettiin hillittyjä ja rauhallisia värejä. Ainoastaan yksi nojatuoli sai olla pirteänsävyinen tai kukallinen. (KK 1/1949, 32, k1.) Kysykää
me vastaamme -palstan linja loiveni 1950-luvun alkuvuosina ja vastausten henki muuttui sovinnollisemmaksi. Epäsopivia kalusteita tai niiden värityksiä ei enää kommentoitu yhtä ankarasti, vaan ne vain jätettiin
sijoittamatta uuteen sisustukseen.

191

Jälleenrakennuskauden kaupunkikodin väritys

Kuva 192. ”Sommittelua vihreällä ja keltaisella. Kankaat: Tumma ja vaalea harmaa, kromivihreä ja siennanruskea. Matto:
Jade-vihreä. Verhot: Valkeat. Muut seinät: Vaalea jade-vihreä. Lattia: Vaaleahko okrankeltainen. Koriste-esineet: Keltaisen
ja vihreän vivahduksia.”

Kuva 193. ”Sommittelua yhden värin eri vivahduksilla. Kankaat: Tumma ja vaaleahko vihreä, luonnonharmaa. Matto:
Musta-valkea. Verhot: Valkeat. Puulaji: Mahonki. Katto ja ikkunaseinät: Valkeat. Peräseinä: Harmaanvihreä. Muut seinät:
Sama hyvin vaaleana. Lattia: Tummahko harmaanvihreä. Koriste-esineet, tyynyt, taulut, ym.: Vihreää ja kirkkaanpunaista.”

Kulooriset, tasavahvat väriparit väistyivät. Tilalle tuli murretuista, lähes kuloorittomista väreistä ja eri
puulajien luontaisista väreistä koostuva seurusteluryhmä, jossa myös musta tai mustanharmaa yleistyivät.
Nojatuolien ja sohvan välillä vallitsi edelleen epäsymmetria, ruskea sohva ja harmaat nojatuolit, mutta
lisäksi käyttöön tulivat vahvat tehostevärit, jotka eivät olleet vain piristävänvärisiä tyynyjä tai muita pieniä
esineitä. Seurusteluryhmään saattoi kuulua myös tomaatinpunainen tuoli, kolme sitruunankeltaista rahia
tai sinapinkeltainen matto. ”Ukkospilven harmaa matto, mustat sohvat ja häränveren värinen takaseinä.”
(B. Z., KK 4/1953, 36.) Myyntinäyttelykodeissa väritykset olivat Kysykää me vastaamme -palstan kuvauksia
näyttävämpiä, ja niissä värinkäytön merkitys alkoi etääntyä sodanjälkeisestä ”kauneuden kaipuun ja värien
nälän” siivittämistä arjen optimistisista sisällöistä näyttävämpien, dramaattisten sisältöjen suuntaan. Värillä
ei enää haettu vain iloisuutta, vaan huomion herättäminen saattoi olla itsetarkoituksellista ja poiketa pyyteettömän positiivisen sisällöistä draaman suuntaan.
Vihreän värin käytöstä sisustuksissa ei ole esimerkkejä kuin vasta 1950-luvun puolivälistä. Silloinkaan vihreää ei suositeltu Kysykää me vastaamme -palstalla, vaan esimerkit ovat Kaunis koti -lehden Yki Nummen
artikkelista ”Värit ja koti”.
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4.2.3 Nukkuminen olohuoneessa
Asunnot olivat perheen päälukuun nähden pieniä, ja siksi yksi tai useampi perheenjäsenistä, esimerkiksi
vanhemmat, nukkuivat usein olohuoneessa. Vain vauraissa kodeissa, joissa tilaa ja huoneita oli enemmän,
vanhemmilla oli oma makuuhuone eikä kukaan muukaan perheenjäsenistä nukkunut olohuoneessa. Tämä
käy selvästi ilmi Kysykää me vastaamme -palstan aineistosta sekä tarkastelemastani Kaunis Koti -lehden
valokuvista.
Olohuoneessa nukkuminen oli päiväsaikaan kätketty. Sänky, tarkastelemassani aineistossa useimmiten
heteka, oli naamioitu näyttämään sohvalta, ja siksi se tyypillisimmin sijoitettiin seurusteluryhmän yhteyteen. Myös vuodesohvia esiintyi aineistossani. 81
4.2.6 Työskentely olohuoneessa
Työskentelyn ja levon paikat olivat rinnan olohuoneessa. Paperitöitä varten tarvittiin kirjoituspöytä ja
sen yhteyteen liitettiin usein myös kirjahylly. Lukemista tai neule- ja parsintöitä varten varattiin, hieman
erilleen varsinaisesta seurusteluryhmästä, yksi korkeampiselkänojainen tuoli paikallisvaloineen. Toisinaan
nojatuoli kohdevaloineen ja pikku mattoineen sijoitettiin tulisijan ääreen, jos sellainen oli, ja silloin tätä
kokonaisuutta kutsuttiin takkaryhmäksi. Toiminnallisiin seikkoihin kiinnitettiin paljon huomiota olohuoneen sisustuksessa.

Kuva 194. Kirjoituspöytä kirjahyllyineen ja rivikaappeineen.

81 Tarkastelin edellä, kohdassa Oleskelu olohuoneessa hetekan sohvaksi naamioimisen periaatteita sekä vuodesohvia, joita kutsuttiin

myös sänky- tai makuusohviksi.
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Kirjoituspöytä
Kirjoituspöytä ja -taso kuuluivat tyypillisesti olohuoneen sisustukseen 82 . Kirjoituspöydälle löydettiin paikka
pienimmästäkin yksiöstä83. Soraääniäkin kirjoituspöydän tarpeellisuudesta kuului. Benedict Zilliacuksen
mielestä ”– – on hieman naurettavaa, että jokaisen itseään kunnioittavan perheenisän tulee istua juhlallisen
pöydän takana, joka on sullottu johonkin kaksion nurkkaan, vaikka hän itse asiassa työskentelee vain konttorissa. Kirjeitä voi kirjoittaa vain ruokapöydän ääressä! Jos kirjoituspöydälle on sekä tilaa että todellista
käyttöä, tulee sen olla järkevä huonekalu ja kunnon kokoa niiden somien turhamaisesti pyöristettyjen ja
kirjahyllyin varustettujen pienoismallien sijaan, joita kaupoissa on näytteillä.” (Zilliacus, KK 4/1952, 8–10.)
Myös Sirkka Tarumaa varoittelee kirjoituspöydän tarpeellisuuden yliarvioinnista (Tarumaa, KK 2/1953,
25). Kirjoituspöydän olemassaolo perusteltiin usein töistä kotiin tuotavilla töillä. ”Jos perheen pää joutuu
iltakaudet tekemään kotona kirjoitustöitä tai mahdollisesti rouvalla on sellainen ammatti, tarvitaan kodissa
työskentelypaikka.” (K. H., KK 2/1948, 29.) Aina perusteita ei esitetty, vaan kirjoituspöytää vain pidettiin
itsestään selvänä osana olohuoneen kalustusta.

Kuva 195. ”Ilmari Tapiovaaran suunnittelemaan, yksinkertaiseen ja käytännölliseen standardipöytään kuuluu irrallinen laatikosto vasemmalla.”

Kirjoituspöytä oli tyypillisesti koivua tai jalavaa84, mutta tummiakin kirjoituspöytiä esiintyy aineistossani.
Erillinen kirjoituspöytä sijoitettiin ikkunan tuntumaan toinen pääty kohtisuoraan ikkunaseinää vasten työskentelijän kätisyydestä riippuen. Myös ikkunaseinän suuntaisella sijoittelulla oli puolensa: ”Monesti kirjoituspöydän sijoittaminen ikkunaseinän suuntaisena antaa huoneelle tervetulleen vaakasuoran linjan, joka on
omiaan levittämään huonetta. Tätä lisää vielä ikkunan pielestä jatkuvat kirjahyllyjen horisontaaliset linjat.”
(K.H., KK 2/1948, 29.) Perinteinen kirjoituspöytä85 joutui tilanahtauden vuoksi väistymään yhdistelmähuonekalun tieltä. Jos asukkailla ei ollut erillistä kirjoituspöytää, suositeltiin hankkimaan kirjahylly, johon liittyi
kiinteä kirjoitustaso86. Kuvateksti kertoo: ”Yhdistetty työ-, olo- ja ruokailuhuone. Taustalla vasemmalla
käytännöllinen kaappi [kirjahyllyn yksi umpiosista], josta osa toimii kirjoituslipastona.” (KK 1A/1949, 27.)
82 Maininta kirjoituspöydästä ilman erityismääreitä (KK 1B/1948, 32–33, k1; KK 2/1948, 18–19, vk/mv; 28c, vk/mv ja 34–35,

83
84
85

Kuva 196. Kirjahyllyyn liittyvä kiinteä kirjoitustaso.
86

k3; KK 1/1949, 18, vk/mv ja 32, k1, 33, k3; KK 2/1949, 17a vk/mv, 17c vk/mv ja 34, k2 ja 32, k1; KK 3/1949, 7, vk/mv; KK
4/1949, 34, k1, 38, k2; KK 2/1950, 13b vk/mv ja 32, k1; KK 2/1950, 32–34, k1; KK 4/1950, 30, k3; KK 1/1951, 30, k4; 4/1951,
36, 38, k3; KK 1/1952, 40, k2; KK 3/1953, 6, 40, k2; KK 4/1953, 4, 6, k1; KK 1/1954, 36, k2; KK 4/1954, 34, k2; KK 5/1954, 4,
38, k2); kirjoituspöytä mieluiten jalopuuta: mahonkia tai jalavaa (KK 2/1952, 38, 40, k1); jalopuinen levy kirjoituspöydäksi (KK
4/1952, 40–41, k1); ”teak-viiluinen” kirjoituspöytä (KK 1/1955, 34, k2; KK 3/1955, 4, k2; KK 4/1955, 6, 4, k2); loimukoivuinen
(o.o.) (KK 3/1952, 42, k3).
Yksiöitä käsittelevässä artikkelissa kaikkiin kuuteen esiteltävään yksiöön on sijoitettu kirjoituspöytä, ja se näkyy kaikissa
kolmessa perspektiivipiirroksessa ( KK 3/1950, 24–25).
Vaalea puu (KK 2/1948, 28b); jalava (KK 4/1949, 34, k1).
”Epäilemättä on kirjoituspöytä – entisessä merkityksessään – muodostunut enemmän tai vähemmän ylellisyysesineeksi, jota
ei ilman vaikeuksia voida sijoittaa nykyaikaisiin, ahtaisiin asuntoihin.” Artikkelissa esitellään kohteliaasti Runar Engblomin
suunnittelema sapelimahonkipuinen kirjoituspöytä. Siitä todetaan, että pöytä on tarkoitettu tilavaan huoneeseen. Kyseistä
pöytää ei siis kannata suunnitella ARAVA-asuntoon. (Nikkari, KK 3/1950, 22–23).
Myös kirjahyllyn yhteydessä on käsitelty kirjahyllyyn liittyviä kirjoitustasoja (KK 1/1949, 32–33, K2; KK 3/1949, 32, 34,
k2).
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Perinteisiä tyylipiironkeja, joissa oli alas kääntyvä kirjoitustaso87, neuvontapalstoilla karsastettiin. Ne joko
unohdettiin merkitä uusiin suunnitelmiin tai sitten ne kehotettiin ajan kuluessa vaihtamaan uudempaan
kalusteeseen. Uusi Werner Westin suunnittelema sovellus vanhasta kirjoituslipastosta kelpasi ainakin
Benedict Zilliacukselle. Vanhan lipaston uusi muunnelma oli rivikaappi, johon on yhdistetty kirjoitustila,
tavaroitten säilytystila ja paikka kirjoille (Nikkari, KK 3/1950, 22–23) Tarkastelen rivikaappia tarkemmin
kirjahyllyn käsittelyn yhteydessä. Siron kirjoituspöydän etusarjassa saattoi olla laatikot, tai pöydän päätyyn
oli suunniteltu kirjahylly, jota voitiin käyttää myös seinäkirjahyllyinä.88 Epäilijöiden kommenteista huolimatta kirjoituspöydän asemaa pidettiin niin tärkeänä, että vaikka pieniin tiloihin ei saatu sopimaan erillistä kirjoituspöytäkalustetta, kirjoituspöydän toiminnot integroitiin olohuoneen pöytätasoihin. Tavallinen
”standardipöytä” 89 palveli myös kirjoituspöytänä, kun siihen yhdistettiin irrallinen laatikosto. Samaa pöytää
voitiin näin käyttää myös ruokapöytänä90. Kirjoituspöytä saattoi muodostua pitkästä pöytälevystä, joka
toimi myös kukka-, kampaus-, lehti tai radiopöytänä.91
Tason pinta oli tiikki- tai jalavaviilua, ja linoleumiakin suositeltiin. Tyypillisimmin kirjoituspöydän tuolin virkaa toimitti yksi ruokapöydän tuoleista tai joki muu olohuonetilan ajelehtivista pikkutuoleista92 . Vain harvoin työpöydän ääressä oli nimenomainen kirjoitustuoli93. Aineistossani mainitut kirjoitustuolit poikkesivat
toisistaan, tai kuvailut olivat niin viitteellisiä, että kirjoitustuolin hahmo jäi typologisesti epäselväksi. Kirjoi-

87 Asiakkaan omien sanojen mukaan ”kaunis vaalea lipasto” neuvottiin ”ajanmittaan poistamaan ja korvaamaan kirjahyllyyn

Kuva 197. “West on piirtänyt kultivoidun pienen kirjoituslipaston Stockmanille.
Erittäin kaunis mahongissa ja jalavassa. Syksyn uutuus.”

88
89
90
91
92

93

liittyvällä alaskääntyvällä tasolla” (KK 3/1949, 32, 34, k2). Tämä tarkemmin määrittelemätön kirjoituslipasto säilyi myös
suunnitelmavaiheessa (KK 1/1949, 33, k3; KK 1/1950, 13a, vk/mv); ”vihertävänharmaa kustavilainen vinolipasto”, jota ei kuitenkaan suunnitelmassa ehdotettu poistettavaksi (KK 2/1950, 34,36, k3); kirjoituslipasto (KK 5/1954, 4, k1).
Olli Borg suunnitteli pöydän, jossa oli sininen kirjoituslevy ja jonka etusarjassa oli laatikot ja päädyssä irtohylly. Hylly voitiin
asentaa myös seinälle. Olof Ottelinin kirjoituspöytä on tilaihme: sirosta koostaan huolimatta siinä on paikka riippukansioille
(päältä käytettävä: kansi liukuu) sekä laatikot etusarjassa. (KK 3/1950, 22–23).
Muun muassa Ilmari Tapiovaara suunnitteli irrallisella laatikostolla varustetun standardipöydän. Artikkelissa on myös toinen
pöytä, joka on suunniteltu samalla periaatteella, mutta suunnittelijaa ei mainita. (KK 3/1950, 22–23).
Yksiötä käsittelevässä artikkelissa viitataan juuri kirjoituspöydän käyttöön myös ruokapöytänä. (KK 3/1950, 24–25; KK
1/1952, 40, k1; KK 2/1954, 4, 6, k1).
”Teak-levy” kirjoitus- ja lehtitasona (KK 2/1954, 6, k3); seinän pituinen pöytälevy: kirjoitus-, kampaus-, kukka- ja radiopöydäksi (KK 4/1954, 35, k4); kirjoitustaso ja kampauspöytä (KK 1/1955, 34, k1); yhdistetty jalavaviiluinen levy kukkapöytänä ja
kirjoitustasona (KK 4/1955, 6, 4, k3); sinisellä linolla päällystetty kirjoitus- ja kukkapöytä (KK 5/1955, 38, k3).
Kirjoitustuolina yksi ruokapöydän tuoleista tai muista tuoleista: toinen kahdesta pikkutuolista, joissa turkoosiruudullinen
(ennen ruskea) istuinverhoilu (KK 3/1949, 32, 34, k2); yksi ruokapöydän tuoleista (KK 1/1950, 32, k1); toinen kahdesta ruokapöydän tuolista, jotka eivät ole ruokapöydän ääressä (KK 1/1950, 32–33, k2); yksi käsinojallinen ruokapöydän tuoli (KK
2/1950, 32-34, k1); yksi keittiön tuoleista kirjoitustuoliksi (KK 3/1953, 6, 40, k2); luonnonharmaalla kankaalla verhoiltu pikkutuoli (KK 4/1954, 34, k2); toinen keltaruudullisista pikkutuoleista (KK 4/1955, 6, 4, k3).
Erillinen kirjoitustuoli: ”hauska pinnatuoli” (KK 2/1949, 34, k2); rottinkinen, käsinojallinen istuin, lehmännahkainen irtotyyny (jalavapöydän ääressä) (KK 4/1949, 34, k1); musta tuoli (KK 4/1951, 36, 38, k3); tuoli verhoiltu kirkkaanpunaisella (KK
2/1954, 6, k3); rottinkipunosistuiminen kirjoitustuoli (KK 1/1955, 34, k2); kirjoitustuoli verhoiltu tummanruskealla kankaalla
(KK 3/1955, 4, k2); tummansinisellä verhoiltu kirjoitustuoli (KK 4/1955, 6, 4, k2).
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tuspöydän ja -tuolin alle oli pohjapiirrokseen usein piirretty matto94 vaikka sitä ei tekstissä mainittukaan.
Työskentelyyn sopiva kohdevalo oli tärkeä, joten kirjoituspöydän päälle sijoitettiin lähes poikkeuksetta
pöytä- tai työpöytävalaisin95. Valaisimen varjostin noudatteli samaa materiaalikirjoa kuin olohuoneen muidenkin valaisimien varjostimet. Kirjoituspöydän valaisin ja työskentelyryhmän alla oleva matto vahvistivat
työskentelypaikan rajautumista omaksi saarekkeekseen.
Kirjahylly
”Kirjahyllyt ovat kirjojen säilytystä, kirjat lukemista varten. Kodissa, jossa kirjoja ei lueta, ovat kirjahyllyt
tarpeettomat” totesi Benedict Zilliacus (Zilliacus, KK 4/1953, 12). Hän paheksui ihmisiä, jotka hankkivat
kirjoja vain antaakseen kultivoituneen leiman. Zilliacus piti tärkeänä, että kirjahyllyyn varataan kasvunvaraa,
ja siksi hän myös hyväksyi koriste-esineiden väliaikaisen säilyttämisen kirjahyllyssä. (Zilliacus, KK 4/1953,
12–15.) Ellei radiolle ollut omaa pöytää, sijoitettiin sekin kirjahyllyyn (KK 1/1949, 32, k1; KK 2/1951, 32–33,
k3; KK 1/1952, 40, k2). Zilliacus kiinnitti huomiota myös kirjahyllyn sijoitteluun: oviseinälle oviaukon ympärille, ikkunaseinälle, jolloin kirjat eivät haalistu, sekä tilanjakajaksi hyllyn pääty seinää vasten.96 Kirjahylly
tai kirjakaappi97 sijaitsi usein kirjoituspöydän tuntumassa lähellä lukunurkkausta. Kysykää me vastaamme
-palstan neuvojien suosiossa oli alhaalta umpinainen ja ylhäältä avonainen, siro kirjahylly98. Seinällä saattoi
Kuva 198. Yleiskuva olohuoneesta. Seinällä on avohyllyt kirjahyllynä.
94 Työpöydän alla karvalankamatto (KK 4/1950, 30, k3); harmaa nukkamatto, (KK 3/1953, 6, 40, k2).
95 Kirjoituspöydällä vaalea pöytä- tai työpöytävalaisin (KK 1/1951; 30, k4; KK 1/1952, 40, k2; KK 3/1952, 42, k3; KK 4/1952,

40–41, k1; KK 2/1954, 4, 6, k1); kirjoituspöytään kiinnitetty varrellinen työpöytävalaisin (KK 4/1951, 36, 38, k3); työpöydällä
opaalilasivarjostimellinen valaisin (KK 4/1950, 30, k3; KK 2/1952, 38, 40, k1); messinkinen pöytävalaisin (KK 2/1952, 40,
k2; KK 4/1953, 4, 6, k1); vaaleavarjostiminen pöytävalaisin (KK 3/1953, 6, 40, k2); metallivarjostimellinen pöytävalaisin (KK
1/1954, 36, k2; KK 4/1955, 6, 4, k2); kirjoitus- ja lehtitasolla pellavavarjostimellinen pöytävalaisin (KK 2/1954, 6, k3); valkeavarjostimellinen lukuvalaisin (KK 4/1954, 34, k2); kirjoitus-, kampaus-, kukka- ja radiopöydällä metallivarjostimellinen
pöytävalaisin (KK 4/1954, 35, k4); metallivarjostiminen vaaleanharmaa pöytävalaisin (KK 5/1954, 4, 38, k2); kellertävävarjostimellinen pöytävalaisin (KK 1/1955, 34, k2); pellavavarjostimellinen pöytävalaisin (KK 3/1955, 4, k2); kirkkaanpunainen
pöytävalaisin, varjostin rei’itetty (metallinen?), (KK 4/1955, 6, 4, k3).
96 (Zilliacus, KK 4/1953, 12–15.) Tanskalaisesta sisustuskirjasta Moderne Dansk Byligkunst II (1947) löytyy Zilliacuksen kuvaaman
kaltaisia esimerkkejä: kirjahylly ikkunaseinällä 203, 204, 209 alakuva, 216 alakuva, 230 alakuva; oviaukon ympärille 208, 233,
yläkuva.
97 Matala liukulasiovellinen kirjakaappi lienee perua varhaisemmalta ajalta ja on muiden kalusteiden myötä siirtynyt 1940–1950lukujen taitteen sisustuksiin. Kirjakaapilla saatettiin puhekielellä edelleen myös tarkoittaa korkeampaa lasiovetonta avohyllykköä. Usein asiayhteydestä käy kuitenkin ilmi kumpaa tarkoitettiin. (KK 2/1948, 18–19, vk/mv; KK 2/1950, 20b, vk/mv;
kirjakaappi: KK 4/1951, 32, 36, k2; KK 3/1952, 40, k1; KK 4/1953, 4, 6, k1; KK 2/1954, 6, k2; KK 4/1954, 35, k4; KK 5/1954,
4, k1).
98 (KK 1B/1948, 11b, vk/mv; KK 2/1948, 34-35, k3; KK 3/1948, 23 vk/mv ja 30-31, k1; KK 2/1949, 34-35, k3; KK 4/1949, 34,
k1, 38, k2; KK 2/1950, 32, k2; KK 4/1950, 23a); kaksi kirjahyllykköä, joiden alaosassa kaapit, ovet maalattu valkoiseksi, KK
1/1954, 36, k3; kirjakaappi, jonka alaosassa työntöovet (KK 2/1954, 4, 6, k1).
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olla vain pelkät hyllyt99, tai sitten alla oli myös umpinainen säilytysosa, joka oli usein tyypiltään rivikaappi100.
Rivikaapilla tarkoitettiin modulaarista matalaa tai puolikorkeaa kaappia, jota saattoi yhdistellä vapaasti101.
Rivikaapin yhdessä yksikössä oli pariovet tai liukuovet, joita tuolloin kutsuttiin ”työntöoviksi”. Rivikaapeissa
neuvottiin säilyttämään mappeja, vaatteita, astioita ja tyttären koulutarpeita (KK 3/1951, 32, k2.). ”Isän
kirjahyllyt ovat niin tilavat, että tuollaisen ovellisen kaapin saavat pojat askarteluvälineilleen” (K. H., KK
2/1948, 30). Benedict Zilliacus mainitsi nimeltä hyvinä esimerkkeinä Olof Ottelinin Ruotsalaisen Kauppakorkeakoulun kirjastoon suunnittelemat kirjahyllyt, jotka olivat Zilliacuksen mukaan sekä käytännölliset
että huokeat. Myös Skannon varastohyllyjä hän piti hyvinä ja halpoina. (Zilliacus, KK 4/1953, 12–15.)

Kuva 199. Alhaalta umpinainen, ylhäältä avoin siro kirjahylly.

Tanu Toiviainen antaa muutamia vaihtoehtoja kaappien ja lipastojen värityksistä. Kaluste voi olla kokonaan maalattua, ja vain puiset ”vedikkeet” ja jalkarakenteet jätetään puunväriseksi. ”Hieman vilkkaampi
vaikutus saadaan aikaan, jos alakaapin fasaadi, jalat ja yläkaapin hyllyt ovat luonnonväristä koivua ja muut
osat on maalattu helmenharmaaksi tai pehmeällä taitetulla sinisellä.” Kolmannesta vaihtoehdosta Toiviainen toteaa, että ”Fasaadin ollessa esimerkiksi mahonkia, on vaikutus jäsennelty ja raikas kun muut osat
maalataan vaaleiksi. Liian steriiliä tunnelmaa karttaaksemme voimme yläkaapin taustassa mainiosti käyttää
jotain pastellisävyistä väriä (sinistä, punaista tai keltaista).” Toiviainen näkee mahdollisena korvata tausta
pastellisävyisellä mustalla pinnalla, mutta pitää tätä vaihtoehtoa koko interiöörin näkökulmasta vaativana.
Jalopuun, koivun ja maalatun pinnan yhdistämistä samassa esineessä hän ei kannata. (Toiviainen, KK 3/1953,
38.) Myös Zilliacus pohtii ehjälle seinälle sijoitetussa kirjahyllyssä takaseinän väriä sekä hyllyn takaseinättömyyttä. (Zilliacus, KK 4/1953, 12-15). Muutamassa kohdassa aineistossani Kysykää me vastaamme -palstalla
mainitaan, että kirjahylly oli maalattu vaaleanharmaaksi (KK 3/1949, 32, 34, k2; KK 2/1950, 32, k2). Myös
tummia, ilmeisesti tummaksi petsattuja kirjahyllyjä tai liukulasiovellisia kirjakaappeja esiintyi aineistossani,
mutta ne ovat usein sisustajien olemassa olevia kalusteita, joihin ei suhtauduttu kovin innostuneesti. (KK
3/1950, 29–30).
Kuva 200.

Kuva 200. Lasse Ollinkarin suunnittelema kirjahylly on tässä asetettu tilanjakajaksi.

99 Seinällä kolme erillistä hyllyä (KK 2/1948, 30b, vk/mv; KK 3/1948, 16); kirjahylly ulottuu lattiasta kattoon avonaisena (KK

4/1950, 8a); kirjahyllyt seinällä tai seinäkirjahyllyt (KK 2/1951, 32-33, k3; KK 1/1952, 40, k2; KK 2/1952, 38, 40, k1; KK
2/1952, 40, k2; KK 4/1952, 40-41, k1; KK 4/1952, 41, k2; KK 2/1953, 44, 46, k2; KK 3/1953, 6, 40, k2; KK 1/1955, 34, k1; KK
1/1955, 34, k2; KK 4/1955, 6, 4, k2); koko seinän pituinen hylly (KK 4/1955, 6, 4, k3); valkoiset seinäkirjahyllyt (KK 3/1951,
32, 34, k3); seinäkirjahyllyt (KK 3/1955, 4, k2); avonaiset jatkettavat seinäkirjahyllyt, joista osa lehtihyllyjä (KK 4/1951, 32,
k1); iroko tai teak seinäkirjahyllyt (KK 5/1954, 38, k3); seinäkirjahyllyt: koivu, maalattu harmaa (KK 4/1955, 6, 4, k1).
100 Seinäkirjahyllyt, alla kokonaan teak-verhoillut rivikaapit (KK 1/1955, 35, k3); kirjakaappi ja pitkä kirjahylly [seinällä] (KK
4/1953, 4, 6, k); jalavaiset rivikaapit ja niiden yläpuolella kaksi jalavaista seinäkirjahyllyä (KK 4/1954, 35, 38, k5); seinäkirjahyllyt, alla rivikaapit (KK 3/1955, 4, k1).
101 Ruotsalaisissa sisustuksissa esiintyvät kirjahyllyt ovat hyvin samantapaisia kuin suomalaiset rivikirjahyllyt. Vårt vackra hem
-kirjassa kuvataan tällaisen ”skåplänga”-kaapin muuntuvia mahdollisuuksia. Ullrich 1949, 54.
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Vanhat ja epämoderneina pidetyt kalusteet herättivät keskustelua kaikissa kalustekategorioissa. Esimerkiksi Keskustelua kodin piiristä -artkkelissa sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari yrittää perustella vanhanaikaista kirjakaappia kaipaavalle ”maallikolle” lasittomien kirjahyllyjen paremmuutta verrattuna työntölasisiin
kirjakaappeihin. Hänen argumentteinaan ovat käytön hankaluus, hinta, lasin ikävät heijastukset sekä tilan
säästäminen. (KK 3/1950, 29–30.) Myös makukysymyksiä käytettiin agumentteina maallikkoja vastaan.
Emännän nurkkaus, lukunurkkaus, takkaryhmä

Kuva 201. Emännän nurkkaus. Käsityöt edellyttivät hyvää valaistusta.
Taustalla rehevä kukkaikkuna.
Kuva 202. Lukunurkkaus. Isäntä lukee
päivän lehdet.

Pehmustettu, korkeaselkänojainen lepotuoli, jalkalamppu, käsityö- ja lehtikori on usein sijoitettu muusta
oleskeluryhmästä hieman erilleen omaksi paikakseen takan ääreen, kirjahyllyn tuntumaan tai ikkunaseinustalle. Valoisimpaan paikkaan, ikkunan lähelle, sijoitettiin perheen pehmein nojatuoli. ”– – siinä perheenisäntä lukee päivän lehdet ja polttaa piippuaan. Käden ulottuvilla on pieni matala pöytä tupakkavehkeille.
Tässä perheenäiti, jalkojensa juuressa tilkkuvakkansa ja lankakorinsa parsii ja paikkaa. Siinä on tietysti
mukava jalkalamppu tai käännettävä seinävalaisin aivan pään yläpuolella työtä valaisemassa. Ja pehmoinen
pitkäkarvainen pikku nukkamaton kappale jalkoja lämmittämässä.” (K. H., KK 2/1948, 29.) Tätä paikkaa
kutsuttiin emännän nurkkaukseksi tai lukunurkkaukseksi, ja se hahmottui yhdistettynä levon ja työn paikkana. Sirkka Tarumaa muistuttaa, että ompelu ja neulominen vaativat korkeamman ja suoremman istuimen
kuin lehtien luku ja leppoisa tarinointi.102
Aineistossani esiintyy takkoja ja muita tulisijoja kuten, metallikuorisia pönttöuuneja, jotka eivät kuitenkaan edusta ajalle tyypillistä tulisijakulttuuria. Kaikkia tarkastelemiani sisustusratkaisuja ei ole tehty uusiin
rakennuksiin, vaan joukossa on eri-ikäistä rakennuskantaa. Takkaa kuitenkin arvostettiin jälleenrakennuskaudella. Sirkka Tarumaa painotta, että hyvin varustettuun olohuoneeseen kuuluu meidän ilmastossamme
myös takka. Hänen mukaansa olisi hyvä, jos takka sijaitsisi niin, että se voitaisiin liittää oleskeluryhmän
yhteyteen.103 Koko seurusteluryhmän sijoittaminen takan ääreen ei ollut kuitenkaan tyypillistä. Tulisijan
ääreen sijoitettiin ainakin yksi nojatuoli ja ehkä pieni tupakkapöytä pöytävalaisimineen, tai myös ompelutuoli saattoi sijaita takan ääressä. Joskus takan tuntumaan sijoitettiin vain tarjoiluvaunu. Tätä kokonaisuutta
kutsuttiin jo takkaryhmäksi104.
102 (Tarumaa, KK 2/1953, 24); lukunurkkaus, usein kirjahyllyn tuntumassa (voi olla myös yhdistetty ompelunurkkaus, mutta sitä

ei mainita) (KK 1/1949, 32, k1; KK 2/1949, 34, k1; KK 2/1950, 32, k2; KK 2/1950, 34, 36, k3; KK 4/1950, 30, k1; KK 4/1950,
30, k2; KK 1/1951, 30, k2; KK 4/1951, 32, k1; KK 2/1952, 40, k2; KK 3/1953, 6, 40, k2; KK 4/1954, 34, k1; KK 4/1954, 34, k2;
käsityö- ja lukunurkkaus: KK 3/1950, 33, k2; KK 1/1954, 37, k3; ompelu- ja käsityötuoli, KK 3/1950, 34, k3; KK 1/1951, 30, k2;
KK 1/1951, 32, k3; KK 1/1951, 33, k4; KK 4/1951, 38, k3; KK 1/1952, 40, k1).
103 Tässä viestiä myös arkkitehdeille (Tarumaa, KK 2/1953, 24.)
104 Takkaryhmä (tarjoiluvaunusta tai yksittäisestä nojatuolista istuskeluryhmään) (KK 1/1949, 33, k2; KK 1/1949, 33, k3; KK
3/1950, 33, k2; KK 4/1951, 38, k3; KK 4/1951, 32, k1; KK 2/1951, 32–33, K3; KK 1/1953, 42, k3; KK 4/1953, 4, 6, k1; KK
4/1954, 35, k3; KK 1/1955, 34, k2; KK 5/1955, 4, k1; KK 3/1955, 4, k2).
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Radion ja puhelimen sijoittaminen olohuoneessa
Uutta kodin elektroniikkaa edustava radio toi mukanaan myös uuden kalustetyypin, radiopöydän105. Yksinkertaisimmillaan se oli tavallinen pikkupöytä tai sarjapöytä. Radiopöytä saattoi sijaita kirjahyllyn alapuolella
tai emännän nurkkauksen ja oleskeluryhmän välissä, joten radiota saattoi kuunnella samalla kun parsi sukkia tai neuloi uutta nuttua. Suuren kokonsa vuoksi radiota arasteltiin laittaa kovin näkyvälle ja korkealle
paikalle106. Arkkitehti Kyllikki Halme ei pidä radiopöytää hyvänä, sillä sen päällä radio on liian korkealla
ja näkyvillä. Halmeen mukaan radio on tarkoitettu kuunneltavaksi ei katseltavaksi (Halme, KK 4/1954,
23–25). Radio ehdotettiin sijoitettavaksi myös kirjahyllyyn107. Sijoittelun lisäksi kookkaan radion sulauttamiseksi olohuoneen sisustukseen oli muitakin keinoja. Kaunis Koti -lehdessä oli ohjeet, kuinka radion voi
maalata valkoiseksi108, jotta se sopisi paremmin olohuoneen vaaleisiin seiniin. Myöhemmin radio ehdotettiin sijoitettavaksi matalan kukkapöydän toiseen päähän109. 1950-luvun puolivälissä pitkä, koko ikkunaseinän
mittainen pöytälevy tai useammasta lyhyemmästä pöydästä koostuva pitkä taso palveli kirjoitus-, kukkaja radiopöytänä, jossa saattoi olla paikka myös lehdille110. Tätä ratkaisumallia suosittiin Kysykää me vastaamme -palstan vastauksissa: lehden toimitusta ei haitannut Halmeen tapaan radion näkyvä sijainti tason
päällä. Kyllikki Halmeen mukaan kirjahyllyn alahyllyt, joissa oli alas kääntyvä ovi, oli paras paikka radiolle ja
levysoittimelle, sillä ”vaikka kone olisi hinnaltaan miten kallis tahansa, ei se milloinkaan ole kodin sellainen
kalleus ja koriste, että sitä kannattaisi asetella nähtäväksi, kuunneltavaksihan se onkin tarkoitettu” (Halme,
KK 4/1954, 23–25). Vaikka radio olikin tarkoitettu kuunneltavaksi, ei katseltavaksi, myös radiopöydälle
ehdotettiin usein sijoitettavaksi paikallisvalaisin111.

Kuva 203. Radio ja lukunurkkaus kirjahyllyssä.

Myös puhelin edusti kodin uutta elektroniikkaa, ja sen sijoittelu herätti kysymyksiä. Eteistä pidettiin periaatteessa hyvänä paikkana, mutta laskutila ja mahdollisuus istua ovat paremmat, jos puhelin sijoitetaan
olohuoneen kirjoituspöydälle112 . Puhelimen sijoittamista eteiseen kuitenkin puoltavat alivuokralaisen puhelimenkäyttöoikeus ja teini-ikäisten lasten pitkät puhelut. Artikkelin mukaan vain koko päivän sängyssä viih105 radiopöytä (KK 3/1948, 19, 30–31, k1; KK 2/1949, 34–35, k3; KK 2/1950, 34, 36, k3; KK 2/1951, 32–33, k3; KK 3/1953, 6, 40,

k2; KK 4/1953, 4, 6, k1); radiopöytä koivua tai irokoa (KK 5/1954, 38, k3).

106 Matalalle sijoitetut radion kömpelö ulkonäkö korostuu vähemmän (Tikkanen, KK 1/1951, 20–21, 29).
107 Radio kirjahyllyyn tai sen alapuolelle pikkupöydälle (KK 1/1949, 32, k1, KK 2/1951, 32–33, k3; KK 1/1952, 40, k2).
108 Ohje artikkelissa Voin tehdä tämän itsekin (KK 2/1953, 29); myöhemmin Kysykää me vastaamme -palstan ohjeessa hyväksy-

tään kysyjän ehdotus radion maalaamisesta valkoiseksi ja viitataan ohjeeseen (KK3/1953, 6, 40, k2).

109 Kukka- ja radiopöytä (KK 3/1951, 32, k2; KK 3/1953, 6, k1; KK 2/1954, 6, k2; KK 3/1954, 35, k1; KK 1/1955, 34, k1); Kukka- ja

radiopöydän kansi teak-viilua, jalat mustaksi maalattua metallia (KK 1/1955, 35, k3).

110 Kukka-, radio- ja lehtipöytä (KK 3/1951, 32, k1; KK 4/1954, 35, k4); kukka-, radio- ja lehtipöytä palveli lisäksi kampaus-

pöytänä; (KK 4/1954, 35, 38, k5); jalavapintainen kukka-, radio- ja lehtipöytä, jolla myös pöytävalaisin (KK 4/1955, 6, 4, k1).

111 Radiopöydän kohdalla seinävalaisin (KK 1/1951, 30, k4); valaisin piirretty radion päälle (KK 3/1953, 6, 40, k2); radiopöy-

Kuva 204. Radio on seurusteluryhmässä keskeisellä sijalla.

dällä pieni puusälevarjostimellinen pöytävalaisin (KK 4/1953, 4, 6, k1); radiopöydällä niinivarjostimellinen pöytävalaisin (KK
4/1954, 34, k2); radio-, lehti- ja kukkapöydällä pöytävalaisin (KK 4/1954, 35, 38, k5).
112 Puhelin kirjoituspöydällä (KK 1/1954, 36, k1; KK 3/1955, 4, k2); puhelin kirjahyllyssä (KK 1/1952, 40, k2).
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tyvä sijoittaa puhelimen makuuhuoneen yöpöydälle. Suomessa oli aluksi saatavana vain mustia puhelimia.
Viisikymmentäluvun alussa kauppoihin tuli myös muun värisiä puhelimia, joista artikkelissa pidetään ”hollywoodilaisen esikuvan mukaista valkoista” puhelinta kaikkein halutuimpana. Valkoisesta todetaan kuitenkin,
että se on epäkäytännöllisin ja sisustukseen nähden sopimattomin väri. (Tikkanen, KK 1/1951, 20–21, 29.)
Laiskottelua ja puhelimessa pitkään puhumista ei selvästikään pidetty suotavana. Puhelimen värityksessä
tarkoituksenmukaisuus ohitti esteettiset mieliteot. Tarkastelen muihin kuin olohuonetilaan sijoitetut puhelimet kyseisen huonetilan käsittelyn yhteydessä.

Kuva 205. Piirroksia radion sijoittamisesta.

Kuva 206. Vaihtoehtoinen radion sijoitus.
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Kuva 207. Kirjahylly kehystää oviaukkoa.

4.2 Olohuoneen väritys

4.2.5 Ruokailu olohuoneessa: ruokailutila
Ruokapöytä oli sijoitettu olohuoneeseen noin puolessa tarkastelemistani asunnoista113. Sirkka Tarumaa
korostaa, että ruokailuryhmä ja oleskeluryhmä ovat kaksi erillistä, mutta keskenään samanarvoista ryhmää. Ryhmät tuli sijoittaa siten, että ne ”näyttivät pitävän huonetilan tasapainossa” (Tarumaa, KK 2/1953,
28). Ruokasaleja ei enää ollut, eikä niistä enää puhuttu, vaan tilalle oli tullut käsite ruokailutila. Olli Borgin
mukaan ”määrätylle toiminnalle uhrattua osaa kodissamme kutsumme nyt sen tilaksi” (Borg, KK 1/1951,
10–11). Tämän mukaan ruokailulle varattua osaa kodista, vaikka se ei olisi erillinen huone, voitiin kutsua
ruokailutilaksi. Ruokasalin kalustosta ei myöskään enää puhuttu vaan sitä nimitettiin ruokailuryhmäksi.114
”Monesti keittiö on niin pieni, että sinne ei ruokapöydän sijoittamisesta tule mitään. Silloin meidän on
varattava tähän olohuoneesta paikka.” (K. H., KK 2/1948, 29.) Asuntojen pienet keittiöt tai keittokomerot
ja kohtuullisen suuret olohuoneet luontevasti johdattivat sijoittamaan ruokailuryhmän olohuoneeseen.
Ruokapöydän ääressä oli tyypillisesti neljä tuolia. Jos ruokailuryhmään kuului enemmän tuoleja, sijoitettiin
yksi osaksi oleskeluryhmää, toinen kirjoituspöydän tuoliksi tai vapaasti oven pieleen seinän vierelle.
Ruokailuryhmän muodosta Tarumaan totesi, että pyöreä ruokapöytä vei enemmän tilaa kuin suorakaiteen
muotoinen. Muotokysymys oli hänen mukaansa ”ensinnäkin tilakysymys ja toiseksi makukysymys”. (Tarumaa, KK 2/1953, 28.) Aineistossani Kysykää me vastaamme -palstalla suositellaan jonkin verran pyöreitä
pöytiä ruokailutilan pöydäksi.115 Muutamia kertoja ehdotettiin myös ruoka- ja kahvitarjoilun sijoittamista
juhlatilanteissa hieman isomman ja normaalia korkeamman (halkaisija 120 cm, korkeus 60–65 cm) sohvapöydän ääreen, jos olohuoneeseen ei mahtunut erillistä ruokapöytää.116

Kuva 208. Ruokailuryhmä. Pöytä ja tuolit ovat eri paria.

Ruokapöydän ja tuolien materiaaleista mainitaan 1940- ja 1950-lukujen taitteessa, että ne olivat lakattua
koivua tai jalavaa, tai sitten todettiin vain, että ne ovat luonnonväristä puuta117. Vasta vuodesta 1952 eteenpäin ruokailuryhmän puulajit ja istuinten verhoilut kuvailtiin systemaattisemmin. Jalavapintaisen pöydän

113 Noin puolessa tarkastelemistani tapauksissa vuosina 1948–1955 ruokapöytä oli sijoitettu olohuoneeseen.
114 Olli Borg. Ruokailutila. (KK 1/1951, 10–11). Kyse ei ollut vain nimityksen muuttumisesta, vaan myös ruokailuryhmällä tarkoi-

tettiin sirosta pöydästä ja tuoleista koostuvaa kokonaisuutta. Ruokasalin kalustolla viitattiin usein laajempaan kokonaisuuteen,
joka käsitti pöydän ja tuolien lisäksi astiakaapin tai -kaappeja ja matalamman, mutta usein muhkean senkin. Usein kyseessä oli
tyylikalusto. Tämä käy ilmi Kysykää me vastaamme -palstan kysyjien jo omistamien kalusteiden luetteloista ja heidän tavastaan käyttää termiä ruokasalinkalusto.
115 Pyöreä ruokapöytä (KK 3/1952, 40), jalavapintainen (k1; KK 2/1954, 66, k2); matala jalavapintainen (KK 5/1954, 4, k1).
116 (KK 4/1951, 32, k1); arkiruokailu keittiössä, myös pyöreä (KK 5/1954, 4, k1).
117 Tuolit himmeäpintaista kovakiillotettua jalavaa, pöytä eriparia: pirttikaluston pöytä (KK 1B/1948, 11a); pöytä ja tuolit jalavaa
(KK 3/1948, 17b); Aallon pöytä ja taivutettujalkaiset tuolit, oletus materiaalista: koivu (KK 3/1949, 11a; KK 1/1950, 31); pöytä
ja tuolit lakattua koivua (KK 3/1948, 34, k3); pinnatuolit luonnonväristä koivua, pöydästä ei tarkempaa mainintaa (KK 4/1950,
30, k1); pöytä luonnonväriseksi lakattu tai valkoiseksi maalattu, istuimessa kirkkaansininen tai valkoruskearaidallinen kotikutoinen kangas (KK 3/1951, 32, 34, k3).
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Kuva 209. Ruokailuryhmä Rut Bryckin ja Tapio Virkkalan kotona vuonna
1948.

tuolit oli tyypillisimmin verhottu sinisellä118 tai keltaisella119. Istuimessa saattoi myös olla rottinkipunos120.
Koivun ja jalavan ohella pöydän pinnoissa käytettiin jalopuulajeja, joista mainittiin: iroko, mahonki, pähkinäpuu, tai materiaalista mainittiin vain, että se oli tummaa puuta121. Myös kahta eri puulajia saatettiin käyttää
saman ruokailuryhmän kalusteissa. Tanu Toiviainen suosittelee vuonna 1953 olohuoneen arvokkaamman
ruokailuryhmän pöydäksi jalopuuvaneroitua kantta ja muihin osiin luonnonväristä koivua. Samat puulajit
esiintyvät myös ruokapöydän tuoleissa. Jos tuolit oli verhoiltu, oli kolme väriä samassa ruokailuryhmässä
jo liikaa. Luonnonvärinen koivu oli mahdollista korvata myös peittomaalauksella. Jos kansi oli lämpimänsävyistä jalopuuviilua, kuten jalavaa tai mahonkia, peittomaalin sävyiksi Toiviainen suositteli valkeaa, vaaleanharmaata, sinistä tai mustaa. Mustan käytöstä Toiviainen varotti, että pieninkin pölyhiukkanen näkyi
hyvin tummalla pinnalla. (Toiviainen, KK 3/1953, 11, 38.) Aivan yhtä rohkeita eivät olleet käytännön neuvot
Kysykää me vastaamme -palstalla122 . Kuten monesti aiemminkin, Kaunis Koti -lehden artikkeleissa viitoitettiin ennakkoluulottomammin suuntaa kuin toimituksen vastausvuorossa olleet toimittajat kansaa kysymyspalstalla neuvoivat.
Ruokailuryhmän yhteyteen suositeltiin hankittavaksi pientä astiakaappia, jonka ”ei tarvitse olla mikään
tuollainen komea renessanssikaappi”, vaan se voi olla hillitty, himmeä koivupintainen ja ennen kaikkea
käytännöllinen tavaran varastoimiseen (K. H., KK 2/1948, 29). Astiakaappi esiintyy aineistossani alle puolessa ruokailutilan kuvauksista.123 Kaapin voi sijoittaa myös tilanjakajaksi ruokailu- ja oleskelutilojen välille:
”Matalat kaapit, joiden takaseinä on peitetty kaislakankaalla, jakavat huoneen hauskasti oleskelu- ja ruokailutilaan.” (Aaltonen, KK 3/1954, 17).

118 Sininen pellavakangas kapein harmain raidoin (KK 2/1952, 40, k2).
119 Keltaisella (KK 4/1952, 41, k2); vihreät päälliset suositellaan vaihdettaviksi keltaharmaaruudullisiksi (KK 3/1953, 6, k1); kel-

lertävällä kankaalla (KK 4/1954, 35, 38, k5).

120 Rottinkipunos (KK 2/1953, 44, 46, k2).
121 Iroko sinipäällysteisin taivutettujalkaisin Artek-tuolein (KK 5/1954, 38, k3); mahonki, istuinpäälliset tummanvihreää kan-

Kuva 210. Artekin ruokailuryhmä.

gasta (KK 1/1955, 35, k3); pähkinäpuu, rottinkipunosistuimet (KK 4/1955, 6, 4, k1); tumma puu, tuolit verhoiltu sinapinkeltaisella (KK 2/1955, 4, 38, k1).
122 Vain yhdessä vastauksessa ehdotetaan kaksiväristä ruokapöytää: kanneksi kiillottamatonta mahonkia ja jalkoihin vaaleaa koivua. Tässä tapauksessa mahonkiset tuolit päällystettiin tummanvihreällä kankaalla ja pöydän päällä oli niinivarjostiminen
valaisin (KK 1/1955, 35, k3).
123 Astiakaappi, lakattua koivua (KK 3/1948, 34, k3); astia- ja liinavaatekaappi korkeahkoilla jaloilla (KK 1/1949, 32–33, k2);
korkeajalkainen lasi- ja viinikaappi (KK 1/1950, 33, k3); korkeajalkainen astiakaappi (KK 2/1950, 32, k2); matala astiakaappi,
vaaleanruskea (o.o.) (KK 4/1950, 30, k1); astioiden säilytyskaappi (KK 2/1949, 34, k1; KK 1/1951, 33–34, k4; KK 2/1951, 32–33,
k3; KK 2/1952, 4, 38, k1; KK 3/1952, 40, k1); vaalea astioiden säilytyskaappi (KK 3/1951, 32, k2).
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Sohvaryhmien tapaan myös ruokapöydän kokoavana tekijänä ja tunnelman luojana oli lähelle pöytää sijoitettu riippuvalaisin tai pitkävartinen seinävalaisin124. Valaisimen varjostimien materiaalit ja värit noudattelivat samaa linjaa kuin sohvaryhmienkin riippuvalaisimet. On kuitenkin huomattava, että ruokapöydän ja
sohvaryhmän yhteydessä ei käytetty keskenään samanlaisia lampunvarjostimia. Oli myös tavallista sijoittaa
matto ruokailuryhmän alle. Ruokailuryhmän alle ehdotettiin myös arkisempaa riepumattoa, joka oli väriltään tyypillisimmin ruskea, mutta keltaisiakin mattoja esiintyi.125 Ruokailuryhmän lähellä olevista seinistä ei
ollut useinkaan mainintaa. Jos olohuoneen tapeteista oli yleismaininta, ne olivat ne useimmiten harmaat,
kellanharmaat tai vaaleat. Olen käsitellyt olohuoneen tapetteja huonetilan seinäpintojen tarkastelun yhteydessä. Ruokapöytä tuoleineen, sen alla oleva matto ja pöydän päällä olevan valaisimen luoma valon piiri
muodostivat tiiviin, visuaalisesti yhtenäisen ryhmän. Tämä jäsentyi omaksi kokonaisuudekseen oleskelu- ja
työskentelysaarekkeiden ohella neutraalinkin värisistä seinistä huolimatta.
Kuva 211. Ruokailuryhmän kokoavana tekijänä ja tunnelman luojana on matalalle asetettu valaisin. Usein ryhmän alla oli myös matto.

124 Hissivalaisin, kangas- tai puusälevarjostin (KK 2/1951, 32–33, k3; KK 3/1951, 32, 34, k3); seinävalaisin ruokapöydän yläpuo-

Kuva 212. Ruokailuryhmä. Valaistus on tehty epätyypillisesti pöytävalaisimin.

lella, kangas- tai puusälevarjostin (KK 1/1952, 40, k2); hissivalaisin (KK 2/1952, 38, 40, k1; KK 2/1952, 40, k2); messinkinen
riippuvalaisin (KK 3/1952, 40, k1; KK 3/1953, 6, k1); seinään kiinnitetty varrellinen valaisin (KK 4/1952, 41, k2); laakea,
metallivarjostimellinen valaisin (KK 2/1953, 44, 46, k2); laakeavarjostimellinen seinään kiinnitetty valaisin (KK 4/1953, 4, 6,
k1); harmaaksi polttomaalattu metallivarjostimellinen valaisin (KK 1/1954, 36, k1; KK 5/1954, 38, k3); varrellinen niinivarjostimellinen seinävalaisin (KK 2/1954, 6, k3); pellavavarjostimellinen riippu- tai hissivalaisin (KK 4/1954, 35, 38, k5; KK 4/1955,
6, 4, k1); riippuvalaisin, piirretty pohjaan (KK 5/1954, 4, 38, k2); niinivarjostimellinen riippuvalaisin (KK 1/1955, 35, k3; KK
4/1955, 6, 4. k2; KK 4/1955, 6, 4, k2); valkeavarjostimellinen valaisin (KK 2/1955, 4, 38, k1).
125 Ruokailuryhmän alle sijoitettu isohko räsymatto (KK 1/1949, 32–33, k2); isohko matto (KK 2/1949, 34, k1); tupakanruskea
karvalankamatto (KK 2/1950, 32, k2); kellertävä karvalanka- tai riepumatto (KK 2/1951, 32–33, k3); yksivärinen keltainen
riepumatto (KK 5/1954, 38, k3); keltavalkoinen riepumatto (KK 3/1951, 32, 34, k3); yksivärinen tummanruskea matto (KK
2/1952, 40, k2; KK 4/1954, 35, 38, k5); ruskea riepu- tai karvalankamatto (KK 2/1953, 44, 46, k2); tummanruskea, yksivärinen
riepu- tai karvalankamatto (KK 2/1954, 6, k3); vihreä riepumatto (KK 4/1954, 6, 4, k2).
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Seuraavaan olen valinnut muutaman ruokailuryhmän värityksen kuvauksen, jotka ovat aineistossani aikansa
tyypillisiä edustajia:
Esimerkki 1, vuosi 1950. Ruokailuryhmä, pinnatuolit (4 + 1 kpl), istuin verhottu vaaleanharmaavalkoraidallisella kankaalla (kuten sohva), ruokapöydän alla tupakanruskea karvalankamatto, pöydän päällä messinkinen, rei’itetty hissivalaisin (KK 2/1950, 32, k2).
Esimerkki 2, vuosi 1953. Ruokailuryhmä jalavaa, istuimissa rottinkipunos, pöydän päällä laakea metallivarjostiminen valaisin, ruokapöydän alla ruskea riepu- tai karvalankamatto (KK 2/1953, 44, 46, k2).
Esimerkki 3, vuosi 1954. Pyöreä jalavainen ruokapöytä, yläpuolella pellavavarjostiminen riippu- tai hissivalaisin, ruokaryhmän tuolit verhoiltu kellertävällä kankaalla, ruokapöydän alla tummanruskea, yksivärinen
riepumatto (KK 4/1954, 35, 38, k5).

Kuva 213. Ruokailuryhmä, esimerkki 1.
Kuva 214. Ruokailuryhmä, esimerkki 2.

Kuva 215. Ruokailuryhmä, esimerkki 3.
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Esimerkki 4, vuosi 1954. Ruokailusyvennyksessä iroko-viiluinen pöytä, yläpuolella metallivarjostiminen vaaleanharmaa riippuvalaisin, sinisellä pehmustetut Artek-tuolit (o.o.), ruokailuryhmän alla yksivärinen, keltainen riepumatto (KK 5/1954, 38, k3).
Esimerkki 5, vuosi 1955. Tumma ruokapöytä ja tuolit, jotka verhoiltu sinapinkeltaisella, ruokapöydän päällä
valkeapilkullisella kankaalla verhoiltu valkeavarjostiminen valaisin, ruokapöydän takana astiakaappi, jonka
vieressä käkikello (o.o.). (KK 2/1955, 4, 38, k1).
Ruokasalin kalustoita ei kannustettu käyttämään. Tyylitöntä ja siten hyvän maun vastaista oli kukkakuvioisten talonpoikaisten astiakaappien yhdistäminen nykyaikaiseen ruokailuryhmään. Nykyaikaisen ruokailuryhmän hankkiminen tuli sisustajalle ajankohtaiseksi, kun toimitus siirsi suunnitelmassaan kysyjän nykyisen
pirttikaluston ruokailusopesta keittiöön. Kokoavasti voi todeta, että ruokailuryhmä herätti vain vähän
keskustelua hyvästä mausta.
Kuva 216. Ruokailuryhmä, esimerkki 4.

Kuva 217. Ruokailuryhmä, esimerkki 5.
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4.2.6 Olohuoneen makukysymykset
”Olemme menneiden vuosien ankeuden ja muusta maailmasta eristäytymisen aikana alkaneet tuntea kauneuden kaipuuta ja värien nälkää. Haluamme nähdä iloisia, optimistisia värejä ympärillämme.” (Paloheimo,
KK 1A/1948, 3.) Etenkin 1940-luvun lopun Kaunis Koti -lehdistä tulee hyvin ilmi sodan jälkeisen niukkuuden
aika. Raskaat sotavuodet olivat ohi, ja elämään kaivattiin piristystä ja väriä. Sana väri sai positiivisen leiman,
ja artikkeleissa se lähes poikkeuksetta liitettiin iloisuuteen. Kodin sisustaminen oli aluksi hyvin niukaa. Pieninkin värikäs esine noteerattiin ja sen sijoittelua kodin tilaan mietittiin tarkoin. Eva Paloheimon mukaan
kodin esineiden, arkisten käyttöesineidenkin, muotojen ja värien sointuisa yhdistelmä osaltaan virittää
mielemme valoisammaksi, tasapainoisemmaksi ja työteliäämmäksi (Paloheimo, KK 1A/1948, 3). Myös tekstiilit olivat kodin värintuojia. Heti sodan jälkeisenä aikana perinteistä puuvilla- tai villakangasta oli niukasti
saatavilla ja tekstiilit kudottiin paperinarusta, jota ei voinut värjätä kovin monella tavalla. Koteihin oli vaikea
saada siellä kipeästi kaivattua väriä. Ehkä juuri tästä syystä Kaunis Koti -lehden 1940-luvun lopun artikkelit
lähes ylikorostetusti tarttuvat väriteemaan. ”Jos olette nuori ja suunnittelette ensimmäisen kotinne perustamista, haluatte varmasti vaaleutta, keveyttä ja väri-iloa ympärillenne.” Raskaat ja tummat pinnat sekä
pronssi, kulta, musta ja tummanpunainen liitetään artikkelissa vanhempaan sukupolveen. ”– – ihmisen on
kevyempi olla ja elää ilmavassa ja värikkäässä ympäristössä kuin yksitoikkoisen synkässä harmaudessa.”
(Värit luovat yleissävyn. KK 2/1948, 31.)
”Kodin väreillä pyrimme tehostamaan sen rauhallista, lämpöä ja suojaa antavaa tunnelmaa” (Lieto, KK
3/1949, 6). Rauha, lämpö ja tulevaisuuteen katsova myönteinen asenne kuuluivat myös väri-sanaan liittyviin
mielikuviin. Aikojen parantuessa 1950-luvulla väriä tuotiin koteihin laajasti eikä enää keskitytty vain pienimpiin yksityiskohtiin. Syntyy vaikutelma, että sodan varjossa pitkään puuttuneilla luonnonmateriaaleilla herkuteltiin. Kovien materiaalien, kuten puun, kiven ja tiilen ohella myös kodin tekstiileillä ja viherkasveilla oli
merkittävä rooli kodin kokonaisvärityksen luomisessa. Laaja luonnonmateriaalien käyttö rajautui vaativiin
yksityistaloihin ja julkisiin rakennuksiin. Maalaaminen ja tapetointi olivat edullisia ja helppoja tapoja tuoda
väriä ja kaivattua lämpöä kodin tiloihin vaatimattomammissakin kaupunkiasunnoissa. Jälleenrakennuskaudella kodin kuivien asuintilojen väripintoja yhdisti tietty mattamainen karheus.
Puumateriaalin aitoutta ja sen luontaista väriä arvostettiin 1940- ja 1950-luvun taitteessa. Lieto puolustaa
huonekalujen luonnollista puun väriä ja paheksuu tummaa petsausta. ”Huonekalujen puuaines sellaisenaan
on kaunista. Sen luonnollinen syyrakenne kertoo meille tarinaansa puun kasvusta ja kehityksestä, olemassaolon taistelusta. Miksi peittäisimme kaiken tuon kovin tummalla petsivärillä, joka saa puun näyttämään
elottomalta massalta?” Vaaleahko, läpikuultava ja puhdassävyinen petsi on Liedon mukaan hyväksyttävissä,
mutta pelkkä lakkaus jättää puun aidoimmilleen. Lieto varoittaa aivan erityisesti tummista huonekaluista,
jotka tekevät tunnelman helposti raskaaksi. (Lieto, KK 3/1949, 7.) Benedict Zilliacus on Liedon kanssa
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samoilla linjoilla ja paheksuu jalopuun jäljittelyä petsaamalla koivupinta tummaksi. Zilliacus kehottaa käyttämään jaloja puulajeja, kuten mahonki- ja jalavavaneeria, vaalean koivun sijaan. 1950-luvun alkupuolella
luonnonväriseen puuhun aletaan yhdistää maalattua puuta. Zilliacus ehdottaa ratkaisua, jossa on runko
mahonkivaneeria, ja työntöovet tai laatikoiden etusarjat ovat valkoiseksi lakattuja. (Zilliacus, KK 4/1952,
8–11.) Sirkka Tarumaa toteaa, että puu on meillä huonekalumateriaalina luontevin. ”Nykyisin käytetään
rinnakkain sekä luonnonväristä puuta, että maalattua puuta ja tällä keinolla päästään tietenkin määrättyyn
vaihteluun ja vastakohtiin.” (Tarumaa, KK 2/1953, 28.) Tanu Toiviainen ”hymyilee” tummaksi petsattujen
huonekalujen kauppiaille sekä puhtaan luonnonvärisen koivun kannattajille: ”Nyt on pyrkimyksenämme
vapautua vanhoista ohjelmajulistuksista ja entistä enemmän sommitella peittoväreillä maalattujen pintojen,
jalopuiden ja luonnonväristen tai väritetyn koivun yhdistelmillä – siis enemmän vapautta ja liikkuma-alaa.”
(Toiviainen, KK 3/1953, 10.) Luonnonvärisen puumateriaalin käyttö huonekaluissa antaa 1950-luvun puolivälin vaiheilla tilaa sävytetylle ja peittomaalatulle puumateriaalille.
Hyvän maun mukaisesti sisustuksen tuli olla tyylikäs: hillitty ja rauhallinen. Tätä korostettiin artikkeleissa ja
kodin sisustajalle suunnatuissa neuvoissa. Hillittyä sisustusta kuvattiin usein esimerkkien avulla. Kysymystä
lähestyttiin myös negaation kautta kertomalla, mikä ei ollut hillittyä. Hyvän maun määrittelyssä kommentit
olivat lähtökohtaisesti pidättyväisiä ja hienotunteisia. Hyvän maun kriteerit tehtiin selväksi, mutta loukkaamatta lukijaa. Annettiin ymmärtää, että ei-hillitty ratkaisu ei ollut suotava, mutta sitä ei kuitenkaan leimattu huonon maun piiriin kuuluvaksi. Jos henkilöllä oli riittävän hyvä maku, hän osasi tehdä rohkeammastakin ratkaisusta tyylikkään mauttoman sijaan. Vaati toki hyvää itsetuntoa uskoa omaan hyvään makuunsa.
Päinvastaistakin kommentointia aineistossani esiintyy. Näissä kommenteissa hyvää makua lähestytään
kuvaamalla huonon maun piiriin kuuluvia esimerkkejä, joita olivat tyylittömät eli räikeät ja monenkirjavat
sisustukset. Painopiste oli siis huonoissa esimerkeissä, joita paheksuttiin, ja hyvän maun kategoriaan kuuluvia ratkaisuja ei kuvailtu. Lukija jäi tai hänet jätettiin epätietoiseksi. Esimerkiksi Sirkka Tarumaa ei anna
tarkkoja ohjeita värien valinnasta vaan jättää laajan liikkumatilan todeten: ”Tekstiilien värinvalinnassa on
kullakin mahdollisuus näyttää omaa sisäistä harmonisuuttaan liikkumalla varovasti ja sävyisästi yksinkertaisessa ja hillityssä väriskaalassa tai päinvastoin osoittaa vallankumouksellista rohkeuttaan epätavallisella
värinvalinnallaan, kunhan muistaa, että jaksaa ainakin kymmenen vuotta katsella varovaisuuttaan tai rohkeuttaan.” (Tarumaa, KK 2/1953, 28.) Kommentissaan Tarumaa vaikuttaa kallistuvan hillityn väriskaalan puolelle, jos tarkastelee hänen tässä yhteydessä käyttämiensä sananvalintojen positiivisuutta, vaikka muodollisesti Tarumaa sallii lukijan valita kahden vaihtoehdon väliltä. Vaikka Tarumaa antaa tekstiilien valinnassa
mahdollisuuden yksinkertaisesta ja hillitystä poikkeavaan väriskaalaan, viesti siitä, millä linjalla kannattaisi
pysyä, on selvä. Lauseen sanoman voisi kiteyttää muotoon ”Jos et ole varma, että sinulla on hyvä maku,
jota sopii syvästi epäillä, älä lähde rohkeiden ja epätavallisten värivalintojen tielle.” Sirkka Tarumaan epäily
lukijoiden hyvän maun puutteesta oli perusteltu, kun ajatellaan Bourdieun hyvän maun määritelmää. Kaunis
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Koti -lehti oli perustettu maun muokkaajaksi, eikä kohderyhmänä ollut oman ammattikunnan edustajat,
vaan suuri yleisö, joka ei kuulunut makua määrittävään ryhmään. Tarumaa kuului ammattikuntansa edustajana valtaapitävään ytimeen, legitiimin maun määrittäjiin, ja siksi oli perusteltua olettaa, että hänellä oli
käsitys hyvän maun luonteesta.
Makua vaadittiin myös uusien ja vanhojen huonekalujen yhdistelemisessä. Vielä 1920-luvulla yleisestä kalustosisustamisesta oli luovuttu, ja 1930-luvun alkupuolella funktionalismi tuomitsi Werner Westin mukaan
”kalustot” kuolemaan. ”Kahden vuosikymmenen etsimisen ja kokeilun jälkeen olemme vähitellen tulleet
”parittomien” huonekalujen aikakauteen, jossa nyt elämme.” (West, KK 4/1954, 14–17.) West korostaa,
että uutta ja vanhaa yhteen sovitettaessa puulajit ja värit ovat tärkeässä osassa, yhtään väheksymättä huonekalukankaiden, mattojen ja verhojen valinnan tärkeyttä. Yki Nummi on Werner Westin kanssa samoilla
linjoilla: ”Nykyaikainen interiööri tuottaa usein melkoisen järkytyksen. Koko sisustuksen estetiikan peruselementti, kuviot ja niiden keskinäiset väri- ja suuruussuhteet näyttävät kokonaan unohdetuilta. Tuntuu kuin
sisustajat ”kalustoista” vapauduttuaan olisivat heittäytyneet anarkistiseen kuvioiden moninaisuuteen sekä
esineissä että niiden päällyksissä. Huonekalujen muodot ovat toisilleen vieraita ja lisäksi sohva on kukikas,
tuoli ruudullinen, toinen raidallinen, seinällä lentelee runsaasti kookkaita perhosia, toinen on tiilipintainen
ja lattian voimakas parkettikuvio on saanut seurakseen täplikkään maton.” (Nummi, KK 1/1954, 6.) Werner
West toteaa arvoituksellisesti: ”Siinä voidaan antaa mielikuvitukselle vapautta ja saavuttaa hyviä tuloksia
voimakkaampien ja heikompien värivaloorien yhdistämisellä.” Hän ei suostu antamaan värikysymyksissä
neuvoja, vaan viittaa hyvään makuun: ”Itse kunkin yksityinen aloitekyky ja maku sanelevat siinä päätöksen.” (West. KK 4/1954, 14–17.) Tämänkaltainen hienovaraiselta kuulostavaan arvoituksellisuuteen puettu
kommentti hyvästä mausta on malliesimerkki Bourdieun pääväittämästä, jonka mukaan kulttuurisia eroja
käytetään ylläpitämään vallitsevia luokkaeroja.
Kuvateos Suomalaisia koteja on tutkimukseni näkökulmasta eräänlainen lähtökohtateos, joka piirtää laajaalaisesti menneen ja nykyisyyden rajaa dokumentoimalla valokuvin olohuoneita Suomessa vuonna 1949.
Arkkitehti-lehden kirja-arviossa M. af S. toteaa, että Suomalaisia koteja sisältää kokoelman kotien sisäkuvia
eri puolilta maata ja mitä erilaisimmista yhteiskuntaluokista. Hänen mukaansa tuloksena on masentava läpileikkaus maamme asuntokulttuurista. Löytyyhän kirjasta tosin useita viihtyisiä ja aistikkaita sisäkuvia, mutta
useimmat ovat edellisten suoranaisia vastakohtia, eivätkä varakkaat kodit muodosta tässä poikkeusta. M.
af S:n mukaan kirjasta olisi kuitenkin määrättyä hyötyä suurelle yleisölle, jos vain kuvia täydentäisivät niitä
arvostelevat tekstit, jotka selvästi ilmentäisivät, mitkä kuvat ovat varoittavia esimerkkejä siitä, miten kotia
ei pidä sisustaa. (Arkkitehti 1/1950, 1.) Läpileikkaus vaikuttaa legitiimiin arkkitehtuurin ytimestä katsottuna
masentavalta, sillä valtaosassa sisustuksia näkyy vielä vahvasti raskas 1930-luvun henki pormestarinkalustoineen sekä vielä vanhemmat historiallisia tyylejä mukailevat moniosaiset ja tilaa vievät tyylikalustot, kai208

4.2 Olohuoneen väritys

kista kodin pienistä, mutta runsaista yksityiskohdista puhumattakaan. Vain harvoissa sisustuksissa, jotka M.
af S:kin on huomannut, on ”nykyaikainen” modernin arkkitehtuurin ihanteita heijastava vire. Omasta, tutkijan näkökulmastani katsottuna kirja esittää uskottavan ja rehellisen tuntuisen läpileikkauksen 1940-luvun
kotien sisustuksista. Kirja havainnollistaa ajan tilannetta, jossa rinnakkain oli suurena enemmistönä epämuodikkaat sisustukset ja pienenä vähemmistönä ”nykyaikaiset”, uudet sisustukset. Vaikka tahtoa nopeaan
uudistumiseen olisi ollutkin, tahtia hidasti koko maata vaivannut vaikea taloudellinen tilanne. Kirjan rakenne
on selkeä: jokaisesta kodista on yksi valokuva, sen alla on asukkaiden omakohtainen kommentti kodista
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja tekstin alla on heidän nimensä. Kohteet ovat asukkaiden sukunimien
mukaisessa järjestyksessä, joten kuvasivujen järjestyksestä ei voi päätellä asukkaiden yhteiskuntaluokkaa
tai ammattia. Kirjan lopussa on lueteltu kaikki kuvatut kohteet asukkaineen, ja tässä yhteydessä on myös
asukkaiden tai ainakin miehen ammatit. Esipuheen kirjaan on kirjoittanut presidentin puoliso Alli Paasikivi.
Arvovaltainen esipuhe sekä kieliversiot viestivät, että kirja oli tarkoitettu luettavaksi myös ulkomailla.
Käsitys jälleenrakennuskauden sisustusten värityksen hyvästä ja huonosta mausta näytti olleen selkeä,
pienimpiä yksityiskohtia myöten. Erimielisyyksiäkin tai paremminkin tulkintaeroja toki ilmeni126 siitä, missä
menivät hyvän ja huonon maun rajat. Yleisluonnehdintana voi kuitenkin todeta, että suomalaisen jälleenrakennuskauden hyvän maun rajat sekä sisustuksessa että sen värityksessä piirtyvät selkeästi. Jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuuria käsittelevässä pääluvussa tuon esiin ajan esikuvallisia rakennuksia, jotka
julkaistiin Arkkitehti-lehdessä ja joiden voitiin olettaa muokanneen ja lujittaneen arkkitehtikunnan makua.
Suomalainen legitiimi hyvä maku piirtyy esiin entistä selvemmin, kun tarkastelee ulkomaisia julkaisuja ja sitä
miten niitä suomalaisen ammattikunnan piirissä kommentoitiin tai miten niitä referoitiin edelleen esimerkiksi Kaunis Koti -lehdessä.
4.2.7 Kokoavasti olohuoneen värityksestä
Olohuone oli jälleenrakennuskaudella keskeisin ja suurin huonetila. Jokaisessa asunnossa oli olohuone, ja
yksiönkin ainoa huone oli sisustettu olohuoneen tapaan. Olohuonetta kutsuttiin runollisesti kodin sieluksi.
Se oli rentoutumisen, ajanvietteen, harrastusten, työskentelyn, seurustelun ja ruokailun paikka. Olohuoneessa usein myös nukuttiin, mutta sen ei haluttu näkyvän tilan yleisilmeestä. Toiminnot oli jäsennelty
kookkaaseen olohuonetilaan toisistaan erottuviksi mutta usein myös oivaltavasti toiminnaltaan limittyviksi
saarekkeiksi. Jälleenrakennuskauden loppupuolella pitkät hyllyt ja pöytätasot nivoivat erilliset toiminnalliset
kokonaisuudet yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Alkuvaiheessa Kaunis Koti -lehden artikkeleissa kodista
ja olohuoneesta puhuttiin lähes synonyymisesti. Myös lehden Kysykää me vastaamme -palstan kysymykset
126 Esimerkiksi kuviollisuus sisustuksissa, tapeteissa ja sisustustekstiileissä, herätti keskustelua ja ristiriitaista kommentointia.

Olen käsitellyt kysymystä kyseisten aihealueiden yhteydessä.
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ja vastaukset keskittyivät alkuaikoina pääasiassa olohuoneen sisustukseen. Hyvän maun mukainen olohuoneen sisustus rakentui aiempien vuosikymmenten sisustusten kritiikin avulla.
Olohuoneen pinnat muodostivat levollisen taustan tilan monille toiminnoille. Olohuoneen tuli olla valoisa,
mutta valoa ei saanut olla liikaa, jotta kodikkuuden tunnelma saatiin syntymään. Seinäpinnat olivat tyypillisimmin vaaleita, vaalean kellertävä tai kellertävän vihertäviä. Jos olohuone tuntui liian valoisalta, kehotettiin
seiniä tummentamaan tai käyttämään niissä vihertävän harmaan tai sinertävän sävyjä kellertävän sijaan.
Häikäisevän voimakas valo oli ei-toivottua. Korkeakiiltoiset pinnat yhdistettiin funktionalismiin kuuluviksi,
eivätkä ne sopineet jälleenrakennuskauden interiööriin. Olohuoneen sisäpintojen tuli olla mattapintaisia ja
mielellään myös karheita. Jälleenrakennuskaudella tapetteja kehitettiin ajan tyylin mukaiseksi ja ammattilaisille järjestettiin tapettisuunnittelukilpailuja. Voimakaskuvioitu tapetti herätti ristiriitaisia tunteita. Aineistossani kauhisteltiin kirjavia tanskalaistapetteja ja varoiteltiin mauttomasta lopputuloksesta. Samaan aikaan
esiteltiin arkkitehtien ja suunnittelijoiden koteja, joissa näitä suurikuvioisia kasviaiheisia tanskalaistapetteja
oli käytetty. Ilmeisesti kommentoinnin taustalla oli epäilys maallikoiden tyylitajun rajallisuudesta. Lattiasta
aineistossani oli hyvin vähän mainintoja. Korkkimatto, lautalattia, parketti, linoleumi tai kovalevyllä pinnoitettu, maalattu raakaponttilautalattia olivat tyypillisiä ajan lattiamateriaaleja. Varakkaissa kodeissa oli vara
parkettiin, vaatimattomissa kodeissa maalattu kovalevy oli käytännöllinen pitää puhtaana. Olohuoneessa
kookkaat matot olivat lattiamateriaaleja merkittävämmässä asemassa. Suuret maton peittivät ankeana
pidetyn lattiapinnan tai suojasivat arvokasta parkettia kulumiselta. Kattopinnasta on lattiaakin vähemmän
mainintoja. Mustavalkoisista valokuvista voi päätellä, että katto oli tyypillisimmin vaalea. Myös verhot olivat
useimmiten hillityt sävyltään, mikä oli hyvän maun mukaista. Verhoja käytettiin myös tilanjakajina esimerkiksi olohuoneen ja eteisen välisessä oviaukossa. Nämä tilanjakajaverhot olivat aina paksua kangasta, usein
sinivihreän sävyisiä ja tyylitellyin, kohtuullisen kookkain kasviaihein kuvioituja.
Olohuoneessa mattojen ja kalusteiden verhoilukankaiden väreissä oli eniten kulööriä. Väriä kokonaisuuteen lisäsivät myös kalusteiden puuosien puulajille ominaiset väritykset. Epäsymmetria sekä kalustuksessa
että värityksessä oli ajan sommittelun johtotähtiä. Sisustukselta edellytettiin tasapainoisuutta, mutta ei
symmetriaa. Värityksessä balanssia haettiin vastaväriparien avulla. Kaikenlaiset kalustot ja perinteiset sohvaryhmät olivat paheksuttuja. Epäsymmetristä sommittelua auttoi olohuoneen toimintojen ryhmittely
saarekkeiksi, joiden väritykset eivät olleet yhteneviä. Saareke koostui tyypillisesti matosta, kalusteista ja
valaisimista. Olohuoneen kalusteryhmien alla olevat matot sekä irtokalusteet olivat keskenään erivärisiä.
Yhdistävänä piirteenä oli eri kalusteiden samaa puulajia olevat puuosat, jotka useimmiten olivat jalavaa tai
koivua. Jakson loppupuolella myös mahonkia ja tiikkiä suositeltiin. Keskeisimmän ja suurimman saarekkeen
muodosti seurusteluryhmä. Ruokailuryhmä oli usein sijoitettu myös olohuoneeseen. Työskentely olohuoneessa tarkoitti tyypillisimmin kirjoituspöytää tuoleineen sekä kirjahyllyä. Myös emännän nurkkaus, luku210
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nurkkaus ja takkaryhmä saattoivat jäsentyä omiksi pieniksi kokonaisuuksikseen. Aina näiden pienimpien
saarekkeiden yhteydessä ei ollut mattoa, mutta istuin ja valaisin tarvittiin aina.
Jälleenrakennuskaudella kalusteiden tuli olla siroja ja viedä vähän tilaa. Tarkastelujaksoni alkupuolella kalusteet olivat pyöristettykulmaisia, viistojalkaisia ja hahmoltaan objektinomaisia, toisistaan erillisiä kalusteita.
Esimerkiksi kukkapöytä, radiopöytä ja kirjoituspöytä olivat kukin omia erillisiä kalusteitaan. Kalusteet
olivat pinnaltaan lakattuja, eli puun luonnollinen väri jäi näkyviin. Puulajina käytettiin jalavaa ja koivua.
Jakson loppupuolella kalusteiden kulmat terävöityivät ja jalat suoristuivat. Muotojen suorakulmaistuessa
myös toimintoja yhdistettiin. Pitkä, ikkunan alla oleva koko seinän mittainen taso palveli kukka-, radio- ja
kirjoituspöytänä. Muotokielen muuttuessa myös värityksen luonne muuttui. Etenkin säilytyskalusteissa,
kuten kirjahyllyn alaosan kaapeissa, alettiin tuolloin yhdistää maalattua ja lakattua puuta. Väritys muuttui
assosiatiivisesta graafiseksi, esimerkiksi musta tuli osaksi olohuoneen väriskaalaa. Jälleenrakennuskauden
tyypilliset värit olivat helposti assosioitavissa Suomen luonnon väritykseen. Aikalaistekstissä näitä mielleyhtymiä käytetään värien nimityksissä. Värityksen muuttuessa jakson loppupuolella graafisemmaksi sisustusta kuvaavissa tekstissä mainitaan mustan lisäksi esimerkiksi tomaatin punainen tai sitruunan keltainen.
Maanläheinen murrettujen värien ”tomuinen” väriskaala säilyy pohjavireenä taustalla. Puhtaita perusvärejä
ei esiintynyt olohuoneen värityksessä, vaan helakatkin värit oli aina murrettu pois puhtaasta sävystä. Olohuoneen värityksen yleissävy oli tyypillisimmin viileä, mutta kalusteissa ja pienemmissä yksityiskohdissa
käytettiin vastavärejä. Kokonaisuuden täydensivät neutraalit harmaan ja ruskean sävyt, jotka tasoittivat
ja yhdistivät voimakkaampia värejä. Jälleenrakennuskauden olohuoneen värityksen yleisilme ei kuitenkaan
missään tapauksessa ollut tunkkainen, vaan sen haluttiin olevan eloisa ja rikas, mutta kuitenkin hillitty ja
tyylikäs.
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4.3 Keittiön väritys
Jälleenrakennuskauden asuinhuoneiston keittiön juuret kiinnittyivät 1920-luvun Existenzminimum suunnitteluihanteisiin. Vuonna 1924 syntyneen Frankfurt-keittiöksi1 kutsutun keittiön suunnittelua ohjasi ajankäytön ja liikkumisen minimointi, vaikka suunnittelun tavoitteena oli miellyttävän ja tehokkaasti toimivan
työskentely-ympäristön luominen. Myös psykologiset tekijät otettiin huomioon. suunnittelussa. Erityisesti
värien käyttö, ikkuna-aukon koko sekä avautuminen viereiseen olohuonetilaan olivat keskeisiä. Tarkoituksena oli saada keittiön kustannukset pysymään pieninä käyttämällä hyväksi teollista esivalmistusta. 2
CIAM:n3 Frankfurtissa vuonna 1929 pidetyn kokouksen aikoihin tilaa säästävät ratkaisut oli otettu mukaan
suunnitteluun eri puolilla Eurooppaa. Jonathan Woodham4 mainitsee muiden modernin keittiön kehittämiseen osallistuneiden ohella Aino Aallon suunnitteleman minimikeittiön, joka esiteltiin vuonna 1930 Helsingin Taidehallissa pidetyssä minimiasumisen näyttelyssä.
4.3.1 Keittiön ulkomaiset vaikutteet ja kotimainen kirjallisuus
Kuva 218. Grete Schütte-Lihotzkyn vuonna 1924 suunnittelema Frankfurtkeittiö.

Standardisoitu nykykeittiö alkoi kehittyä Suomessa vasta jälleenrakennuskaudella. Keittiön tila oli vielä
1940-luvulla varsin karu: ”Tällaisia kai keittiömme enimmäkseen ovat, tulvillaan tavaroita, joilla ei ole omaa
säilytystilaa.” (KK 3/1949, 14–15.) Valokuvassa oli puuliesi ja sen vieressä matala kaapisto, jonka päällä oli
tavaroita sekä avohyllyjä seinällä. Ruotsissakin keittiö oli näihin päiviin asti unohdettu nurkka (Ekelund &
Steen 1950, 13). Kaunis Koti -lehden artikkeleita lukiessa vaikutti siltä, että ulkomaiset keittiöt olivat suomalaisesta perspektiivistä ihmeellisiä. Vuonna 1948 ruotsalainenkin keittiö tuntui ihmeelliseltä: ”Keittiö
on rakennusvuosien mukaan Ruotsissakin tavallisesti joko suuri, hieman kolkontuntuinen puuhellakeittiö
tai äärimmäisen mukavaksi pelkistetty ikkunallinen komero, joka pikemminkin muistuttaa laboratoriota
kuin keittiötä sen tavallisessa mielessä. Kaikki on kuin Tuhannen ja yhden yön sadussa: nappulaa painamalla lentävät silityslaudat ja leipomislevyt eteen. Sähköistetty hella punaisina hehkuvine sähkösilmineen
kertoo, missä vaiheessa milloinkin esimerkiksi paisti uunissa kihisee. Seinät ovat lokerohyllyjen peittämiä.
1 Frankfurtin kaupungin asuntoprojektista vastannut Ernst May kutsui venetsialaisen arkkitehti Grete Schütte-Lihotskyn työ-

Kuva 219. Lähtökohta jälleenrakennuskauden keittiösuunnittelulle.

ryhmineen, johon kuului arkkitehtien lisäksi perheenemäntiä ja keittiövalmistajia, suunnittelemaan modernin keittiön. Systemaattisen työn tuloksena syntyi toimiva keittiökonsepti vuonna 1924. Taustavaikuttajina keittiön suunnittelussa oli vat
laivojen ja junien tilankäyttöä minimoiva suunnittelu sekä amerikkalaisen Christine Frederickin vuonna 1915 ilmestyneen
teoksen Scientific Management in the Home kääntäminen saksaksi. Kirjan fokuksessa oli keittiö. Frederick muun muassa ehdotti,
että keittiöstä siirrettäisiin pois kaikki ne toiminnot, jotka eivät suoraan liity ruoan valmistukseen. Perusteena oli, että näin
keittiöstä saataisiin pienempi eikä askeleita hukkaantuisi liikkumiseen. (Woodham 1997, 49–50.)
2 (Woodham 1997, 50.) Uusilla asuinalueilla Frankfurtissa toteutettiin 1920-luvulla Frankfurt-keittiön variaatioita.
3 Congrés Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM).
4 Jonathan M. Wooham on Brightonin yliopiston designin historian professori, alan johtava tutkija ja designin historian tutkimuksen kehittäjä.
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Kuva 220. Amerikkalainen työläisperheen keittiö.

Kuva 221. Amerikkalaista keittiötä ihailtiin.

Jääkaappi vie monet huolet emännältä.” (Reijonen KK 1B/1948, 22–23). Amerikkalainen keittiö esiteltiin
lähes tavoittamattomana perheenemännän paratiisina: ”Vie aikaa, ennen kuin suomalainen perheenemäntä
on amerikkalaisen kanssasisarensa tapaan niin loppuun saakka mekanisoidussa keittiössä, että hän kykenee hoitamaan pienet lapsensa ja taloutensa yksin.” (Jokela KK 4/1954, 5). ”Amerikkalaiset keittiöt ovat
todellisia ihannekeittiöitä, perheenemännän laboratorioita helposti puhdistettavine pintoineen ja lukuisine
työtä helpottavine apuvälineineen. Lännen perheenemäntä viihtyykin kodissaan parhaiten keittiössä, jonka
hän aina yrittää sisustaa mahdollisimman viihtyisäksi. [Kuvassa on] Amerikkalaisen työläisperheen keittiö
kaasuliesineen ja tilavine uuneineen. Huomaa kuivausteline lieden yläpuolella sekä käytännölliset säilytystilat.” (KK 3/1949, 14–15.) Lännen ihmeet jatkuvat kaakelilla päällystetyn kodin keittiössä: ”Keittiön sisustus
on laadultaan parhaita. Pesualtaan alaosassa on automaattinen vedenkuumentaja ja lattia on päällystetty
asfalttiparketilla. Hyllyköiden, kaappien ja lieden heloituksessa on siirrytty autoteollisuuden viitoittamalle
tielle.” Saman sivun toisessa kuvatekstissä kerrotaan, kuinka astiat voidaan ojentaa keittiöstä ruokailuhuoneeseen suoraan astiakaapin aukosta. (Leka KK 4/1949, 29.) Unelmakeittiöiden kuvauksissa tekniset,
useimmiten sähköllä toimivat apuvälineet ja ratkaisut korostuvat: ”mekanisoitu”, ”autoteollisuuden viitoittama”, ”kodin laboratorio”. Työskentelyä helpottava tekniikka myös lisää kodin viihtyisyyttä. Amerikkalaiset keittiöt säilyttivät tavoittamattomissa olevan unelmakeittiön aseman koko jälleenrakennuskauden ajan.
Alkuihastuksen jälkeen ruotsalaisista keittiöistä tuli keskeisellä ja hyvin realistisella tavalla suomalaisen
keittiösuunnittelun esikuva.
Kolme ruotsalaista teosta näyttävät olleen esikuvina suomalaisille keittiösuunnittelun kirjallisuudelle: Köket
av i dag. Hem i Sverige (Ekelund & Steen toim. 1950) sekä jo edellä esitellyt sisustamisen yleisteokset Vårt
vackra hem. En bok om modern heminredning (Ullrich 1949) ja Bo i eget hus (Larsson & Larsson 1950).
Kirjoista ainoastaan Köket av i dag teoksessa keskitytään nimensä mukaisesti vain keittiösuunnitteluun. Arkkitehti-lehden kirja-arviossa M. af S. toteaa: ”Tämä kirja on erinomaisen tiivistetty esitys kaikista keittiösisustusajan viimeisistä uutuuksista. Huolimatta siitä, että kirjassa kuvat (niin valokuvat kuin piirrokset) ovat
vallitsevina, selvittää teksti kuitenkin keskitetysti keittiösisustajalle tarpeellisimmat kysymykset.” Lisäksi
arvostelussa kiitellään myös keittiön teknisten kysymysten sekä keittiötilan pintojen ja rakennusosien,
kuten ikkunoiden ja ovien, käsittelyä. (Arkkitehti 5–6/1950, 10.) Ruotsalaisen Vårt vackra hem -kirjan arviossa M. af S. toteaa keittiöosasta lopuksi: ”Modernia keittiötä käsittelevä luku ansaitsee kaiken tunnustuksen.” (Arkkitehti 1/1950, 2.) Keittiösuunnittelu selvästi kiinnosti niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin.
Kaunis Koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstalla neuvoja keittiön sisustamisesta alettiin antaa varsin
myöhään, vasta vuonna 1951. Aluksi neuvottiin enemmän valaisimen ja ruokailupöydän sijoittelussa sekä
verhokankaan ja tuolien irtopäällistekstiilien valinnassa. Suomalaisen jälleenrakennuskauden keittiösuunnittelukirjallisuuden kaksi avainteosta ovat samana vuonna 1952 ilmestyneet Tammen kustantama Nyky214
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aikainen keittiö ja WSOY:n kustantama Keittiön kalusteet ja sisustaminen. ”Koska pariin vuosikymmeneen
ei ole ilmestynyt mitään alan yleisteosta huolimatta keittiösisustuksen valtavasta kehittymisestä, katsoi
tekijä työn aiheelliseksi,” totesi Toivo Stenlund, teoksen Keittiön kalusteet ja sisustaminen kirjoittaja. Kirjan
esipuhe oli päivätty tammikuussa 1952. Stenlund tunnustaa tukeutuneensa ulkomaiseen kirjallisuuteen, ja
hän kertoo liittäneensä kirjan loppuun lähdeluettelon. (Stenlund 1952, 7.) Arkkitehdit Anna-Liisa Mertaoja-Nylund ja Irja Ervanne perustelevat kirjoittamansa teoksen Nykyaikainen keittiö tarpeellisuutta kirjan
1. marraskuuta 1952 päivätyssä esipuheessa: ”Koska suomeksi ei ole saatavissa keittiön mitoituksesta ja
suunnittelusta mitään ohjekirjasta, jossa olisi yhteen koottu Suomen oloihin soveltuvia ratkaisuja ja mittoja
olemme laatineet tämän suppean kirjan nykypäivän suunnittelusta.” (Mertaoja-Nylund ja & Ervanne 1952,
7.) Tässä he hieman näpäyttävät Stenlundia, sillä todennäköisesti Keittiön kalusteet ja sisustaminen oli jo tuolloin ilmestynyt, mutta sen sisältö ei ilmeisesti miellyttänyt Mertaoja-Nylundia ja Ervannetta, sillä kaikkia
kirjan sovelluksia ei ollut muokattu Suomen olosuhteisiin sopiviksi. Vaikka Nykyaikainen keittiö -teoksessa ei
olekaan lähdeluetteloa, on kirjaan merkitty kuitenkin kuvalähteet, mikä antaa suuntaviivoja kirjan lähteistä
yleisemminkin. Erityishuomiona voi todeta, että kirjan loppuun sijoitetuista mainoksista on laadittu erillinen sisällysluettelo, kuten Köket av i dag -kirjassa. Tämä heijastanee kirjan kirjoittajien ajatusta mainosten
informatiivisuudesta.
Arkkitehti-lehden perusteellisessa kirja-arvostelussa P. P. toteaa yleisluonnehdintana, että kummatkin kirjat
ovat hyviä ja ”täyttävät hyvin aukon, joka ammattikirjallisuudessamme tällä kohtaa on näihin aikoihin asti
ollut.” Arvostelussa todetaan kirjojen osittainen samankaltaisuus valokuvia myöten. (Arkkitehti 2/1953, 1.)
Samankaltaisuus selittynee kirjojen samoilla lähdeteoksilla, vaikka P. P. ei sitä näin kommentoikaan. Siitä
huolimatta, että teosten voi sanoa kilpailleen keskenään, suuntautuneen samoille markkinoille, Arkkitehtilehden kirja-arvostelija näkee niissä erilaista aiheen haltuunottoa. Stenlundin Keittiön kalusteet ja sisustaminen fokusoi nimensä mukaisiin kysymyksiin niin perusteellisesti, että P. P:n mukaan ”kirjan luettuaan tuntee
tietävänsä kaiken keittiön kalusteista ja sisustamisesta.” Hän kritisoi kirjaa jopa turhasta teoretisoinnista
ja viittaa lukuisiin kirjan yhteys- ja toimintakaavioihin. Mertaoja-Nylundin ja Ervanteen Nykyaikainen keittiö
-teos on laaja-alaisempi ja pohdiskelee eri ratkaisumalleja, jopa niin, että P. P. kokee kirjan paikoin ylimalkaiseksi. (Arkkitehti 2/1953, 1.) Hyvänä puolena voi mainita, että Stenlundin teos on käytännöllisempi.
Kirjassa annetaan neuvoja esimerkiksi kiintokalusteiden rakenneratkaisuista. Stenlundin Keittiön kalusteet
ja sisustaminen -kirjan runsas ulkomainen lähdekirjallisuus, jota ei ole riittävästi suodatettu suomalaiseen
keittiökulttuuriin sopivaksi, heikensivät kirjan käyttökelpoisuutta. Hieman myöhemmin ilmestyneen Mertaoja-Nylundin ja Ervanteen Nykyaikainen keittiö -teoksessa nämä puutteet on saatu hiottua pois. Molemmat teokset ovat aineistoltaan kattavia, mutta väritysten käsittely jää varsin pinnalliseksi kummassakin
teoksessa.
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4.3.2 Jälleenrakennuskauden keittiö

Kuva 222. Ruoan valmistukseen ja syömiseen keskittyvä keittiö oli asuinkeittiön vastakohta.

”Naisen yhteiskunnallisen aseman muuttuminen on aiheuttanut muutoksia kodissa. Ennen saattoi saada
riittävästi aputyövoimaa kotitalouteen. Nykyään on useimmiten tultava toimeen perheenjäsenten omin
voimin. Monet perheenäidit ovat lisäksi ansiotyössä kotityön ohella. Rationalisointi kotitöissä on siksi päivän tunnus.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 7.) Näin kuvaavat yhteiskunnan muuttumista arkkitehdit
Anna-Liisa Mertaoja-Nylund ja Irja Ervanne kirjoittamansa Nykyaikainen keittiö -kirjan saatesanoissa 1952.
Kuitenkin vain pari vuotta myöhemmin keittiön suunnittelusta oli jo runsaasti tietoa tarjolla. ”Keittiön
järkiperäisestä suunnittelusta ja oikeista työskentelytavoista puhutaan ja kirjoitetaan nykyisin hyvin paljon”, totesi arkkitehti Irja Ervanne alkuvuodesta 1954 julkaistussa Kaunis Koti -lehden keittiön suunnittelua
käsittelevässä artikkelissaan. (Ervanne KK 1/1954, 14.) Hän jatkoi: ”Asia onkin paikallaan, keittiössähän
kulutetaankin suuri osa perheen tuloista. Keittiössä perheenäiti työskentelee päivittäin 6–8 tuntia, usein
enemmänkin.”5 Keittiön kehittämiselle oli selkeä tilaus. Perheenemännät olivat yhä useammin päivätöissä,
mutta ilman sähköistettyjä kodinkoneita ja valmisruokia, eineksiä ja säilykkeitä kodin työt olivat työläitä ja
veivät aikaa.
Irja Ervanne ja Anna-Liisa Mertaoja-Nylund jakoivat keittiön kahteen toiminnallisesti erilaiseen tyyppiin:
keittiöön, joka oli ainoastaan ruoan valmistusta, kattamista ja pöydän korjausta varten ja ”ns. asuinkeittiöön, jossa toimitettiin monia eri askareita, kuten pienten lasten kaitsemista, vaatteiden pesua ja silitystä,
ruokailua, lepoa ja vierailuja”. Ervanne ja Mertaoja-Nylund eivät arvottaneet kumpaakaan keittiötä toista
paremmaksi, mutta painottivat emännän askeleita säästävän keittiösuunnittelun tärkeyttä.6 Ajalle oli tyypillistä, että keittiön toiminnalliset yhteyskaaviot mietittiin huolellisesti. Suomalaisissa keittiösuunnittelukirjoissa Nykyaikainen keittiö ja Keittiön kalusteet ja sisustaminen oli runsaasti piirrosaineistoa, jossa oli
havainnollistettu liikkumista keittiössä (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 16–19; Stenlund 1952, 83–88).
Piirrosten yhteydessä ei usein ollut mainintaa, mistä tutkimuksesta kaavio oli lainattu. Nykyaikainen keittiö
-kirjassa mainitaan, että toinen liikkumista kuvaavista yhteyskaavioista on lainattu ruotsalaisesta tutkimuksesta ja toinen Työtehoseuran tutkimuksesta. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 16.) Tämän käyntikertojen määrää havainnollistavan kaavion lähteeksi Köket av i dag ja Vårt vackra hem -kirjoissa kerrotaan Hemmens Forskningsinstitut (Ekelund & Steen 1950, 14; Wærn-Bugge 1949, 70). Kuvamateriaalin perusteella
monia muitakin kaavioita ja piirroksia oli lainattu ruotsalaislähteistä.
5 (Ervanne, KK 1/1954, 14). Anna-Liisa Mertaoja-Nylund ja Irja Ervanne olivat todenneet saman asian hieman eri sanoin jo

1952 (Mertaoja-Nylund & Ervanne, 1952, 7).

6 (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 9.) Mertaoja-Nylund ja Ervanne nimeävät kuusi eri keittiötyyppiä: ”1. Keittiö, jossa tapah-

tuu aterian valmistus ja astianpesu; 2. Ruokailukeittiö, jossa tapahtuu ruoan valmistus ja ruokailu; 3. Asuinkeittiö – tupakeittiö,
jossa roanvalmistus, ruokailu ja asuminen tapahtuu keittiössä; 4. Keittokomero+olohuone – keittiö+tupa: asuinkeittiön erikoismuoto, jossa varsinainen ruoan valmistuksen haitat (käry ja tiskit) saadaan rajattua erilleen asuintiloista; 5. keittiö+pesutila:
perkaustilan ja kodinhoitohuoneen yhdistelmä; 6. erikoisratkaisuja, joissa ruokalu on erotettu keittiöstä kaapeilla” (MertaojaNylund & Ervanne 1952, 10–11).

Kuva 223. Huonosti (yllä) ja hyvin (alla) järjestetty keittiö.
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”Asuinkeittiö, joka samalla on perheen olohuone, syödään yhteiset ateriat. Pojat nukkuvat täällä kaksikerroksisessa vuoteessa. – –Täällä on äidin ompelunurkkaus koneineen.” (KK 1B/1948, 24.) Ajan ideaalina
voi pitää tätä toisen kiertävän asuntonäyttelyn keittiötä Varkauden Könönpellon asuntoalueelta vuodelta
1948. Siinä selvästikin toteutui Irja Ervanteen vielä vuonna 1954 kuvaama tilanne, jossa varsinaisen ruoanlaiton ohella keittiössä myös ruokailtiin, ja lapset leikkivät ja lukivat läksyjään. Tästä syystä keittiön tulikin
olla ”tilava, valoisa, iloinen ja viihtyisä sekä käytännöllisesti järjestetty”. (Ervanne KK 1/1954, 14.) Tässä
keittiökonseptissa perheenemännän pitkistä, keittiössä viettämistä tunneista tuli perheen yhteistä aikaa ja
kaikki perheenjäsenet voivat luontevasti osallistua kotiaskareisiin. Mallissa näkyi myös perinteisen maalaistalon tupakulttuurin perinne. Keittiön kuvaaminen tupamaisena koko perheen toiminnan paikkana näytti
olevan ajan ihanne, joka usein jäi täyttymättä aravan ahtaissa keittiöissä ja keittokomeroissa. Vasta Tapiolan
baarikeittiössä ja tilan limittyessä muihin asuintiloihin moderni tuparatkaisu sai uuden, toimivamman tulkinnan. Baarikeittiöratkaisua toki esiteltiin jo aiemminkin, mutta sitä ei kutsuttu vielä tällä nimellä7.
Kuva 224. Tämä keittiön toimintakaavio esiintyy varioituna myös ulkomaisissa
julkaisuissa.

Kuva 225. Esimerkki asuinkeittiöstä.

Kuva 226. Kotiapulaisen huone sijaitsi yleensä keittiön takana.

Kotiapulaisen huoneen herättämä keskustelu kuvasi toisenlaista, konservatiivisempaa suhdetta keittiöön
ja kotitöihin. Tästä näkökulmasta ruoan valmistaminen oli enemmän pakollinen päivittäinen suoritus, jossa
henkilökunta ja koneet olivat suureksi avuksi. Keittiöaskareita ei tässä mallissa haluttu sekoittaa osaksi
perheen sosiaalista kanssakäymistä. Eila Jokela totesi pääkirjoituksessaan närkästyneenä: ”– – uusien asuintalojen suunnittelijat olisivat kylmästi sitä mieltä, että kotiapulaisten luokka on yksi nykyajan yhteiskunnan
kuolevista ilmiöistä.” Tällä hän viittasi Tapiolan ensimmäisen vaiheen asuntopohjiin, joissa kotiapulaiselle
ei ollut varattu huonetta lainkaan keittiön viereen. (Jokela KK 4/1954, 5.) Tilantarve koettiin niin akuuttina, että apulaisenhuoneita remontoitiin asuntoihin jälkikäteenkin. Tästä kerrottiin artikkelissa ”Vanha
huoneisto saa uudet kasvot”, jossa todettiin, että vanha keittiötila oli jaettu kahtia apulaisen huoneeksi ja
keittiöksi. Keittiöön tuli luonnonvaloa apulaisen huoneeseen lasiseinän kautta. (Leka KK 3/1950, 9.)
Keittiön yhteyksistä asunnon muihin tiloihin Ervanne listasi: ”Selvät yhteydet ruokailutilaan, ulko-ovelle,
olohuoneeseen, puhelimeen, lastenhuoneeseen ovat erittäin tärkeät” (Ervanne KK 1/1954, 14). Näiden
vaatimusten mukaan keittiö tuli sijoittaa asuntoon keskeiselle paikalle. Lisäksi Ervanne esitti toiveita ilmansuuntien ja parvekkeen sijoittelustakin seuraavasti: ”Parveke olisikin aina edullista sijoittaa lähelle keittiötä,
jolloin äiti voi valvoa lasten leikkejä ja nukkumista työnsä aikana. Vaihteen vuoksi voidaan kesäisin myös
aterioida parvekkeella.” Ervanteen mukaan aiemmin keittiö neuvottiin sijoittamaan avautuvaksi itään tai
pohjoiseen, sillä auringon valoa pidettiin häiritsevänä. (Ervanne KK 1/1954, 14.) Jääkaapit eivät tuolloin
olleet kovin yleisiä, ja usein keittiössä oli ulkoseinällä kylmäkomero, joka hyödynsi viileää ulkoilmaa. Tämä
saattoi olla syynä suositukseen keittiön suuntaamisesta pohjoiseen tai itään.
7 Kuva kirjassa Nykyaikainen keittiö. Kirjassa keittiötä kutsuttiin vain erikoiskeittiöksi. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952,

13–14).
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4.3.3 Keittiön lattian, seinäpintojen ja katon väritys sekä verhot
Jälleenrakennuskauden keittiötilassa pintojen toiminnallisuus, kestävyys ja helppohoitoisuus olivat etusijalla. Lattiapintaan kiinnitettiin erityistä huomiota, ja myös lattiapinnan väritys sai osansa. Seinäpinnat olivat
vaaleat, mutta vedelle ja roiskeille alttiisiin pintoihin suositeltiin värikkäitä, pinnoitettuja kuitulevytuotteita.
Uudet materiaalit muovi ja pinnoitettu kuitulevy tulivat kuluttajan ulottuville, ja värivaihtoehtojen määrä
keittiössä lisääntyi. Kiintokalusteilla, jotka peittivät vähintään yhden keittiön seinäpinnoista, oli merkittävä
osa tilan värityksessä. Irtokalusteet ja niihin liittyvät tekstiilit sekä verhot maalattiin lähes poikkeuksetta
kirkkain perusvärein.
Keittiön lattiapintojen väritys
Keittiön lattiamateriaaleihin panostettiin ja vaihtoehtoja punnittiin. Huomion suuntaamista lattiamateriaaleihin perusteltiin sillä, että lattia oli keittiössä alttiina suuremmalle rasitukselle kuin seinät ja katto
(Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 91). Keittiön lattioista löytyi paljon enemmän aineistoa kuin muiden
asuintilojen lattiamateriaaleista. Esimerkiksi olohuoneiden sisustuksista kirjoitettiin paljon, mutta niiden
lattiapinnoista oli erittäin vähän mainintoja. Tällaista epäsuhtaa ei keittiöissä esiintynyt, tosin runsaasta
aineistosta huolimatta väristä löytyi vain vähän mainintoja. Mertaoja-Nylund ja Ervanne listasivat lattiamateriaalin valintakriteereiksi seuraavat näkökohdat, joiden pääpaino oli käytännöllisyydessä: kulutuksenkestävyys ja helppo uusittavuus, miellyttävä liikkuminen, liukkaus kuivana ja märkänä, hygieenisyys ja helppo
puhdistettavuus, kauneus ja hinta (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 87).
Toivo Stenlund totesi vuonna 1952 ilmestyneessä kirjassa Keittiön kalusteet ja sisustaminen, että ”Nykyisin,
jolloinka lattianpäällystäminen tuottaa päänvaivaa osittaisen tarvikepulan ja korkeiden rakennuskustannusten vuoksi jätetään se usein puupintaiseksi, joka sitten maalataan.” Puulattian materiaaliksi Stenlund
ehdotti mäntyä ”tiiviimpää” koivua ja suositteli mahdollisimman kapeaa lautaa, ”koska se kuivuessaan
vetäytyy vähemmän kokoon ja muodostaa myös pienemmän raon kuin leveähkö lauta”.8 Stenlund pahoitteli
sitä, että maalattu lauta kului keittiössä helposti epäsiistiksi, ja suosittelikin vedenkestäviä ”vene- tai tekohartsilakkoja”, jos lattia ei ollut kovin oksainen. (Stenlund 1952, 100.) Mertaoja-Nylund ja Ervanne eivät
edes tarkastele maalattua puulattiaa, mutta mainitsevat ongelmallisina pitämänsä öljysivelyn ja kulutusta
kestämättömän lakkauksen, jotka oli uusittava usein. Hygieenisyyden nimissä he kuitenkin suosittelivat
puulattian lakkausta selluloosalakalla. Puulattialla liikkumista Mertaoja-Nylund ja Ervanne pitivät miellyttävänä, mutta totesivat pintakäsitellyn lattian olevan liukas. (Mertaoja-Nylund & Ervanne, 1952, 88.) Nämä
Mertaoja-Nylundin ja Ervanteen linjaukset näyttävät olevan peräisin teoksesta Köket av i dag, jonka puu8 (Stenlund 1952, 100.) Mertaoja-Nylund ja Ervanne tarkastelevat vain mänty- ja kuusipuuta puulattian materiaalina ja arvosta-

vat puun suorasyisyyttä ja oksattomuutta (Mertaoja-Nylund & Ervanne, 1952, 88).
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pintojen käsittely noudatteli lähes yhtäpitävästi Nykyaikainen keittiö -kirjan puulattiakommentteja. Mikko
Kekoni otti edellisiä jyrkemmän kannan puulattioihin. Hän totesi, että keittiössä käsiteltiin paljon vettä ja
ruoka-aineita ja että lattia roskaantui helposti. Keittiön lattiaa jouduttiin siksi pesemään enemmän kuin
muiden huoneiden lattioita. Niinpä keittiön lattiaksi ei kannata valita puulattiaa, sillä se oli epähygieeninen
ja epäkäytännöllinen, toteaa Mikko Kekoni. (Kekoni, KK 1/1954, 13.)
Linoleumia, korkkimattoa ja korkkiparkettia suositeltiin käytettäväksi lattiamateriaalina jälleenrakennuskauden keittiöissä. Näihin materiaaleihin liittyvät käsitteet eivät aina olleet aivan yksiselitteisiä, sillä linoleumia käytettiin nimityksenä luonnon korkkipohjaisesta mattotyypistä ja linoleum esiintyi myös korkkimaton
ainesosana. Tarkastelen seuraavassa näitä mattotyyppejä tarkemmin.
Kuva 227. Ervanne suosittelee keittiön lattiaan linoleumia.

Korkkimatto oli Mertaoja-Nylundin ja Ervanteen mukaan tavallisin keittiön lattiamateriaali. Sitä oli kolmea laatua: 1) painettu pahvimatto: ”pahvin päällä ohut linoleumikerros, jossa painokuvio”; 2) painettu
korkkimatto: ”suhteellisen ohut linoleummalli yksivärisellä linoleumalustalla”; 3) läpivalettu korkkimatto:
”kuviomalli läpeensä sama”. Korkkimattoa kuvattiin kävelypintana miellyttäväksi, jos maton alusta ei vain
ollut liian kova. Vahattu korkkimatto oli helppo pitää puhtaana, mutta vaha teki maton liukkaammaksi.9
Toivo Stenlundin mukaan ”tavallinen korkkimatto (linoleum) oli hintaansa nähden edullisin lattianpäällyste.
Korkkimaton kestävyys, lämmön- ja ääneneritys olivat suoraan verrannollisia linoleumin ainepaksuuteen.”
(Stenlund 1952, 101.) Stenlund käytti ilmausta korkkimatto synonyymisesti sanan linoleumi kanssa. Asian teki
mutkikkaaksi se, että toisaalta linoleumia käytettiin korkkimaton osana, kuten Mertaoja-Nylund ja Ervanne
edellä kuvasivat, mutta toisaalta luonnon korkki oli yksi keskeinen linoleumin ainesosa. Korkkimaton käsite
jäi hieman avoimeksi, mutta nähdäkseni se ei kuitenkaan ollut täysin identtinen linoleumlattiamateriaalin
kanssa, vaan se oli tietynlainen korvike tai halvempi versio materiaalista, jota kutsutaan linoleumiksi. Kirjassa Köket av i dag lattiaosuudesta vastaava arkkitehti SAR Gunnar Heimbürger, jolta Mertaoja-Nylund
ja Ervanne lainasivat edellä esittelemäni korkkimaton kolmijaon, käytti Stenlundin tapaan korkkimattoa ja
linoleumia toistensa synonyymeinä. Heimbürger vakuutti lukijan, että puhe oli todella linoleumista siinä
merkityksessä kuin me sen nykypäivänä (2006) ymmärrämme, kertomalla, että linoleumin ainesosat olivat
pellavaöljy, korkkijauho ja hartsit. (Ekelund & Steen 1952, 108.) Silti ajatus ”köyhän miehen linoleumista”
jäi elämään. Heimbürger muistutti vielä, että kuvioitu linoleumi (jaspé, marmoroitu tai muuten kuvioitu)
ei ollut yhtä arka lialle kuin tasavärinen linoleumi. Kiiltävä pinta näytti hänen mukaansa aina puhtaammalta
kuin mattapinta. (Ekelund & Steen 1952, 108.) Kiiltävä pinta oli tosin liukkaampi kuin mattapinta.

9 (Mertaoja-Nylund & Ervanne, 1952, 89.) Läpikuvioitu on pintakuvioitua parempi, koska edellisessä kuvio pysyy maton kulues-

sakin muuttumattomana (Stenlund 1952, 101).
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Korkkiparketilla ei puolestaan ollut mitään tekemistä linoleumin kanssa. Mertaoja-Nylund ja Ervanne totesivat, että korkkiparketti valmistetaan korkkipulverista, joka korkeassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa
puristetaan laatoiksi ja liisteröidään alustaansa ”mattosementillä”. ”Vaikka materiaali oli sangen pehmeää,
oli se hämmästyttävän kestävää, varsinkin jos sitä hoidettiin hyvin.” Korkkiparketilla oli erinomaisen mukava
liikkua, vaikka alusta olisi kova, ja sitä suositellaan kylmille lattiapinnoille lämmöneristävyytensä vuoksi.
Pintakäsittelyksi Mertaoja-Nylund ja Ervanne suosittelevat vahausta tai öljyvernissausta, vaikka käsittely
teki lattian käsittelemätöntä korkkiparkettilattiaa liukkaammaksi. (Mertaoja-Nylund & Ervanne, 1952, 89.)
Myös Mikko Kekoni piti korkkiparkettia jaloille miellyttävänä lattiamateriaalina, joka keittiötiloissa tuli
hänen mukaansa käsitellä muovilakalla huollettavuuden ja kestävyyden parantamiseksi (Kekoni KK 1/1954,
13). Korkkiparketti taisi olla Mertaoja-Nylundin ja Ervanteen suosikkimateriaali, sillä he totesivat: ”Korkkiparketin pehmeys ja lämmöneristyskyky sekä se, ettei se oli liukas, ovat kuitenkin niin painavia positiivisia
ominaisuuksia, että korvaavat mahdolliset hygieeniset haitat.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 89.)

Kuva 228. Kuvan keittiössä on muovilattia.

Muovi teki jälleenrakennuskaudella tuloaan. Muovilattioita verrattiin linoleumilattioihin, vaikka muovi oli
synteettinen materiaali ja linoleumin pääraaka-aineena oli luonnonkorkki. Esimerkiksi Irja Ervanne ehdotti
lattiapintoihin linoleumia ja suhtautui varovaisen innostuneesti muoviin, joka oli vielä vuonna 1954 uusi
materiaali (Ervanne KK 1/1954, 18). Myös Kekoni kannatti keittiöiden lattioihin linoleumia, mutta oli Ervannetta innostuneempi muovilattioista. ”Ainakin perheenemäntä joutuu siellä [keittiössä] viettämään suurimman osan päivästään. Ei ihme, että yhä useammat omakodin rakentajat pyrkivät saamaan keittiöstä
viihtyisän huoneen, jonka sisustamisessa herkästi tartutaan rikkaisiin värisommitelmiin. Tällöin kirkasvärinen muovi lattianpäällysteenä voi olla erinomainen ratkaisu.” (Kekoni KK 1/1954, 13.) Uutta materiaalia
markkinoitiin värikkäänä mahdollisuutena.
Myös luonnonmateriaali kumi oli suosittu lattianpäällysteenä. Toivo Stenlundin mukaan kumimatto oli
”– –eräs parhaimpia lattianpäällystysaineita. Se oli helppo pitää puhtaana ja se oli myös hyvä ääneneristäjä.”
(Stenlund 1952, 101.) Lisäksi Mertaoja-Nylund ja Ervanne arvostivat kumilattian hygieenisyyttä ja kävelymukavuutta. Kumilattian huonona puolena oli sen liukkaus. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 90.)
Erikoiskovaa kuitulevylattiaa suositeltiin käytännöllisenä ja edullisena lattiamateriaalina. Lattian kantavana
aluslaudoituksena oli mahdollista käyttää sahalautaa tai jätelautaa ja levyt voitiin kiinnittää liimaamalla tai
naulaamalla. Kovalevyä verrattiin ominaisuuksiltaan kova-alustaiseen korkkimattolattiaan, mutta pintakäsiteltynäkään se ei ollut niin liukas kuin korkkimatto. Kuitulevyn pintakäsittelyksi suositeltiin sivelyä
yhteen tai kahteen kertaan tärpätillä ohennetulla vernissalla. Tämän jälkeen lattia suositeltiin lakattavaksi
tai maalattavaksi. Levyä oli markkinoilla ”ruutuparkettina”, jota pidettiin hyvänä helpon vaihdettavuutensa
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ansiosta, ja 160 cm leveinä levyinä.10 Lakattuna lattia oli sävyltään koostumuksensa mukaisesti ruskea. Tätä
lattiatyyppiä ei mainittu Mertaoja-Nylundin ja Ervanteen esikuvana olleessa Köket av i dag –teoksessa.
Yllättävää kyllä, yleensä niin käytännöllinen Toivo Stenlund ei myöskään maininnut Keittiön kalustus ja sisustaminen -kirjassaan tätä kuitulevylattiaa, joka varmasti oli monen vähävaraisemman omatoimirakentajan
suosiossa.
Lisäksi alan kirjallisuudessa mainitaan massa- ja laattalattiat, jotka eivät saaneet jalansijaa kotien lattiamateriaalina. Laattalattia kuvataan yhtenä keittiön lattiamateriaalivaihtoehtona, mutta se ei saa kannatusta,
sillä kova lattiapinta väsyttää keittiössä pitkään työskentelevän emännän jalkoja. Esimerkiksi sintratut laatat
olisivat muuten ominaisuuksiltaan keittiöön sopivia, mutta ne ovat hinnaltaan tyyriitä, ja niitä käytettiin
siksi lähinnä ”suurkeittiöissä” (Kekoni KK 1/1954, 13; Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 91).
Keittiön seinä- ja kattopintojen väritys

Kuva 229. Seinäpintojen maalaukseen tarkoitettu Tikkurilan väritehtaiden
maali oli nimeltään Pesto. Kuvassa Peston värikartta 1940-luvulta.

”Vaaleat värit seinissä ja katossa ovat parhaat. Puhdas valkoinen väri on kenties kovin laboratoriolta vaikuttava. Ajanmittaan ovat puhtaat värit parhaat, niihin ei kyllästy niin helposti.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne
1952, 100.) Tämä kommentti oli hieman ristiriitainen, sillä toisaalta Mertaoja-Nylund ja Ervanne epäilivät
puhtaan valkoisen värin kodikkuutta, mutta samalla totesivat sen miellyttävän silmää pisimpään. Köket av i
dag -teoksessa perusteltiin, että seinien piti olla puhtaan valkoiset eikä esimerkiksi kermanvalkoiset, jota
kirjan mukaan paljon käytettiin, sillä puhtaan valkoinen loi parhaan taustan keittiön kiintokalusteille. Kirja
suosittelee taitaville värinkäyttäjille myös vaaleanharmaan, vaaleankeltaisen ja vaaleansinisen käyttöä11.
Tummat värit suurempina yhtenäisinä seinäpintoina olivat Köket av i dag -kirjan mukaan harvoin hyviä (Ekelund & Steen 1952, 115). ”Katon värinä on käytännöllisin valkoinen tai jokin muu vaalea värisävy, jolloinka se
heijastaa valon alas työskentelykentälle. Kattoa kiertävä kattolista maalataan kattovärillä” (Stenlund 1952,
106). Pintamateriaalin liukkaus, jota lattiassa koetetaan välttää, oli seinä- ja kattopinnoille paremminkin
eduksi kuin haitaksi. Seinä- ja kattopintojen vaatimuksia olivat kestävyys, sileys ja helppo puhdistettavuus.
Materiaalin tuli kestää ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja lämmintä vettä. Kuluneen tai rikkoontuneen
pinnan korjaamisen tuli olla helppoa, ja myös helppoa uusittavuutta arvostettiin. Lisäksi pintamateriaalin
halpuutta pidettiin tärkeänä. (Mertaoja-Nylund & Ervanne, 1952, 91).
Kivirakennuksissa seinien ja katon rappaus oli luonnollinen ratkaisu, mutta erityisen tärkeänä korostettiin
pinnan sileyttä, jotta ”pöly ei jäisi seisomaan mahdollisiin koloihin”. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952,
91). Rapattu seinä tasoitettiin ja maalattiin öljyvärillä. Stenlund lisäksi ehdotti, että katon voisi valkaista
10 (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 90.) Stenlund ei mainitse lainkaan keittiön lattioita tarkastellessaan kovalevylattioita.
11 – – om man är skicklig i färgsammansättningens konst (Ekelund & Steen 1952, 115).
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Kuva 230. Valokuva Enso-levyn mainoksesta.

”liimavärillä” öljymaalauksen sijaan. (Stenlund 1952, 101, 105–106; Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 91)
Rappauksesta puurakenteisen talon sisäseinän pintamateriaalina kerrottiin, mutta sitä ei suositeltu, sillä
puurunko saattoi elää ja rappaus halkeilla. Puutalon sisäseiniin ja -kattoihin suositeltiin öljymaalattua pahvia
eli pesunkestävää öljytapettia, kovalevyä tai kipsilevyä. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 91–92.) ”Halvin
tapa on päällystää puuseinät rakennuspahvilla ja sitten maalata ne öljyvärillä. Tämä on paikallaan varsinkin
silloin kun halutaan seinäpinta yksiväriseksi. Nykyinen sisustussuuntaus suosii myös kuviollisia seinäpintoja,
joskin me olemme vielä kaukana amerikkalaisten väri- ja kukkasleikistä. Kuviolliseksi seinäpinnaksi meillä
on saatavissa ns. öljytapettia useina hauskoina malleina.” (Stenlund 1952, 101.) Aineistoni ei tue Stenlundin näkemystä kuviollisten seinäpintojen käytöstä. Suomalaisten ja pohjoismaisten keittiön seinät olivat
kuva-aineiston perusteella yksiväriset, eikä seiniä myöskään kehotettu tapetoimaan kuviollisella tapetilla.
Aineistossani esiteltyjen amerikkalaisten ihannekeittiöiden seinissä ei myöskään ollut kukallisia tai muuten
kirjavia seinäpintoja. Kasviaiheisia keittiönverhoja kyllä esiintyy amerikkalaista keittiötä esittelevissä valokuvissa (Ekelund & Steen 1950, 148, 150; Mertaoja-Nylund & Ervanne, 1952, 136).
Toivo Stenlund ehdotti kolmea eri materiaalinkäyttövaihtoehtoa. Ensimmäisessä esimerkissä on ”katto
sileätä Mani- tai Ensolevyä, seinät ruudullista Mani- tai Ensolevyä, lattia kumimattoa”, toisessa keittiöesimerkissä on ”katto rakennuspahvia (liimaväri), seinät maalattua rakennuspahvia, kaluston taustaseinä Manitai Ensolevyä ja lattia linoleumia” ja kolmannessa keittiötilassa on ”katto valkoiseksi maalattua ponttilautaa, seinät öljytapettia ja lattia venelakattua ponttilautaa”. Erityistä huomiota Stenlund kiinnitti paikkoihin,
joissa seinät olivat alttiina likaantumiselle, kuten pesupöydän takaseinään, jota nykyään (2006) kutsutaan
välitilaksi. Näissä kohdissa hän suositteli laatoittamaan seinäpinnan kaakeli- tai kovalevylaatoilla12 tai puupaneelilla, joka maalattiin tai käsiteltiin kuten työpöytälevy. Kovalevyä oli saatavissa myös yhdensuuntaisesti
viivoitettuna tai ”aivan siloisena levynä”. Stenlund suositti, että koko seinän voi myös päällystää kovalevyllä,
jota on hänen mukaansa ”kaupan useina hauskoina väreinä, kuten: valkoisena, luunvärisenä, vaaleanvihreänä, vihreänä ja sinisenä”. (Stenlund 1952, 101, 103.) Välitilasta Mertaoja-Nylund ja Ervanne olivat Stenlundin kanssa samoilla linjoilla, mutta lisäsivät valikoimaan vielä ruostumattoman teräslevyn (Mertaoja-Nylund
& Ervanne 1952, 92). Ensimmäisen vaihtoehdon ehdotus verhota keittiötilan seinät ja katto kauttaaltaan
Mani- tai Enso-levyllä antaa tuotantotilamaisen ilmeen keittiölle ja vaikuttaa liioitellulta. Tällainen Stenlundin ehdottama keittiönsisutus ei tullut esiin missään muualla aineistossani. Kaksi Stenlundin jälkimmäistä
keittiötilan pintojen verhoiluehdotusta viestivät ensimmäistä ehdotusta enemmän ajalle tyypillisestä sisustamisen tavasta. Toivo Stenlund ei tarkemmin kuvannut, mitä Enso- ja Mani-levy ovat, vaan esitteli niitä
pitäen kysymystä lukijalle itsestäänselvyytenä.

Kuva 231. Keittiön pintojen verhousvaihtoehtoja.

12 Kaakelilaatat olivat kokoa 15 x 15 cm, ja kovalevyn pinnassa oleva ruudukko oli kokoa 10 x 10 cm (Stenlund 1952, 101).
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Enso- ja Mani-levyjen mainokset valottivat hieman lisää levyjen laatua ja käyttökohteita. Enso-Gutzeit
Oy:n mainoksessa Enso-laattaa kuvattiin seuraavasti: ”Enso-laatta on erikoismenetelmin käsiteltyä kovaa
insuliittia, jonka kiiltävän tasainen emaloitu pintakalvo on kaunis, hygieeninen, helposti puhtaana pidettävä
ja kestää kosteuden ja ankaran kulutuksen. – – Enso-laattoja on lisäksi helppo käsitellä. Niitä voidaan
kiinnittää joko liimaamalla tai naulaamalla sekä puu- että kivialustaan, vanhoihin taloihin yhtä hyvin kuin
uusiinkin.”13 Enso-levystä puhuttaessa rinnakkaistuotteeksi mainittiin Mani-levy. ”Mani-levyllä on monen
vuoden käyttökokemus kotimaassa ja sen rajojen ulkopuolellakin. – – Paljon käytettyä sekä tunnettua
Mani-levyä valmistetaan raidoilla, ruuduilla ja sileänä 6:ssa eri sävyssä.” Mani Oy:n mainoksessa ei mainittu
levyn koostumuksesta mitään, mutta käyttökohteet olivat samansuuntaiset kuin Enso-levyllä14.

Kuva 232. Stenlund ei ottanut kantaan minkään oven paremmuuteen.

Kuva 233. Sileiden vanerioven käyttöä suositeltiin.

Myös ovien detaljointiin ja pintakäsittelyyn kiinnitettiin huomiota. Keittiöön suositeltiin sileitä ovia peiliovien sijaan, koska vedottiin ovien helppoon puhdistettavuuteen. Pintakäsittelyksi ehdotettiin joko öljymaalausta tai selluloosalakkausta15. Kummankin ongelmaksi nähtiin pintakäsittelyn kuluminen oven reunakohdista, joita kosketellaan. Lakattavan pinnan todettiin myös edellyttävän parempilaatuista puumateriaalia
kuin maalattavassa ovessa. Yleensä keittiön ovissa ei käytetty lasiaukkoa, tai jos käytettiin, sen suositeltiin
olevan himmeää lasia. (Stenlund 1952, 104; Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 92.) Ruotsalaisessa Köket av
I dag -kirjan kirjoittajat olivat lähes sanasta sanaan samaa mieltä jo kaksi vuotta aikaisemmin kuin suomalaiset kollegansa (Ekelund & Steen 1950, 112).

13 (Mainos muun muassa teoksissa Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 176; Stenlund 1952, alkuosa) Käyttökohteiksi mainoksessa

mainitaan esimerkiksi keittiöt, kylpyhuoneet, teattereiden aulat, meijerit ja työhuoneet.

14 (Mainos muun muassa teoksissa Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 157; Stenlund 1952, alkuosa) ”Mani-levyä suositellaan

käytettäväksi: keittiöiden, kylpyhuoneiden sekä VC:n seiniin; pesualtaiden ja tiskipöytien takana, niin kuin lihakaupoissa,
ruokatavarakaupoissa, ravintoloissa, meijereissä, karjakeittiöissä, maidonjakeluhuoneissa, kouluissa ja tehtaissa, myös oviin ja
pöytien päällystämiseen.”
15 Stenlund toteaa, että useimmiten ovet ja ikkunat maalattiin valkoisiksi. Lakatuista pinnoista hän sanoo, että lakattuina ”ne
jonkin vuoden kuluttua tummuvat ja menettävät puun luonnollisen värin”. (Stenlund 1952, 105.)
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Keittiön verhot ja muut käyttötekstiilit

Kuva 234. Keittiön tekstiileihin kiinnitettiin huomiota.

”Villa ja silkki eivät kuulu keittiöön. Muovit, vahakankaat, pumpuli- ja pellavakankaat ovat parhaita. Ikkunaverhoina muoviverho on käytännöllisintä, mutta keittiö on ehkä viihtyisämpi kangasverhoin. Keittiön ikkunaan pannaan vain yläverho.” Auringon häikäisyyn Mertaoja-Nylund ja Ervanne suosittelivat ”kevytmetallista sälekaihdinta”. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 100.) Keittiön verhojen tuli olla uudet. Irja Ervanne
ei suositellut vanhojen verhojen siirtämistä toisista asuinhuoneista keittiöön, jotta keittiön yleisilmeestä
ei tulisi ikävä (Ervanne KK 1/1954, 18). Kaunis Koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstan vastauksissa
ikkunaverhot olivat tyypillisimmin ruudulliset tai raidalliset ja värityksissä suosittiin selkeitä perusvärejä
valkoiseen yhdistettynä: siniruudulliset tai -raidalliset16, puna-valkoraidalliset tai -kuvioiset17, vihreävalkoraidalliset18, kelta-valkearaidalliset tai -ruudulliset19 tai valkearuskeat20. Ruotsin keittiönsisustuksissa oltiin
samoilla linjoilla kuin Suomessa. Esimerkiksi Köket av i dag -kirjan keittiötä kuvaavassa kuvatekstissä kerrottiin, että keittiön oviverhot olivat puna-valkoraidalliset (Ekelund & Steen 1950, 114). Amerikkalaisten
keittiöiden verhot poikkeavat pohjoismaisten keittiöiden verhoista, sillä aineistoni valokuvissa amerikkalaisissa keittiöissä on kasviaiheiset verhot (Ekelund & Steen 1950, 148, 150; Mertaoja-Nylund & Ervanne
1952, 136). Suomessakin kasviaiheisia verhoja käytettiin esimerkiksi olohuonetilassa, mutta keittiön verhot
olivat aina ruudulliset tai raidalliset.
4.3.4 Keittiön toiminnot
Keittiön toiminnot jäsentyivät keittiön koon ja muodon mukaan. Ervanne kategorisoi keittiötyypit seuraavasti: ”Voitaneen erottaa keittokomero sekä oikea keittiö eri muunnelmineen – – yhden seinän keittiö,
kahden seinän keittiö, L-keittiö ja U-keittiö.” Yhden seinän keittiötä hän piti parempana pieneen keittiöön
ja muut kolme variaatiota olivat toiminnallisesti parempia suurien asuntojen keittiöissä. 21 Stenlund lähestyy kysymystä vielä yksityiskohtaisemmin ja jakaa esimerkiksi U-keittiön yhtäjaksoiseen ja jaksottaiseen
tyyppiin amerikkalaiseen keittiösuunnitteluun viitaten. Stenlund mainitsee myös ruotsalaiset sisutustyypit,
jotka ovat I-, L- ja U-keittiöt. (Stenlund 1952, 76– 79.)

16 Siniruudulliset verhot samasta kankaasta kuin tuolien tyynyt (KK 4/1951, 32, k1; siniruudulliset, KK 4/1955, 6, k2); sini-

valkearaidallista (KK 4/1954, 34, k2).

17 Puna-valkoraidalliset (KK 1/1952, 40, k2; KK 1/1955, 35, k2); puna-valkokuvioiset (KK 3/1953, 6, k1); pikkuruudullista puna18
19
20
21

valkeaa kangasta (KK 3/1954, 35, k1; KK 5/1954, 38, k2).
Vihreävalkoraidalliset (KK 4/1953, 4, k1); valkovihreäraidallista (KK 5/1955, 6, k1).
Kelta-valkearaidalliset (KK 4/1954, 35, k5; KK 1/1955, 34, k1); kelta-valkearuudullista (KK 6/1954, 34, k1).
Ohutraidalliset valkea-ruskeat (KK 1/1955, 35, k5; KK 6/1955, 4, 44, k1); ruskeavalkoraidallista (KK 4/1955, 4, k3).
(Ervanne, KK 1/1954, 15). Nykyaikainen keittiö -teoksessa keittiötyypit oli jaoteltu seuraavasti: U-keittiö, katkaistu U-keittiö,
II-keittiö, I-keittiö, L-keittiö, katkaistu L-keittiö (Mertaoja-Nylund &Ervanne 1952, 15).
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Kuva 235.

Kuva 236.

Tekstiilitaiteilija Kirsti Ilvessalon on koonnut ”ne kankaat, jotka hänen mielestään
ovat hyväksyttävät”. Kaikki kuvien kankaat ovat kotimaisia ”tehdastekstiilejä”.
Kuvatekstissä valitellaan suomalaisten huonekalutekstiilien puuttumista kotimaan
markkinoilta. Tekstissä ei yksilöity, minkä huonetilan verhoksi ne oli tarkoitettu.
Monet näiden kuvien kankaista sopivat keittiön verhoista laadittuihin kuvauksiin.

Kuva 237.
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Työ keittiössä keskittyi diplomiarkkitehti Irja Ervanteen mukaan viiteen eri keskukseen. Nämä ovat ”perkaus- ja valmistustila, lämpimänruoan laitto- ja tarjollepanotila, astianpesutila, leipomistila, säilytystila” (Irja
Ervanne, KK 1/1954, 15; Mertaoja-Nylund & Ervanne, 1952, 17–19). Kotikeittiön olosuhteisiin ja tilankäyttöön nähden Ervanteen jäsennys vaikutti erittäin perusteelliselta. Väistämättä luettelosta tulee mieleen nykypäivän (2006) laitosolosuhteisiin tarkoitettu valmistuskeittiön jäsennys. Toki on muistettava, että
jälleenrakennuskaudella ruoan valmistus aloitettiin aina esivalmistamattomista perusraaka-aineista. Toivo
Stenlund esitteli suomalaisen keittiön toiminnot keittiönkalusteiden näkökulmasta. Hän nimesi viisi kaluste-elementtiä, jotka olivat: ”astianpesu, liesi, tarjollepano, ruoanvalmistus [tarkoittanee esivalmistusta] ja
säilöt” (Stenlund 1952, 68).
”Huoneistossa tuli olla tuuletettava kylmä ruokasäiliö. Meidän ilmastossamme voidaan pitkä aika vuodesta
tulla toimeen ilman jäähdytyskaappia.” Ervanne antoi seikkaperäisiä ohjeita ruokasäiliön rakenteesta ja
ominaisuuksista ja varotti rakentamasta jäähdytyskaappia eli jääkaappia ruokasäilön yhteyteen, sillä ”se
kehittää siksi paljon lämpöä” (Ervanne KK 1/1954, 15). Sähköiset koneet ja laitteet tekivät jälleenrakennuskaudella tuloaan joka kodin keittiöön. Jääkaapille ja yleiskone Susannalle neuvottiin tekemään kiintokaluste,
jossa yleiskone ja jääkaappi olivat päällekkäin. Yleiskone oli ulosvedettävän kalusteen tai tason päällä. Leikkauksessa oli havainnollistettu jääkaapin tuuletuksen järjestely yläkaapin lämpiämisen estämiseksi. Liesi
tuli sijoittaa mielellään työpöydän ja pesupöydän väliin, jotta laskutilaa oli lieden kummallakin puolella.
(KK 1/1953, 8.) Ervanne muistutti, että kuivaruoka- ja astiakaappeja ja -säiliöitä oli oltava riittävä määrä
(Ervanne KK 1/1954, 15). Myllykosken mallitalojen Perhe Kodikkaan asunnossa oli kaappitilojen määrään
kiinnitetty huomiota: ”Kodikkaan keittiössä on runsaasti komerotiloja. Nurkkakaappeihin on sijoitettu
pyörivät hyllyt.” Samaisten mallitalojen Perhe Toimekkaan asunnon kuvateksti kiinnitti huomiota vain työskentelypöydän linoleumipintaan, mutta kuvasta näki, että tässäkin kohteessa kaappitilaa oli paljon. (KK
2/1952, 12, kuva 1 ja 13, kuva 2.) Stenlund tarkastelee astianpesua prosessina: ”Astianpesussa on työn kulku
pöydältä pesupöydälle ja sieltä edelleen valutustilan kautta kuivaukseen ja säilytykseen” (Stenlund 1952,
83). Ervanteen näkökulma on kokemuksellisempi: ”Astianpesu oli keittiön aikaavievimpiä ja ikävimpiä hommia.” Ervanne totesi, että standardisointiajatus oli ollut vireillä jo vuosia, mutta mihinkään lopputulokseen
ei ollut vielä päästy. ”Edullisin pesupöydän altaiden sijoitus toisiinsa nähden on, että huuhtelu- tai kaatoallas
on pesualtaan vasemmalla puolella. Pesupöydän yläpuolelle sijoitetaan astiankuivauskaappi tai hyllyt. Pesupöydällä seisova irrallinen teline vie tarpeettomasti pöytätilaa.” (Ervanne KK 1/1954, 15.)
Kuva 238. Eri keittiötyypit Mertaoja-Nylund & Ervanteen mukaan.

”Keittiöön tulee aina mahtua ruokailupaikka, vain keittokomero ei sellaista tilaa tarvitse. Ruokailupaikka
keittiössä voi olla pieni, vain apulaisen ja lasten ateriointia varten tai niin suuri, että perheen kaikki ateriat
voidaan syödä keittiössä.” Ervanne painotti, että keittiön pöytää käytettiin myös työpöytänä, mikä tuli
ottaa huomioon pöydän pintamateriaalia valittaessa. Itse hän piti käsittelemätöntä puupintaa parhaana.
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”Keittiöön eivät sovellu kangaspäällysteiset pehmustetut tuolit.” Ervanne muistutti myös, että keittiö ei
ollut pelkästään työpaikka, vaan siellä tehtiin ”varsinaisten keittiöhommien ohella” myös pienet korjaukset
ja maalaukset, ja perheenäiti halusi mielellään keittiöön kirjoituspaikan sekä tilaa keittokirjoille, resepteille
ja laskuille. ”Ehkä sijoitetaan radio keittiöön, jolloin taloustyökin on hauskempaa radiota kuunnellen.”
(Ervanne KK 1/1954, 15–16.) Näitä oheistoimintoja ei aineistossani tuotu Ervannetta lukuun ottamatta
juuri esiin, vaan tarkastelun pääpaino pysyi keittiön pääasiallisessa toiminnassa, ruokahuollossa.
Keittiön kiintokalusteet, koneet ja laitteet
Kiintokalusteet valmistettiin ”etupäässä puusta”, sillä puuta oli helposti saatavissa ja se oli halpaa (MertaojaNylund & Ervanne 1952, 26). Kaikki keittiön kiintokalusteet saranoita lukuun ottamatta oli tehty puusta tai
puuaineisesta materiaalista. Aineistoni valokuvista voi päätellä, että pyörivät kulmakaapin mekanismit hyllyineen olivat puusta tehtyjä. Toivo Stenlund piirsi keittiön kiintokalusteista tarkkoja rakennekuvia, joissa
näkyi puulle ominaisia liitoksia. Hän ei kuitenkaan selvästi maininnut, että runkomateriaalina käytettiin
puuta. Maalauskäsittelyjen yhteydessä selvisi, että maalausalusta oli puuaineinen. Nähdäkseni tämä kuvasi
sitä, että puunkäyttöä keittiön kiintokalusteiden runkomateriaalina pidettiin niin itsestään selvänä, että sitä
ei tarvinnut erikseen edes mainita.
”Ovet, kaapinovet, laatikot tulevat pian likaisiksi ja ovat siksi usein pestävät. Näiden pintakäsittelyn on
oltava ensiluokkainen. Lianpitäväkin väritys saattaa oikein valittuna olla hauska. Esim. puun värinen, puun
syihin häipyvät sormenjäljet ym. tahrat. – – Tumma väri ovissa, kaapeissa ja laatikoissa ei nuhraudu niin helposti. Vaaleat värit ovat kuitenkin viihtyisämmät. Poikkeuksena on jalopuu, esim. teak.” (Mertaoja-Nylund
& Ervanne 1952, 100.) Mertaoja-Nylund & Ervanne pohdiskelivat käytännöllisen ja kauneuden tai kuten he
ilmaisevat ”käytännöllisen ja hauskan” yhteen sovittamista. Likaantuminen ja helppo puhdistettavuus nousivat pääargumenteiksi. ”Lianpitävä” tai kuten nykyään asian ilmaisisimme, likaa hylkivä, siis käytännöllinen
”väritys”, jolla viitattiin todennäköisesti pintakäsittelyyn eikä varsinaiseen värisävyyn, oli Mertaoja-Nylundin ja Ervanteen mielestä yhteen sovitettavissa hauskaan ulkonäköön. He tasapainoilivat pohdinnoissaan
vaaleiden ja tummien keittiönkalusteiden välillä. Tummien ovien etuna heidän mukaansa oli, että tumma
väri kiintokalusteissa ei nuhraantunut tai paremminkin näyttänyt nuhraantuneelta niin helposti. Tosiasia
oli, että maalatuissa, tummissa pinnoissa sormenjäljet ja roiskeet näkyivät todella hyvin. Niinpä MertaojaNylund ja Ervanne viittasivat tummilla pinnoilla mitä ilmeisimmin tummiin jalopuupintoihin, joissa pintaa elävöittävä puunsyykuviointi ei paljastanut tahraisuutta niin selvästi kuin tasavärinen, tumma maalattu
pinta. Mustavalkoisista valokuvista voi päätellä, että jalopuupintaisten keittiökalusteiden rungot tai ainakin
runkojen julkisivussa näkyvät osat oli maalattu vaaleiksi. Runkojen näkyvät osat maalattiin vaaleiksi myös
silloin, kun keittiökalusteiden ovet maalattiin valkoisesta poikkeavalla värillä.
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Ruotsalaisessa Köket av i dag -teoksen kuvatekstissä kerrottiin, että keittiökalusteiden ovet ja huoneen
ovi oli mäntyvaneroitu ja pinta oli lakattu selluloosalakalla. Kaappien rungot oli öljymaalattu kauttaaltaan
valkoisiksi.22 Toisessa Köket av i dag -teoksen esimerkissä, jossa ovet ja runko oli maalattu, kerrotaan,
että kaappirunkojen vaaleansininen sävy oli poimittu lattian linoleumin sinisestä väristä. Kaappien ovet
oli maalattu harmaanvalkoisella. (Ekelund & Steen 1950, 128.) Toisen ruotsalaisen teoksen, Bo i eget hus,
kuvatekstissä kerrotaan, että keittiön ovet ja laatikoiden etusarjat oli maalattu tummanvihreiksi ja rungot
oli maalattu valkoisiksi. (Larsson & Larsson 1950, 84.) Ruotsalaisissa esimerkeissä värityksestä kerrotaan
suomalaisesimerkkejä enemmän. Näin on siitä huolimatta, että esimerkiksi Köket av i dag -kirja oli selvästi
esikuvana suomalaiselle keittiönsuunnittelukirjallisuudelle.

Kuva 239. Astiankuivauskaapin ritiläosakin on puuta.

Keittiön kiintokalusteiden runkorakenne oli sidoksissa niiden väritykseen. Kiintokalusteiden maalausta
käsittelevässä osassa Toivo Stenlund totesi: ”Mäntyisen runkotavaran laadusta johtuen on kaapit paras
peittomaalata” (Stenlund 1952, 23). Runkomateriaali oli heikolaatuisempaa kuin oviin käytetty materiaali,
ja tästä syystä runko kehotettiin peittomaalaamaan. Kuitenkin aineistoni valokuvista käy ilmi, että kaappien
sisäpinnat oli monissa keittiöissä jätetty maalaamatta. Ilmeisesti sisäpintaan oli tehty vain vernissasively.
Jalopuuovellisissa keittiökalusteissa tuskin edes harkittiin kiintokalusteiden runkojen tekemistä jalopuusta,
sillä silloin suurin osa kalliista materiaalista olisi jäänyt kaapin sisälle katseilta piiloon. Rungon ja kalusteovien värityksillä leikittelyyn saattoi haastaa myös ovien reunadetaljit ja saranointitapa. Kirjassa Keittiön
kalusteet ja sisustaminen Stenlund luetteli ovien ja laatikoiden reunamuodoiksi ”huullettu, valehuullettu
ja sisäänpainettu” (Stenlund 1952, 20). Toisin sanoen ovia ei sijoitettu kaappirunkojen päälle peittämään
kaapin runkojen päätypintoja, vaan kaikki ovet, joissa oli Stenlundin kuvaama reunamuoto, sijaitsivat pääasiassa kaappirunkojen välissä. Käytetyt lehtisaranat soveltuivat hyvin tämänkaltaisten ovien saranointiin.
”Seinäkaapin ovina käytettiin joskus myös ns. työntö- l. liukuovia” (Stenlund 1952, 20). Myös ”työntöovellisissa” kaapeissa rungot jäivät näkyviin. Suurin osa aineistoni suomalaisista keittiöistä oli kokovalkoisia.
Oli hyvin tyypillistä, että kodin kiintokalusteet saattoi ostaa joko valmiiksi maalattuna tai puuvalmiina, jotka
saattoi maalata sitten itse. Kolho Oy:n mainoksessa todettiin, että ”Näppärä”-keittiökalusteet toimitettiin
suoraan varastosta ”joko puuvalmiina tai maalattuina ja ovat ne kenen tahansa paikalleen asennettavissa”
(Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 167). Askon keittiökalustemainoksessa painotettiin, että kalusteet oli
valmistettu lujasta ja hajuttomasta koivusta, joten ruokatavaroihin ei päässyt imeytymään vieraita makuja
ja hajuja. Koska kiintokalusteiden runkomateriaali oli useimmiten mäntyä, koivupuisilla kalusterungoillaan
Askon keittiö pyrki olemaan perustasoa parempi. ”Asko-keittiön kalusteet voidaan hankkia yksi kerrallaan.” Keittiön kiintokalusteiden kerrottiin olevan laadukkaasti huonekalujen tapaan valmistettuja ja tämän

Kuva 240. Puurakenteinen karusellikaappi.

22 (Ekelund & Steen 1950, 134–135.) Samassa teoksessa on esimerkki myös tanskalaisesta keittiöstä, jonka runko ja ovet on käsi-

telty samaan tapaan kuin edellisessä ruotsalaisessa esimerkissä (Ekelund & Steen 1950, 154).
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Kuva 241. Oveen kiinnitetyt kulmakaapin hyllyt tulevat ulos oven avautuessa.

Kuva 242. Kuvatekstissä mainitaan erityisesti ovien muovivetimet.

Kuva 243. ”Vuokrakeittiö [osa], Prof. Yrjö Lindegrenin suunnittelemia Enso-Gutzeitin sarjakalusteita”. Kaapin sisäosat on jätetty puupinnalle.

Kuva 245. Myös kirjassa Nykyaikainen keittiö esitellään ruotsalaiskeittiö, jonka ”ovet ja laatikkojen etureunat on
maalattu tummanvihreiksi”. Muuten sisustuksen kerrotaan olevan valkoinen. Tällä viitattaneen kaappirunkoihin.

Kuva 244. Ovien reunamuodot ovat ”huullettu, valehuullettu ja sisäänpainettu”.
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huolellisen puusepäntyön ansiosta ”maalaus on vaivaton ja tulee huokeaksi”.23 Vakiopuu Oy:n mainoksessa luvattiin: ”Vain Maija-kalusteilla saat monipuolisen, työtehon kannalta oikean ja suomalaisiin oloihin
soveltuvan ihannekeittiön.” Iskulauseena oli ”Maija-keittiökalusto säästää satoja askeleita päivässä.” Lisäksi
mainittiin, että kalusteet olivat Maatalousnaisten Keskuksen kodinsisustusvaliokunnan hyväksymät. Erityisinä parannuksina mainittiin se, että ”Kaikissa kaapeissa vedikereijät vaihdettu lakattuihin puuvedikkeisiin.”
Lihavoidulla mainokseen oli kirjoitettu ”Astiankuivauskaappien kuivaustelineet valmistetaan myös tinatusta
metallilangasta.” Tavanomaisin tapa jälleenrakennuskaudella oli valmistaa kuivauskaapin telineet puusta.
Maija-keittiön väreiksi mainittiin ”keittiönvihreä – luunvärinen – vaaleansininen”. (Stenlund 1952, mainos
kirjan alkuosassa.) Enso-Gutzeit Oy:n mainoksessa kerrottiin, että Enso-keittiökalusteet oli suunniteltu
yhteistyössä Työtehoseuran kanssa ”juuri meidän oloihimme soveltuviksi”. ”Niiden tarkoituksenmukaisuus, käytännöllisyys ja kestävä rakenne on kehitetty käytännössä saatujen kokemusten sekä kodeissa suoritettujen kokeiden ja tutkimusten pohjalta.”24 Lisäksi kerrottiin, että keittiöt koottiin erillisistä kaapeista ja
siksi ne sopivat pieniin ja suuriin keittiöihin. Mainoksessa ei mainittu, olivatko kalusteet valmiiksi maalattuja
vai puuvalmiita.
Kuluttajan ei jälleenrakennuskaudella tarvinnut aina turvautua valmiskalusteisiin. Esimerkiksi Suomen Arkkitehtiliiton Standardisoimislaitoksen suunnittelemat keittiön kiintokalusteet täydellisine piirustuksineen
ja tarvike- ja työselityksineen tarjosivat ”järkevästi suunnitellun keittiö”, joka iskulauseen mukaan ”säästää
voimia – aikaa – rahaa” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 164). Omatoimipuusepälle oli tarjolla erilaisia valmistusmateriaaleja. Sammon Rulla Oy:n mainoksessa kerrottiin, että ”Keittiökalusteissa on Haltex-kovalevy kätevä materiaali. Kaapit, tiskipöydät, laatikot jne. valmistetaan siitä nopeasti ja huokealla.
Pinta on kaunis sellaisenaankin, mutta se voidaan myös maalata.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 154.)
”Kovapuusta kestävät keittiörakennelmat! Käyttäkää lahonkestäviä kovapuulajeja keittiösisusteisiin, kuten
pesu- ja työpöytiin, niin rakennatte vuosikymmeniksi eteenpäin.” Näin kehottaa ja lupaa Oy Mahogany.
(Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 177.) Kovapuun alkuperä ja koostumus eivät selvinneet mainoksesta.
Kuva 246. Kiintokalusteiden runkojen etureunan ja ovien erivärisyys näkyvät
kuvassa. Tuolin maalaustapa ei ole tyypillinen jälleenrakennuskaudelle.

Itse tekemiseen kannustettiin jälleenrakennuskaudella. Asukkaat saattoivat itse maalata kiintokalusteet ja
näin säästää kustannuksissa. Toivo Stenlund antoi ohjeita kiintokalusteiden maaliksi: ”Parhaimpia kalustemaaleja on emaliväri. Synteettinen emaliväri on lisäksi oikein kestävä eikä siis vähällä lohkeile.” Vetimet,
jotka tyypillisimmin olivat puuta, Stenlund suosittelee lakattaviksi, ”– – jolloinka ne pysyvät siisteinä verrattomasti kauemmin kuin maalattuina.” (Stenlund 1952, 23) Seuraavassa on muutamia poimintoja emali23 (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 162.) Mainoksessa esiintyi lisäksi seuraavia iskulauseita: ”Asko-ihannekeittiö: huokea-

kätevä-kestävä-viihtyisä.”; ”Asko-ihannekeittiössä ehtii enemmän, väsyy vähemmän.”

24 (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 176.) Mainoksessa kerrotaan lisäksi esittelylehtisestä, johon arkkitehdit Anna-Liisa Mer-

taoja-Nylund ja Erkki Koiso-Kanttila ovat laatineet erilaisia keittiöitä Enso-kalusteista.
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Kuva 247. Kiintokalusteiden maalaamiseen suositellun Tikkurilan väritehtaiden Unica-maalin värikartta 1940-luvulta.
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maalimainoksista. ”Unica-emali on erikoisen sopivaa juuri keittiökalusteiden maalaamiseen. Unica-emalin
kiiltävä pinta on helppo pitää puhtaana, sillä Unica on täysin pesunkestävä. Sen emalinen pinta sopii hyvin
keittiön siistiin ympäristöön.” Tikkurilan Väritehtaiden maalimainoksessa argumentoitiin vielä vanhankin
keittiön helpolla maalattavuudella ja vedottiin maalin nopeaan kuivumiseen. (Mertaoja-Nylund & Ervanne
1952, 168.) Maaliteollisuus Oy:n kalustomaalin Norsu-emali etuja oli ”– –korkealuokkainen emalimaali,
helppo sivellä, takaa kulutusta kestävän ja kauniin pinnan. Sopii kaikkiin kalustomaalauksiin. Suosittelemme
esim. kysyttyjä sävyjä N:o 110, 124, 143, 174”25. Suomen Väri- ja Vernissatehdas Oy:n keittiön kalusteiden
”erikoisväri” oli Perho Synt.-emalji. ”Se on synteettinen, kumipitoinen alkydiemalji, joka muodostaa iskuja
kestävän ja kiiltävän pinnan.” Perho Synt.-emaljin sivelyominaisuuksia kehuttiin niin hyviksi, että jopa ”ullakon rojuista” voi taikoa ”keittiön ja koko kodin kaunistuksia”.26 Stenlund mainitsi myös keittiömaalien yhteydessä muovin: ”Viime aikoina markkinoille tullut uusi pintakäsittelyaine - muovi - on keittiömaalauksissa
erittäin merkittävä tekijä” (Stenlund 1952, 23). Stenlund ei kommentoinut uutta maalia sen enempää, eikä
kyseinen muovimaali myöskään esiintynyt kirjassa olevissa mainoksissa.
Pesupöytä
”Muutamia vuosikymmeniä sitten oli pesupöytä keittiön ainoa kaappikaluste. Se täytti suurinpiirtein samat
tehtävät kuin nykyinenkin pesupöytämme, minkä lisäksi siinä tarpeen vaatiessa suoritettiin myös ruuanvalmistustyöt.” (Stenlund 1952, 34.) ”Toistaiseksi paras tunnettu astiainpesupöydän päällyste on ruostumaton
teräslevy.” Mertaoja-Nylund ja Ervanne totesivat lisäksi, että vielä vuonna 1952 ei ollut standardoituja astianpesupöytiä, mutta Suomen Arkkitehtiliiton standardisoimislaitos ja Työtehoseura yhdessä valmistajien
kanssa kehittivät mitoitukseltaan standardikokoisia pesupöytiä. Jo tuolloin teräslevyyn valmistettiin tehtaalla reunojen ylösnostot sekä kaatoallas ja yksi tai kaksi pesuallasta. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952,
39–40.) Muovimateriaali teki tuloaan myös astianpesualtaan materiaalina. Oy Plexiplast Ab:n mainoksessa
oli kuva muovisesta pesupöydästä. ”Tyylikkyyttä keittiöön. Muoviset pesupöydänpäälliset ovat kestäviä,
kauniita ja helppohoitoisia. Vakiomallien lisäksi sarjoina tilaajan mittojen mukaan.” (Mertaoja-Nylund &
Ervanne 1952, 184.) Kuvan muovinen pesupöytä oli väriltään vaalea, ilmeisesti valkoinen, mutta mainoksessa ei sanottu altaan värityksestä mitään. Stenlundin kirjassa Keittiön kalusteet ja sisustaminen esiteltiin
samainen tuote ja kerrottiin, että ”muovilevyt ovat väriltään valkoisia, sinisiä tai vihreitä sekä varustettu 1-3
altaalla.” Tiedot muovin kulutuksenkestostakin tarkentuivat: materiaali oli laadultaan homogeenistä ja kesti
kuumuutta.27 Mertaoja-Nylund ja Ervanne totesivat, että toistaiseksi tiedot muovialtaista olivat vähäisiä,
25 En ole onnistunut löytämään sanallisia kuvauksia näille värikoodeille. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 174.)
26 Stenlund 1952, loppuosan mainokset. Emalji-maalilla tarkoitettaneen korkeakiiltoista, hyvin kulutusta kestävää liuotepoh-

jaista maalia.

27 (Stenlund 1952, 29). Homogeenisuus: ”Materiaali on koko levyn vahvuudelta samanlaista, joten se kulumista vastaan on riit-

tävän kestävää.” Kuumuuden kestävyys: ”Kuumuuden suhteen on kiehuvaa vettä pidettävä kestokyvyn ylärajana.” (Stenlund
1952, 29.)
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mutta niille luvattiin yhtä pitkää ikää kuin ruostumattomille teräslevyille. Huono puoli oli muovilevyn koko,
jota Mertaoja-Nylund & Ervanne eivät tosin kertoneet, mutta kuvasivat sen rajoittavan valmiin pesupöydän kokoa. Käytännössä muovialtaat jouduttiin asentamaan jotakin toista materiaalia olevaan pöytälevyyn.
(Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 40.)

Työpöytä
Kuva 248. ”Muovista valmistettu pöytälevy (Plexa Oy)”.

Tiikki täytti kaikki Irja Ervanteen keittiön materiaaleille asettamat vaatimukset, mutta ei kalleutensa vuoksi
soveltunut kerrostaloasuntoihin. Ervanne piti tiikkiä etenkin hyvänä ja toimivana työpöytätason materiaalina. Vielä kaksi vuotta aikaisemmi, vuonna 1952, Ervanne oli rajauksissaan varovaisempi: ”Puupintaisissa
työpöydissä on teakpuu kaikkein kestävin, mutta ainakin toistaiseksi se meillä on vähän käytetty, todennäköisesti kalliin hintansa vuoksi. – – Tavallisen työpöydän eli ns. valmistuspöydän pintana on meillä enimmin käytetty koivua.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 39.) Stenlund oli samoilla linjoilla, mutta lisäksi
hän paneutui teknisiin yksityiskohtiin: ”Työpöydän yleisimmin käytetty pöytälevy on valmistettu kapeista
pontatuista koivulistoista. Puukierteillä kaappeihin kiinnitettynä se säilyttää hyvin suoruutensa.” Ruotsissa
standardiksi oli hyväksytty ”kansirakenne, jonka sisäosa on rimalevyä ja joka sitten on molemmin puolin
vaneroitu ja varustettu reunalistoin.” Stenlundin mukaan vastaavanlaisessa kotimaisessa rakenteessa vanerit oli korvattu kovakuitulevyllä. ”Ilman muuta lienee selvää, että kaikissa em. pöytälevyissä on liimaukset suoritettava vedenkestävästi.” (Stenlund 1952, 33.) Työpöydän käyttöpinnan pintakäsittelyksi Stenlund
ehdotti keitettyä liinaöljyä, tekohartsia tai muovia. Hän vakuutti, että pinnan kunnossapito ei ollut vaikeata,
”– – kun vain muistaa, että levyn pintaa ei saa käyttää leikkausalustana.” (Stenlund 1952, 34.) Tämä käsittely
ei Mertaoja-Nylundin ja Ervanteen mukaan ollut ongelmaton: ”Kimpilevypöydän ainoana pintakäsittelynä
on öljyäminen, mutta tällöinkin pöydän pintaan jää ajanmittaan ikäviä tummia jälkiä.” Kovalevy ja muovipinnat kestivät heidän mukaansa kohtalaista kulutusta eivätkä olleet kolhaisuille arkoja, mutta viiltojäljet ja
niihin imeytynyt vesi vahingoittivat levyn pintaa. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 39.) Leivonnan tarpeisiin varattiin suuremmissa keittiöissä erillinen leivinpöytä ja pienemmissä keittiöissä työpöytäkalusteeseen
sijoitettu leivinlevy nostettiin työpöydän päälle leipomisen ajaksi. Toivo Stenlund kuvasi leivinlevyn rakennetta seuraavasti: ”Leivinlevy on parasta valmistaa 6–8 mm:n koivuvanerista ja ympäröidä sen kolme sivua
(etusyrjä vapaaksi) matalilla sarjoilla, jolloin se pysyy tarvittavan jäykkänä. Sarjat eivät saa olla niin korkeat,
että kaulimella työskentely vaikeutuu.” (Stenlund 1952, 37.)

Kuva 249. ”Muoviallas upotettu puiseen pöytälevyyn.”
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Keittiökoneet
Keittiökoneiden värityksestä ei juuri ole mainintoja. Oy Strömberg Ab:n mainoksessa mainittiin liesiuuneista seuraavaa ”Strömberg-liesi on suunniteltu nykyaikaista keittiötä varten, missä se on muodostunut
perheen parhaaksi palvelijaksi. Sen muotoilussa on noudatettu nykyaikaisen sisustusarkkitehtuurin vaatimuksia. Etu- ja sivulevyt on emaloitu valkeaksi, kansi ja pohjalevyt mustaksi.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne
1952, 173.) Muissa mainoksissa tai artikkeleissa ei puhuttu keittiökoneiden värityksestä, mutta mustavalkoisesta valokuva-aineistosta voi päätellä, että väritykset noudattelivat Strömbergin mainoksessa mainittua
linjaa. Arkkitehti Aarne Ervin kodin keittiö oli aikansa tekniikan mestarinäyte Suomessa. ”Loistevalaisin
antaa varjottoman työvalon, valkoinen sähköliesi, jonka erikoislevyt kuumenevat hetkessä ja jonka paistinuuniin syttyy valo automaattisesti, on isännän ”suuri rakkaus” – sen hän tahtoisi sijoittaa jokaiseen kotiin.
Kaapiston joka lokerossa käy raitis ilmavirta sähkönappulaa painamalla ja ilmanvaihto takaa ettei ruoankäryä tunkeudu edes viereiseen, lasiseinän vain osittain erottamaan, arkiseen ruokailusoppeen.” (KK 1/1951,
19.) Tekniikan ihailun ohella kuvauksessa kiinnittää huomiota kohta, jossa sähkölieden sanotaan olevan
isännän ”suuri rakkaus”. Yleensä keittiön katsottiin olevan selkeästi naisen valtakuntaa, vaikka sitä ei usein
mainittukaan. Ilmeisesti tässä oli enemmän kyse teknisen innovaation herättämästä mielenkiinnosta kuin
perheenpään suuntautumisesta keittiöaskareiden pariin.

Kuva 250. Reunalistoitettu keittiön työtaso. Keskiosan pintamateriaalista ei ole
mainintaa.

Upo Oy:n mainoksessa todettiin: ”Jäähdytyskaappi ei ole enää ylellisyyttä, vaan se kuuluu pian meillä
samoin kuin jo nyt muualla edistyneessä maailmassa yhtä olennaisena osana kodin keittiöön kuin liesi.”
(Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 189.) Vielä vuoden 1953 alussa Kaunis Koti -lehdessä todettiin: ”Jääkaappi on suomalaisessa perheessä vielä siksi harvinainen, ettei läheskään kaikissa uusissakaan taloissa ole
keittiöihin varattu sille erityistä paikkaa.” Upo Oy:n Elektrolux-jääkaapin mainoksessa vedottiin perheen
ruokamenojen vähentymiseen, sillä jääkaapin ansiosta ruokaa ei pilaantunut eikä sitä siten mennyt hukkaan, sekä perheenemännän ajan ja askelten säästymiseen, sillä ostokset ja ruoan valmistus ”– –voidaan
suorittaa yhdellä kertaa usean päivän tarvetta varten”. ”Elektrolux-jäähdytyskaappi oli äänetön emännän
apulainen, joka oli valmistettu toimimaan luotettavasti ja kestämään kauan ilman mainittavaa huolenpitoa
sekä luomaan tyytyväisyyttä ympäristöönsä.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 189.) ”Jäähdytyskaapin”
väristä ei tässä mainoksessa sanota mitään.
Keittiön ruokailuryhmä
”Kirkasväriset tuolit ovat piristäviä keittiössä.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 94).”Keittiön huonekalujen maalaamisessa tulee olla hyvin säästeliäs, sillä emalji- ym. värit kuluvat melko pian, jolloin tulos
on epäsiisti. Jakkarat on viisainta lakata puunväriin. Jos ruokailuryhmään halutaan piristykseksi jotakin
värikästä, voidaan ajatella tuolin istuinta ja mahdollisesti selkänojaa sekä ruokailupöydän pöytälevyä maa234
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Kuva 251. ”Yksinkertainen keittiön pöytäryhmä vaikuttaa iloisemmalta kahden
puhtaan värin ja luonnonvärisen koivun yhdistelmän avulla. Kuvassa pöydän
kansi ja tuolien istuimet on maalattu.”

lattavaksi. Muilta osiltaan on ruokailuryhmänkin huonekalut parasta vain lakata.” 28 Tanu Toiviainen kommentoi keittiön ruokailuryhmän väritystä ja asettaa tavoitteeksi ”– – rytmin löytämisen värivastakohtien ja
-suhteiden parhaan mahdollisen asettelun avulla – –”. Hänen mukaansa pöydän kansi tuli maalata siniseksi,
kun muut osat olivat luonnonväristä koivua. Jos tuoleja oli kahdesta kolmeen, hän suositteli istuinta maalattavaksi punaiseksi ja muut osat tuli maalata kuten pöydänjalat. ”Jos värit ovat puhtaat on vaikutus erittäin
piristävä.” Toiviainen ehdotti, että värit voi myös vaihtaa keskenään, eli pöydän kansi saattoi olla myös
punainen ja tuolit siniset. Hän varoitti, että voimakkaita värejä tuli välttää, jos pöytä palveli myös luku- tai
askartelupöytänä. Jos pöydän kansi oli isompi, neljästä kuudelle tuolille tarkoitettu, oli hänen mukaansa
varmempi käyttää hieman murrettuja värejä eli käyttää kirkkaanpunaisen sijaan punaruskeaa.29 Sinisen
sävyn taittamisesta pois puhtaasta perusväristä Toiviainen ei maininnut mitään. Toisessa Toiviaisen ehdottamassa keittiön ruokailuryhmän väriyhdistelmävaihtoehdossa pöydän puukansi oli ”lakattu kovalakalla
pesunkestäväksi” ja jalat oli maalattu. Värisävyä Toiviainen ei mainitse. Hän ehdotti tuolien maalaamista
(ilmeisesti kokonaan) samalla maalilla kuin pöydän jalat, mutta varoittaa kokonaisuuden levottomuudesta,
jos maali on kovin tummasävyistä, sillä rakenteet tulevat liiaksi korostetuksi. Toiviainen totesi kuitenkin
ilkikurisen rohkaisevasti: ”Vissiä rehevyyttä se voi kuitenkin ilmentää.” (Toiviainen KK 3/1953, 11.)
Anna-Liisa Mertaoja-Nylund ja Irja Ervanne kommentoivat ruokapöydän pintaa erillään tuoleista. He
painottivat pinnan kestävyyttä ja helppoa puhdistettavuutta. He suosittelevat ”värikkäitä muovipöytäpintoja”, mutta hyväksyivät myös ”tavallisen käsittelemättömän puupinnan, jonka peitteenä tavallisin on
vahakangasliina”30. Mertaoja-Nylund ja Ervanne pitivät jalopuupintaista pöytää kauniina, mutta ”kallishintaisena”, ja puulajeista he mainitsivat jalavan, tammen ja tiikin. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 94.) Toivo
Stenlund ehdotti pöydän kannen materiaaliksi kulutusta ja pesua kestävää kovalevypintaa: ”Kauniin pinnan
pöytälevyssä muodostaa myös värikäs kovalevylaatta (Enso, Mani) (Stenlund 1952, 57). Kuluttajatkin löysivät uuden keittiön pöydän materiaalin: Kysykää me vastaamme -palstan kysyjällä oli jo ”laminokeittiöpöytä,
jossa on harmaavalkoviivallinen pinta” (KK 3/1954, 35, k1).

28 Stenlund mainitsee maalaamisen ohella pintakäsittelyn muovilla, mutta ei tarkemmin kuvaa, mitä hän tällä pinnoituksella

tarkoittaa (Stenlund 1952, 57).

29 (Toiviainen, KK 3/1953, 11). Sivulla on myös kuva keittiön pöytäryhmästä (tosin mustavalkoinen).
30 Keittiöpöytäliinana on lapsiperheissä parhain vahakangas tai muovi. Kankaiset pöytäliinat valitaan siten, että ne ovat helposti

pestäviä. Iloiset, ruudulliset pumpulikankaiset liinat ovat sopivia (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 100). Oy FinlaysonForssa Ab:n mainoksessa todetaan, että muoviliinojen kulutuksenkestävyys on kymmenkertainen tutkittuihin vahakangasliinoihin verrattuna, ja lisäksi vedotaan niiden kauneuteen, käytännöllisyyteen ja hygienisyyteen. ” Muoviliinoja valmistetaan
vohvelikuvioisina viehättävissä pastellisävyissä kellertävinä, vihertävinä, punertavina, sinertävinä sekä täysin valkoisina.
Ihanteellinen keittiön pöytäliina on valkopohjainen muoviliina pirteine sinisine, vihreine ja punertavine ruutuineen.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 181.)
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Kuva 252. Vain jakkaroiden istuinosat on maalattu.

”Keittiön kalustuksen, ruokapöydän ja tuolien pitää olla mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti puhdistettavia. Tämän vuoksi eivät pehmustetut tuolit sovi keittiöön” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 94).
Puhdistettavuus priorisoitiin, mutta ankaran käytännöllisyyden ei kuitenkaan annettu jyrätä täysin viihtyisyyttä. Kysykää me vastaamme -palstalla ammattilaisten ohjeista poiketen neuvottiin käyttämään esimerkiksi kangaspäällysteisiä irtopehmusteita ja kernipäällisiä kiinteitä pehmusteita. Kysykää me vastaamme
-palstan keittiön ruokailuryhmän värityksessä korostui lakatun puupinnan ja maalattujen pintojen rinnakkainen käyttö. Osassa vastauksista ei nimetty suoraan värejä, mutta kuvailtiin istuimia ”kirkasruudullisiksi
tai raidallisiksi” tai irtopäällisiä ”raikkaasta puuvillakankaasta valmistetuiksi” tai suositeltiin maalaamaan
jakkarat ”erivärisiksi” tai ”iloisen väriseksi” (KK 4/1951, 36, k2; KK 2/1952, 42, k2; KK 3/1952, 42, k3;
KK 1/1953, 40, k1; KK 1/1955, 34, k1). Sinisävyisessä keittiön ruokailuryhmässä sinistä oli joko istuimissa
tai pöydän kannessa, jonka pinta oli sinistä linoleumia tai ”linolia”31, kuten materiaalia tuolloin kutsuttiin.
Istuinten irtopäällinen oli siniruudullista tai kirkkaansinistä kangasta, tai sitten jakkaroiden vain mainittiin
olevan siniset32 . Punaista käytettiin myös keittiön ruokailuryhmän jakkaroiden tehostevärinä, mutta pöydän
kansiin sitä ei suositeltu käytettäväksi33. Punaisen ja sinisen tapaan myös keltainen oli yksi ruokailuryhmän
tehosteväreistä. Eräässä esimerkissä asiakkaalla oli ”– – laminokeittiöpöytä, jossa on harmaa-valkoviivallinen pinta – –” sekä neljä koivutuolia, joihin suositeltiin ompelemaan kelta-valkoraidallisesta kankaasta
irtotyynyt. Ryhmän alle suositeltiin tummansinistä riepumattoa (KK 3/1954, 35, k1). Aineistostani löytyy
myös esimerkki, jossa kaikkia kolmea perusväriä suositeltiin käyttämään samassa ruokailuryhmässä seuraavaan tapaan: ”Iki-levypintainen pitkä pöytä on sinertäväsävyinen. Vaahtokumitäytteinen sohvapenkki, joka
on verhoiltu kelta-valkealla markiisikankaalla on pöydän toisella ja pari punaista tuolia toisella puolella.”
(KK 4/1955, 6, k2). Vain kolmessa keittiötä käsitelleessä vastauksessa ei mainittu ruokailuryhmän väreistä
mitään (KK 1/1951, 32, k2; KK 1/1952, 40, k2; KK 4/1953, 4, k1).

31 ”Lieden vieressä on sininen linoleumipintainen ruokapöytä sekä pari pikkutuolia” (KK 4/1954, 35, k4).
”Keittiön pöydän pinta on sinistä linolia, tuolit ovat luonnonväristä koivua ja seinän puoleinen penkki on verhoiltu ruskearuudul-

lisella kankaalla” (KK 5/1954, 38, k2).

32 ”Standardikaluston lisäksi pieni luunväriseksi maalattu ruokapöytä ja kolme jakkaraa, joissa siniruudulliset tyynyt” (KK 4/1951,

32, k1); ”Keittiön ikkunan eteen olemme sijoittaneet ruokapöytänne, pikkutuolien kangas kirkkaansininen” (KK 1/1952, 40,
k1); ”Keittiössänne on suuri riepumattonne, pöytä tuoleineen, joiden huonekalukankaaksi ehdotamme sini-harmaa ruudullista
kangasta” (KK 3/1953, 6, k1); ”Aamiaispöytälevy, joka on kääntölevy on valmistettu täyspuuteakista. Siniset jakkarat ovat
siirrettävissä eteiseen” (KK 1/1955, 35, k2); ”Koska keittiö on suhteellisen pienikokoinen, ehdotamme baarikeittiötä. Kolme
tummansinistä korkeata jakkaraa ovat ruokatuoleina ja pöytälevy on kokopuu-teakia” (KK 5/1955, 6, k1).
33 ”Ruokailuryhmän sijoitimme keittiöön. Siihen kuuluu pieni levitettävä pöytä, pari kevyttä tuolia ja jakkara. Näissä iloiset värit,
esim. punainen ja valkoinen.” (KK 3/1952, 42, k3); ”Ikkunan edessä on pöytä penkkeineen. Käytävämatot peittävät lattian.
Jakkarat ovat punaisiksi maalatut.” (KK 4/1954, 34, k2); ”Ikkunan edessä on ruokapöytä tuoleineen, joissa on puna-valkea
raidalliset irtotyynyt. Pöydän alla on yksivärinen sininen riepumatto.” (KK 6/1954, 34, k1); ”Keittiön pöydän pinta on vaalean
harmaata linoleumia. Tuolit ovat kevyitä tomaatinpunaisella kankaalla päällystettyjä pikku tuoleja.” (KK 4/1955, 4, k3).
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Keittiön valaistus
”Tehokas työskentely ja viihtyminen työssä riippuu hyvin paljon valaistuksesta, sekä päivänvalosta että keinovalosta. Erilainen työ tarvitsee erilaisen valaistuksen. Hyvä valaistus riippuu ikkunan sijainnista, valaisinten sijainnista ja laadusta sekä keittiön värityksestä.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 76.) Hieman myöhemmin Ervanne muistutti edelleen hyvän valaistuksen merkityksestä sekä tilan värityksen ja valaisinten
sijoittelun tärkeydestä, mutta keskittyi varjonmuodostuksen ongelmiin. Valaisimet tuli Ervanteen mukaan
sijoittaa niin, että työskentelijän haitaksi ei tullut varjoja.34 Pirkko Aro on Ervanteen kanssa samoilla linjoilla:
”Keittiön työpaikkavalaistus on sijoitettava työskentelypöydän yläpuolelle siten, ettei henkilöstä lankea
varjoa työskentelykohteeseen. Loistevalaisin on erinomainen ratkaisu keittiön valaistuksessa.” (Aro KK
4/1950, 26.) Stenlund keskittyi painottamaan tehokkuutta: ”Keittiötoimien tehotutkimuksissa on huomattu
valaistuksella olevan erittäin tärkeä merkitys. Yleensähän keittiö pyritään sijoittamaan kaikkein pimeimmälle (viileimmälle) puolelle. Luonnollisen valon saanti on huomattavasti heikentynyt ja siksi onkin syytä
kiinnittää aivan erikoista huomiota keinotekoisen valon järjestelyyn.” Tärkeimmiksi seikoiksi Stenlund mainitsi valopisteen sijoittamisen ja valonlähteen valinnan. (Stenlund 1052, 62.) Ervanne ehdotti valaisinten
sijoittamista joko korkealle seinälle ”380 sm korkeudelle” tai kattopintaan: ”Yläkaappien alle sijoitetut
seinävalaisimet useimmiten häikäisevät työskentelijän silmää.” (Ervanne KK 1/1954, 17.) Stenlundkin kehotti
sijoittamaan yleisvalaisimen mahdollisimman korkealle kattoon, ”jolloin mahdollinen varjo tulee pehmeämmäksi ja itse valopisteen häikäisyvaara vähenee”. Yleisvalaisimen lisäksi Stenlund muistutti paikallisvalaisinten tarpeellisuudesta. Niitä keittiön muodosta riippuen tarvitaan yhdestä kahteen. (Stenlund 1952 62.)
Mertaoja-Nylund ja Ervanne ovat sitä mieltä, että keittiössä pärjätään yhdellä valaisimellakin, joka toimii
sekä yleis- että paikallisvalaisimena. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 76.) Ilmeisesti häikäisyn pelko esti
ehdottamasta paikallisvalaisinta, jonka pelättiin häikäisevän istuallaan työskenneltäessä. Toisena ongelmana
saattoi olla se, että jos yleisvalaisimen valonlähteenä oli loisteputkilamppu ja paikallisvalaisimen valonlähteenä oli joka tapauksessa hehkulamppu, sillä paikallisvalaisimiksi ei ollut tarjolla loisteputkivalaisimia,
jouduttiin samassa huonetilassa käyttämään kahta eri valonlähdettä. Tätä ei voinut suositella, sillä Ervanne
oli itse muistuttanut, että samassa huonetilassa ei kannattanut käyttää yhtäaikaisesti hehku- ja loisteputkivalaisimia, koska valot olivat erisävyisiä (Irja Ervanne KK 1/1954, 17). Sekä Mertaoja-Nylund ja Ervanne
että Stenlund kertoivat loisteputkivalaisimen hyvistä puolista ja suosittelivat sitä keittiön yleisvalaisimeksi
(Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 76; Stenlund 1952, 62). Mertaoja-Nylund ja Ervanne muistuttivat vielä
loisteputkivalaisinta käytettäessä siitä, että viereisen huoneen valaistuksen piti myös olla tarpeeksi voimakas, jotta huoneiden ”valaistusero ei rasita silmää” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 77). Tästä voi päätellä, että muiden asuinhuoneiden keinovalaistuksen luoma valotaso oli kohtuullisen alhainen, kun yhden
loistevalaisimen tuottama valo koettiin voimakkaaksi.
34 Ervanne viittaa tässä ilmeisesti työskentelijän omaan varjoon (Ervanne KK 1/1954, 17).
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Kuva 253. Paikallisvalaistuksen tärkeyttä havainnollistava piirros.

Loistevalaisimia uutena tulokkaana mainostettiin näkyvästi. ”Nykyaikaista valoa nykyaikaiseen keittiöön.
Loistevalaisin – hyvää, taloudellista valoa” mainosti Idman kirjassa Nykyaikainen keittiö. Mainoksessa esiteltiin keittiön työpisteen paikallisvalaisimeksi soveltuva loistevalaisin sekä yleisvalaisimeksi soveltuvia
valaisintyyppejä. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 145.) Pohjoismaisen Sähkö-Osakeyhtiön mainoksessa
kannustettiin näin: ”Tutustukaa valaisimiimme, m.m. loistelamppuvalaisimiimme, jotka soveltuvat erityisen
hyvin myös keittiöihin” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 165). ”Pimeys pois keittiöistä Airamin loistevalaisimen avulla.” Mainoksessa luvattiin myös, että työskentely sujuu keittiössä ”kitkattomasti”, kun
käyttää heidän valaisintaan. Informatiivisempaa osuutta mainoksessa edustavat argumentit, että loistevalo
oli häikäisemätöntä eikä rasittanut silmiä ja että samalla virrankulutuksella saatiin ”4-kertainen valomäärä
hehkulamppuun verrattuna”. Kolmas argumentti vetosi käytännöllisyyden ja kauneuden yhdistämiseen:
”Keittiövalaisimessa on kaunis plastickouru, joka on helppo pitää puhtaana ja estää rasvahöyryjen pääsyn
itse putkiin.” (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 170.) Mainosten lupaukset eivät olleet aivan katteettomia,
sillä myös ammattilainen uskoi loistevalaisimen mahdollisuuksiin. Arkkitehti-lehdessä oli H. Kjäldmanin kirjoittama artikkeli ”Kokemuksia loistelampun käytöstä”. Seikkaperäisen artikkelin mukaan loistevalaisimella
oli ”suuri valotehokkuus; sen käyttöikä on n. 2,5 kertaa pidempi kuin hehkulampun”. Loistevalaisimen
valosta saadaan halutun väristä, ja tavoitteena oli Kjäldmanin mukaan tuottaa mahdollisimman päivänvaloa
muistuttavaa valoa. ”Joka tapauksessa on uusi vaihe valotekniikassa alkanut ja kehitys tulee varmasti osoittamaan, että olemme oikealla tiellä keinovalaistuksen parantamiseksi.” (Arkkitehti 3/1949, 11-12.)

Kuva 254. Loistevalaisinmainos.
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Kysykää me vastaamme -palstan vastauksissa keittiön ruokailupöydän yläpuolelle ehdotettiin sijoitettavaksi
valaisin, esimerkiksi riippuvalaisin35, joka saattoi myös olla hissivalaisin tai pitkävartinen seinävalaisin36. Ruokapöydän päällä oleva valaisin saattoi myös olla tilan ainoa yleisvalaisin. Samaan tapaan kuin olohuoneessakin, keittiön ruokailuryhmän yläpuolelle sijoitettu valaisin keräsi ruokailijat valon piiriin. Nämä palstan
suositukset eivät olleet aivan linjassa ammattilaisten ohjeiden kanssa, joissa priorisoitiin työskentelyn hyvä
valaiseminen ruokailun valaisemisen sijaan.

Kuva 255. Riippuvalaisin ruokapöydän päällä. Asko-keittiönkalusteet, Askon
tehtaat.

Kuva 256. ”Eräs ruokailutilan ratkaisu, jossa ruokapöytä on sijoitettu polvitilaan. Paikallisvalo toimii samalla ruokailuryhmän valonlähteenä.”

35 Valaisin ruokapöydän yläpuolella (KK 3/1952, 42, k3); matalalla ruokapöydän päällä riippuvalaisin (KK 1/1952, 40, k1); metal-

livarjostiminen riippuvalaisin (KK 3/1953, 6, k1); pöydän yläpuolella keskeisvalopisteestä johdettu kellertävä muovivalaisin
(KK 3/1954, 35, k1); pöydän yläpuolella niinivarjostiminen riippuvalaisin (KK 4/1954, 35, K5; KK 4/1955, 6, k2); ruokapöydän
yläpuolella suppilon muotoinen metallivarjostiminen riippuvalaisin (KK 4/1954, 35, k4); pöydän yläpuolelle keskeisvalopisteestä johdettu pellavakangasvarjostiminen riippuvalaisin (KK 4/1954, 34, k2; KK 1/1955, 34, k1); pöydän yläpuolelle johdettu
harmaavarjostiminen riippuvalaisin (KK 5/1954, 38, k2); pöydän yläpuolella vaaleanharmaa suppilonmuotoinen riippuvalaisin
(KK 6/1954, 34, k1); pöydän yläpuolella valkoinen metalli- tai muovivarjostiminen riippuvalaisin (KK 6/1955, 4, 44, k1).
36 Seinään kiinnitetty pellavavarjostiminen valaisin (KK 1/1955, 35, k2).
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Keittiön tyypillisiä värityksiä
Keittiötilan seinät ja katto olivat tyypillisimmillään vaaleat kiintokalusteet mukaan lukien. Kiintokalusteiden ovet saattoivat olla maalattu valkoisen ohella esimerkiksi vaaleansiniseksi. Lattiassa ja pöytätasoissa
käytettiin voimakkaampia värejä. Irtokalusteissa ja tekstiileissä käytettiin selkeitä perusvärejä. ”Keittiölle
antaa oman sävynsä verhot, yleisvalaisimet, ruokapöytä tuoleineen, räsymatot, jotka huoneiston asukas
valitsee.” Näin todettuaan Ervanne antoi evästykseksi ympäripöyreän ohjeen, että valintojen tuli olla keittiöön sopivia. (Ervanne KK 1/1954, 18.) Käytännössä kirkkaat perusvärit harmaalla täydennettyinä olivat
käytetyimpiä näissä Ervanteen mainitsemissa kalusteissa ja tekstiileissä. Tyypillistä oli, että esimerkiksi
verhot, matto, istuimet, pöytä ja valaisin olivat keskenään eriväriset. Seuraavassa muutamia tyypillisiä esimerkkejä keittiön värityksestä:

Kuva 257. Keittiön väritys, esimerkki 1.

Kuva 258. Keittiön väritys, esimerkki 2.
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Esimerkki 1, vuosi 1954. ”Keittiön pöydän pinta on sinistä linolia, tuolit ovat luonnonväristä koivua ja seinän
puoleinen penkki on verhoiltu ruskearuudullisella kankaalla. Pöydän yläpuolelle on johdettu harmaavarjostiminen riippuvalaisin, joka on metallia. Ikkunaverhot ovat pieniruudullista punaista kangasta.” (KK 5/1954,
38, k2.)
Esimerkki 2, vuosi 1954. ”Ikkunan edessä on ruokapöytä tuoleineen, joissa on puna-valkea raidalliset irtotyynyt. Pöydän alla on yksivärinen sininen riepumatto. Suppilonmuotoinen riippuvalaisin, väriltään vaaleanharmaa on asetettu pöydän yläpuolelle. Verhokangas on kelta-valkea ruudullista. Keittiön kaapit ovat
maalatut valkoiseksi, seinät siniharmaaksi ja katto valkoiseksi. Lieden yläpuolella on pyöreä valkoinen lasivalaisin.” (KK 6/1954, 34, k1.)
Esimerkki 3, vuosi 1955. ”Iki-levypintainen pitkä pöytä on sinertäväsävyinen. Vaahtokumitäytteinen sohvapenkki, joka on verhoiltu kelta-valkealla markiisikankaalla on pöydän toisella ja pari punaista tuolia toisella
puolella. Pöydän yläpuolella on niinikangasvarjostiminen riippuvalaisin. Verhokankaaksi ehdotamme sinivalkearuudullista puuvillakangasta.” (KK 4/1955, 6, k2.)
Esikuvallista muodikkuutta edusti virkanaisen keittiö: ”Eikö tätä voisikin kutsua jokaisen virkanaisen toivekeittiöksi! Kiinteä työpöytä-hellaryhmä, vastapäätä seinään kiinnitetty, alas laskettava teak-levy. Metallijalkaisten taburettien istuimina paksu läpinäkyvä muovilevy – todella kevyet ja helposti ’pinottavat’ tuolit.
Lattia kirkkaanpunaista linoleumia, seinät ja katto vaaleanharmaat.” (KK 6/1954, 20-21.) Toinen esimerkki:
”Viimeistellysti sisustettu keittiö, jossa punainen katto ja sininen lattia olivat kuin piste i:n päällä” (Ervanne
KK 1/1954, 19). Näin rohkeita sisustusideoita ei kuitenkaan ehdotettu Kysykää me vastaamme -palstan
vastauksissa jokamiesten keittiöihin.
Köket av i dag -kirjan kannessa oli värikuva ja sama kuva sisäsivuilla kuvatekstillä varustettuna. Kuvatekstissa
kerrottiin, että keittiön seinät ja katto olivat valkoiset, kaapin ovet ja laatikoiden etusarjat olivat puhtaan
harmaat ja kaapistoväli oli saman sininen kuin tarjoiluvaunun tasot (Gullberska rullbordet). Lattia oli vihreä
(grön jaspé), ja oviverhot olivat puna-valkoraidalliset. (Ekelund & Steen 1950, 114.)

Kuva 259. Keittiön väritys, esimerkki 3.
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Kuva 260. Kirkkaan punainen lattia ja vaaleanharmaat seinät ja katto

Kuva 261. Punainen katto ja sininen lattia.

Kuva 262. Köket av i dag -kirjan kannessa ollut värikuva ruotsalaisesta 1950-luvun keittiöstä.
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4.3.5 Keittiön makukysymykset
Keittiösuunnittelussa hyvän maun rajojen pohdinnat eivät perustuneet jo olemassa olevien ratkaisujen
kritiikkiin, sillä sisustuksen näkökulmasta hellan ja pesupöydän sekä muutaman avohyllyn muodostamaan
kokonaisuuteen oli hankala tarttua. Katse oli suunnattu tiukasti eteenpäin, tulevaisuuden keittiön mahdollisuuksiin. Käytännölliset argumentit pitivät keittiösuunnittelussakin pintansa, ja hyvä maku ei voinut olla
epäkäytännöllistä. ”Pinta- ym. materiaalien sekä tekstiilien valinta keittiöön oli tärkeää. Kaiken pitäisi olla
sileää, tasaista, helposti puhdistettavaa, kulutusta ja uudistettuja pesuja sietävää sekä lisäksi helposti korjattavaa.” (Ervanne KK 1/1954, 18.) Esimerkiksi lattiamateriaaleilta edellytettiin seuraavia ominaisuuksia:
kulutuksenkestävyys tai helppo uusittavuus, miellyttävä liikkuminen, liukkaus kuivana ja märkänä, hygieeninen tai helppo puhdistettavuus, kauneus tai hinta. (Mertaoja-Nylund & Ervanne 1952, 87.) Vasta viimeisenä
kohtana hinnan ohella oli kauneus, tai tässä järjestyksessä argumentit ainakin oli tapana esitellä. Kaunis Koti
-lehti kysyi vuonna 1949 sisustusarkkitehti Liisa Kivirannalta, sisustusarkkitehti Lilli Kolmijoki-Haloselta
sekä osastopäällikkö Maiju Gebhardilta minkälainen on kunnon keittiö. Vain Gebhard otti puheeksi värityksen, ja sekin oli hänen kahdeksankohtaisella listallaan luettelon viimeisenä: ”8. Keittiön tulisi olla myös
valoisa ja sen keinotekoinen valaistus hyvä ja hyvin sijoitettu ja keittiön väritykseltään viihtyisä. Tämä
vaikuttaa mielialaan, ja mieliala vaikuttaa vuorostaan myöskin työtehoon.” (KK 3/1949, 14–15.) Värityksen
viihtyisyys ei siis ollut itseisarvoista, vaan sen merkitys oli lisätä tehokkuutta työskentelyyn. ”Hyvä värien
valinta on tärkeä. Iloiset värit lisäävät viihtyisyyttä, mutta tässä on vältettävä liioittelua.” (Mertaoja-Nylund
ja & Ervanne 1952, 100.) Iloisia värejä, joilla tarkoitettiin kirkkaita perusvärejä, kehotettiin käyttämään,
mutta hyvän maun rajoissa. Liioittelu oli negatiivinen ilmaus, eikä se sopinut hyvän maun piiriin.
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4.3.6 Kokoavasti keittiön värityksestä
Kodin keittiön värit viestivät viihtyisyyttä. Kodin keittiön valtiatar oli vaihtunut. Kotiapulaisten aika oli
jäämässä taakse, ja keittiön askareet hoidettiin omin voimin. Keittiön työskentelyolosuhteisiin alettiin kiinnittää huomiota, sillä perheenemäntä piti saada viihtymään keittiössä. Toiminnalliset parannukset olivat
pääosassa, mutta väreillä viimeisteltiin visuaalinen ulkoasu. Iloiset värit piristivät emäntää ja lisäsivät hyväntuulisen keittiöhengettären työtehoa.
Puhtautta ja siisteyttä arvostettiin, mutta emännän työtaakkaa ei ollut syytä kasvattaa. Keittiön piti siis
ainakin olla siistin näköinen. Pintojen tuli olla likaa hylkiviä tai ainakin helposti puhdistettavia, eli lian tuli
tarttua pintoihin huonosti tai ainakin irrota niistä helposti. Muissa asuintiloissa karhean mattamaiset seinäja kattopinnat oli tyypillistä, mutta keittiöissä sileät, helpommin rasvasta ja liasta puhdistettavat pinnat
hyväksyttiin. Lattian liukkaudesta muistettiin kuitenkin aina varoitella. Myös sitä arvostettiin, että pinnat
näyttivät puhtailta, vaikka ne olisivatkin olleet jo hieman nuhraantuneita. Erityisesti lakattuja tai vernissattuja puupintoja kiiteltiin, sillä niillä sormenjäljet häipyivät puun syykuvioinnin kirjavuuteen. Samasta syystä
puiset kalusteovien vetimet olivat lähes poikkeuksetta lakattuja. Lattiapintojen puumateriaalin rakoilua ja
pinnan lakkauksen tai vernissauksen kulumista pidettiin ongelmallisena. Käsitellyn puulattian liukkaus ei
myöskään ollut eduksi. Arkkitehtien mielestä tiikki olisi ollut täydellinen materiaali yhtä lailla keittiön kiintokalusteiden oviin kuin pöytätasoihinkin. Käytännössä suomalaisten keittiöiden puumateriaali oli mäntytai koivupuuta. Ammattilaiset varottelivat maalatuista pinnoista, sillä he pitivät käytössä kolhiintuneita
maalipintoja epäsiistin näköisinä.
Itse tekemiseen kannustettiin jälleenrakennuskaudella. Keittiön kiintokalusteet saattoi hankkia joko valmiiksi maalattuna tai maalata ne itse. Perhe sai siis itse vaikuttaa kiintokalusteen väritykseen ja päättää,
mitkä osat lakkasi ja mitkä maalasi. Varoituksista huolimatta suurin osa aineistoni keittiön kiintokalusteista oli maalattuja. Vaaleita värejä, kuten valkoista, vaaleansinistä ja vaaleanvihreää, suosittiin likaantumisherkkyydestään huolimatta. Vaaleat kiintokalusteiden ovipinnat heijastivat hyvin valoa ja loivat keittiölle
viihtyisyyttä lisäävän valoisan tunnelman, ja lakatut puuvetimet antoivat anteeksi pienen nuhraantumisen.
Keittiön yleisilme ei siten muodostunut kovinkaan ”puiseksi”, vaikka ammattilaisten ohjeet käytännöllisine
perusteluineen siihen ohjasivatkin.
Keittiön ruokailuryhmän kalusteet suositeltiin maalattavaksi kirkkailla väreillä. Vaikka ammattilaiset olivat
varoitelleet maalattujen pintojen kolhiintumisesta, yhtä mieltä oltiin siitä, että keittiöjakkaroiden istuimet
ja pöydän kansi voitiin maalata, mutta jalkaosat suositeltiin jätettäväksi lakkapinnalle. Ruokailuryhmän värityksessä tyypillisimpiä olivat kirkkaanpunainen, -sininen ja -keltainen, vaaleanharmaalla höystettynä. Maalauksen ohella ja lisäksi istuimissa käytettiin värikkäitä kankaisia tai kernipintaisia pehmustettuja irtopäällisiä.
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Kernipintaiset pehmusteet saattoivat olla myös kiinteitä. Myös ikkunaverhojen värityksissä käytettiin kirkkaita perusvärejä valkoisella täydennetyin raita- tai ruutukuosein.
Lakatun tai maalatun puupinnan ohella keittiöön oli tarjolla uusia materiaaleja tuoreine värikarttoineen.
Linoleumi- ja muovipinnat toivat maalien ohella värikkäitä pintoja keittiöön. Aineistossani oli esimerkkejä,
joissa pöytätasojen ohella keittiön lattiaan oli ehdotettu kirkkaanpunaista tai sinistä linoleumia tai muovimattoa. Muovia suositeltiin keittiön eri pintojen pelastajaksi ja piristäjäksi, mutta aineistossani toteutuneita
esimerkkejä on hyvin vähän. Uuden materiaalin mahdollisuuksiin haluttiin uskoa, vaikka sovelluksia oli
kokeiltu vasta vähän. Esimerkiksi muovisia pesupöydän päällisiä oli tarjolla valkoisena, sinisenä ja vihreänä, mutta levykoon vuoksi pesupöytä piti upottaa esimerkiksi puiseen työtasoon. Uusia tulokkaita olivat
myös pinnoitetut kuitulevyt, joita oli tarjolla ainakin valkoisena, luunvärisenä, vaaleanvihreänä, vihreänä ja
sinisenä. Nämä kosteutta ja kulutustakin kohtuudella sietävät kuitulevypinnat tarjosivat värien ohella myös
ruutu- tai raitakuoseja. Pinnoitettuja kuitulevyjä suositeltiin taso- ja seinäpintoihin. Käsittelemätöntä kuitulevyä suositeltiin käyttämään samoihin kohteisiin, kunhan pinta maalattiin hyvin emalimaalilla.
Moderni standardoitu asunnon keittiö alkoi kehittyä nykyhahmoonsa Suomessa vasta jälleenrakennuskaudella. Aikaisemmin keittiö oli koostunut liedestä ja kaatoallastasosta sekä avohyllyistä, ovellisista irtokalusteista tai yksittäisistä seinäkaapeista. Keittiön värityksestä käytyyn keskusteluun ei liittynyt muiden
huonetilojen tapaan arvottavaa vastakkainasettelua tai kritiikkiä edellisen aikakauden värinkäyttöratkaisuja
kohtaan, sillä kritiikille ei löytynyt tartuntapintaa. Rationaali käytännöllisyys hallitsi keittiössä, ja myös
värejä ajateltiin välillisesti tehokkuuden lisääjinä.
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4.4 Vanhempien eli päämakuuhuoneen väritys

Kuva 263. Yleiskuva päämakuuhuoneesta.

Vielä 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa oli tyypillistä, että joku tai jotkut perheenjäsenistä, esimerkiksi
vanhemmat, nukkuivat olohuoneessa. Silti erilliset makuuhuoneet olivat tavoittelemisen arvoisia. ”Eristäytymis- ja rentoutumissoppena ei mikään vedä makuuhuoneelle vertoja, puhumattakaan siitä, että yöuni on
huomattavasti syvempi ja rauhallisempi juuri sitä tarkoitusta varten suunnitellussa ympäristössä kuin kirjoitus- ja ruokapöytien sekä tuolien keskeltä kiskotussa hetekanpuolikkaassa.” (Tikkanen, KK 3/1951, 16.)
Makuuhuoneen päätarkoitukseksi mainitaan ruotsalaisteoksessa Bo i eget hus eristäytyminen ja hiljaisuus
ja siksi kirjassa korostetaan, että makuuhuone ei missään tapauksessa saisi olla läpikulkuhuone (Larsson
& Larsson, 1950, 29). Oma rauha ja lepo olivat makuuhuoneen keskeisiä sisältöjä. Myös lasten tarpeisiin
alettiin kiinnittää huomiota, ja typologisesti lastenhuone sai hahmonsa jälleenrakennuskaudella. Käsittelen
lastenhuoneet omana kokonaisuutenaan.
”Varsinaiseen fyysilliseen lepäämiseen välttämättömät huonekalut muodostivat selvän ja yksinkertaisen
ohjelman: vuode nukkumista varten, tuoli, jolle vaatteet voidaan sijoittaa, vuoteen vieressä laskutilaa pöydän tai hyllyn tapaisella, valaisin käden ojentaman päässä vuoteesta ja vuodematto unenlämpimille varpaille.” linjaa arkkitehti Sirkka Tarumaa makuuhuoneen minimitarpeet. Kovalla kurinalaisuudella pärjäisi
vähemmälläkin, mutta Tarumaa on taipuvainen ehdottamaan jotain hemmotteluun vivahtavaa. ”Yöpöydälle
on herätyskellon, vesilasin ja kirjan lisäksi ilmestynyt radio myöhäiskonsertin kuuntelemista varten, valokuva osoittamaan hellää kiintymystä, pieni kukkakimppu silmien ilona, kynä ja paperia luovan inspiraation
varalta.” Muutama mukavasti istuttava nojatuoli ja pieni pöytä rauhallista varhaisaamiaista varten ovat
Tarumaan mukaan tervetullutta ylellisyyttä. (Tarumaa, KK 3/1953, 30.) Vanha piironki sai väistyä peilipöydäksi tai pukeutumispöydäksi kutsutun kalusteen tieltä. Pukeutumispöytä olikin vanhempien makuuhuoneessa uusi, mutta suosittu tulokas (Tarumaa, KK 3/1953, 33). Samankaltaista makuuhuoneen kuvausta
kutsutaan Vårt vackra hem -kirjassa konventionaalisesti sisustetuksi vanhempien makuuhuoneeksi (Ullrich
1949, 58). Se mikä Suomessa tuntui vielä hieman ylelliseltä, oli Ruotsissa jo tavanomainen päämakuuhuoneen sisustus.

Kuva 264. Päämakuuhuoneessa oli usein vuoteiden lisäksi myös muita huonekaluja, kuten kirjoituspöytä.

Makuuhuoneet olivat levon ja rentoutumisen paikkoja, mutta pienissä asunnoissa makuuhuoneisiin jouduttiin sijoittamaan nukkumisen lisäksi muitakin toimintoja, vaikka se ei olisikaan ollut tavoiteltavaa. Makuuhuonetta ei näin voitu pyhittää vain levon tarpeisiin. Makuuhuonetoimintoihin saattoi kuulua opiskelua
tai muuta työskentelyä. Joskus työnteko asetettiin vanhempien yhteisen makuuhuoneen edelle: ”Mieheni
tarvitsee iltatöittensä tähden oman huoneen, joten pohjoisen puolen huone on käytettävä tähän. Äiti ja
vauva mahtunevat apulaisenhuoneeseen.” (KK 3/1950, 32, k1.) Tarumaa muotoili kysymyksen erillisistä
makuuhuoneista syy–seuraus-suhteeksi, mikä olikin varmasti sopiva tulkinta suomalaisissa niukoissa asun246
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to-oloissa. Ajatus äidin ja vauvan erillisestä makuuhuoneesta saa ruotsalaisteoksessa pohdiskelevamman
tulkinnan. Bo i eget hus -teoksessa pidetään ideaalina tilannetta, jossa lasten ohella myös vanhemmilla voisi
olla mahdollisuus erillisiin makuuhuoneisiin etenkin silloin, kun vauva on aivan pieni. Hieman myöhemmin
kirjassa kuvataan vanhempien liukuovilla kahtia jaettua makuuhuonetta, joka on samanaikaisesti kummankin vanhemman oma ja yhteinen. (Larsson & Larsson, 1950, 30, 38.)
Suomessa makuuhuone hahmottuu levon paikaksi, mutta tilan puutteen vuoksi makuuhuoneeseen liitetään
muitakin toimintoja. Bo i eget hus -kirjan mukaan aktiivisen ja passiivisen makuuhuoneen sisustaminen olivat valinnaisia mahdollisuuksia. Teoksessa todetaan, että suurimmalle osalle makuuhuone on luonteeltaan
passiivinen unen ja levon paikka ja silloin riittää pienempikin huonetila, noin 7 m². Toisille makuuhuone on
hyvin aktiivinen tila, jossa työskennellään esimerkiksi kirjoitus- tai ompelutöiden parissa. Toiminnallisessa
makuuhuoneessa tarvitaan enemmän tilaa. (Larsson & Larsson, 1950, 29).
Päämakuuhuoneen ulkomaiset vaikutteet
Ruotsalainen sisustuskirjallisuus on mitä ilmeisemmin vaikuttanut suomalaisen makuuhuoneen sisustamiseen. Ainakin Kaunis koti -lehden sisustusartikkelien kirjoittajat ovat saaneet näitä vaikutteita. Keskeisessä
asemassa olivat ruotsalaiset sisustuskirjat Vårt vackra hem. En bok om modern heminredning (Ullrich 1949)
ja Bo i eget hus (Larsson & Larsson, 1950). Vårt vackra hem keskittyi leipätekstiosuudessa tarkastelemaan
hyvän sängyn rakennetta ja hygieenisyyttä, ja vain kuvateksteissä kommentoitiin makuuhuoneen sisustusta
yleisemmin. Bo i eget hus -kirjassa paneudutaan monipuolisemmin makuuhuoneen sisustuksen sisältökysymyksiin. Teoksissa annetut ohjeet makuuhuoneen sisustamisesta olivat hyvin samansuuntaisia kuin Kaunis
koti -lehden artikkelissa annetut ohjeet.

Kuva 265. Alkuperäisessä kuvatekstissä todetaan, että viehättävä makuuhuone
ruotsalaisesta toivekotinäyttelystä. Yöpöydät ovat kiinni seinässä ja ahtaista
tiloista huolimatta on pieni pukeutumispöytäkin löytänyt paikkansa.

Tanskalaisessa sisustuskirjassa Moderne Dansk Boligkunst II (Bernadotte & Lehm-Laursen 1947) käsitellään
makuuhuonetta ylimalkaisesti kappaleessa Interiører, jossa kuvataan kaikkien asunnon huonetilojen sisustukset. Makuuhuoneita on kuvattu myös muutamin valokuvin, jotka tosin on otettu näyttelymakuuhuoneista. Makuuhuoneosion tekstissä, valokuvissa ja kuvateksteissä kerrotaan keskeisistä makuuhuoneen
kalusteista, jotka ovat hyvä sänky, kiinto- tai irtokaluste vaatteiden säilytykseen, istuin sekä kampauspöytä rouvan tarpeisiin. Valokuvista välittyvät tanskalainen, korkeatasoinen puusepäntaito ja laadukas asuminen. Kuvien kalusteet viestivät yksinkertaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ajan hengen mukaisesti.
Kokonaisilme on kuitenkin hieman ylellinen jälleenrakennuskauden Suomen vaatimattomiin olosuhteisiin.
Sveitsiläisessä Möbel und Wohnraum (1947) -teoksessa makuuhuonetta tarkastellaan monipuolisesti eri
käyttäjäryhmien näkökulmasta. Valokuvaesimerkeissä on tarkasteltu yhtä lailla yhden hengen kuin pariskunnankin makuuhuoneen sisustuksia. Sisustukset vaihtelevat yksinkertaisista kalustuksista tilankäytöltään
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ja sisutukseltaan ylellisiin esimerkkeihin. Makuuhuoneiden tekstiilit ovat kautta linja kirjavampia ja kalusteet
muotokieleltään runsaampia kuin suomalainen ajan maku piti suotavana. Hollantilaisen De kunst van het
wonen (Kuyper 1947) -kirjan Slaapkamer-luvun valokuva-aineisto ja kysymyksenasettelu olivat kautta linjan
ylellistä ja jälleenrakennuskauden Suomen tarkoituksenmukaisuuden estetiikan ulkopuolella.
4.4.1 Päämakuuhuoneen lattian, seinäpintojen ja katon väritys sekä verhot
Makuuhuonetilan seinäpintojen värityksestä on aineistossani vain vähän mainintoja. Birgitta Tikkanen antaa
selityksen: ”Koska meillä ikkunaverhoin, matoin ja vuodepäällisin on mahdollisuus saada makuuhuoneeseemme väriä, valitsemme seinäpapereiksi mahdollisimman rauhalliset, mielellään kellertävät tai harmaat,
pehmeällä tummemmalla tai hennommalla vivahduksella kuvioidut.”1 Lattiamateriaaliksi mainitaan muun
muassa lakattu puulattia (KK 2/1951, 30, k2). Tämä on vain yksittäinen maininta, ja todennäköisesti makuuhuoneen lattiamateriaalina käytettiin yleisimmin samaa materiaalia kuin olohuonetilassa. Kovien materiaalien ohella myös pehmeää lattiamattoa suositeltiin makuuhuoneen lattiapintaan. Esimerkiksi mukavuudenhaluinen Tarumaa ehdottaa pölyisyyden uhallakin huopa- tai plyysimattoa makuuhuoneen kokolattiamatoksi, vaikka ei tätä ”kokolattiamatto”-ilmaisua käytäkään.2 Myös muutamassa aineistoni Kysykää me vastaamme -palstan vastauksessa suositeltiin koko lattian peittävää mattoa3. ”Siniharmaa yksivärinen matto
peittää koko lattian” (KK 6/1954, 34, k1). Ruotsalaisessa kirjallisuudessa lattioihin erikoistunut teos Golv.
Hem i Sverige suosittelee makuuhuoneen lattiamateriaaliksi linoleumia, korkkilinoleumia ja korkkiparkettia.
Koko lattian peittävää mattoa pidetään normaalioloihin ylellisenä. Lämmitetyn lattian pintamateriaaliksi
pidetään ehdottomasti parhaana kalkkikiveä. (Velve 1952, 26–27.) Kalkkikiveä lukuun ottamatta läntisessä
naapurimaassamme oltiin samoilla linjoilla makuuhuoneen lattiamateriaalista kuin Suomessa.
Päämakuuhuoneen kattopinnan materiaalista tai värityksestä ei juurikaan ole mainintoja. Yhdessä kysymyksessä katon materiaaliksi mainitaan muun muassa lakattu lauta4. Todennäköisesti kattopinta oli yleisimmin sävyltään vaalea, maalattu tasoitepinta olohuoneen sisäkattopinnan tapaan.

1 Tikkanen (KK 3/1951, 34); kellertävänharmaat seinät, ovet vaaleanharmaat (KK 2/1951, 30, k2); hieman kellertävä tapetti (KK

3/1950, 34, k3); vaalean kellanharmaat (4/1950, 30, k1); hieman kellertävä (KK 2/1954, 4,6, k2); seinäpaperit ovat vaaleanharmaat (KK 5/1954, 4, 38, k2; KK 6/1954, 34, k1).
2 Tarumaa kuvailee, miten matto kiinnitetään seinän viereen naulattujen puulistojen avulla, vaikka toteaakin ratkaisun kalliiksi,
huolellista hoitoa vaativaksi ja lapsiperheeseen soveltumattomaksi (Tarumaa, KK 3/1953, 33).
3 Koko lattia-alan peittävä villamatto (plyyshi-) (KK 4/1951, 32, k1); koko lattiaa peittävä villanukkamatto, yksivärinen, tummanvihreä (KK 4/1952, 40, k1); valkoinen nukkamatto peittää lattian (KK 3/1955, 4, k1); lattiaa peittää vaaleanharmaa yksivärinen villanukkamatto (KK 6/1955, 44, k1).
4 Myös lattiat ovat tässä tapauksessa lakattua puuta ja seinät ovat kellertävänharmaat (KK 2/1951, 30, k2).
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Päämakuuhuoneen verhoista kerrotaan tarkasti niiden väri ja usein myös kangaslaatu ja asettelu. Yleensä
verhot olivat runsaat, koko seinäpinnan peittävät ja väriltään vaaleat, tyypillisimmin valkoiset5. Myös vaaleankeltaisia tai kellertäväksi mainittuja verhoja suositeltiin6. Toinen suosikki oli vaaleanharmaan, sini- tai
vihreänharmaan sävyt7. Ehdotettiin myös kahden eri kankaan yhdistämistä verhoihin seuraavasti: ”parvekkeen oven vieressä kokopitkä, värillinen verhokangas, toisella puolella ikkunaa valkoinen hyvin ohut
ikkunalautaan ulottuva verho” (KK 1/1952, 40, k1) tai ”valkeat verhot, kappa samaa harmahtavaa painettua
kangasta kuin olohuoneessa” (KK 3/1950, 34, k3). Huonetilan yleisilmeestä ei ole mainintoja tarkastelemassani ulkomaisessa kirjallisuudessa. Ulkomaisen kirjallisuuden kuvamateriaalin aineisto oli osittain peräisin
valmistajien mallihuoneista tai muuten lavastetuista tiloista. Yleispiirteiltään tila oli ulkomaisissa esimerkeissä vaalea suomalaisten makuuhuonetilojen tapaan.

5 Valkoiset, ohuet runsaasti poimutetut, (KK 3/1950, 32, k1); vaaleat kermanväriset: lyhyet sivuverhot ja poimutettu suora kappa

(KK 3/1951, 32, k2); vaaleat ja pehmeät verhot (KK 4/1951, 31, k1); valkoiset (KK 4/1951, 36, k3; KK 3/1952, 42, k3); valkeat
ikkunaverhot ja valkeat sälekaihtimet (KK 2/1952, 40, k2); yksiväristä läpinäkymätöntä kangasta, näkösuojana sälekaihtimet
(KK 4/1952, 40, k1); koko seinää peittävät valkoiset verhot, lisäksi sälekaihtimet (KK 4/1952, 41, k2); pellavaa tai villa toiseen
makuuhuoneeseen pumpulikangasta (KK 2/1953, 42, k1); valkoiset runsaasti rypytetyt ikkunaverhot, jotka peittävät koko seinän (KK 2/1953, 44, k2); ohuempaa (kampauspöydän eteen) ja paksumpaa valkoista kangasta koko ikkunaseinän eteen (sivuun
vedettävät) (KK 3/1953, 6, k1); kalastajaverkkokankaasta valmistetut, runsaasti rypytetyt lyhyet verhot, jotka kiinnitetään
ikkunan sisäkehykseen (KK 1/1954, 37, k3); ohutta, valkoista kangasta, ommellaan eteenvedettäviksi (KK 2/1954, 4,6, k1; KK
5/1954, 4, 38, k2; KK 5/1955, 6, k1; KK 6/1955, 44, k1); valkoista kangasta kuten vuodepeitteet (KK 2/1954, 4,6, k2); verhot
eteenvedettävät, valkoista villavistrakangasta (KK 3/1954, 35, k1; KK 4/1955, 6, k2).
6 Vaaleankeltaiset valkoisin painokuvioin (KK 2/1950, 34, k1); kellertävää palttinaa (KK 1/1951, 33, k3); valkoiset tai hillittyä
painettua kangasta, jossa mattojen keltainen toistuu (KK 2/1952, 38, k1); kelta-valkokuviolliset verhot (KK 1/1952, 40, k2);
kelta-valkoraidallinen kangas (KK 3/1953, 6, k2); ohutta kellertävää villakangasta katosta lattiaan ja koko ikkunaseinän leveydeltä, valkoiseksi maalattu, kattoon kiinnitetty verholista (KK 6/1954, 34, k1); kellertävää ohutta villakangasta (KK 3/1955,
4, k1); pienikuviollista keltavalkeaa kangasta (KK 4/1955, 4, k3).
7 Vaaleansiniharmaat valkoisin painetuin kukkakuvioin (KK 4/1949, 34, k1); parvekkeen oviverhona harmaanvihreä yksivärinen
pehmeä huonekalukangas, ikkunassa runsaasti ohutta poimutettua valkoista kangasta (KK 3/1952, 40, k1); verhot aivan vaaleanharmaata, pehmeästi laskeutuvaa kangasta (KK 1/1953, 40, k1).
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4.4.2 Päämakuuhuoneen toiminnot ja niiden vaatimat kalusteet ja tekstiilit
”Vuode on makuuhuoneen painokkain tekijä sekä merkitykseltään että kooltaan” (Tarumaa, KK 3/1953,
30). Sängyn tulee olla riittävän suuri, yhden hengen sängyn leveyden tulisi olla 85–90 cm ja pituuden 195
cm.8 Lähtökohtana vuoteiden hankinnassa on, että jokaiselle hankitaan oma sänky. Aviopuolisoillekin suositeltiin kahta erillistä patjaa, jotka voitiin sijoittaa vierekkäin tai tarpeen tullen erottaa toisistaan siten,
että sänkyjen välille jää kulkuväylä. Tarumaa ehdotti, että toinen sängyistä voisi olla leveämpi sunnuntaipäiviä varten, jolloin perheen nuorimmat kömpivät äidin vuoteeseen. (Tarumaa KK 3/1953, 31; Tikkanen
KK 3/1951, 17). Sängyistä ei juuri löydy tarkempia kuvauksia kuin maininta siitä, onko kyseessä sänky9,
joustinpatjavuode10 vai heteka11. Heteka ei saa Tarumaalta kovin mairittelevaa arvosanaa ”sängyn viran
toimittajana”. Höyhenpatjoista ei ole hänen mukaansa mitään hyvää sanottavaa ja ”flokkipatja” ja ”filtti”
ovat patjoina riittämättömiä. (Tarumaa, KK 3/1953, 30–31.) Tikkanen kehottaa hankkimaan laadukkaat
resoripatjat, jotka on varustettu puujaloilla. Myös ruotsalaisessa Vårt vackra hem -teoksessa paneudutaan
makuuhuoneen sijaan sängyn ominaisuuksiin: eri patjatyyppeihin ja niiden ergonomisuuteen, hygieenisyyteen, päätylevyjen materiaaliin sekä estetiikkaan (Ullrich 1949, 55). Makuuhuoneessa saattoi vanhempien
sängyn lisäksi olla pienimmän lapsen vuode, joka tyypillisimmin oli pinnasänky12 .
Tarumaa puuttuu myös vuoteen sijoitteluun huoneessa. Pääty seinää vasten on käytön ja puhtaanapidon
kannalta kätevämpää kuin sängyn pitkän sivun sijoittaminen seinänvierelle. Hänen mukaansa tällainen sijoittelu edustaa myös itsenäisen ja varman ihmisen tapaa sijoittaa sänky keskelle huonetta. Turvallisuuden
tunnetta kaipaava sijoittaa sängyn pitkä sivu seinää vasten tai kokonaan nurkkaan. ”Kun saman huoneen
asukkaat ovat vähemmän läheisessä suhteessa toisiinsa, sisarukset, ystävät tms. on vuoteet pyrittävä sijoit-

8 Artikkelissa mainitaan sekä leveys että pituus (Tikkanen, KK 3/1951, 17); Vårt vackra hem -teoksessa on täsmälleen sama mitoi9

10
11

12

tusohje (Ulrich 1949, 55); artikkelissa puhutaan vain sängyn leveydestä, joka on täsmälleen sama kuin Tikkasella (Tarumaa
KK 3/1953, 30).
Toimitus kehottaa hankkimaan uudet, harmaaksi maalatut sängyt (KK 2/1950, 32, 34, k1); äidin vuodepeite vaalean siniharmaata painokangasta pienin valkein kuvioin, vauvan peite puna-valkoruutuinen (KK 3/1950, 32, k1); kihlaparin sängynpeitteiksi ehdotetaan kelta-valkoraidallista kangasta (KK 2/1954, 4,6, k1); vähän alle 50-vuotiailla kaksi sänkyä, yöpöytä välissä,
peitteet valkoiset (KK 2/1954, 4,6, k2); kelta-valkoraidallinen sängynpeite (KK 4/1954, 35, 38, k5); harmaa-valko-leveäraidallinen sängynpeite, lasten vuoteissa (2 kpl) kirkkaan siniset huovat peitteinä (KK 5/1954, 4, 38, k2).
Kaksi joustinpatjavuodetta, kellertävät vuodepeitteet (KK 1/1954, 37, k3); joustinpehmustetut patjat ilman päätyjä, vuodepeitekangas luonnonharmaa-valkearaidallista (KK 6/1954, 34, k1).
Vanhempien sänkynä heteka, päivisin suljettuna, päällinen valkovihreä, sijoitus nurkassa (KK 1/1951, 33, k3); heteka, yhden
hengen sänky (KK 2/1951, 30, k2); parivuode ja heteka tyttärelle (alaosa toimii varavuoteena toisaalle siirrettynä) (KK 3/1951,
32, k2); heteka parivuoteena, peite valkovihreä (KK 3/1951, 32, k3); heteka, osat vierekkäin parivuoteena, pikkulapsen sänky
(KK 4/1951, 32, k1); parivuode (KK 4/1951, 36, k3); parivuode, peite tummanruskea-harmaaruudullista kangasta, vuodematot
luonnonharmaat nukkamatot (KK 3/1954, 35, k1).
Vauvan vuode (KK 4/1951, 32, k1; KK 3/1954, 35, k1); lasten vuoteissa (2 kpl) kirkkaan siniset huovat peitteinä (KK 5/1954, 4,
38, k2); pojan vuode (KK 4/1955, 4, k3).
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tamaan siten, että vuoteissa olijat voivat nähdä toisensa, jolloin keskustelu iltapuhteella käy rattoisammin.”
(Tarumaa, KK 3/1953, 31–32.) Käytännössä parisänky sijoitettiin aineistossani aina pääty seinää vasten.
Sängyn päädyn tuntumaan sijoitetut lukulamput ja yöpöytä13 kuuluivat makuuhuoneen vakiovarustukseen.
Lukulamppuna saattoivat olla kiinteät seinävalaisimet tai seinäkiinnitteinen, varren päässä oleva valaisin,
jota saattoi liikutella laajalla säteellä huoneen puolelta toiselle. Tyypillisimmin valaisinten varjostimet olivat
vaaleat, materiaaliltaan pellavaa, niintä tai metallia. Yöpöytäkin saattoi olla monenlainen. Lähtökohtaisesti
parisängyn kummallakin puolella oli pieni nelijalkainen sarjapöydän tapainen pöytä yöpöytänä. Toisinaan
sängyn viereen sijoitettu kampauspöytä palveli toisen vanhemman yöpöytänä. Uutuutena oli sängyn päädyssä oleva seinäkiinnitteinen pitkä taso, joka jatkui koko huoneen leveydeltä. Tason alapuoli oli osittain
avointa ja osittain laatikollista. (Tikkanen KK 3/1951, 17, 34.) Nämä pitkät yhtenäiset tasot alkoivat yleistyä
aineistossani vuoden 1953 jälkeen, mutta ensimmäiset maininnat löytyvät jo 1940-luvun lopulta. Lukulamppujen lisäksi huoneessa oli yleensä myös yleisvalaisin14, joka oli kiinni kattopinnassa. Tyypillisimmin valaisin
13 Yöpöydällä lukulamppu (KK 2/1949, 34, k1); matala, pitkänomainen pöytä yhteiseksi yöpöydäksi (KK 2/1949, 34, k2); luku-

lamppu hetekan päädyssä seinällä, tupakkapöytä yöpöytänä nurkassa olevan hetekan vieressä (KK 1/1951, 33, k3); radiopöytä
yöpöytänä (KK 3/1951, 32, k2); yksi kevyt yöpöytä tai hylly seinälle, lukulamput vuoteiden yläpuolella (KK 3/1951, 32, k3);
2 kpl yöpöytiä, sängyn päädyssä lukuvalaisimet kummallakin aikuisella (KK 4/1951, 32, k1; KK 4/1951, 36, k3; 1/1952, 40,
k1); valkoiset vuodevalaisimet (KK 2/1952, 38, k1); pitkä seinähylly toimii yöpöytänä, valkoinen lukulamppu (KK 2/1952, 40,
k2); toisella puolella sänkyä yöpöytä (toisella puolella kampauspöytä) (KK 3/1952, 42, k3); vuoteiden yläpuolella metalliset
lukulamput (KK 4/1952, 40, k1); yöpöydällä valkeavarjostiminen lukulamppu (KK 4/1952, 41, k2); yöpöydät sänkyjen kummankin puolen, vuoteiden yläpuolella valkeavarjostimiset lukulamput (KK 1/1953, 42, k3); pöytävalaisin sängyn päädyssä
olevan kirjakaapin päälle, toisessa mh:ssa yöpöydälle pieni pöytävalaisin (KK 2/1953, 42, k1); yöpöytä sängyn toisella puolella
(toisella puolella kampauspöytä), metalli- tai kangasvarjostin, suunnattavat vuodevalaisimet (2/1953, 44, k2); yöpöytänä pitkä
valkoinen seinähylly sängyn päädyssä, vuoteitten yläpuolella kellertävä pitkänomainen valaisin (3/1953, 6, k1); yöpöytä sängyn kummankin puolen, lukuvalo pellavavarjostimellinen valaisin (KK 3/1953, 6, k2; KK 1/1954, 37, k3); vuodevalaisimissa
niinivarjostimet (KK 2/1954, 4,6, k1); yöpöytänä pitkä valkoinen seinähylly sängyn päädyssä, suunnattavat vuodevalaisimet,
varjostin pellavakangasta (KK 2/1954, 4,6, k2; KK 4/1954, 35, 38, k5; KK 6/1954, 34, k1); suunnattavat vuodevalaisimet,
varjostin pellavakangasta (KK 3/1954, 35, k1); sängyn toisella puolella pienempi yöpöytälevy ja toisella puolella pidempi yöja kampauspöytälevy, kummatkin jalavaa, pienet pellavavarjostimiset vuodevalaisimet, jakkarat verhoiltu lakan punaisella
kankaalla (KK 5/1954, 4, 38, k2); vuoteiden yläpuolella seinällä on pitkä seinähylly, joka on yöpöytänä, vuodevalaisin on
pellavavarjostiminen (KK 3/1955, 4, k1); seinään kiinnitetty teak-viiluinen levy sängyn kummankin puolen, joista ikkunan
puoleinen on hieman isompi ja toimii kampauspöytänä, sängyn yläpuolella on pellavavarjostiminen valaisin (KK 4/1955, 6, k2);
teak-puinen pitkä seinähylly toimii yöpöytänä, pellavavarjostiminen seinävalaisin tason yläpuolella (KK 4/1955, 4, k3); vuoteiden yläpuolella pitkä vaalean harmaaksi maalattu seinähylly yöpöytänä, vuodevalaisin on metallivarjostiminen, väriltään
vaaleanharmaa (KK 5/1955, 6, k); valkoinen linoleum-levy sängyn kummankin puolen, toinen on asennettu hieman ylemmäs
ja toimii kampauspöytänä, toinen on yöpöytänä, sängyn yläpuolella on pellavavarjostiminen suunnattava vuodevalaisin (KK
6/1955, 44, k1).
14 Laakea varjostimellinen valaisin (KK 1/1951, 33, k3; KK 2/1952, 40, k2; KK 3/1952, 40, k1); lasikuvullinen lampunvarjostin (KK 2/1951, 30, k3); laakea / valkoinen kartionmuotoinen valaisin (KK 3/1951, 32, k3; KK 1/1952, 40, k1); laskostettu
tai vekattu valaisin kiinteästi kattopinnassa (KK 2/1952, 38, k1; KK 3/1953, 6, k2; KK 1/1954, 37, k3; KK 2/1954, 4,6, k1);
yleisvalaisimena ”sateenvarjo- tai suoja” -valaisin (KK 4/1952, 41, k2; KK 1/1953, 40, k1); katossa kiinni oleva muovinen (tai
lisämääreellä kellertävä) yleisvalaisin (KK 1/1953, 42, k3; KK 2/1953, 44, k2); katossa kiinni oleva kellertävä opaalikupu (KK
2/1954, 4,6, k2; KK 3/1954, 35, k1; KK 4/1954, 35, 38, k5); valkoinen opaalikupu (KK 6/1954, 34, k1); kellertävä opaalikupu
kiinni kattopinnassa (KK 6/1955, 44, k1).
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oli väriltään vaalea, valkoinen tai vaaleankellertävä opaalilasinen tai kankainen. Muovinenkin valaisinkupu
mainittiin kattovalaisimen materiaalina muutaman kerran.
Makuuhuone saattoi toimia myös pukeutumistilana. Tarumaan mukaan olisi tavoiteltavaa, että vaatekaapit
olisivat käytävällä, johon makuuhuoneet avautuvat ja kylpyhuone olisi käytävän päässä. Vaatteiden pesu,
harjaus ja tuulettaminen kävisivät siten kätevästi. Näin ei aina ole, tai lisäkaappeja tarvitaan makuuhuoneissa
muuten, jolloin joudutaan turvautumaan irtonaisiin säilytyshuonekaluihin. (Tarumaa, KK 3/1953, 32-33.)

Kuva 266. Makuuhuone on sisustettu Artekin kalustein. Pitkät tasot hallitsevat
makuuhuonetta.

”Vanha piironki on aikansa elänyt – –. Onnistuneimpana sen seuraajista on pidettävä pöydän korkuista
kaappiyhdistelmää, joka samalla muodostaa tilavan ja yhtenäisen pöytäpinnan. Ikkunaseinälle sijoitettuun
koko seinän levyiseen kaappiyhdistelmään saadaan – – mahtumaan myös peilipöytä jossakin muodossa.”
(Tarumaa, KK 3/1953, 33.) Vaikka piironkia ei makuuhuoneiseen enää toivotetakaan tervetulleeksi, myöntää Tarumaa peilipöydän olevan jokaisen naisen enemmän tai vähemmän tunnustettu unelma. Tämä näyttää
pitävän paikkansa, sillä peili- tai kampauspöytä, joka saattoi toimia myös kirjoitus- tai ompelupöytänä, jos
se oli pitempi taso15, esiintyy tiuhaan Kysykää me vastaamme -palstalla niin kysymyksissä kuin vastauksissakin. Yllättäen kampauspöydän materiaalia ei mainita, vaikka pöytä muistetaan mainita osana makuuhuoneen sisustusta. Muutaman kerran on mainittu, että kampauspöytä on maalattu valkoiseksi tai että se
15 Peilipöytä (KK 2/1949, 34, k1; KK 4/1049, 34, k1; KK 4/1952, 40, k1); pukeutumispöytä (KK 2/1949, 34, k2); kampauspöytä

(4/1949, 38, k2; KK 4/1951, 32, k1); valkoiseksi maalattu (KK 3/1951, 32, k3); osa matalaa kaapistoa (luonnonväristä koivua tai
valkoiseksi maalattu) palvelee kampauspöytänä (KK 1/1952, 40, k1); kampauspöytä, seinään kiinnitettävä, ei mainintaa materiaalista tai väristä (KK 1/1952, 40, k2); pöytälevy, jonka alla säilytyskaapit ja jalkatila muodostaa kampauspöydän, jakkarassa
vadelmanpunainen päällinen (KK 2/1952, 38, k1); pitkä seinähylly palvelee sekä yö- että kampauspöytänä (KK 2/1952, 40, k2);
kirjoitus- ja kampauspöytä (yhtenäinen pitkä taso peräseinällä), matala rahi istuimena (KK 3/1952, 40, k1); kampauspöytä toisella puolella sänkyä (yöpöydän tilalla) (KK 3/1952, 42, k3); kirjoitus- ja kampaustaso (virkanaisen makuuhuone) (KK 4/1952,
41, k2); nojatuoli (o.o.) tiilenpunainen (KK 1/1953, 40, k1); kampauspöytä toisella puolella parisänkyjä (piirroksessa) (KK
2/1953, 42, k1); pieni kampauspöytä toisen yöpöydän paikalla, jakkara, väri syvänsininen (KK 2/1953, 44, k2); ikkunan edessä
koko seinän mittainen taso, joka toimii ensin vauvanhoitotasona, myöhemmin kampauspöytänä, jakkara kirkkaanpunainen
(KK 3/1953, 6, k1); kampauspöytä (o.o.), jakkara väri vihreä (KK 3/1953, 6, k2); kampauspöytä: luonnonvärinen laatikosto
valkoisin työntöovin, jonka päällä levy, joka on kiinnitetty seinään, pieni kevyt tuoli, joka on verhoiltu tummanvihreällä kankaalla, toinen samanlainen tuoli ajelehtii huoneessa (KK 1/1954, 37, k3); yhdistetty vihkojenkorjaus- ja kampauspöytä: kahden
laatikoston varassa lepäävä levy muodostaa pöytätason, jakkarat on verhoiltu punapilkullisella kankaalla, (KK 2/1954, 4,6, k1);
kirjoitus- ja kampauspöytä: levy kahden laatikoston päällä, joissa valkoiset työntöovet, kampauspöydän tuoli, joka on verhoiltu
tummanvihreällä kankaalla, jakkarat on verhoiltu kelta-valkoruudullisella kankaalla (KK 2/1954, 4,6, k2); ikkunan edessä on
koko seinän mittainen mahonkiviilulevy kampauspöytänä, jonka toisessa päässä alla on ompelulipas ja toisessa päässä sängyn
päätyseinällä on kysyjän mahonkiviiluinen seinäkirjahylly, kampauspöydän tuoli on rottinkipunosta (KK 3/1954, 35, k1); entinen lipasto kampauspöytänä ja sen edessä jakkaran väriksi toimitus ehdottaa tummansinistä (KK 4/1954, 35, 38, k5); pieni,
seinään kiinnitetty luonnonväristä koivua oleva laatikosto, pari keltaisella kankaalla verhoiltua pikkujakkaraa ja rottinkituoli,
jossa on lakanpunainen irtotyyny (KK 6/1954, 34, k1); linoleumtaso kampauspöytänä, joka on osa ompelupöytänä toimivaa
linoleumtasoa (KK 3/1955, 4, k1); teak-viiluinen seinään kiinnitetty levy toimi kampauspöytänä (KK 4/1955, 6, k2); ikkunan
edessä rivikaappien päällä valkoinen linoleumtaso, joka muodostaa kampauspöydän (KK 4/1955, 4, k3); yhteisen pöytälevyn
alla on kampauspöydän laatikostot ja ompelukone sekä jalkatilaa (KK 5/1955, 6, k1); sängyn vieressä oleva valkoinen linoleumlevy toimii kampauspöytänä (KK 6/1955, 44, k1).
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on mahonkiviilua, mutta näistä yksittäisistä tapauksista ei voi tehdä johtopäätöksiä materiaalin tai värinkäytöstä. Kampauspöytiä rohkaistiin tekemään myös itse, joten taloudelliset syyt eivät estäneet pientä
ylellisyyden kokemusta arjessa. Kampauspöydän yhteydessä oli yleensä myös valaisin, jonka varjostin oli
tyypillisimmin vaalea16.
Kampauspöytäryhmä kiinnosti myös ammattilaisia, ja sen tiimoilta syntyi keskustelua ja kriittistä arviointia.
Taidearvostelija Kerttu Niironen ja taiteilija Kaj Franck, kommentoivat vuoden 1950 joulukuussa pidetyssä
taideteollisuusnäyttelyssä esillä ollutta Lilli Kolmijoki-Halosen suunnittelemaa makuuhuoneen kampausryhmää. Niironen piti pyöreästä peilistä, seinäkiinnitteisestä kampauspöydästä ja ”hauskasta jakkaramaisesta tuolista” koostuvasta kampausryhmästä. Se oli hänen mukaansa viehättävän naisellinen ja yksi koko
näyttelyn parhaita huonekaluryhmiä: tarkoituksenmukainen ja vähän tilaa vaativa. Franck oli kommenteissaan tyrmäävä: peilistä näki seisten vain vartalon alaosan, eikä kampauspöydässä ollut säilytystilaa korkeille
pulloille, ja lisäksi pöytä oli hankalasti siirrettävissä, koska se oli propattu seinään kiinni. Franck kehui taburettia muuten hyvin herkulliseksi – ja hyvin sovinnaiseksi.17

Kuva 267. Lilli Kolmijoki-Halosen suunnittelema makuuhuoneen kampausryhmä.

Myös ulkomaisissa julkaisuissa kampauspöytä kuuluu makuuhuoneen vakiovarusteisiin. De kunst van het
wonen -teoksen Slaapkamer-luvussa on yhteensä kolme kokosivun kuvaa erilaisista kampauspöydistä
(Kuyper 1947, 98, 108, 110). Sveitsiläisessä sisustusteoksessa Möbel und Wohnraum on koko aukeama
valokuvia ja piirroksia kampauspöydistä. (1947, 142–143). Myös tanskalaisessa Moderne Dansk Boligkunst
II -teoksessa kampauspöytä näyttää olevan osa makuuhuoneen sisustusta. (Bernadotte & Lehm-Laursen
1947, 245–249). Mitään yhtenäistä materiaalin tai värinkäytön linjaa ei hahmotu. Maakohtaisestikin peilipöydät saattavat olla maalattu valkoiseksi tai mustaksi tai olla puunvärisiä.

16 kampauspöydällä pöytälamppu (KK 1/1952, 40, k1); kampauspöydälle pieni valkeavarjostimellinen pöytävalaisin (KK 2/1953,

Kuva 268. Alkuperäisessä kuvatekstissä pukeutumispöytää kuvataan kauniiksi
ja yksinkertaiseksi.

44, k2; KK 3/1953, 6, k1; KK 3/1953, 6, k2; KK 2/1953, 42, k1; KK 3/1954, 35, k1); kampauspöydän vieressä seinään kiinnitetty
valkeavarjostiminen käännettävä, varrellinen valaisin (KK 1/1954, 37, k3; KK 2/1954, 4,6, k2); valkeavarjostiminen pöytävalaisin kampauspöydällä (KK 2/1954, 4,6, k1; KK 6/1955, 44, k1); kampauspöydällä kellertävävarjostiminen pöytävalaisin (KK
3/1955, 4, k1); kampaus-/ompelupöydälle piirretty valaisin, mutta sitä ei mainita tekstissä (KK 5/1955, 6, k1).
17 (KK 1/1951, 8). Artekin kampauspöytäryhmä (KK 4/1951, 12).
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Pienissä asunnoissa makuuhuoneisiin joudutaan sijoittamaan nukkumisen ohella muita toimintoja, vaikka se
ei olisikaan tavoiteltavaa. Käytännössä makuuhuoneessa oli usein työpöytä18 ja kevyt noja- tai rottinkituoli19
käsityötuolina, jonka istuimen verhoilu oli soinnutettu makuuhuonetilan väritykseen sopivaksi. Joidenkin
makuuhuoneiden varusteisiin kuului myös ompelupöytä (KK 2/1949, 34, k1), ja myös kirja20 - ja seinähyllyjä21
sijoitettiin makuuhuoneeseen. Toisinaan makuuhuoneessa oli myös irtojakkaroita 22 . Näiden kalusteiden
yhteyteen liitettiin usein sisustuksellinen tai toiminnallinen valaisin: työpöydälle tai kampauspöydälle pöytälamppu ja nojatuolin viereen jalkavalaisin.23.

Kuva 269. Makuuhuoneeseen sijoitettiin nukkumisen ohella muita toimintoja.

Makuuhuoneen keskeisiä tekstiilejä ovat sängynpeitto ja sängyn vieressä oleva matto sekä ikkunaverhot,
joita käsittelin jo edellä huonetilan värityksen yhteydessä. Mutta sängynvierusmattoja ja sängynpeitettä
tarkasteltiin aineistossani aina rinnakkain. ”Matot eivät peitä koko lattiaa, vaan ovat pieniä ja helposti käsiteltäviä. – – Matot voivat olla miten pehmeitä nukkamattoja tahansa [– –, sillä] makuuhuoneessahan ei juuri
tömistellä raskain saappain.” (Tikkanen, KK 3/1951, 34.)

18 Seinään kiinnitettävä kirjoituskaappi, jonka sisäosat jalavaa (ulkopuoli harmaa) (KK 2/1950, 34, k1); loimukoivuinen kirjoitus19

20
21
22

23

Kuva 270. Makuuhuoneessa oli usein paikka ompelukoneelle.

pöytä ja sen tuoli harmaanvihertävällä kankaalla päällystetty (KK 1/1951, 33, k3); kirjoituspöytä ja tuoli, vaaleaa koivua (KK
3/1951, 32, k3); kirjoitus- ja kampauspöytä (yhtenäinen pitkä taso peräseinällä), matala rahi istuimena (KK 3/1953, 40, k1).
Pieni rottinkituoli (KK 1/1951, 33, k3); tumma nojatuoli (KK 2/1951, 30, k2); kevyt, pieni rottinkituoli (KK 3/1951, 32, k2);
rottinkituoli, istuintyyny vaalea, harmahtavan vihreä (KK 3/1951, 32, k3); kevyt lepotuoli, vihreällä päällystetty, jossa vaaleita
kuvioita (KK 4/1951, 36, k3); rottinkinen käsityötuoli ikkunan edessä (KK 1/1952, 40, k1); ajelehtiva tuoli, ei mainintaa tekstissä (KK 1/1952, 40, k2); rottinkituoli ikkunan ja sängyn välissä (KK 3/1952, 40, k1); kaksi rottinkituolia (KK 3/1952, 42, k3);
pehmustettu keinutuoli (toinen makuuhuone/vierashuone), kevyt rottinkituoli (toinen mh) (KK 2/1953, 42, k1); rottinkituoli,
irtotyyny punakuviollista kangasta, (KK 2/1953, 44, k2); rottinkituoli pienen ompelupöydän vieressä (KK 3/1955, 4, k1); keltaisella verhoiltu nojatuoli, ei mainintaa ompelutarkoituksesta (KK 4/1955, 6, k2).
Kirjahylly luonnonväristä koivua (KK 2/1954, 4,6, k1).
(KK 2/1954, 4,6, k1); valkoiseksi maalatut seinähyllyt (KK 2/1954, 4,6, k1).
Jakkarat on verhoiltu kelta-valkoruudullisella kankaalla (KK 2/1954, 4,6, k2); jakkarat verhoiltu lakan punaisella kankaalla
(KK 5/1954, 4, 38, k2); pari keltaisella kankaalla verhoiltua pikkujakkaraa (KK 6/1954, 34, k1); kolme sinistä jakkaraa (KK
4/1955, 4, k3); kaksi vihreätä jakkaraa (KK 5/1955, 6, k1); kirkkaanpunaisella kankaalla verhoillut jakkarat piristävät huonetta
(KK 6/1955, 44, k1).
Kirjoituspöydällä työpöytävalaisin (KK 1/1951, 33, k3); jalkalamppu kirjoituspöydän ja nojatuolin välissä (KK 3/1951, 32,
k3); jalkalamppu vuoteen ja rottinkituolin välissä (KK 3/1952, 40, k1); nojatuolin vieressä pellavavarjostiminen jalkalamppu
(KK 1/1953, 40, k1); kirj. pöydälle metallivarjostiminen pöytävalaisin, jalkavalaisin keinutuolin viereen (KK 2/1953, 42, k1);
laakeavarjostiminen seinävalaisin kuvastimen yläpuolella (KK 4/1954, 35, 38, k5); rottinkituolin vieressä jalkavalaisin, jonka
varjostin on valkoista metallia (KK 3/1955, 4, k1); kampauspöydällä pöytävalaisin (KK 4/1955, 6, k2); kampauspöydällä valkeavarjostiminen valaisin (KK 4/1955, 4, k3).
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Vuoteen vieressä oli matto, usein pieni karvalankamatto tai ainakin pieni räsymatto24. Parisängyn kummallakin puolella oli keskenään samanlaiset ja väriset ”vuodematot unenlämpimille varpaille”. Tarumaa kehottaa välttämään karkeita mattolaatuja jalkapohjien herkkätunteisuuden vuoksi. (Tarumaa, KK 3/1953, 30.)
Sängynpeitteet ja matot olivat keskenään tyypillisimmin eriväriset ja vaaleudeltaan tai tummuudeltaan eri
asteiset. Harmaa, hyvin vaaleanharmaa, luonnonharmaa tai luonnonvärinen riepu- tai karvalankamatto25
tai kellertävä matto (KK 3/1951, 32, k3; KK 3/1952, 42, k3) olivat useimmin suositeltuja makuuhuoneen
sängynvierusmatoiksi. Esimerkiksi valkovihreän sängynpeitteen parina oli harmaa matto26, tai kellertäviä
mattoja käytettiin siniharmaan (KK 2/1952, 38, k1) sängynpeitteen parina, ja valkoinen nukkamatto oli kelta-valkoraidallisen vuodepeitteen parina27. Myös vaaleanvihertäviä tai oliivinvihreitä28 mattoja suositeltiin
sängynvierusmatoiksi. Ehdotettiinpa harmaa-valkeakuviollisen sängynpeitteen pariksi punaistakin mattoa29.
Aina sängynvierusmattoja ei ehdotettu käytettäväksi, ja esimerkiksi vuoden1955 aineistossa sängynvierusmattoja ei enää esiinny. Sängynpeitteet ovat tuolloin muun muassa siniharmaita tai merenvihreitä tai
suuriruudullisesta ruskea-harmaata villakankaasta valmistettuja30.

24 Ei mainintaa väristä (KK 2/1949, 34, k2; KK 3/194932, k1; KK 4/1949, 34, k1; KK 4/1949, 38, k2); luonnonvaalea, lyhytnukkai-

25
26
27
28
29
30

nen matto (KK 3/1950, 32, k1); vaaleanharmaa, kohtuullisen suurikokoinen, tilan ainoa matto (KK 1/1951, 33, k3); harmahtava
tai hieman ruskeaan vivahtava (KK 2/1951, 30, k2); riepumatto ikkunan edessä nojatuolin alla (KK 3/1951, 32, k2); kellertävät
ryijy-, riepu- tai nukkamatot (KK 3/1951, 32, k3); pieni räsymatto kummankin sängyn vieressä, luonnonharmaa ryijymatto
nojatuolin alla (KK 4/1951, 36, k3); oliivinvihreät ryijymatot sängyn kummankin puolen, vaalea riepumatto käsityötuolin
alla ikkunan edessä (KK 1/1952, 40, k1); siniharmaa riepumatto (KK 1/1952, 40, k2); riepumatto, keltavalkoraidallinen (KK
2/1952, 38, k1); vaaleanvihertävät villanukkamatot parisängyn kummankin puolen (KK 2/1952, 40, k2); keltainen nukkamatto
korituolin ja rahin alla (KK 3/1952, 40, k1); pari pientä kellertävää nukka- tai riepumattoa (KK 3/1952, 42, k3); luonnonharmaa
riepu- tai karvalankamatto (KK 1/1953, 40, k1); luonnonvärinen nukkamatto (KK 2/1953, 44, k2); vaalea puolinukkamatto
vauvan sängyn eteen, toinen matto ruskehtava, yksivärinen riepumatto (KK 3/1953, 6, k1); vuodematoiksi ja kampauspöydän
alle tummanruskeat nukkamatot (KK 3/1953, 6, k2); lattiaa peittävät kirkkaat riepumatot (KK 2/1954, 4,6, k2); vuodematot
luonnonharmaat nukkamatot (KK 3/1954, 35, k1); kellertävät nukkamatot, lasten vuoteissa (2 kpl) kirkkaan siniset huovat
peitteinä (KK 5/1954, 4, 38, k2); luonnonvärinen nukkamatto (KK 4/1955, 6, k2); kellertävä nukkamatto (KK 5/1955, 6, k1).
Harmaa (KK 1/1951, 33, k1); hyvin vaaleanharmaa (KK 1/1953, 40, k2); luonnonharmaa (KK 1/1953, 40, k1); luonnonvärinen
(KK 2/1953, 44, k2); luonnonvärinen nukkamatto (KK 1/1954, 37, k3); valkoiset nukkamatot (KK 2/1954, 4,6, k1).
(KK 1/1951, 33, k1); vihreävalkoraidallinen kangas ja matto on lattiaa peittävä yksivärinen vaaleanharmaa villanukkamatto
(KK 6/1955, 44, k1).
(KK 2/1954, 4,6, k1); ei mainintaa matoista (KK 4/1954, 35, 38, k5).
Ei mainintaa sängynpeitteestä (KK1/1952, 40, k1); ei mainintaa sängynpeitteestä (KK 2/1952, 40, k2);
(KK 4/1952, 41, k2); kampauspöydän edessä sijoitettiin kysyjän kirkkaan punainen nukkamatto (sijaitsi sängyn vieressä) ja
vuodepeitteet olivat valkea-harmaaraidalliset (KK 4/1955, 4, k3).
Siniharmaa vuodepeite (KK 3/1955, 4, k1); merenvihreä sängynpeite (KK 4/1955, 6, k2); suuriruudullista ruskea-harmaata
villakangasta (KK 5/1955, 6, k1).
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4.4.3 Päämakuuhuoneen värityksen luonne
Olen hahmotellut tarkastelemani ajanjakson väritykset karkeasti kolmeen kategoriaan, jotka ovat vaalea ja
yksityiskohdissa perusvärejä, kellertävä – vihertävä sekä harmaa – ruskea. Jokaiseen ryhmään kuuluu myös
valkoisen ja harmaan eri sävyjä sekä jonkin verran muita kromaattisia värejä. Kahteen ensimmäiseen kategoriaan kuuluvia makuuhuoneen värityksiä esiintyy läpi koko aineistoni, mutta harmaa-ruskea-väritystä
alkoi esiintyä vasta vuoden 1952 jälkeen.
Vaalea ja yksityiskohdissa perusvärejä
Esimerkki 1, vuosi 1949. ”Makuuhuoneeseen olemme vuoteitten lisäksi sijoittaneet ikkunan eteen pukeutumispöydän peileineen ja jakkaroineen. Toiseen ikkunanurkkaan suunnittelimme hauskaa rottinkituolia
punavalkoraitaisine irtotyynyineen sekä sen toiselle puolelle luonnonväristä kaappia lapsen tavaroita varten. Verhoina voisi olla runsaasti ohutta vaaleata verhokangasta. – – Makuuhuoneen yleisvalaisimeksi sopisi
pallomainen, valkea silkillä verhottu valaisin, yöpöydälle tai seinään kiinnitettäväksi pienet lukulamput.”

Kuva 271. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 1.

Kuva 272. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 2.
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Kuva 273. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 3.
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Pohjapiirrokseen vuoteiden päälle oli piirretty poikkiraidalliset päälliset, mutta niiden värityksestä ei tekstissä kerrottu. (KK 4/1949, 38, k2.) Värin kuvaukset olivat hyvin niukkoja, ja usein vain pienien yksityiskohtien kirkkaisiin väreihin kiinnitettiin huomiota. Näin oli laita etenkin sisustuksiltaan vaatimattomissa
makuuhuoneissa.
Esimerkki 2 vuosi 1953. ”Vuodepeitteet ovat keltaruudullista huonekalukangasta, toinen yöpöydistä on
tehty myöskin pieneksi kampauspöydäksi. Sen edessä olevan jakkaran väriksi ehdotamme syvän sinistä.
Rottinkituolin, jossa irtotyyny on punakuviollista kangasta, viereen olemme sijoittaneet ompelukoneen.
Matto on luonnonvärinen nukkamatto. Ikkunaan ehdotamme valkoisesta kankaasta valmistettuja runsaasti
rypytettyjä verhoja, jotka peittävät koko ikkunaseinän. Yleisvalaisin on kellertävä muovivalaisin, vuodevalaisin metalli- tai kangasvarjostiminen, suunnattava valaisin ja kampauspöydälle ehdotamme valkeavarjostimista pientä pöytävalaisinta.” (KK 2/1953, 44, 46, k2.)

Kuva 274. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 4.

Esimerkki 3, vuosi 1954. ”Vuoteet ovat joustinpehmustetut patjat, ilman päätyjä. Vuodepeitekangas on
luonnonharmaavalkea raidallista, peitteet ommellaan erikseen kumpaankin vuoteeseen ja kiinnitetään
vetoketjuin kulmistaan. Vuoteiden yläpuolella on koko seinän mittainen, valkoiseksi maalattu hylly, joka on
yöpöytänä. Pellavavarjostiminen vuodevalaisin on kiinnitetty hyllyn alapuolelle. Lakanpunaisin irtotyynyin
varustettu rottinkituoli ja pari keltaisella kankaalla verhottua pikku jakkaraa sekä pieni seinään kiinnitetty
luonnonväristä koivua oleva laatikosto kampauspöytänä ovat lisänä makuuhuoneessa. Kampauspöydän viereisellä seinällä on korkea seinäkuvastin. Verhot ovat ommellut hieman kellertävästä yksivärisestä ohuesta
villakankaasta. Verhot ulottuvat katosta lattiaan ja ne ovat koko ikkunaseinän levyiset. Kattoon kiinnitetyn
verholistan maalaisimme valkoiseksi. Siniharmaa yksivärinen matto peittää koko lattian. Seinäpaperit ovat
vaalean harmaat. Katossa on yleisvalaisimena kattoon kiinnitetty opaalikupu.” (KK 6/1954, 34, k1.)
Esimerkki 4, vuosi 1955. ”Vuodepeitteet ovat valkea-harmaa raidallista puuvillakangasta. Pitkä seinähylly,
joka toimii yöpöytänä on teak-puinen. Poikanne vuode on toistaiseksi sijoitettu makuuhuoneeseen oven
viereen. Ikkunan edessä on komerotilan puuttuessa huoneesta kaksi rivikaappia pienempiä tavaroita varten. Kaappien päälle on asetettu valkoinen linoleum-päällysteinen pöytälevy, jonka alle jää jalkatila. Levy
muodostaa kampauspöydän. Kolme sinistä jakkaraa on lisänä huoneessa. Kampauspöydällä on valkeavarjostiminen pieni pöytävalaisin, vuoteitten yläpuolella pellavavarjostiminen vuodevalaisin. Katossa oleva yleisvalaisin on väriltään valkoinen. Verhokankaaksi ehdotamme pienikuviollista keltavalkeaa puuvillakangasta.
Verholista maalataan valkoiseksi ja verhot ulottuvat pöytätasoon asti. Kirkkaan punainen nukkamattonne
on kampauspöydän edessä.” (KK 4/1955, 4, k3.)
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Kellertävä–vihertävä
Esimerkki 5, vuosi 1950. ”Koska entinen kalustonne vaikuttaa aivan liian suurelta näin pienessä huonetilassa olisi varmaan syytä hankkia siihen uusi kevyempi. Harmaaksi maalatut vuoteet, pienet jalavaiset
yöpöydät, seinään kiinnitettävä kirjoituskaappi, jonka sisäosat jalavaa, sekä pari vaaleanharmaata tuolia riittänee hyvin kalustukseksi. Entisen suuren vaatekaapin korvaa hyvinkin kaappirivistö seinässä. Tapetit voisivat olla vaalean vihertävät, päiväpeite vaalean ruskehtava, verho vaaleankeltainen valkoisin painokuvioin
ja tuolin päälliset pikkuruutuista kangasta, esim. vihreävalkoisena. – – Mielestämme olisi syytä käyttää kaikissa lattioissa samaa vaaleanruskehtavaa linoleumia sekä maalata kaikki katot valkoisiksi.” (KK 2/1950, 32,
34, k1.) Kokonaisväritys on hyvin eteerinen harmaan eli kellertävän, vihertävän ja ruskehtavan yhdistelmä.
Tässä makuuhuoneessa ei ole iloisenväristä piristävää yksityiskohtaa. Kokonaisuus antaa vaikutelman, että
sisustus on korkeatasoinen ja suunniteltu laitettavaksi kerralla kuntoon.
Esimerkki 6, vuosi 1951. ”Olemme olohuoneeseenne sijoittaneet ruokailu- ja oleskeluryhmän, joten kirjoituspöytänne täytyi siirtää hetekoiden seuraksi makuuhuoneeseen, jossa se sai paikan aivan ikkunan edestä.
Viereen asetimme rottinkisen kevyen tuolin käsityötuoliksi. Irtopehmusteen päävärinä vaalea, harmahtavan vihreä. Vuodepeitteet valkovihreät. Kampauspöytä esim. valkoinen. Ikkunaverhot valkoiset ja lyhyet.
Laakea kartionmuotoinen kattovalaisin samoin valkoinen. Matot kellertävät; ryijy-, nukka- tai riepumattoja. Lisänä lukulamput vuoteiden yläpuolella ja toisen vuoteen vieressä pieni ja kevyt yöpöytä tai -hylly.
Pintakäsittely ja väri sama kuin kampauspöydässäkin. Kun vielä lisäätte jalkalamppunne kirjoituspöydän ja
nojatuolin läheisyyteen, on makuuhuoneenne valmis asuttavaksi.” (KK 3/1951, 34, k3.)
Esimerkki 7, vuosi 1952. ”Makuuhuoneeseen sopii mainiosti ehdottamanne dux-vuoteet. Vuodepeitekangas
esim. vaalean kellertävää. Lukulamput vuoteiden yläpuolelle. Yöpöytinä pienet seinähyllyt. Vastakkaiselle
seinälle olemme sijoittaneet matalan kaapiston, josta osa on varattu kampaustilaksi. Kaapit luonnonväristä
koivua tai valkoisiksi maalatut. Valkoinen pöytävalaisin. Ikkunan edessä käsityöpöytä ja kevyt nojatuoli,
piirroksessa esitetty rottinkituoliksi. Vaalea riepumattonne tämän ryhmän alle sijoitettu. Huoneessa lisäksi
yksi pikkutuoli. Parvekkeen oven puolella värillinen verhokankaanne lattiaan asti ulottuvana, voidaan vetää
koko ikkunan eteen, ikkunan toisella tai molemmilla puolilla valkoinen hyvin ohut verho runsaasti poimutettuna, ikkunalautaan asti ulottuvana. Yleisvalaisimena valkoinen kartion muotoinen makuuhuonevalaisin.”
(KK 1/1952, 40, k1.) Kysymyksessä ei ole mainittu asiakkaan värillistä verhokangasta, joten en valitettavasti
tiedä verhon värejä.
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Kuva 275. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 5.

Kuva 276. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 6.

259

Kuva 277. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 7.
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Esimerkki 8, vuosi 1954. ”Makuuhuoneessa on toinen lasten vuoteista ja kaksi joustinpatjavuodetta, joissa
on kellertävät vuodepeitteet. Pienemmän ikkunan edessä on luonnonvärinen laatikosto valkoiseksi maalatuin työntöovin, jonka päällä on irrallinen levy. Levy on kiinnitetty toisesta päästä seinään. Ryhmä muodostaa kampauspöydän. Kampauspöydän edessä on pieni kevyt tuoli, joka on verhoiltu tumman vihreällä
kankaalla, samoin kuin toinenkin tuoli. Vuodemattoina ovat luonnonväriset nukkamatot. Vuodevalaisimet
ovat pellavakangasvarjostimiset, kampauspöydän vieressä on seinään kiinnitetty valkeavarjostiminen käännettävä, varrellinen valaisin. Yleisvalaisin on katossa kiinnioleva ns. vekkivarjostin. Verhoiksi ehdotamme
runsaasti rypytettyjä kalastajaverkkokankaasta valmistettuja lyhyitä verhoja, jotka ovat ikkunan sisäkehykseen kiinnitetyt. ”(KK 1/1954, 37, k3.)

Kuva 278. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 8.
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Harmaa–ruskea
Esimerkki 9, vuosi 1952. ”Vuoteitten kummallakin puolella yöpöytinä kaksi työntöovikaappia. Ikkunan
läheisyydessä peilipöytä jakkaroineen. Vuodepeitteinä yksiväriset raidattomat villahuovat, väri ruskea.
Lattiapinta peitetty yksivärisellä villanukkamatolla, väri tummanvihreä. Ikkunassa näkösuojana sälekaihdin, verhot yksiväristä läpinäkymätöntä kangasta. Vuoteitten yläpuolella metalli lukulamput.” (KK 4/1952,
40–41, k1.)
Esimerkki 10, vuosi 1955. ”Vuodepeitteeksi ehdotamme suuriruudullista ruskea-harmaata villakangasta.
Vuoteiden yläpuolella on pitkä vaalean harmaaksi maalattu seinähylly yöpöytänä. Vuodevalaisin on metallivarjostiminen, väriltään harmaa.” (KK 5/1955, 4, 6, k1.)

Kuva 279. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 9.
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Kuva 280. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 10.
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Esimerkki 11, vuosi 1955. ”Vuodepeitteet ovat siniharmaata kangasta. Vuoteiden takana on pitkä mustaksi maalattu hylly, joka on yöpöytänä. Komeron puoleisessa päässä on kaksi hyllyä päällekkäin, alemman ollessa leveämmän. Tämä hylly muodostaa kampauslevyn. Taustaseinä on verhottu pellavakankaalla.
Ikkunan edessä on teak-puinen levy, jonka alla on kaksi laatikostoa, joista toinen on maalattu valkoiseksi,
toinen, oven puoleinen, mustaksi. Jakkarat ovat mustaksi petsatut tai istuin verhoiltu niinikankaalla jalkojen
ollessa mustat. Tuolin istuimessa on valkeaa satulavyöpunosta tai rottinkipunosta. Lattian peittää yksivärinen luonnonvalkoinen nukkamatto. Verhokankaaksi ehdotamme valkoista ohutta villakangasta. Verhot
ommellaan eteenvedettäviksi, verholista maalataan valkoiseksi. Pöytälevyllä on pöytävalaisin, jonka varjostin on kellertävä, vuoteitten yläpuolella on pellavavarjostiminen vuodevalaisin ja katossa on entinen valaisimenne. Seinäpaperit ovat vaaleanharmaat.” (KK 1/1955, 35, k3) Tilaa hallitsevat luonnonmateriaalien omat
värit ja vahvana tehosteena on tasojen musta väri. Maustan käyttö oli uutta, ja se poikkesi myös muista
ruskea-harmaa sävyisistä makuuhuoneista.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kaunis Koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstalla makuuhuoneen
kuvauksessa ei ole yhtään punaista tai keltaista yksityiskohtaa tai edes mainintaa iloisen tai kirkkaan värisistä yksityiskohdista. Tätä makuuhuonekuvausta voi luonnehtia tietynlaiseksi indikaattoriksi jälleenrakennuskauden romanttisen ajanjakson päättymisestä makuuhuoneiden genressä.

Kuva 281. Päämakuuhuoneen väritys. Esimerkki 11.
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4.4.4 Päämakuuhuoneen makukysymykset
Olohuoneiden tapaan myös makuuhuoneiden kalustoja pidettiin vanhanaikaisina ja liian suurikokoisina
nykyaikaisen kaupunkikodin kalusteiksi. ”Koska entinen kalustonne vaikuttaa aivan liian suurelta näin pienessä huonetilassa olisi varmaan syytä hankkia siihen uusi kevyempi. Harmaaksi maalatut vuoteet, pienet
jalavaiset yöpöydät, seinään kiinnitettävä kirjoituskaappi, jonka sisäosat ovat jalavaa sekä pari vaaleanharmaata tuolia riittänee hyvin kalusteeksi. Entisen suuren vaatekaapin korvaa hyvinkin kaappirivistö seinässä.” (KK 2/1950, 32, 34, k1.) Kiintokalusteista tuli kaupunkiasunnon vakiovarusteita, eikä erillisiä kookkaita vaatekaappeja tarvittu. Liinavaatekaappi tosin säilytti asemansa vielä 1950-luvun alkupuolella, mutta
sekin sai ajan tyylin mukaisen siron ilmeen. Standardoidut kiintokalusteet syrjäyttivät vähitellen erilliset
liinavaatekaapit.
Makuuhuone on ”passiivinen”, lepäämiseen ja nukkumiseen tarkoitettu huonetila, mikä tulee Sirkka Tarumaan mukaan myös ottaa huomioon värityksessä. Hän ehdottaa huonetilan väreiksi ”kylmiä sävyjä” kuten
vihertävää, sinertävää, harmaata ja valkoista, mutta näitäkin tulee hänen mukaansa käyttää ”keveinä sävyinä”,
jotta kokonaisuudesta tulee ilmava. Tekstiilien värityksen luonteen tulee olla vaikutelmaltaan rauhallinen
ja raikas. (Tarumaa, KK 3/1953, 33.) Tikkanen on Tarumaan kanssa samoilla linjoilla ja korostaa makuuhuonemaailman värien keveyttä, puhtautta ja rauhallisuutta. (Tikkanen, KK 3/1951, 34). Raskaat vihreät ja
ruosteen ruskeat olivat kiellettyjä, sillä ne eivät ilmentäneet puhtautta. Tarumaan tärppinä makuuhuoneen
onnistuneeseen väritykseen ”ovat löydettävissä sinisen- ja harmaanvivahteista yhdistyneinä puupintojen
lämpimiin värisävyihin, lisänä jokin kevyt kellertävä vivahdus” (Tarumaa, KK 3/1953, 33).
Makuuhuoneen tekstiilien vertauskuvallinen puhtaus käsitettiin myös konkreettisena puhtautena. Birgitta
Tikkanen toteaa, että ”tekstiilien tulisi olla väreiltään keveitä ja puhtaita, mieluummin myös helposti pestäviä” (Tikkanen, KK 3/1951, 34). Tarumaa varoittelee käyttämästä liian ”levotonta” ja ”koukeroista kuvioitusta” tekstiileissä.
Vaikka teksteissä kerrottiin makuuhuoneen värityksestä, viitattiin todellisuudessa vanhempien makuuhuoneen väritykseen. Aineistossani on muutama yksin asuvan ihmisen kaksio. Näissä tapauksissa kummatkin
huoneet neuvottiin sisustamaan olohuoneen tapaan eikä makuuhuonemaista väritystä kehotettu käyttämään. Seuraavassa on kuvaus yksinasuvan virkanaisen, kansanopiston johtajattaren huoneesta: ”Työskentelyryhmä pienemmässä huoneessa. Entisen kirjoituspöytänne voisi sijoittaa vinottain ikkunan eteen ja
sen taakse kirjoitustuolinne, jonka voisi verhoilla uudelleen musta-valkoraidalliseksi. Pöydällä on vaalea
työpöytälamppu. – – Teille sopisi parhaiten pehmustettu, sohvan kaltainen vuode, jonka taakse seinään
voi kiinnittää kaislakankaan. Vuoteessa matalat puujalat, toisessa päässä irtotyyny. Vuoteen ehdotamme
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verhoiltavaksi ruskean harmaaraitaisella kankaalla.”31 Kysyjän kirjahylly sijoitettiin kirjoituspöydän taakse ja
uutta matalaa ja pitkää tasoa ehdotettiin vastapäiselle seinälle sängyn viereen. Sängyn toiseen päähän, sängyn tuntumaan voisi sijoittaa radion (KK 3/1950, 32, k1). Myös nuorehkon poikamiehen kaksiossa oli vältetty makuuhuonemaisuus naamioimalla heteka sohvaksi. 32 Kaikilla kolmella, kansanopiston johtajattarella,
naimattomalla opettajalla ja poikamiehellä oli kaksiot, joihin oli jo toinen huone sisustettu olohuoneeksi
ja siitä huolimatta maakuuhuoneeseenkin ehdotettiin olo- tai työhuonemaista sisustusta makuuhuonetunnelman sijaan.

31 (KK 3/1950, 34, k3); naimattoman opettajan makuuhuone: ”Hetekan peite siniharmaa, matto voisi olla viininpunainen. Ikku-

nanurkkaukseen korkeaselkäinen rottinkituoli, jonka istuintyyny saisi mielellään olla musta. Viereen asetamme siirrettävän
laatikoston, jonka yläosa on varattu ompelutarpeille. Pikkupöydän yläpuolelle sovitamme hissilampun siten, että se antaa valoa
työskennellessä toimien samalla vuodevalaisimena. Tapetit ovat vaalean kellanharmaat.” (KK 4/1950, 30, k1).
32 Heteka on ehdotettu verhoiltavaksi tummanvihreä-luonnonharmaaraitaisella kankaalla, lisäksi heteka varustetaan irtopatjalla
ja jäykähköllä selkätyynyllä (KK 1/1951, 33, k3).
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4.4.5. Kokoavasti päämakuuhuoneen värityksestä
Päämakuuhuoneen sisustus rakentui osittain menneisyyden kritiikin pohjalta. Makuuhuoneen kalustot suurine vaatekaappeineen ja muhkeine sänkyineen olivat pannassa. Raskaita vihreän tai ruosteen ruskean
sävyjä paheksuttiin. Päämakuuhuoneen värien tuli viestiä lepoa ja rauhaa. Tavoitteena oli pyhittää makuuhuone vain lepäämisen ja nukkumisen tarpeisiin. Tilan tuli olla rauhallinen ja raikas niin visuaalisesti kuin
konkreettisestikin. Käytännössä makuuhuoneisiin yhdistettiin muitakin toimintoja. Ompelukone, käsityötuoli ja kirjoituspöytä päätyivät monessa kodissa vanhempien makuuhuoneeseen. Vauvansängyn paikka oli
äidin sängyn vieressä, mutta toisinaan isommankin lapsen sänky päätyi vanhempien makuuhuoneeseen, jos
tilaa oli niukalti.
Makuuhuonetilan väritys oli neutraali. Lattiamateriaali oli yleensä samaa kuin olohuoneessa eli vaaleanruskeaa korkkimattoa, ja katto oli maalattu valkoiseksi. Mainintoja lattioista ja katoista on vähän, mutta oletan, että jos pintoihin olisi toteutettu erikoisempia ratkaisuja, niistä olisi erikseen mainittu. Seinäpinnat oli
tapetoitu. Tapetit olivat sävyltään vaaleat, harmaat, kellertävät tai vihertävät tai näistä väreistä koostetut.
Ikkunaseinän verhot olivat pääasiallisesti vaaleat, usein valkoiset. Verhot olivat tyypillisesti ohutta kangasta,
ja niitä oli poimutettu runsaasti. Verhot peittivät koko seinän katosta lattiaan, tai sitten ne ulottuivat pöytäpintaan asti, jos ikkunan eteen sijoitettu kalustus sitä vaati. Toisinaan verhoista tehtiin epäsymmetrisiä
sommitelmia, jolloin toisella sivulla oli valkoinen verho ja toisella kuviollinen tai värikäs verho. Joskus valkoiseen verhoon liitettiin myös kuviollinen kappa.
Sänky oli makuuhuoneen keskeisin huonekalu. Sängyn nukkumismukavuuteen kiinnitettiin huomiota. Sängyn
tuli olla riittävän iso ja rakenteeltaan ergonominen. Myös sängyn sijoittelulla oli merkitystä. Ulkomaisessa
kirjallisuudessa kiinnitetään enemmän huomiota sängyn päätyjen materiaaliin ja ulkonäköön kuin suomalaisessa aineistossa. Visuaalisista tekijöistä meillä kiinnitettiin eniten huomiota sängynpeiton materiaaliin, ja
väritykseen sekä otettiin kantaa sängynpeiton kuviollisuuteen. Raita- tai ruutukuosit olivat vapaamuotoista
kuviointia suositumpia. Pienet, karvalankaiset sängynvierusmatot parisängyn kummankin puolen kuuluivat
etenkin tarkastelemani ajanjakson alkupuolella päämakuuhuoneen sisustukseen. Sängynvierusmatot olivat
aina eriväriset kuin sängynpeitto. Matot ja sängynpeitto muodostivat keskenään kylmä–lämmin-väripareja
tai vastaväripareja. Jälleenrakennuskauden loppupuolella makuuhuoneen matot suurenivat ja mattojen
asettelun symmetria väheni.
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Kampaus-, peili-, pukeutumis- tai toalettipöydäksi kutsuttu kaluste kuului jälleenrakennuskauden ihannemakuuhuoneeseen. Tarkastelemani ajanjakson alkuaikoina kampauspöytä oli tyypillisesti omilla jaloillaan
seisova irtokaluste tai seinään kiinnitetty jalaton pikkupöytä. 1950-luvun edetessä kampauspöytä tehtiin
yleensä kahdesta matalasta hieman erillään olevasta rivikaapista ja niiden päälle sijoitetusta levystä. Tämä
kaluste palveli sekä kampaus- että kirjoituspöytänä. Usein kansilevyn materiaaliksi mainittiin valkoinen
linoleumilevy. Peilipöytä näytti olevan ajan ilmiö, sillä se oli suosittu myös ulkomaisessa sisustuskirjallisuudessa. Kampauspöydän tuoli oli pikkujakkara, jonka istuinkankaan värillä leikiteltiin. Makuuhuoneessa saattoi olla muutama muukin jakkara, jotka olivat samalla kankaalla verhoiltuja. Tarkastelujaksoni alkupuolella
korituoli oli usein mainittu makuuhuoneessa luku- tai ompelutuolina hauskan värisine istuinpehmusteineen.
Jälleenrakennuskauden loppupuolella pikkujakkarat syrjäyttivät korituolin makuuhuoneesta.
Kalusteiden materiaalit, etenkin tasot, olivat vauraissa makuuhuoneissa tiikkiä. Jalava- tai koivupinta esiintyi usein makuuhuoneen kalusteiden materiaalina. Myös maalattua ja lakattua puuta yhdisteltiin. Valkoiseksi
maalatut kalusteet yleistyivät jälleenrakennuskauden loppua kohden. Myös valkoisen linoleumin käyttö
tasoissa lisääntyi. Makuuhuoneen kalusteita ei maalattu kirkkailla perusväreillä, mutta ajanjakson loppupuolella alkoi esiintyä myös mustia kalusteita.
Valaistus viimeisteli kokonaisuuden. Makuuhuoneen valaistus koostui pienistä kohdevalaisimista. Sängynpäädyssä oli yksi yhteinen valaisin keskellä sänkyä tai kaksi erillistä valaisinta, kummallekin vanhemmalle
omansa. Kampauspöydällä tai kirjoituspöydällä oli pöytävalaisin, ja rottinkisen ompelutuolin vieressä oli jalkavalaisin. Huonetilan keskellä, kattopinnassa oli plafondi, joka tarvittaessa valaisi koko huoneen kirkkaasti.
Kaikkien valaisimien varjostimet olivat vaaleasävyisiä. Valaisinten määrää selittää se, että valonlähteenä oli
hehkulamppu, joka on valoteholtaan pieni, mutta jälleenrakennuskauden makuuhuoneen tapaan toiminnan
lähelle sijoitettuna hyvin tunnelmallinen. Valon kehrä merkitsi passiivisen levon ja aktiivisen tekemisen
omiksi kokonaisuuksikseen.
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Valtion väestöpoliittiset linjaukset edistivät lastenhuoneen eriytymistä typologisesti omaksi asuinhuonetyypikseen. Ennen jälleenrakennuskautta varsinaisia lastenhuoneita ei ollut tai jos sellainen asunnossa
oli, sen kokonaisilme noudatteli aikuisten makuuhuoneiden sisustamisen tapaa ja väritystä. Jällenrakennuskaudella lasten asumiseen alettiin panostaa. Välttämättömintä oli saada lapselle oma sänky, sitten oma
soppi tai nurkkaus, mutta päätavoitteena oli lasten oma huone. Tarkastelen näitä kysymyksiä seuraavassa
yksityiskohtaisemmin.

Kuva 282. ”Nukkumattia” vastaava Heteka-tehtaan v. 1949 valmistama sarjavuode.

Väestöliitto oli perustettu vuonna 1941, ja Arkkitehtiliitto oli yksi sen perustajajäsenistä. Väestöliiton
alkuaikojen painopiste oli määrällisessä väestöpolitiikassa, mutta painotus muuttui laadullisen väestöpolitiikan suuntaan 1950-luvun puolivälissä. Väestöliitto korosti neuvonnan merkitystä. (Juntto, 1990, 197, 229.)
Se kehitti, välitti ja myi erilaisia kodin kalustamiseen ja lastenhoitoon liittyviä tarvikkeita ja huonekaluja, josta
esimerkkinä on lasten sarjavuode Nukkumatti. Tavoitteet olivat käytännöllisiä. Väestöliiton tavoitteena oli,
että jokaisella lapsella olisi oma vakituinen makuusija ja omat vuodevaatteet. (Juntto 1990, 198–199.) Arkkitehtien suunnittelunäkökulma tuki hyvin Väestöliiton käytännöllisiä pyrkimyksiä. Väestöpolitiikka kehittyi
edelleen, ja valtio tuki perheitä myös taloudellisesti.1 Lasten hyvinvoinnista puhuttiin ja vanhempia neuvottiin ja opastettiin. Lasten paikasta ja tilantarpeesta kotona keskusteltiin monipuolisesti. Niinpä sisustusta
mietittäessä mukana olivat myös kasvatukselliset näkökohdat. ”Nykyaika kasvattaa lasta psykosomaattisella linjalla. Lapsi ei ole enää äidin helmoissa taapertava, tahdoton olento, vaan hän on aktiivinen pikku
ihminen. Hän saa toimia, tepastella mielin määrin valoisassa, suojatussa ja iloisessa ympäristössä.” (Jokela
KK 4/1951, 25.) Lastenhuoneiden sisustukset eivät perustuneet vain esteettisesti hallittuun ratkaisuun,
vaan ohjaavina tekijöinä olivat sisällölliset kysymykset. Kasvatukselliset teemat asetettiin lastenhuoneen
sisustuksissa aineellisten kysymysten rinnalle.
Tilan puute ja kaupunkien ahtaat asunnot eivät tehneet lapsen oman huoneen vaatimuksen täyttämistä
helpoksi. ”Nykyisen, vuosia jatkuneen asuntopulan aikana kysymys lasten omasta huoneesta jää pakostakin
taka-alalle. Ei voi kieltää, etteikö vanhemmilla olisi hyvää tahtoa varata lapsille omaa tilaa. Mutta mistä he
sen antavat? Nuoren perheen tyypillinen asunto on nykyisin yksiö, parhaassa tapauksessa kaksio. Niitä
väljemmissä tiloissa asuvat muodostavat harvinaisen poikkeuksen.” (Jokela, KK 4/1951, 24.) ”Mutta nykyisinkin kaikesta ahtaudesta huolimatta voidaan lasten tarpeisiin kiinnittää entistä enemmän huomiota.” 2
1 Lapsilisän edeltäjää, perhelisää, sai vuodesta 1943 alkaen 30 000 perhettä, joissa oli vähintään viisi alle 16-vuotiasta lasta.

Vuonna 1948 tuli voimaan yleinen lapsilisälaki, joka saattoi kaikki alle 16-vuotiaat lapsilisän piiriin. (Juntto 1990, 198–199.)

2 Näin positiivisesti valettiin vanhempiin uskoa artikkelissa ”Koti on lapsia varten eivätkä lapset kotia varten”, jonka kirjoittaja

ei ole tiedossa, valettiin vanhempiin uskoa (KK 1B/1948, 30).
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Lapsen soppi on Kaunis Koti -lehden päätoimittaja Eila Jokelan mukaan suunniteltava siten, että se parhaalla
mahdollisella tavalla täyttää sekä hygieeniset että esteettiset vaatimukset. (Jokela, KK 4/1951, 24.) Valistus
tuotti tulosta, ja lapsen asuinolot paranivat. Jos ei ollut tarjota lapselle omaa huonetta, järjestettiin hänelle
ainakin pieni soppi tai nurkkaus.
Lapsen hyvinvointi pysyi otsikoissa, ja pahimman pula-ajan taltuttua vaatimukset lapsen tilasta kasvoivat.
Arkkitehti Sirkka Tarumaa perää lapsille joka kotiin omia neliömetrejä. ”Mitä pienemmäksi kodin neliömetrimäärä supistuu, sitä tarpeellisemmaksi käy tämä aluejako sekä vanhempien että lasten kannalta.” (Tarumaa KK 4/1953, 27.) Kaunis Koti -lehden artikkelissa ”Koti on lapsia varten eivätkä lapset kotia varten”
vuonna 1948 ehdotetaan, että lapselle annettaisiin käyttöön ruokailutila, jonka oviaukossa olisi portti, jolloin hänellä olisi enemmän liikkumatilaa kuin leikkikehässä (KK 1B/1948, 30). Tässä ratkaisussa kalustusta ei
ehdotettu muutettavaksi. Vuotta myöhemmin vuonna 1949 suositeltiin, että yksiössä lapselle voi lohkaista
oman nurkkauksensa seinäkkeen ja verhon avulla huoneen etuosasta, ikkunan tuntumasta (Rislakki KK
2/1949, 16). Sirkka Tarumaa menee 1953 vaatimuksissaan vielä pidemmälle. ”Voidaan syystä sanoa, että
kaksiossa asuvan perheen on annettava toinen huone lasten käyttöön. Eikä vain annettava, lasten käyttöön,
vaan se on myös sisustettava heitä varten. Käytännössä se merkitsee sitä, että vanhemmat saavat viedä pois
omat huonekalunsa ja antaa vain lasten käyttöön sopivia tarvikkeita.” (Tarumaa, KK 4/1953, 27.) Vähistäkin
neliöistä lapselle oli annettava osansa. Tämä vaatimus kantoi hedelmää, sillä muutamissa Kysykää me vastaamme -palstan kysymyksissä toinen kaksion huoneista oli jo päätetty luovuttaa lasten käyttöön. 3
Kuva 283. Lastenhuone oli leikin ja levon paikka, ja se tuli sisustaa viihtyisästi.

Tarkastelen lastenhuoneen yhteydessä myös tekstissä ilmeneviä tyttöjen ja poikien huoneita. Lastenhuone
tai lasten ympäristö hahmottuu yläkäsitteeksi, joka sisältää kaikenikäiset lapset, mutta samanaikaisesti sillä
viitataan myös alle kouluikäisiin lapsiin. Seuraavassa Airi Partion artikkelista ”Tapiolan toinen näyttely”
lainattu kuvateksti havainnollistaa ajalle tyypillistä käsitteiden käyttöä: ”Lasten ympäristössä ei mikään
keinotekoinen viihdy, vaan käytännöllisyys on ratkaiseva tekijä. Värien valinta oli onnistunut. Tyttärien
huoneita hallitsi valkoinen, poikien huonekaluissa sävy oli tummempi ja pikkulasten huoneelle antoivat valoisan leimansa pöytälevyn alle asetettujen kaappien keltaiset ovet.” (Partio KK 4/1955, 27.) Ihan pienistä,
alle kouluikäisistä lapsista puhuttaessa käsite lastenhuone on yksiselitteinen, mutta poikien huoneessa
voivat toisaalta asustaa murrosikäiset tai vaikka 8- ja 4-vuotiaat veljekset. Toiminnallisesti tyttöjen ja
poikien huoneiden kuvauksissa on selkeä ero, joka heijastuu myös tilojen värityksiin. Tyttöjen huoneet
ovat hillitympiä, sillä toiminnan painopiste on hyödyllisissä askareissa, kuten ompelu- ja käsityöharrastuk3 Toinen kaksion kahdesta huoneesta oli päätetty luovuttaa Kysykää me vastaamme -palstan kysymyksessä lasten käyttöön:

”Makuuhuoneen olemme ajatelleet tyttärille.” (KK 4/1953, 4, k1); ”Käykö päinsä erottaa pienemmästä huoneesta kevyellä väliseinällä lasten puoli ja vanhempien makuusoppi.” (KK 4/1954, 35, k5); ”Makuuhuonetta olemme ajatelleet pojallemme.” (KK
2/1956, 4, k1).
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sessa. Poikien huoneet painottuvat monipuolisemmin toiminnallisuuteen, kuten liikuntaan ja askarteluun.
Käsitettä nuoret tai nuoriso ei tarkastelemissani teksteissä käytetä. Tarkastelen niin pienten kuin isompienkin lasten makuuhuoneet tässä luvussa.
4.5.1 Lastenhuoneen toiminnot
Lastenhuone on leikin ja levon paikka. Tarumaa kiteyttää hyvin suunnitellun lastenhuoneen ominaisuuksiin hyvät yhteydet eteiseen ja kylpyhuoneeseen sekä näköyhteyden keittiöön ja olohuoneeseen. Valoisuus, ilmavuus ja helppo siivottavuus ovat myös lastenhuoneen tärkeitä ominaisuuksia. Koska lasten
tiloissa tulee ottaa huomioon lasten eri ikävaiheet ja muuttuvat tarpeet, Tarumaa opastaa jakamaan lastenhuoneen kalusteet pysyvään ”kiinteimistöön” ja vaihtuvaan ”irtaimistoon”. (Tarumaa, KK 4/1953, 27.)
Lapsen huoneessa tulee olla vain välttämättömin: pari pöytää, muutama tuoli, lelukaappeja ja -laatikoita
sekä runsaasti liikkumatilaa (Jokela, KK 4/1951, 25; Tarumaa, KK 4/1953, 27). Tarumaa lisää listaan sängyn,
seinähyllyjä, piirustustaulun sekä levyn kuvien ja piirustusten kiinnittämistä varten (Tarumaa, KK 4/1953,
27). Lasten huonekalut lakataan, sillä maalatut huonekalut näyttävät kolhiintuneina ikäviltä. Pöytälevyt päällystetään linoleumilla. Huonekalujen tulee kasvaa lapsen mukana. (Jokela, KK 4/1951, 25; Tarumaa, KK
4/1953, 27.) Vanhempia neuvotaan joko ostamaan tai valmistamaan itse pieni kaappi, pöytä ja muutamia
jakkaroita. Nämä hankinnat lisäävät lasten toimintamahdollisuuksia ja ovat toimituksen mukaan lastenkin
mielestä haluttavampia kuin huonotekoiset ja kalliit lelut. (KK 1B/1948, 31.)

Kuva 284. Arkkitehti Elsi Borgin Lastenlinnaan suunnitteleman huoneen kalustusta.
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Kuva 285. Arkkiatri Arvo Ylpön kahden nuorimman lapsen huone.

Malliesimerkkinä, tosin laitosolosolosuhteista, on arkkitehti Elsi Borgin Lastenlinnaan suunnittelema lastenhuone. Tilan seinät ovat sinertävät ja helposti pestävät. Puunväriset lakatut huonekalut ovat helposti
siirreltäviä. Lelulaatikoiden pohjassa on pienet rattaat, jotta lattian korkkimatto ei naarmuunnu. Kalusteiden päällä lepää linoleumipintainen irtotaso, josta syntyy lapsille piirustus- ja askartelupöytä pienine tuoleineen. (Jokela, KK 4/1951, 24.) Tästä kaapistojen tai laatikostojen päällä olevasta tasosta tulikin suositeltu
ja suosittu kaluste, joka palveli leikki-ikäisen piirustus- ja askartelupöydästä koululaisen kirjoituspöydäksi.
Sokkelia korottamalla pöydästä tuli myös aikuisten kirjoituspöytä. Vielä 1950-luvun alussa lastenhuonetta
voi hyvällä syyllä luonnehtia karuksi. Tarumaan artikkelissa vuodelta 1953 on kuvituksena valokuva arkkiatri Arvo Ylpön kahden nuorimman lapsen makuuhuoneesta, joka edustaa tätä karua linjaa. Kuvatekstissä
kerrotaan seuraava: ”Arkkiatri Arvo Ylpön kaksi nuorinta lasta hallitsee huonetta, joka on sisustettu vain
välttämättömin kalustein: hyvät sängyt, leikkikehä, pöytä ja leluja. Takaseinällä saksalaisia paperinukkeja,
joita voi nuoralla liikutella. Lattia helposti puhdistettavaa linoleumia. Ei mattoja.” (Tarumaa, KK 4/1953,
28.) Sängyt ovat korkealaitaiset, metalliset ja muistuttivat sairaalan pinnasänkyjä. Kuvassa on pienille lapsille
tarkoitettu pöytä, jonka ääressä huoneen asukkaat istuvat. Tämän lisäksi huoneessa on aikuisten kokoa
oleva pöytä, jonka käyttötarkoitus jää arvoitukseksi. Pöydän ääressä ei näy tuoleja, ja pöydällä on lisäksi
pöytäliina, joka viestii siitä, että pöytää ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Kuvassa ei näy säilyttimiä tai
hyllyjä leluille tai lastenkirjoille, eikä seinillä ole erillistä kiinnityspintaa lasten piirustuksille tai liitutaulua
piirrellä isommalle pinnalle. Kuviolliset, kasviaiheiset verhot vaikuttavat mustavalkoisessakin kuvassa iloisilta. Tämä Tarumaan artikkelin kuvitus huokuu tekstiäkin karummasta lastenhuoneen sisustuksesta, joka
pelkistyneessä tarkoituksenmukaisuudessaan hipoo jo ankeuden rajoja.
Tytön huoneen toimintojen erityispiirteitä
Käsityöharrastus, käsillä tekeminen ja ennen kaikkea tee- se- itse -henki kukoistivat tyttärien huoneen
sisustuksissa. Tytär halusi uutta ja oman mielen mukaista, mutta vanhemmilla ei ollut varaa ostaa uutta.
Tuli siis käyttää kekseliäisyyttä, näppäriä sormia ja muokata jo vähän käytetty tavara uuteen asuun. Samalla
tytöt harjoittelivat oman kodin sisustamista. ”Tyttärien huone on tavallaan kodin koekenttä, sisustajan teknillinen ”tutkimuslaitos”. Se on sitä sekä vanhemmille että tyttärille. Tyttärille, koska oman huoneen kautta
käy parhaiten tie tulevan sisustajan taitoon. Ja vanhemmille, koska juuri tässä huoneessa kotinikkari, -verhoilija ja -maalari parhaiten uskaltavat käydä alansa ammattikoulua. Vaikka tyttärien kohtalona olisi periä
muualta ”paremmista paikoista” hylätyt esineet, niitä ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa sellaisenaan. Ne
voidaan uudistaa nuorten omistajiensa näköisiksi.” (Partio KK 3/1955, 18.) Tyttöjen huoneelle oli tyypillistä,
että huoneen perustamisvaiheessa sisustusta rakennettiin ja askarreltiin. Kun huone oli valmis, tekemisen
mittakaava pieneni ja harrastukset suuntautuivat enemmän lukemiseen, kirjoittamiseen ja perinteisiin
naisten käsitöihin.
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Tyttären huoneen toiminnoiksi Airi Partio listaa nukkumisen, läksyjenluvun ja harrastukset. Kahden tyttären makuuhuoneessa vuoteina palvelevat vanhemmilta saadut hetekat. Ne neuvotaan sijoittelemaan
joko peräkkäin tai kulmittain, jotta ne ”muodostavat kodikkaan ”olohuoneen ryhmän” edellytettynä, että
vuoteilla istuminen on sallittua”. Vuodepeitteeksi suositellaan tukevaa puuvillakangasta tai hyvää vakosamettia, joka kestää sekä kulutusta että pesua ja antaa parhaan mahdollisen sohvan tunnun. (Partio KK
3/1955, 19.) Tytön huoneen kalustuksella ja värityksellä tavoiteltiin kodin olohuoneen tunnelmaa enemmän
kuin makuuhuonemaisuutta.

Kuva 286. Tytön huoneen sisustus luo puitteet hillitylle toiminnalle.

Edullinen läksyjenlukupöytä syntyy kotinikkarilta kimpilevystä. Pintamateriaaliksi suositellaan linoleumia,
joka kestää kulutuksen ja kostean pyyhkimisen. Partio suosittelee myös ensolaattoja tai manilevyä, ”ikilevy
on erinomaista mutta kalliimpaa”. ”Pöytälevyn alakaapeiksi soveltuvat pienet keittiökaapit ja -laatikostot
erittäin hyvin. Mutta kaikki uudet esineet kannattaa ostaa puuvalmiina ja maalata ne itse. Siten säästää
monta markkaa ja oppii maalarintaidon.” (Partio KK 3/1955, 18.) Kalusteiden maalaaminen yleistyi. Puuvalmiin kalusteen olisi voinut kuultokäsitellä lakkaamallakin, mutta yhä useammin kalusteet maalattiin.
Kaunis Koti -lehden artikkelissa ”Voin tehdä tämän itsekin” neuvotaan, miten esimerkiksi puuverhotun
radionkin voi maalata (KK 2/1953, 29). ”Ja tyttäret muistavat ikuisesti ”meidän huoneen” huonekalut, jotka
olivat posliinin sinisiä, ruohonvihreitä, luunvalkeita tai vaikkapa vaaleanpunaisia. Tuolien istuimille sitten
vielä vaahtokumiset pehmusteet, jotka päällystetään pumpulikankaalla (jotteivät hameet alkaisi liian pian
kiiltää paljaalla puupinnalla läksyjä taottaessa).” (Partio KK 3/1955, 18.)
Harrastuksiin liittyy tavaranpaljous ja järjestyksenpidon opettelu. Artikkelin yhteydessä on kotinikkarille
avohyllykön valmistusohje. ”Tyttärien moninaiset harrastukset ilmenevät myös kaikenlaisina kuvina, etenkin
filmitähtien kuvina, merkkeinä, maskotteina, muistoesineinä, jotka täytyy ripustaa seinälle.” Kiinnityspinnaksi seinälle ehdotetaan ”akustikon-laattoja tai korkkilevyä”. Airi Partio antaa vielä vinkin matoista. Hänen
mielestään tytöille riittävät pelkät vuodematot, jotka tyttäret voivat itse omin käsin ommella ryijymatoiksi
vanhojen riepumattopalasten päälle. (Partio KK 3/1955, 19.) Tyypillistä oli myös itse tehdä lampunvarjostin
kaupasta ostetun metallikehikon päälle esimerkiksi niinestä. Tästä aiheesta julkaistiin artikkeli vuonna 1953
nimellä ”Niinestä halpa ja hyvä valaisin” (KK 4/1953, 40).
Tyypillisessä 13-vuotiaan tytön huoneessa tuli olla kirjoituslipaston, -tason tai -pöydän lisäksi ompelupaikka.
Siihen kuului tuoli, joka oli hieman pehmustettu pieni nojatuoli tai rottinkituoli, jossa oli istuintyyny. Ompelupaikkaan kuului myös pieni ompelupöytä tai sohvapöytä pikkutuoleineen. Tytön huoneessa oli myös
vähän seinäkirjahyllyä kirjoille ja koriste-esineille. Tytön vuoteena oli heteka. Huoneen väritys oli vaalea, ja
tehosteena istuintyynyissä oli vadelmanpunaista. Valaisimina olivat lattialamppu kirjoituslipaston ja nojatuolin välissä ja lukulamppu vuoteen yläpuolella. (KK 3/1951, 32, k1.) Huoneen sisustuksesta päätellen tytön
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toiminta on hillittyä ja pidättyväistä suuntautuu ja ompelu- ja käsityöharrastukseen, lukemiseen sekä kirjoituslipaston ääressä kirjoittamiseen.
Pojan huoneen toimintojen erityispiirteitä
Aktiivinen tekeminen, kuten rakentelu ja rajut leikit kuuluvat poikien huoneeseen. ”Joka on joutunut
elämään ison poikajoukon keskellä, on oppinut tuntemaan pojanpsykeä. Hän ajattelee suurella myötätunnolla vilkasta, aloiterikasta, parhaassa kasvuiässä olevaa poikaa, jota pakotetaan sopeutumaan nykyaikaisen
sisustustaiteen hyväksymiin hienouksiin. Etsimättä tulee mieleen lasihäkkiin suljettu käenpoikanen, joka
luonnostaan on väsymättömän puuhakas.” (KK 6/1956, 30.) Poikien huoneessa aktiivinen tekeminen ja
rakentelu jatkuu huoneen perustamisvaiheen jälkeenkin, toisin kuin tyttöjen huoneissa.

Kuva 287. Pojan huoneen sisustus luo puitteet aktiiviselle toiminnalle.

Poikien huoneessa toiminta on aktiivisempaa kuin tyttöjen huoneessa. Esimerkiksi 8- ja 4-vuotiaiden poikien huoneessa sänkynä on kerrosvuode, sillä se on ”hauska ja ”jännittävä””. Kirjoja, palloja yms. varten
ovat matalat seinäkirjahyllyt, joita voi myöhemmin kasvattaa ylöspäin. Ikkunan alla on pöytälevyt, joiden
alla on päissä kaapit säilytystilana. Seinäkaappi on askarteluvälineille. Valkoiseksi tai vaaleanharmaaksi
maalattu pahvilevy on asennettu seinälle lennokkien ja piirustusten kiinnityspinnaksi. (KK 3/1951, 32, k1)
Poikien huoneen sisustuksesta päätellen toiminta on tyttöjen huoneen toimintaa vilkkaampaa. Kerrosvuoteen kuvaus hauskana ja ”jännittävänä” ruokkii ajatusta, että lasten on ajateltu hyödyntävän sänkyjä
myös leikeissään esimerkiksi kiipeily- tai majanrakennustarkoituksiin. Askarteluharrastus on selvästi osa
poikien arkea, sillä tarvikkeille on varattu oma kaappikin. Huoneessa on myös reilusti pöytätilaa askarrella,
ja piirtää ja tuotokset on myös luvallista ripustaa seinälle niille varatulle kiinnityspinnalle. Vähän isommat lahtelaiset arkkitehtiperheen pojat ovat vieneet toiminnallisen tekemisen askartelua pidemmälle: he
rakentelevat kotitalon ullakolle jatkuvasti uusia soppeja ja muuntelevat yhteistä huonettaan jakamalla sitä
kovalevyseinin tai sälekaihtimin. (KK 6/1956, 30.) Tässä esimerkissä poikien harrastukset, aktiivinen jatkuva
rakentelu ja sisustaminen, limittyvät yhdeksi prosessiksi.
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4.5.2 Lastenhuoneen sisustus ja värityksen luonne
Käsittelin edellä lastenhuoneen tarpeellisuudesta ja sen toiminnoista jo 1940-luvun lopulla käytyä aktiivista keskustelua Kaunis Koti -lehden artikkeleissa. Kuitenkin vasta 1950-luvun alkupuolella Kysykää me
vastaamme -palstalle alkoi tulla lukijoiden kysymyksiä ja toimituksen suunnitelmia ja kuvauksia, joissa paneuduttiin lastenhuoneen materiaali- ja värivalintoihin. Tähänkin asti palstan kysymyksissä lastenhuoneet oli
mainittu, jos asunnossa sellaisia oli, mutta niiden sisustuksista ei ollut juurikaan kysytty, eikä niihin toimituskaan ollut oma-aloitteisesti puuttunut. Jos lastenhuoneista jotain oli kysyjän lähtötiedoissa mainittu,
esimerkiksi ”keltaisenharmaat seinät tai korkkimatto”4, olivat tilan pintojen väritykset samat tai hyvin
samansuuntaiset kuin asunnon muissa asuinhuonetiloissa5. Kategorista eroa ei syntynyt värityksessä tai
kalustuksessa imeväisikäisen kehtoa tai pinnasänkyä lukuun ottamatta. Käytännöt muuttuivat vähitellen
1950-luvun kuluessa pahimman pula-ajan taittuessa. Lastenhuoneen sisustuksen ja värityksen hahmo alkoi
muotoutua. Lapset eivät olleet enää ”tahdottomia taapertajia” (Jokela, KK 4/1951, 25) vaan pieniä ihmisiä,
joilla oli aikuisista poikkeavat lasten tarpeet. Ammattilaisten linjaukset ja ohjeet saivat jalansijaa nuorten
perheiden kotien lastenhuoneissa ja -nurkkauksissa.
Lastenhuoneessa saa nyt olla iloisia värejä. Koska kolhiintumissyistä irtokalusteet suositellaan lakattaviksi
eikä maalattaviksi, tulee Tarumaan mukaan tilassa muuten suosia värikkäitä pintoja. ”Väri on säästettävä
lattiaan, seiniin ja tekstiileihin, sillä väriä lastenhuone tarvitsee ja niiden tulee olla kirkkaita ja iloisia. Lattiamateriaalia valittaessa on otettava huomioon, että mattoja ei yleensä käytetä. Yksivärinen tai erivärisissä
selkeissä geometrisissä kuvioissa käsitelty linoleum- tai kumilattia ovat hauskimmat, kunhan niitä ei vahata
liukastumisasteelle saakka. Mattoa varsinaisena lattiapeitteenä ei ole, sen sijaan jokin pieni, helposti pestävä
matonpätkä on leikkivälineenä suositeltava.” Tapetointiin Tarumaa suhtautui torjuvasti. ”Lastenhuoneen
seinien tulee olla helposti pestävät. Tapisoitu seinä on liian arka ja n.k. lastentapetit akuankkoineen j.m.s.
ovat varmaankin yliammuttuja. Lapsi onneksi turtuu vähitellen, mutta todennäköisesti hänelle jää alitajuinen kyltymyksen tunne lopuksi elämäkseen. Öljy- tai vastaavilla väreillä maalatut seinät ovat kenties
käytännöllisimmät ja seinät voivat mielellään olla eri värisävyihin maalattuja.” (Tarumaa, KK 4/1953, 28–29.)
Matottomuudessa Tarumaa on puritaaninen, mutta myönnytyksenä hyväksyy pienen maton leikkivälineeksi.
Tosin käytännössä Kysykää me vastaamme -palstalla mattoja suositeltiin lastenhuoneisiin siinä missä muihinkin asuinhuoneisiin. Tarumaan arkkitehdin pelkistyneeseen makuun viittaa selkeästi penseys tapetteja
4 10-, 8-, 6-, 3-vuotiaat lapset: vaaleansiniset seinäpaperit, lattiasta ei mainintaa (KK 4/1949, 34, k1); tyttöjen huone: kellertävän

harmaat seinäpaperit, maalattu ruskea lattia (KK 1/1951, 32, k1); pojan huone: vaaleanruskehtava linoleum, aivan vaaleankeltaiseksi maalatut seinät (KK 3/1952, 34, k1).
5 Kysykää me vastaamme -palstalla 2/1953 pojan huoneen sisustus ei poikennut kodin muusta sisustuksesta: vuoteena on entinen ryijysohva, ja muuten huoneessa on nojatuli, verhot kellertävästä, paksuhkosta kankaasta ja luonnonharmaa karvalankamatto. Yleisvalaisimena on metallivarjostiminen riippuvalaisin, ja pöydällä on pieni pellavakangasvarjostiminen valaisin. (KK
2/1953, 46, k2).
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ja erityisesti lastentapetteja kohtaan. Artikkelissaan ”Terve nykyaikainen koti” ”Maija” oli väriasioissa jo
vuonna 1949 samoilla linjoilla Tarumaan kanssa. Hänen mukaansa lastenhuoneen ikkunaverhon tulee olla
mahdollisimman väkevän keltainen, jotta se antaa lapselle pimeänäkin vuodenaikana illuusion auringonvalosta. (”Maija”, KK 1/1949, 19.)
Lastenhuonetilan pintojen materiaalit ja väritys

Kuva 288. Tyypillinen lastenhuoneen sisustus, 1950-luvun puoliväli.

Lastenhuoneen värityksestä näkyvät ajan ihanteet. Lastenhuoneen seinät olivat useimmiten vaaleat, ja
ne suositeltiin tapetoitavaksi esimerkiksi kellertävänharmaalla6 tai vaaleapohjaisella sini-7, -beige- 8 tai keltapilkullisella9 tapetilla. Yksi seinä saatettiin ehdottaa tapetoitavaksi hillittykuvioisella tapetilla10, mutta
tämä ei ollut kovin yleistä. Joskus ehdotettiin korkkilevyä seinäpinnalle joko sänkyjen (KK 1/1955, 35, k2)
tai pöytälevyn (KK 1/1954, 37, k3) taakse. Korkkipinnalla oli toiminnallinen merkitys lasten piirustusten
kiinnityspintana, mutta luonnonmateriaalina sillä saattoi olla myös sisustuksellista merkitystä. Kokonaisuutena lastenhuoneen seinäpintojen väritykset olivat edelleen varovaisia ja mukailivat muiden huonetilojen
sävyjä kuitenkin niin, että lastenhuoneen seinät olivat valoisamman ja lämpimämmän sävyiset kuin muissa
asunnon tiloissa. Sirkka Tarumaan suositus värikkäistä seinistä ja lattiasta ei siten käytännössä toteutunut,
vaan väri keskitettiin huonetilan pienempiin yksityiskohtiin. Lattioista tai katoista ei juuri ollut mainintoja.
Todennäköisesti nämä pinnat noudattelivat asunnon muiden asuintilojen pintamateriaaleja.

6
7
8
9
10

Vaaleat, kellertävänharmaat tapetit ja yksi seinä suositeltiin tapetoitavaksi hillittykuvioisella tapetilla (KK 1/1951, 32, k2).
Vaaleapohjaisella sinipilkullisella tapetilla (KK 1/1955, 35, k2).
Vaaleapohjaisella beigepilkullisella tapetilla (KK 1/1955, 35, k3).
Valkeapohjainen keltapilkullinen tapetti (KK 2/1956, 36, k2).
Vaaleat, kellertävänharmaat tapetit (KK 1/1951, 32, k2).
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Lastenhuoneen kalusteet ja valaistus
Lastenhuoneessa oli joko kerrosvuoteet11 tai sängyt12 , jotka sijoitettiin seinänviereen eri puolille huonetta13
tai peräkkäin huoneen pitkälle seinälle (KK 1/1955, 35, k3; KK 4/1955, 4, k2). Vuoteen värityksestä tai
puulajista ei ollut mainintoja, mutta värikkäät vuodepeitteet muistetaan kuvauksissa aina kertoa. Lähes
poikkeuksetta lastenhuoneen sängynpeitteet olivat eriväriset. Kuvaan vuodepeitteet muiden lastenhuoneen tekstiilien yhteydessä seuraavassa kappaleessa. Useimmiten ikkunan eteen suositeltiin linoleumipäällysteinen, kirkkaan siniseksikin mainittu kirjoituslevy tai puunväriseksi lakattu koivuinen tai mäntyinen
matala työskentelypöytä14, jonka alla oli kaapit tai laatikot15 pöydänjalkojen virkaa tekemässä. Myöhemmin
työskentelypöydästä voitiin tehdä isommalle lapselle sopiva koulupöytä jalkoja tai kaappeja korottamalla
(KK 3/1954, 35,k1; KK 1/1955, 35, k2). Kalusteiden muuntuvuuden ohella säilytystilaa pidettiin tärkeänä,
joten pelkästään jaloilla kannatettuja työskentely- tai kirjoituspöytiä ei aineistossani esiintynyt. Tämän
lisäksi lastenhuoneeseen ehdotettiin sijoitettavaksi toinen pöytä, joka usein laitettiin keskilattialle. Se oli
tyypillisesti linoleumipintainen tai maalattu neliskanttinen16 tai pyöreä17 pöytä, jonka ympärillä oli kirkkaanvärisiä siniseksi18 tai punaiseksi19 maalattuja jakkaroita20. Aineistoni pohjalta ei saa täyttä selvyyttä, tuliko
jakkaroiden olla keskenään saman- tai erivärisiä, mutta kirkasvärisyys priorisoitiin aina. Kaapit olivat lastenhuoneissa lähes poikkeuksetta matalia, lapsen mittakaavaisia. Säilytystilana huoneessa oli työntöovellinen,
Kuva 289. Kalusteet ostettiin puuvalmiina ja maalattiin sitten itse halutun
väriseksi.
11 (KK 4/1954, 36, k3; KK 5/1955, 4, k1); vaaleanharmaaksi maalattu kerrosvuode (KK 6/1956, 38, k1).
12 Sijoittelusta ei mainintaa (KK 1/1951, 33, k3; KK 4/1952, 41, k1; KK 1/1955, 35, k2; KK 4/1955, 4,6, k3; KK 1/1956, 42, k3; KK

2/1956, 6, k2).

13 Eripuolille huonetta (KK 1/1951, 32, k2); 2,5-vuotiaan lapsen sänky (KK 1/1954, 37, k3).
14 Työskentelypöytä (KK 1/1951, 32, k2); matala, laatikkojen varassa oleva pöytälevy, pintaa ei mainittu (KK 3/1954, 35,k1); pii-

15
16
17
18
19
20

rustuspöytä, pinnassa kirkkaansininen muovikäsittely (KK 1/1955, 35, k2); pöytälevy läksyjen luku- ja piirustuspöytänä (KK
5/1955, 4, k1); koivupintainen piirustuspöytä, alla lelukaapit (KK 4/1955, 4,6, k3); linoleumilla päällystetty työskentelylevy,
alla työntöovelliset lelukaapit (KK 1/1956, 42, k3); kolme rivikaappia, joissa valkoiseksi maalatut työntöovet (vaatteiden ja
lelujen säilyttämistä varten), päällä irrallinen kirkkaan sinisellä linoleumilla päällystetty pöytälevy muodostaa askartelu- ja
piirustustason (KK 2/1956, 6, k2); mäntypuusta valmistettu kirjoituslevy (KK 6/1956, 38, k1).
Pöydän alla kaapit (KK 1/1951, 32, k2); laatikkojen varassa (KK 3/1954, 35,k1); alla lelukaapit (KK 4/1955, 4,6, k3); alla työntöovelliset lelukaapit (KK 1/1956, 42, k3).
Linoleumpäällysteinen pöytä, neliskanttinen muoto näkyy kuvasta (KK 4/1952,41,k1); neliskanttinen muoto näkyy kuvasta
(KK 1/1954, 37, k3); maalattu nelikulmainen pöytä (KK 4/1954, 36, k3); leikkipöytä, muoto näkyy piirroksesta, väriä ei ole
mainittu (KK 2/1956, 6, k2).
Koivuinen pyöreä pöytä (KK 1/1951, 33, k3); pyöreä, matala linopintainen (KK 1/1955, 35, k2); pyöreä pöytä, pintaa ei mainittu
(KK 4/1955, 4, k2); pieni, valkoiseksi maalattu pöytä (KK 6/1956, 38, k1).
Pari kirkasväristä jakkaraa (KK 4/1952,41, k1); iloisen väriset pinnatuolit (KK 4/1954, 36, k3); sinivalkeat pikkujakkarat (KK
4/1955, 4, k2); kirkkaan punaiset tuolit lukutuoleina (KK 5/1955, 4, k1; KK 2/1956, 6, k2).
Punaiseksi maalatut jakkarat (KK 1/1951, 33, k3; KK 1/1955, 35, k2; KK 6/1956, 38, k1); pari kirkkaan punaiseksi maalattua
jakkaraa (KK 3/1954, 35,k1); kaksi kirkkaan punaista jakkaraa (KK 1/1956, 42, k3).
Pieni pöytä tuoleineen, tuolien väriä ei mainittu (KK 1/1954, 37, k3).
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Kuva 290. Maalattu pinta yleistyy 1950-luvun puolivälissä lastenhuoneiden
kalusteiden pintakäsittelyissä.

matala rivikaappi21, lelukaappi22 tai seinällä lehti-leluhyllyt23. Huoneiden sisustuksen visuaalinen paino pysyi
siten lähellä lattiaa, ja ylemmäs seinille sijoitettiin vain visuaalisesti keveämpiä avohyllyjä leluille tai kirjoille.
Lapsen toiminnallisuutta tuettiin ja piirtämistä pidettiin kehittävänä. Edellä kuvasin muutamat maininnat
korkkilevystä kiinnityspintana, mutta tummanvihreäksi maalattu liitupiirustustaulu24 tai tummanvihreä linoli-piirustustaulu25 kuului lähes jokaiseen lastenhuoneeseen. Erityisesti mainittiin, että liitutaulu tuli sijoittaa
matalalle, jotta lapsi ulottui hyvin piirtämään tauluun. Lisäksi löytyy mainintoja, että huoneessa saattoi olla
leikkikehä (KK 3/1954, 35, k1), keltaiseksi maalattu pinnatuoli26 tai kirkkaan punaisella kankaalla verhoiltu
nojatuoli27. Lastenhuoneiden pintojen ja kalusteiden värityksen painopiste oli lähellä lattiaa, lapsen omalla
korkeudella. Vaaleat, valoisan keltaiset seinät loivat lämpimän mutta avaran tunnelman. Tilan rauhalliset
pinnat ja lattian läheisyyteen kiinnitetyt kalusteet ikään kuin loivat taustan tai puitteet tekstiileillä tehtävälle
väri-ilottelulle.
Lastenhuoneen valaistus koostui tyypillisesti katossa kiinni olevasta yhdistetystä paikallis- ja yleisvalaisimesta28. Lisäksi saattoi olla seinään kiinnitetty valaisin29 tai pöydällä pöytävalaisin, jonka varjostimessa
oli usein ruudullinen kangas30. Valaistuksen avulla huonekokonaisuutta voitiin jäsentää. Eri korkeuksilla
ja eri paikoissa olevat valaisimet suuntasivat valon kirkkaanvärisiin pintoihin ja siten osaltaan korostivat
värityksen epäsymmetriaa. Matalalla sijaitsevat pöytä- tai seinävalot kiinnittyivät lapsen mittakaavaan. Valo
jäsensi tilan ja synnytti yhdessä raikkaanvärisen sisustuksen kanssa tilaan tunnelmallisia paikkoja.

21 Kaksi työntöovellista matalaa rivikaappia (KK 1/1955, 35, k2); rivikaapit vaatteille (KK 4/1955, 4, k2); työntöovelliset rivikaa-

pit (KK 5/1955, 4, k1).

22 Lelukaappi (KK 1/1951, 33, k3; KK 1/1954, 37, k3); lelukaappi, toimii myös tilanjakajana (KK 4/1954, 36, k3); kaksi lelukaappia

(KK 4/1955, 4,6, k3).

23 Oviseinälle lelu-lehtihyllyt (KK 4/1952,41, k1); kevyt seinäkirjahylly (KK 3/1954, 35,k1); 4 kpl seinäkirjahyllyjä (KK 1/1955,
24
25
26
27
28

29
30

35, k2); seinähyllyt leluille ja kirjoille (KK 4/1955, 4, k2); kolme seinähyllyä koulukirjoille: lapset 14- ja 6-vuotta (KK 5/1955,
4, k1); seinäkirjahylly kuvakirjoille (KK 1/1956, 42, k3); seinähylly koulukirjoille (KK 6/1956, 38, k1).
Tummanvihreäksi maalattu liitupiirustustaulu (KK 1/1951, 33, k3); liitupiirustustaulu, väriä ei mainittu (KK 1/1955, 35, k2);
suuri, vihreä liitutaulu (KK 4/1955, 4,6, k3); vihreä liitupiirustustaulu (KK 1/1956, 42, k3).
Tummanvihreä linoli-piirustustaulu, (KK 1/1954, 37, k3; KK 3/1954, 35,k1).
Todennäköisesti aikuisten kokoa (KK 4/1955, 4, k2).
Todennäköisesti aikuisten kokoa (KK 4/1955, 4,6, k3).
(KK 1/1954, 37, k3); varjostimesta mainitaan, että se on vaaleanharmaa (KK 3/1954, 35, k1); varjostimen väri valkoinen, (KK
1/1955, 35, k2); katossa varrellinen yleisvalaisin, jonka valo on kellertävää (KK 5/1955, 4, k1); katossa varrellinen yleisvalaisin
(KK 4/1955, 4,6, k3); kartonkivarjostiminen yleisvalaisin (KK6/1955, 44, k1); katossa yhdistetty paikallis- ja yleisvalaisin,
varjostin vaaleanharmaata metallia (KK 1/1956, 42, k3); valkoinen muovivarjostimellinen valaisin (asiakkaan vanha) yleisvalaisimena (KK 2/1956, 6, k2).
Piirustuspöydän yläpuolella seinään kiinnitetty pellavavarjostiminen valaisin (KK 1/1955, 35, k2).
Pöytävalaisin ruudullista pellavakangasta (KK 5/1955, 4, k1); lelukaapin päällä pieni pöytävalaisin (KK 4/1955, 4,6, k3); kaapin
päällä pöytävalaisin, varjostin ruudullista puuvillakangasta (KK 2/1956, 6, k2).
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Lastenhuoneen tekstiilit ja matot
Tyypilliset lastenhuoneen verhot olivat puna-valkokuvioista kangasta31, joskus sini-valkea-puna-kuvioiset32 .
Verhojen yhteydessä muistettiin aina mainita, että verholaudan tuli olla valkeaksi maalattu. Punavalkoisten
verhojen kanssa käytettiin kirkkaan sini- tai vihreäruudullisia33, yksivärisiä sinisiä34, punaisia35 tai keltaisia36
vuodepeittoja, ja lattialla oli useimmiten iloisen- tai kirkasväriseksi luonnehdittu räsymatto37. Sisustuksen
värityksessä suosittiin värityksen epäsymmetriaa. Verhot, vuodepeitteet ja matot olivat poikkeuksetta keskenään eriväriset. Tämä epäsymmetrinen värinkäyttötapa ei näkynyt vain lastenhuoneissa, vaan se läpäisi
kaikki kodin huonetilojen väritykset.

Kuva 291. Tässä lastenhuoneessa sängyt on sijoitettu huoneen pitkälle sivulle
peräkkäin.

Vuonna 1950 lastenhuoneen sisustuksen ja värityksen suuntaviivat oli jo hahmoteltu. Tuolloin 5- vuotiaan
pojan ja 3-vuotiaan tyttären huonetta kuvattiin näin: ”Lastenhuoneessa sängyt on sijoitettu eheälle seinälle
peräkkäin, keskivaiheilla pieni yöpöytä. Ikkunaseinällä ompelukone. Keskilattialla on laatikollinen askartelupöytä, jonka toisessa päässä on hyllykkö. Toinen pinnatuoli on punainen, toinen sininen. Verhot ovat
sinivalkoraitaiset. Matto on pirteäraitainen riepumatto.” (KK 3/1950, 32, k1.) Värityksessä suosittiin jo
perusvärejä, mutta kalusteita oli vähän, ja niitä myös kuvailtiin vastauksissa niukasti.
Tyyppiesimerkki 1950-luvun puolivälin lastenhuoneen sisustuksen värityksestä on Kysykää me vastaamme
-palstan vastaukseen laadittu kuvaus yksivuotiaan pojan huoneesta. Tässä esimerkissä näkyvät jo selvät
suuntaviivat lastenhuoneen sisustuksesta ja värinkäytöstä: ”Ikkunan edessä on matalalle asennettu piirustuspöytälevy, joka on päällystetty kirkkaan sinisellä muovikäsittelyllä. Levy nostetaan myöhemmin kahden
laatikoston avulla kouluikäisen lukupöydäksi. Levyn viereisellä seinällä on liitupiirustustaulu. Toisella seinällä
neljä kappaletta seinäkirjahyllyjä, joita alussa käytetään lelujen säilytystilana ja myöhemmin kirjahyllynä.
Pyöreä matala pöytä on linolipintainen ja jakkarat ovat kirkkaan punaiseksi maalattuja. Vuodepeite on
kirkkaan keltainen. Kirjavat riepumatot peittävät lattian. Verhokangas on punapohjaista painettua iloista kangasta, verholista maalataan valkoiseksi. Piirustuspöydän yläpuolella seinällä on pellavakangasvarjostiminen
31 Punapohjaista iloista kangasta (KK 1/1955, 35, k2); somistettu punaisilla iloisilla kuvioilla (KK 1/1951, 32, k2); puna-valkeaku32
33
34
35
36
37

vioitua kangasta (KK 3/1954, 35,k1; KK 6/1956, 38, k1); punakuviollista (KK 1/1955, 35, k3); puna-valkoruudullista kangasta
(KK 4/1955, 4, 6, k3); punaiset verhot (kysyjän vanhat) (KK 1/1956, 42, k3).
Sini-valkea-punakuvioiset, käsinpainettua lapsille tarkoitettua kangasta (KK 4/1955, 4, K2)
(KK 1/1951, 32, k2); iloiset sini-valkoruudulliset (KK 1/1951, 33, k3); siniruudullinen markiisikangas (KK 4/1955, 4, 6, k3).
Yksiväriset kirkkaansiniset (KK 1/1955, 35, k3); sinien huopa (toisessa kerrossängyssä punainen huopa) (KK 5/1955, 4, k1).
Kirkkaan punaiset (KK 4/1955, 4, k2); punainen huopa (toisessa kerrossängyssä sininen huopa) (KK 5/1955, 4, k1).
Kirkkaan keltaisia (KK 1/1955, 35, k2); keltaisella pohjalla kapeat valkoiset raidat (KK 1/1956, 42, k3).
(KK 1/1951, 32, k2); iloiset raidalliset räsymatot (KK 1/1951, 33, k3); kirkasraitainen riepumatto (KK 4/1952,41, k1); keltainen
yksivärinen riepumatto (KK 3/1954, 35, k1); punainen riepumatto (KK 4/1954, 36, k3); siniharmaa karvalanka- tai riepumatto
(KK 4/1955, 4, 6, k3); kirjavat riepumatot (KK 1/1955, 35, k2); kelta-valko-siniraidallinen riepumatto (KK 1/1955, 35, k3);
iloisenväriset riepumatot (KK 4/1955, 4, k2); kirkasvärinen riepumatto (KK 1/1956, 42, k3); puna-valkea-kelta-siniraidalliset
riepumatot (KK 2/1956, 36, k2); yksivärinen sinivihreä riepumatto (KK 6/1956, 38, k1).
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seinään kiinnitetty valaisin ja keskivalopisteessä yhdistetty paikallis- ja yleisvalaisin, väriltään valkoinen.
Seinäpaperit ovat vaaleapohjaiset, sinipilkulliset.” (KK 1/1955, 35, k2.) Kirkkaat perusvärit punainen, sininen
ja keltainen toistuvat lastenhuoneen sisustuksissa. Värit ovat samat, mutta niiden sijoittelu huoneessa
vaihtelee. Valistavissa artikkeleissa ei näytä toteutuvan ehdotus, että kalusteet lakattaisiin maalaamisen
sijaan, jotta kolhiintuminen ei näkyisi, ja sen sijaan jokin seinistä maalattaisiin kirkkaalla värillä. Kirkkaat
värit sijoitetaan tekstiileihin ja kalusteisiin, ja seinät pysyvät vaaleansävyisinä. Sisustamisessa oltiin varovaisia. Voimakkaat värit sijoitettiin pieniin yksityiskohtiin ja kalusteisiin ja näin voimakkaiden värien tuominen
tilaan tuli edulliseksi. Esimerkiksi lattiamateriaalin vaihtaminen kirkasväriseksi olisi ollut jo huomattavasti
suurempi ja kalliimpi vaihtoehto. Jos lopputulos ei olisikaan miellyttänyt silmää, kokonaisuuden muuttaminen olisi ollut työlästä. Pieniä yksityiskohtia oli helppo itse maalata vain maalipurkin hinnalla, sillä työ
oli itse tehtynä ilmaista.
Seuraavassa on erillinen luku tytön huoneen värityksen erityispiirteistä. Katsoin erillisen luvun tarpeelliseksi, sillä väritysmieltymykset muuttuvat lapsen kasvaessa. Tytön huoneen värityksestä saivat pienten
lasten huoneen kirkkaat perusvärit jäädä pois. En ole kirjoittanut erillistä lukua pojan huoneen värityksestä, sillä Kaunis Koti -lehdessä poikien huonetta kuvattaessa värityksestä ei ole mainintoja, vaan kuvaukset keskittyvät toimintoihin. Tekstiaineiston pohjalta ei siten synny selvää käsitystä siitä, mihin suuntaa
pojan huoneen väritys kehittyy. Tästä hahmottamattomuudesta on esimerkkinä kuvaus 8-vuotiaan pojan
huoneesta vuodelta 1950: ”Vuoteena on olohuoneen hetekan alaosa – päiväpeite ruiskukan sininen. Pienen
rottinkituolin irtotyyny on vadelmanpunainen. Ikkunan ääressä on lasten yhteinen työpöytä jakkaroineen
ja vieressä lelukaappi. Yleisvalaistuksen lisänä on pieni pisaralamppu, jonka voi kääntää joko vuodetta
tai pöytää valaisemaan. Ikkunaverhon ”kappa” voisi olla samaa puna-valkoruutuista pumpulikangasta kuin
jakkaroiden irtotyynyt ja sohvatyyny. Oven viereen on sijoitettu ompelukone. Seinät on maalattu aivan
vaaleankeltaiseksi.” (KK 2/1950, 32, 34, k1) Pojan huoneen sisustuksessa on piirteitä pienempien lasten
huoneen iloisesta värityksestä, mutta mikään ei tässä kuvauksessa kieli koulupojan toiminnallisista harrastuksista. Ompelukoneen sijoittaminen pojan huoneeseen viittaa siihen, että myös äiti vietti aikaa pojan
huoneessa ommellen. Toiminnan merkitys ja pojan aktiivisuuden suuntaaminen olivat keskiössä, ja sisustuksen värikysymykset saivat jäädä vähemmälle huomiolle.
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Tytön huoneen värityksen erityispiirteitä
”Tyttärien huoneen sisustaminen on siitä hankalaa, huokasi muuan äiti, että väkisinkin tahtoo tulla makuasioista eri mieltä, kun tyttäret usein vielä kulkevat romanttisuuden vaikutuskentässä ja hoipertelevat hyvän
ja huonon maun reunamailla. Eiköhän äidin kuitenkin liene viisainta järjestää pääasiat oman käsityksensä
mukaisiksi sillä lailla tyttärien kanssa neuvotellen, että lopputulos johtaa ennalta arvattuun päämäärään.
Mutta oma huone ei ole oma huone, ellei siellä myös oma tahto pääse vallitsemaan, ja silloin on äidin pikkuseikoissa syytä ummistaa silmänsä.” (Partio KK 3/1955, 19.) Kommentista päätellen tyttöjen huoneen väritys oli luonteeltaan muuta kotia hempeämpi eikä välttämättä täyttänyt aikuisen hyvän maun vaatimuksia.
Pienten lasten huoneille ominaiset kirkkaat värit saivat väistyä murrosiän kynnyksellä tyttöjen huoneesta.
Tyttären mielessä ikimuistoisiksi mainitaan omaan huoneeseen itse valittujen ja itse maalattujen huonekalujen värit. Näiden kuvaillaan olevan esimerkiksi ”posliinin sinisiä, ruohonvihreitä, luunvalkeita tai vaikkapa
vaaleanpunaisia” (Partio KK 3/1955, 19). Värin nimitykset eivät liittyneet pelkästään luontoon tai luonnonilmiöihin, vaan nimiä assosioitiin myös muihin asioihin.

Kuva 292. Toimituksen näkemys romanttisesta tyttöjenhuoneesta.

Kahden kouluikäisen tyttären huonetta kuvataan seuraavasti: ””Hetekat” olemme sijoittaneet huoneen
vastakkaisille seinille. Ikkunan ääreen sijoittaisimme kaksi pientä luonnonväristä kirjoituspöytää. Työtuoleina ovat punaisella markiisikankaalla päällystetyt pikkutuolit. Artek-hylly on sijoitettu ikkunanpuoleiselle
seinälle ja toinen vastaavanlainen hylly voitaisiin sijoittaa seinälle oikeanpuoleisen työtuolin taakse. Peilipöydän tuoleineen olemme asettaneet toisen sängyn päätyyn. Vuodepeitteet sinistä valkopilkullista kangasta,
mattona keltainen riepumatto. Huoneen verhot harmaa-valkoista kuvioitua kangasta. Huoneen valaisimena
on kangasvarjostiminen riippuvalaisin, työpöydällä on kaksi riippuvalaisinta. Ompelukoneen olemme sijoittaneet oven viereen.” (KK 4/1953, 4–6, k1.) Tytön huoneen hetekan päälliseksi suositeltiin toisessa vastauksessa tummansini-valkoraitaista kangasta ja nojatuolit ehdotettiin päällystettäväksi vaaleanharmaalla
kankaalla.38 Toisaalla tytön huoneesta mainitaan, että väritys oli vaalea ja tehosteena oli istuintyynyissä
vadelmanpunaista39 Nämä kouluikäisten tyttöjen huoneen sisustukset edustavat toimituksen aikuisempaa
makua, josta on karsittu turhat romanttiset imelyydet, joita Airi Partio edellä kauhistelee. Lopputulos on
varmasti vanhempiakin miellyttänyt, hillityn naisellinen ja hyvän maun mukainen. Partion kommenteista
päätellen tyttärien romantiikannälkä oli kuitenkin hyvää makua kovempi, joten maunmuokkaukselle oli
sijansa. Tytöille tarjottiin esikuviksi myös selkeää muodoiltaan ja väreiltään pidättyvämpää linjaa.
Lasten asuinolojen parantaminen ja käytännöllisyys olivat jälleenrakennuskauden sisustuskeskustelussa
etusijalla. Makukysymyksistä ei lastenhuoneiden yhteydessä juuri puhuttu. Vain tyttöjen tarve romant-

Kuva 293. Hyvän maun mukainen tyttöjenhuone.

38 Lisäksi mainitaan, että heteka pöytä ja kaksi nojatuolia muodostavat seurusteluryhmän (KK 4/1950, 30, k1).
39 (KK 3/1951, 32, k1); tytön huoneessa vadelmanpunaisella verhottu nojatuoli ja kirjoitustuolina valkoiseksi maalattu pinnatuoli,

jossa vadelmanpuna-valkoruutuisella kankaalla verhoiltu irtotyyny (KK 4/1950, 30, k1).
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tisempaan väritykseen herättää keskustelua hyvästä mausta ja sen rajoista. Selitystä tälle romantiikannälälle etsitään nuorten vielä kypsymättömästä mausta, joka vaatii äidin hienovaraista, mutta varmaotteista
ohjailua. Keskustelu tyrehtyi tähän, sillä ilmiö ei ollut laajempi, ja maunmuokkaus voitiin hoitaa perheen sisällä. Tyttöjen huoneen makukysymyksen tarkastelun voi myös nähdä yleisemmin hyvän maun linjauksena.
Jos tyttöjen romanttisuuteen taipuvainen maku tulkitaan iästä johtuvaksi kypsymättömyydeksi, aikuisten
kohdalla tällaista takaporttia ei ollut, vaan mieltymyksen katsottiin väistämättä johtuvan huonosta mausta.
Tyttöjen huoneen sisustuksen väritys toimi varottavana esimerkkinä, jolle ei ollut sijaa aikuisen hyvän maun
kentässä.

280

4.5 Lastenhuoneen väritys

4.5.3 Lastenhuoneen makukysymykset
Lastenhuoneen kehittymisen taustalla olivat tuntuvat väestöpoliittiset toimet. Neuvonnalla oli keskeinen
merkitys Väestöliiton toiminnassa. ”Lapsen sopen tulee olla valoisa ja suojaisa paikka, vaikka asunto olisi
pieni.” Ajan vaatimattomuutta ja pienin askelin etenevää valistusta kuvaa Eila Jokelan viittaus Lastenlinnan40 johtajattaren Agnes Sinervon näkemykseen, että lapselle ei tulisi varata pimeää leikkinurkkaa keittokomeron tuntumasta, vaikka se olisi äidin askareita lähellä. Sinervo painottaa myös, että lapsen toiminnan tarve tulee myös tyydyttää eli koti tulee järjestää siten, että lapsen ei tarvitse jatkuvasti varoa eikä
häntä tarvitse koko ajan kieltää. (Jokela, KK 4/1951, 24.) Lapsen aseman korostaminen järkevöitti kodin
sisustusta. Enää ei ollut modernia komentaa lasta jatkuvasti, vaan kodin sisustus tuli järjestää lapsen ehdoilla. Tarkoituksenmukaisuuden estetiikan hengessä äitejä ohjeistettiin myös käsitöissä palvelemaan lapsen
etua: ”Perheenemäntien olisi hyödyllisempää harjaantua ompelemaan tarkoituksenmukaisia, iloisenvärisiä
tuolinsuojuksia kuin tekemään taidokkaita koruompelutöitä.” (KK 1B/1948, 30.) Vain tarkoituksenmukainen oli kaunista. Itseisarvoisen visuaalisen esteettisyyden tavoittelu leimattiin turhamaisuudeksi, jos sisältökysymykset ontuivat.
Pelkkä tila ei riittänyt, vaan se tuli myös sisustaa viihtyisästi ja tarkoituksenmukaisesti. Tarvittaessa viihtyisyydestä hieman tingittiin, jos puhtauden ja kestävyyden vaatimusten arveltiin jäävän täyttymättä. ”Niissä
onnellisissa tapauksissa, joissa lapsille voidaan antaa oma huone, on sen oltava aurinkoinen. Ikkunoita ei
pidä peittää paksuilla verhoilla, värikkäät eläin- tai kukkakuvion somistetut pumpuliuutimet ovat parhaat.
Nekin on vedettävä ikkunoiden sivuun, että valo pääsee vapaasti huoneeseen. Seinäpinnat maalataan helein
värein tai katetaan pesun sietävällä öljypaperilla. Lattia peitetään korkkimatolla tai jos se on puupintainen,
on käytännöllisintä lakata se. Yleensä lastenhuoneessa kaiken tulee olla helposti puhdistettavaa. Lattialle
ei koskaan pitäisi levittää mattoja lasten kiusaksi ja pölyn kokoajaksi. Valaisimet suojataan metalliverkolla,
jotta ne kestävät pallojen iskut.” (Jokela, KK 4/1951, 24.) Huonekalut tuli lakata, sillä maalattujen huonekalujen pelättiin kolhiintuvan helposti ja muuttuvan epäsiistin näköisiksi. Sirkka Tarumaa pitää tapetoituja
seiniä liian arkoina lastenhuoneeseen. Erityisen arveluttavina hän pitää satuhahmoisia lastentapetteja, joista
arvelee lapsen jopa kärsivän. (Tarumaa, KK 4/1953, 28–29.) Valoisuus ja iloisuus sekä helppo puhdistettavuus olivat tunnusomaisia hyveitä lastenhuoneen sisustuksessa. Tämä Eila Jokelan kuvaus ideaalista lastenhuoneesta havainnollistaa hyvin ajalle tyypillistä suhtautumista lasten tekemisiin: kun virallisesti ei ole enää
ajanmukaista jatkuvasti kieltää lasta tekemästä, toimimasta ja koskemasta, niin on varauduttava pahimpaan.
Mutta Jokelan ehdoton mattokielto ja metalliverkoin suojatut valaisimet edustavat puritaanista äärilinjaa
ajan puheessa. Jokelan ohjeiden mukaisia suojautumisvinkkejä ei esiinny Kysykää me vastaamme -palstan
Kuva 294. Satuhahmoiset lastentapetit arveluttivat arkkitehtikunnan edustajaa.
Tove Janssonin suunnittelema Muumiaiheinen tapetti.

40 Olen muuttanut tekstiin uuden kirjoitusasun. Vanha kirjoitusasu on Lasten Linnan.
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ohjeissa eikä muidenkaan Kaunis Koti -lehden asiantuntijoiden artikkeleissa. Helposta puhdistettavuudesta
kyllä muistutettiin, mutta maalattuja huonekaluja ja mattoja suositeltiin kysyjien lastenhuoneisiin.
Lastenhuoneiden väritykset olivat selkeästi kirkkaampia kuin muiden kodin huonetilojen väritykset. Lastenhuoneen väritys ja siihen liitetyt määreet valoisa, suojattu ja iloinen olivat linjassa jälleenrakennuskauden tulevaisuuteen suuntautuneen optimismin kanssa, jonka kuvaksi värit muodostuivat. Rauha, lämpö
ja tulevaisuuteen katsova myönteinen asenne kuuluivat väri-sanaan liittyviin mielikuviin. Lasten, pienten
ihmisten, tulevaisuuden aikuisten tilojen ja kasvuympäristön väritys rakennettiin konkreettisesti positiivisuutta ja tulevaisuudenuskoa viestivistä kirkkaista perusväreistä.
Lastenhuoneet suunniteltiin hyvin tarkoituksenmukaisesti vastaamaan lapsen ja kasvavan nuoren tarpeista
koko sen ajan, kun hän asui kotona. Kalusteiden tuli voida kasvaa lasten mukana: leikkipöytä korotettiin
sokkelien tai korkeampien laatikostojen avulla koulupöydäksi. Lastenhuoneessa ei ollut mitään turhaa.
Tyhjää, kalustamattoman tilan merkitystä korostettiin. Huoneessa piti olla tilaa liikkua ja leikkiä. Lastenhuoneella saatettiin viitata sekä pikkulasten että nuorison asuttamaan tilaan kotona. Vanhempien lasten
makuuhuonetta kutsuttiin usein tyttöjen tai poikien huoneeksi. Kaunis Koti -lehden teksteissä käsitteiden
lastenhuone tai poikien- ja tyttöjenhuone välille ei kuitenkaan aina tehty selkeästi eroa ikäryhmän tai sukupuolen perusteella. Tarkastelussani erotan lastenhuoneeksi kutsumani pienten lasten huoneet ja isompien
lasten tyttöjen ja poikien huoneet siinä määrin, kun aineistoni antaa siihen mahdollisuuden.
Tyttöjen huoneessa hallitsevana piirteenä on itse tekeminen. Vanhoista huonekaluista verhoilemalla tai
maalaamalla tai uusia itse nikkaroimalla perheen murrosikäinen tytär saattoi harjoitella kodin sisustusta
ja samalla muokata huoneestaan mieleisensä. Artikkelien perustella tyttären romanttiseen väriskaalaan
taipuva maku aiheutti ristiriitoja kypsemmän maun omaavan äidin kanssa. Remontoinnin jälkeen toiminnat keskittyivät hillitympään toimintaan, kuten lukemiseen ja kirjoittamiseen. Poikien huoneen ulkoasu
värityksestä puhumattakaan ei teksteistä välittynyt. Poikien huoneessa keskeisellä sijalla oli luoda tilat
monipuoliselle harrastamiselle.
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4.5.4 Lastenhuonekysymykset ulkomailla
Lastenhuoneen ulkomaalaiset vaikutteet tulivat Suomeen pääasiassa Ruotsista. Ruotsi oli maantieteellisesti
ja kulttuurisesti meitä lähellä. Apua ja esikuvia etsittäessä katseet oli totuttu kääntämään läntiseen naapurimaahamme.41 Ruotsi oli säästynyt sodilta, ja naapurimaamme asukkailla oli taloudelliset edellytykset
panostaa kodin lastenhuoneen sisustukseen. Ruotsalaisen nuorenparin lastenhuoneen sisustusta kuvataan
vuonna 1948 seuraavasti: ”Jos huoneisto on niin tilava, että siinä on erillinen lastenhuone, on sen kalusto
tavallisimmin mitä yksinkertaisin, mutta käytännöllinen, helposti puhtaana pidettävä ja kaikki vartavasten
lasten oleilua varten valmistettu. Mutta ennen kaikkea: paljon värejä, kirkkaita värejä, iloisia värejä, auringon värejä silloinkin, kun aurinko itse on kuukausia piilossa.” (Reijonen KK 1B/1948, 22.) Tätä kuvausta voi
pitää esikuvallisena, sillä samaan tapaan luonnehdittiin myös suomalaisia lastenhuoneita sitten kun taloudellinen tilanne salli panostaa lasten omaan soppeen.
Arjen asumista pidettiin Ruotsissa yleisestikin kunniassa. Ruotsalainen arkkitehti Hakon Ahlberg oli kutsuttu juhlapuhujaksi Suomen Arkkitehtiliiton 60-vuotisjuhlaan vuonna 1952. Hänen esitelmänsä aiheena oli
”Arkipäivän arkkitehtuuria” (Vardagens arkitektur) (Ahlberg, Arkkitehti 5/1952, 80). Esitelmässään hän hyvin
vakuuttavalla ja herkällä tavalla käsitteli arjen ja arkkitehtuurin suhdetta ja arkeen panostamisen tärkeyttä.
Hän ei maininnut puheessaan erityisesti lasten asumista, mutta painotti arjen arvokkuutta ja kosketusta
arjen ihmiseen.
Teoksessa Vårt vackra hem liputetaan yksinkertaisten ja kestävien, lasten mittakaavaisten huonekalujen
puolesta. Tosin niiden saatavuuden todetaan olevan ongelmallista, sillä vuokra-asunnoissa ei ole tilaa erilliselle lastenhuoneelle, ja vain keskisuuressa tai suuressa villassa on tilaa erilliselle lastenhuoneelle. Lastenhuoneen kalusteiksi suositeltiin leikki- ja läksyjenlukupöytää, kerrossänkyä ja matalaa laatikosto–kaapistokokonaisuutta leikkivälineille sekä Windsor-tyyppistä tuolia istumiseen. Kaikki huonekalut esitetään kuvissa
puunvärisenä eikä tekstissäkään puhuta mitään maalaamisesta. Kirjassa ei tarkastella lasten huoneen sisustusta tai väritystä, vain huonekaluja. Liitutaulu kuului myös lastenhuoneen sisustukseen. (Ullrich 1949,
60–61.) Bo i eget hus teoksessa käsitellään perusteellisesti eri-ikäisten lasten tarpeet ja erityistä huomiota
kiinnitetään nukkumisjärjestelyihin ja lastenhuoneen sijaintiin suhteessa pesu- ja wc-tiloihin. Sirkka Tarumaa on Kaunis koti -lehden artikkeleissa ollut hyvin pitkälle Larssonien linjoilla. (Larsson & Larsson, 1950,
31–37.)
41 Esimerkiksi jälleenrakentamisen ensimmäisen vaiheen tapahtumia oli 2 000:n niin sanotun ruotsalaistalon eli naapurimaasta

lahjaksi saatujen, esivalmistettujen ja puisten yhdenperheentalojen pystyttäminen asutuskeskuksiin ja maaseudulle vuonna
1940. Rakennusten arkkitehtisuunnittelu oli suomalaista, sillä esimerkiksi Helsingin Pirkkolaan pystytetyt talot oli suunnitellut Lauri Pajamies. (Korvenmaa 1992, 113-114.) Tässä tapauksessa Ruotsin apu oli puhtaasti aineellista ja sisältö oli suomalaista alkuperää. Arjen asumisen sisällöllisiin kysymyksiin osattiin kuitenkin paneutua myös naapurimaassa.
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Kuva 295. Lena Larssonin suunnittelemia lastenhuoneen muuntuvia kalusteita.

Tukholmassa vuonna 1955 pidetyn H55 asuntonäyttelyn lastenhuoneiden sisustuksista Kerttu Niilonen
nostaa esiin parhaisiin kuuluneen ”Hem i Sverige” -talon lastenhuoneen, jonka ”– – maalaamattomasta
puusta valmistettu kalustus on Lena Larssonin suunnittelema. Sen yksinkertaiset, mutta lapsia ajatellen
oikein mitoitetut ja suunnitellut esineet suovat lasten toiminnalle ja heidän mielikuvitukselleen runsaasti
pelivaraa ja tarjoavat mahdollisuudet mitä erilaisimpiin ja vaihtelevampiin leikkeihin olipa sitten kysymys
talosilla olosta tai autolla ajamisesta.” (Niilonen, KK 4/1955, 30.) Niilonen syventää H55-näyttelyn lastenhuoneen kuvausta toisessa artikkelissaan seuraavasti: ”Lastenhuoneen kalusto oli kokoonpantu kolmea eri
tyyppiä olevista osista, jotka suovat lapsille mahdollisuuden mitä erilaisimpiin rakennelmiin ja mitä moninaisimpiin leikkeihin. Myös pitkä lastenvuode, joka on tarkoitettu kahdelle lapselle edusti uutta tyyppiä ja
sopeutuu helposti kasvavien lasten mukaan kaikkina lapsuusvuosina. Seinässä oleva levy paperinukkien,
kuvien ja muitten rakkaitten esineitten kiinnittämistä varten oli eräs huoneen hauskoista yksityiskohdista.”
(Niilonen KK 5/1955, 13.) On hämmästyttävää, että Niilonen ei kritisoinut Larssonin kahdelle lapselle
tarkoitettua ylipitkää vuodetta, vaikka se oli vastoin Väestöliiton ohjetta, jonka mukaan jokaisella lapsella
tuli olla oma vuode. Toisaalta Niilonen kuvaa ylipitkän lastenvuoteen edut tarkoituksenmukaisuutena, joka
pyhittää ratkaisun. Suurnäyttely H55:n merkitys suomalaisen lastenhuoneen kehitykseen on luonteeltaan
enemmän jo tunnettuja piirteitä vahvistava kuin esikuvallinen, sillä lähes kaikki Kerttu Niilosen mainitsemat
piirteet ja kuvaukset on esitelty lehden sivuilla jo useaa vuotta aiemmin Eila Jokelan ja Sirkka Tarumaan
artikkeleissa. Ruotsin vauraampi taloudellinen tilanne soi paremmat mahdollisuudet kehitellä lasten kalusteita ja tarjosi tuotteille myös laajemmat markkinat maassa, josta löytyi myös ostovoimaa.
Kaunis koti -lehdessä on ruotsalaisten lastenhuoneiden sisustusta käsittelevien artikkelien lisäksi vain yksi
englantilaista ja yksi amerikkalaista lastenhuoneen sisustusta kuvaava artikkeli. Pohjoismaiden ulkopuolelta
löytyi hyvin niukasti erityisesti lastenhuonetta käsitteleviä artikkeleita.

Kuva 296. Englantilaisten poikien lastenhuoneen ”kasvavat” tuolit kuvassa
vasemmalla.

Eila Jokela käyttää vuodelta 1951 peräisin olevan artikkelinsa ”Asiallisuutta lastenhuoneeseen” kuvituksena
Englannin suurmessuilla esiteltyä huonetta. Artikkelin kuvatekstissä sanotaan: ”Kahden pojan huoneen
huonekalut on taitavasti suunniteltu ”kasvaviksi”. Siten esim. tuolin istuimen voi nostaa käsipuiden varaan
ja silloin on saatu ison pojan tuoli. Samoin pöydän levyn voi nostaa. Kaksoisvuoteen toisen puoliskon voi
päivän ajaksi työntää toisen alle.” (Jokela KK 4/1951, 25.) Jokela ei kommentoi artikkelissaan tätä kuvatekstiä. Käsittelemistäni teksteistä ilmenee, että Suomessa ihannoitiin ajatusta irtokalusteiden ”kasvamisesta”
linjassa lapsen fyysisen kasvun ja tarpeiden mukana. Tämä muuntelun ajatus oli tarkoituksenmukaisuutta
ja taloudellisuutta puhtaimmillaan. Kaikki Englannin suurmessuilla esitelty ei silti läpäissyt tiukkaa seulaa.
Samaisen artikkelin toisen valokuvan kuvateksti on kriittisempi: ”4-vuotiaan englantilaisen tytön huone
on saanut nukkemaisen pienet huonekalut ja kaksi paksua nallemattoa. Sänky on epäkäytännöllinen sikäli,
että vuodevaatteet on päivän ajaksi nostettava komeroon.” (Jokela KK 4/1951, 25.) Tarkoituksenmukai284
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suus asetettiin aina etusijalle. Vaikka englantilaisen tytön huoneen sisustus selvästi viehättikin Eila Jokelaa,
epätarkoituksenmukaiset yksityiskohdat ja ratkaisut nollasivat visuaalisesti antoisan kokonaisuuden. Epätarkoituksenmukainen ei voinut olla kaunista.
Amerikkalaisiakin ideoita esiteltiin Kaunis Koti -lehdessä, mutta ne eivät saaneet kannatusta. Sirkka Tarumaan esittelemän amerikkalaisen lastenhuoneen seinät ovat täynnä kiintokalusteita ja kalusteettomat
paikat on verhottu suurilla kiinnityspinnoilla tai piirustustauluilla. Keskilattialla eo ole kalusteita, mutta
sekin on aktivoitu suurikokoisin geometrisin kuvioin. (Tarumaa, KK 4/1954, 29.) Taloudelliset tekijät saattoivat olla suurin syy siihen, että amerikkalaiset vaikutteet eivät juurtuneet suomalaiseen lastenhuoneeseen:
huoneessa oli enemmän kiintokalusteita kuin aravakaksiossa kaappeja yhteensä. Säilytystilaa arvostettiin,
mutta olisikohan suomalaislapsilla keskimäärin ollut edes niin paljon leluja ja vaatteita, joilla täyttää kaikki
nuo amerikkalaisen lastenhuoneen kaappien hyllymetrit? Toisaalta myös sisällöllisesti askeettisempi linja
sopi jälleenrakennuskauden tarkoituksenmukaisuuden ilmapiiriin, koska ei ollut soveliasta pröystäillä.
Sveitsiläisessä Möbel und Wohnraum -teoksessa on kuvattu muutamia lastenhuoneen sisustuksia, joissa
on lasten mittakaavaisia, puu- ja metallirunkoisia istuimia sekä matalia kaapistoja. Valokuvien ja pelkkien
kuvatekstien perusteella lastenhuone ei hahmotu vielä asuinhuoneiden joukossa omaksi tyypikseen. (1947,
146–150.) Hollantilaisessa De kunst van het wonen -kirjassa on oma lukunsa Kinderkamer, joka on omistettu
lastenhuoneille. Kappaleen kuva-aineiston lastenhuoneet on mitoitettu suurille lapsiryhmille, ja niistä tulee
ennemminkin mieleen lastentarha. Muissa kuvissa on keskitytty lähinnä kiintokalusteisiin, kuten pesuallaskalusteeseen tai säilytyskalusteisiin. Luvussa on tarkasteltu pienten lasten ohella myös isompien lasten
makuuhuoneita. (Kuyper 1947, 134–135).

285

Jälleenrakennuskauden kaupunkikodin väritys

4.5.5 Kokoavasti lastenhuoneen värityksestä
Kodin optimistisin väritys löytyy lastenhuoneesta. Lastenhuoneeseen sijoitettiin kodin kirkkaat perusvärit:
sininen, punainen ja keltainen sekä lisäksi hieman vihreää. Lastenhuoneen synnyn juuret ovat tiukasti jälleenrakennuskaudella, mutta täyteen kukkaansa lastenhuoneen sisustuksen typologinen kehitys ja värityksen vakiintuminen pääsivät vasta teollisen rationalismin kynnyksellä, 1950-luvun puolivälissä.
Arkkitehtien ja sisustustoimittajien tavoissa antaa ohjeita värinkäytöstä oli eroja. Arkkitehdit ja kysymyspalstan vastauksia laatineet toimittajat olivat kirkkaiden perusvärien42 osalta samoilla linjoilla, mutta värien
sijoittelussa näkemykset erosivat toisistaan. Arkkitehdit olisivat halunneet värit tilan pintoihin, mutta sisustustoimittajat neuvoivat sijoittamaan värit yksityiskohtiin ja tekstiileihin. Arkkitehtien linja lastenhuoneiden
sisustuksissa oli pelkistynyt, äärimmäisen käytännöllinen, jopa karu. Toimittajat suosivat vastauksissaan
runsaampaa ja samalla epäkäytännöllisempää sisustamisen tapaa. Maalattujen huonekalujen kolhiintumisesta ja mattojen likaantumisesta ei vastauksissa varoiteltu samaan tapaan kuin arkkitehtien artikkeleissa.
Arkkitehtien neuvot olivat mahdollisimman käytännöllisiä, ja mitään turhamaista ei sallittu. Tapettien satuaiheiset kuvatkin olivat liikaa arkkitehdeille. Värikkäissä pinnoissa oli riittävästi iloisuutta lapsille. Arkkitehtien ote oli selvästi rationaalimpi kuin sisustussuunnittelijoiden romanttisen suuntaan taipuva linja, jossa
mukavuus ja viihtyisyys ohittivat arkkitehtien asettamat periaatteelliset kysymykset. Erimielisyyttä vanhojen huonekalujen käytöstä uusissa lastenhuoneissa ei päässyt syntymään, sillä lastenhuone oli typologisesti
uusi eikä vanhoja huonekaluja ollut painolastina43. Ajan henki oli, että aikuisille tarkoitettuja huonekaluja ei
lasten mittakaavaan sopimattomina voinut huoneeseen sijoittaa.
Tarkastelemastani aineistosta nousee esiin kaksi erilaista väreistä puhumisen tapaa: assosiatiivinen ja eiassosiatiivinen. Vielä 1950-luvun alkupuolelle asti värien nimityksiin liitettiin lähes poikkeuksetta assosiatiivisia, luontoon ja sen ilmiöihin liittyviä lisämääreitä, kuten vadelman- tai karpalonpunainen tai auringonkeltainen. Vuosikymmenen puoliväliin mennessä näitä lisämääreitä ei enää käytetty, vaan puhuttiin enää
kirkkaan punaisesta tai sinisestä, jotka edelleen kantoivat optimistista mielikuvaa mukanaan, mutta eivät
enää hakeneet assosiaatioita luonnosta tai sen ilmiöistä. Jälleenrakennuskauden romanttinen jakso ei ehtinyt juurikaan koskettaa lastenhuoneiden väritystä. Huoneen typologinen hahmottuminen ajoittuu 195042 Kirkkaita perusvärejä aineistossani ovat sininen, punainen, keltainen ja harvemmin mainittu vihreä. Kuviollisissa tekstiileissä

joko pohjavärinä tai kuviona oli valkoinen.

43 Vertailukohtana voi mainita, että esimerkiksi vanhempien päämakuuhuoneen perinteiset tyylikalustot ehdotettiin yleensä vaih-

dettavaksi nykyaikaisempiin ja sirompiin kalusteisiin. Perusteena käytettiin uuden asuntokannan huoneiden pientä kokoa. Lastenhuoneissa saattoi olla vanha, keltaiseksi maalattu pinnatuoli tai kirkkaan punaisella kankaalla verhoiltu nojatuoli. Vanha
aikuisten mittakaavaa oleva tuoli oli siis saanut uuden, lastenhuoneeseen sopivan verhoilu- tai maalipinnan. Arkkitehdit ja
sisustustoimittajat olivat yleensä yhtä mieltä kalusteiden vaihtamisesta.
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luvun puolivälin tienoille, jolloin rationaalin modernin ihanteiden mukainen värinkäyttötapa oli jo vallannut
jalansijan takaisin romanttiselta modernilta.
Maalatun puun käytön lisääntyminen näkyy lastenhuoneiden sisustuksissa 1950-luvun puolivälin tienoilla.
Kalusteita kehotetaan tuolloin ostamaan puuvalmiina ja sitten maalaamaan ne itse halutun värisiksi. Puuvalmiin kalusteen olisi voinut myös lakata, mutta näin ei tehty. Siirtyminen puunvärisistä kalusteista enemmän maalattujen kalusteiden suuntaan oli havaittavissa samoihin aikoihin kuin väriennimityksissä tapahtui
muutos assosiatiivisista ei-assosiatiivisten väriennimitysten suuntaan. Vielä 1940- ja 1950-lukujen taitteessa
luonnonväristä puuta suosittiin. Lastenhuoneissa maalatun puun käytön lisääntyminen saattoi siis ilmentää
teollisen rationalismin alkua: puisia pintoja haluttiin maalata kirkkain perusvärein. Tälle vastakkaisilmiönä
tai tietynlaisena kuriositeettina olivat tyttöjen huoneen yltiöassosiatiivisin värein maalatut kalusteet, joiden
mielleyhtymät eivät viitanneet pelkästään luontoon ja sen ilmiöihin, kuten esimerkiksi ”posliininsininen”.
Puupinnan maalaamisen voi tulkita myös vaurastumisen merkiksi. Vuosikymmenen taitteessa oli hyödynnettävä luonnonmateriaalien omia värejä, mutta kun ajat paranivat, maalipinnat alkoivat kiehtoa.
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Kuva 297. Tällaisena esiteltiin talonpoikaiskodin tupa.

Tarkastelen maaseutukodin väritystä sekä pysyvän että väliaikaisen maaseutuasumisen näkökulmasta. Suomen ammatissa toimivasta työikäisestä väestöstä noin puolet työskenteli sodan jälkeen maa- ja metsätaloudessa. Maatilojen määrä kasvoi vuoteen 1959 asti1. Suurimmalla osalla kaupungeissa asuvista ja työskentelevistä asukkaistakin juuret olivat tiiviisti maalla. Kesäasunto oli jo aiemmin kuulunut varakkaiden
kaupunkilaisten etuoikeuksiin. Jälleenrakennuskaudella yleistyi ajatus vaatimattomasta kesämökistä tai
saunamökistä. Työssäkäyvän kaupunkilaisenkin oli mahdollista hankkia loma-asunto, jossa saattoi viettää
perheen kanssa kesälomaa maaseudun rauhassa. Lauantait olivat vielä tuolloin työ- ja koulupäiviä, joten
viikonloppuisin mökille ei ehditty.
Väliaikainen maaseutuasuminen oli hyvin esillä sekä Kaunis koti- että Kotiliesi-lehdessä, ja Arkkitehti-lehdessäkin julkaistiin laaja saunamökkejä esittelevä numero vuonna 1952. Lomamökin rakentaminen ja sisustaminen olivat aineistossani suosittuja aiheita etenkin 1950-luvun alkupuolelta lähtien. Myös kaupunkikodin
kesäkuntoon laittamisesta annettiin vinkkejä. Pysyvä maaseutuasuminen ei ollut yhtä kattavasti esillä jälleenrakennuskaudella. Kaunis Koti -lehdessä maaseutukoteja käsitteleviä artikkeleja julkaistiin vähän ja vasta
pakon edessä, kun kentältä alkoi kuulua kireää kritiikkiä. Arkkitehti-lehdessä maaseudun asumista käsiteltiin
vain tyyppitalojen näkökulmasta. Kotiliesi-lehden näkökulma maaseudulla asumiseen oli luonteva ja tasapuolinen. Tosin Kotiliesi-lehdessä ei ollut juuri lainkaan pohdintoja värityksestä, vaan näkökulma oli hyvin
käytännöllinen ja keskittyi toiminnallisiin kysymyksiin. Sisustamista käsittelevässä kirjallisuudessa maaseutukotien sisustuksiin ei juurikaan paneuduttu.
Maalaiskoti – maaseutukoti
Aineistossani kutsutaan pysyvää maaseudulla sijaitsevaa kotia ”maalaiskodiksi” ja sen asukasta ”maalaiseksi”. Vaikka nämä ilmaisut olivat yleisesti käytössä jälleenrakennuskaudella, nykynäkökulmasta ne kuulostavat arvovarautuneilta ja sisältävät vähättelyä. Tässä tutkimuksessa käytän pysyvästä maalla sijaitsevasta
kodista mielestäni neutraalimpaa ilmaisua ”maaseutukoti” ja sen asukasta kutsun yksinkertaisesti ”maaseudun asukkaaksi”. Väliaikaisesta maaseutuasumisesta ei samanlaista vähätteleviä ilmaisuja ollut. Puhuttiin

Kuva 298. Talonpoikaiskodin kamarin tunnelmaa.

1 Ruotsi oli sivuuttanut tämä rajapyykin vuoden 1910 vaiheilla. Suomen 1950-luvun kehitys poikkesi täysin yleisestä länsieu-

rooppalaisesta mallista. Maatilojen lukumäärä kasvoi aina vuoteen 1959 saakka. Viipurin läänin maataloudelle olivat olleet
tyypillisiä itsenäiset pientilat. Vuoden 1945 maanhankintalaki lisäsi pientilojen määrää. Asutustiloja perustettiin ensisijassa
valtion maille eli Pohjois-Suomeen. (Juntto 1990, 201–202.)
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kesäkodista tai -kesämökistä tai sitten käytettiin ilmaisuja lomamökki tai lomamaja. Kesäksi maalle muuttaneet kaupunkilaiset olivat kesäasukkaita.
5.1 Maaseutukodin väritys

Kuva 299

Jälleenrakennuskaudella maaseutukodin tilat ja toiminta puhuttivat. Maaseudun talot ja torpat edustivat
toisaalta kansakuntamme kulttuurihistoriallisia arvoja, mutta samalla niiden asukkaat halusivat pysyä kehityksessä mukana. Kaupunkilaiskodin sisustusten uudet tuulet ja maaseutukodin perinteiset arvot joutuivat
ainakin lehtien palstoilla törmäyskurssille. Maaseutukodin tiloihin liittyvässä keskustelussa periaatteelliset
kysymykset olivat niin keskeisiä, että varsinaisista käytännön sisustuskysymyksistä ei keskusteltu, kodin
värityksistä puhumattakaan. Nähdäkseni on kuitenkin tärkeää tuoda esiin tämän keskustelun pääpiirteet,
sillä keskusteluissa maaseutukodin vertailukohtana ja usein myös vastakohtana oli aina kaupunkilaiskoti.
5.1.1 Maaseutukodista puhumisen diskurssi
Maaseutuasumisen sisustuksista puhumisen diskurssi oli linjatonta ja hajanaista. Kaupunkilaiskotien sisustuksissa arvostettiin käytännöllisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Maaseutujen asukkaiden oletettiin vaalivan kulttuuriperinteitä ja olevan konservatiivisia uudistuksia tehdessään. Vanhat, arvokkaat kalusteet tuli
säästää, mutta uusvanhoja kalusteita ei saanut ostaa. Maalaistaloon ei saanut tehdä samanlaista sisustusta
kuin kaupungin kerrostaloasuntoon. Maaseudulle oli löydettävä oma identiteetti, mutta mistä kalusteet?
Maaseudun asukkaat olivat ihmeissään. Etenkin Kaunis koti -lehden artikkeleissa asenteellisuus maalaisia
kohtaan korostui. Kotiliesi-lehdessä samat ongelmat tiedostettiin, mutta suhde maaseudun asukkaisiin ja
asumiseen oli luontevampaa.

Kuva 300.

Kuvien 299 ja 300 alkuperäisissä kuvateksteissä kiinnitetään huomiota
perinteisiin kalusteisiin, mutta arvostetaan myös viihtyisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta.

Sisällöllisesti ristiriitaisten ohjeiden lisäksi maaseudun asukkaille puhuttiin myös hyvin eri tavoin. Artikkeleista saattoi erottaa kaksi erilaista puhumisen tapaa: ylhäältä alaspäin suuntautuneen opettavaisen ja
arvostelevan puheen sekä tasavertaisemman ja jopa ymmärtävän ja pohdiskelevan puhumisen tavan. Tällaista kahtiajakautumista ei esiintynyt kaupunkilaiskotien sisustuksista puhuttaessa. Kaupunkilaiskotien
sisustusneuvoihin ei sisältynyt suoraa syyllistämistä tai kuulijan ymmärryksen vähättelyä tähän tapaan:
”[– – talonpojan] pitäisi vähitellen uudelleen oppia tajuamaan oma arvonsa maaseudun rikkaitten kulttuuriperinteiden vaalijana” (Niilonen, KK 1B/1948, 6) tai ”maalaiset eivät ole kyllin tietoisia omasta arvostaan
eivätkä myöskään aina käsitä, ettei kaikki kaupunkilainen ole jäljittelemisen arvoista.” 2 . Kaupunkilaisasun2 Näin totesi arkkitehti Yrjö Laine Kerttu Niilosen artikkelissa (Niilonen, KK 1B/1948, 8).
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tojen sisustuksista neuvottavalle puhuttiin yleensä tasavertaisesti, mutta maaseudun asukkaille puhuttaessa puhe suuntautui ylhäältä alaspäin. Kommentointiin sisältyi myös epäily kuulijan ymmärryksestä ja
kyvystä arvioida omaa ympäristöään. Arkkitehti Sulo Kalliokoski tarkasteli maaseudun asukasta tähän
tapaan: ”Asunnon henkinen pääoma on sen asukkaan hallussa, maalaisoloissahan hän sekä rakentaa että
sisustaa3 itse asuntonsa. Niinpä asunto todistaa myös yhtä ja toista asukkaan kehitysasteesta, hänen harrastuksistaan ja asenteistaan.” (Kalliokoski, KK 1/1953, 9–13.) Kalliokosken asenteeseen sisältyi vihjailua ja
epäilyä, mutta hän ei ollut opettavainen, vaan lähinnä vain toteava. Birgitta Tikkanen kulki keskitietä ”– – ei
maaseudulla asuville voi antaa sen kummempia neuvoja kuin kaupunkilaisillekaan – mauttomuuksia ja tarkoituksettomuuksia tapaa yhä vielä kummallakin taholla” (Tikkanen, KK 2/1950, 7-8). Tikkasen näennäinen tasapuolisuus ei kuitenkaan kuvannut ajan keskustelun koko kuvaa, vaan laineet löivät korkeammalle.
Kotiliesi-lehdestä löytyi kautta linjan kaikkein ymmärtäväisimmät ja tasavertaisimmin maaseudun asuntooloja tarkastelevat artikkelit. Talousopettaja Sirkka Kouki totesi vuoden 1949 Kotiliesi-lehdessä, että kodin
sisustamisessa taloudelliset näkökohdat ja ympäristön esimerkki olivat keskeisessä asemassa. ”Vanha suomalainen maalaiskoti eli omaa, useinkin eristettyä elämäänsä, naapurit olivat kaukana ja asutuskeskusten
uudet virtaukset kulkeutuivat sinne hitaasti. Vanhat kodit muodostuivat sen vuoksi sisustustyyliltään käytäntöä vastaaviksi ja maaseudun rauhallisten ihmisten asumina ulkonäöltään heidän luonteensa mukaisiksi.”
(Kouki, Kl, 1949, 516.) Kouki ei lähtökohtaisesti nähnyt ristiriitaa uuden ”kaupunkilaissisustuksen” rantautumisessa maaseudulle, tai ehkä ongelmat eivät vielä olleet akuuteimmillaan 1940-luvun lopulla.
Maaseutukotien sisustusta koskevat pulmat olivat pinnalla, ja päätoimittaja Veikko Kurumo julkaisi emäntä
Hella Häppölän kirjoituksen Kaunis Koti -lehden pääkirjoitussivulla numerossa 2/1951 (Karumo. KK 2/1951,
5). Artikkelissa Häppölän kysymyksiin vastasi arkkitehti Werner West. Keskustelu ei tyrehtynyt tähän,
vaan emäntä Häppölän kysymykset jäivät elämään, ja maaseudun sisustusongelmiin paneuduttiin aktiivisesti muutaman vuoden ajan. Eila Jokela puuttui Kaunis Koti -lehden pääkirjoituksessa alkuvuodesta 1954
maalaiskotien sisustuspulmiin. Arkkitehtuuriopinnoissa ei hänen mukaansa paneuduttu maalaiseen asumiseen esimerkiksi talonpoikaistalon tutkimisen avulla, vaikka kaksi kolmasosaa väestöstä asui maaseudulla.
”Tämä kirjoitus ei lainkaan tähtää siihen, että olisi palattava vanhaan talonpoikaiskulttuuriin. Päinvastoin
olisi tutkittava maalaiselämän ja maalaiskodin nykyiset tekijät sekä luotava vanhalta talonpoikaiselta pohjalta
lähtevä, mutta tämän päivän elämänvaatimukset täyttävä maalainen sisustus.” (Jokela, KK 1/1954, 5.) Eila
Jokela näki maalaiskotien sisustuksiin paneutumisen lupaavana mahdollisuutena: ”Tässä luulisi avautuvan
niin avaran työkentän, että se innoittaisi nuoria sisustustaiteilijoita luomaan itselleen oman erikoisalan ja
elämäntehtävän.” (Jokela, KK 1/1954, 5.) Aiheen käsittely kuitenkin hiipui, ja tarkastelujaksoni viimeinen
artikkeli Kaunis Koti -lehdessä oli 1/1954, samassa lehdessä, jossa Jokela lausui ennustuksensa.
3 Tässä asiayhteydessä ”sisustaa”-sanalla viitattiin hyvin yleispätevästi sisätilan käsittelyyn yleensä.
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5.1.2 Maaseutukodin tarpeiden ja mielikuvien väliset ristiriidat
Hella Häppölä kirjoitti maaseudun asukkaan äänellä: ”Kodinsisustusalalla maassamme seurataan vilkkaasti
ajan vaatimuksia sekä muun maailman virtauksia ja luodaan kansallisista lähteistä paljon uutta ja omaperäistä. Mutta näyttää siltä, että tämä modernismi ei ulotu laajaan maaseutuumme – se pysähtyy asutuskeskuksiin, joissa asunnot kutistuvat kutistumistaan, ja pyrkii ratkomaan lähinnä pienkotien probleemeja.
Maaseudun väestön pitäisi myös joskus saada kohentaa kotejaan. Mutta mitä sille tarjotaan? Ei juuri muuta
kuin tuota romantisoitua, vaalean vihreäksi maalattua ja ruusunkukin koristeltua pirtinkalustoa tai sitten
kaupunkilaisten pienkotien huonekaluja.” (Häppölä KK 2/1951, 5.) Hän kritisoi sitä, että sisustusartikkelit
käsittelevät lähinnä vain ”kaupunkilaiskoteja ja vastaperustettavia pienkoteja” (Häppölä KK 2/1951, 5). Vastauksessaan arkkitehti Werner West kertoi paneutuneensa hyvin kiinnostuneena emäntä Hella Häppölän
kirjeeseen ja myönsi tämän olleen monessa kohdin oikeassa, mutta hän ei hyväksynyt ammattikuntansa
syyllistämistä vaan vastasi arvosteluun arvostelulla. ”Mutta tuskin voimme syyttää huonekaluarkkitehteja
tällaisesta asiantilasta. Ilmeisesti vika on pikemminkin siinä, että maaseudun väestö osoittaa niin vähäistä
mielenkiintoa hyvää kotikulttuuria kohtaan.” (Häppölä KK 2/1951, 5.) West ei aidosti pohtinut Häppölän
esittämää kysymystä, vaan puolustautui hyökkäämällä ja syyllistämällä maaseudun asukkaat. Näin Häppölän
esittämä kysymys jäi vaille todellista vastausta.
Talonpoikaistalojen sisustuksen aitouden säilyttäminen herätti runsaasti keskustelua. ”Kylän nikkari teki
ennen vanhaan kaunispiirteisen vetosohvan. Se ei kuitenkaan kelpaa enää – ja vähän sitä myös tehtaat
valmistavat – heteka on tämän päivän vetonumero. Arvokas klahvipiironki on vaihdettu persoonattomaan
”senkkiin”. Ja pitkää pöytää ja matalaa oviseinän penkkiä, jotka vanhastaan ovat antaneet suomalaiselle
tuvalle sen yksinkertaisen ja arvokkaan ilmeen, niitä ei löydä enää uudistalosta – kuinka voisikaan, eihän
sen tupa, pirtti, ole enää entisenlainen.” (KK 1/1952, 12). Näin turhautunutta kommentointia oli Kaunis Koti
-lehden artikkelissa ”Pois kaupunkilaiskoreus maalta”. Emäntä Hella Häppölä kiteytti saman asian omasta
näkökulmastaan näin: ”Kipein kohta tässä on, että osa kansallista kulttuuriamme ja taidettamme uhkaa
hävitä olemattomiin” (Häppölä KK 2/1951, 5). Yhteinen huoli talonpoikaiskulttuurin säilymisestä kuvastui
niin emännän kuin ammattilaistenkin puheesta, mutta keinot olivat erilaiset. Kerttu Niilonen tarttui kysymykseen ja totesi ponnekkaasti, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ”– – ryhtyä yhteistoimin maaseudun
kulttuurijärjestöjen kanssa puhdistamaan talonpoikaiskotejamme niiden sekä ulkoasuun että sisustukseen
pesiytyneistä arvottomista ja niille vieraista lisistä” (Niilonen KK 1B/1948, 34). Otteiden ei välttämättä
tarvinnut olla näin kovia. Vetelin kotitalouskoulussa (perustettu 1938, muutettu 1940 emäntäkouluksi)
perinteitä välitettiin esimerkin avulla. Koulu siirsi 1850-luvulla rakennetun Halsualaisen talonpoikaistalon
opetuspirtiksi Vetelin emäntäkoulun pihapiiriin. ”Keski-Pohjanmaan pienviljelystiloilta kotoisin olevan neitoset oli totutettava työskentelemään myös koulussa suhteellisesti samanlaisissa olosuhteissa, joissa he
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olivat syntyneet ja kasvaneet ja joiden piirissä heidän elämänsä todennäköisesti tulisi kulumaan.” (Kl 1952,
324–325.)

Kuva 301

Kuva 302. Kuvissa 301 ja 302 näkyy Helsingissä, Seurasaaren ulkomuseoalueella sijaitsevan Niemelän torpan interiööriä.

Arkkitehti Toivo Salervo suhtautui pohdiskelevasti ja positiivisesti maaseutukotien tulevaisuuteen. Hän
näki maaseutuasumisen potentiaalin ja huomautti aluksi, että maalaiskotien suuri etu oli, että maaseudulla
koti voitiin muodostaa elämänmuodon sanelemien tarpeiden mukaan eikä sitä ollut pakko, kuten kaupunkioloissa, sovittaa asunnon mukaan. Hän jatkoi, että oloissa, joissa elämänmuoto sai määrätä kodin, oli
kotikulttuuri yleensä rikkaampi kuin siellä, missä käytettävissä oleva asunto määräsi muodot. ”Ja missä on
kulttuuria, siellä on myös tiettyä konservatismia” totesi Salervo. Kaupunkilaiskodit olivat Salervon mukaan
maalaiskodeista huomattavasti edellä käytäntöön sovellettujen keksintöjen puolesta, mutta maaseudulla
taas kulttuurintuntu oli voimakkaampi. (Niilonen KK 1B/1948, 34.) Salervo vähätteli kaupunkien kehityksen
merkitystä ja korosti maaseudun pysähtyneisyyden tarvetta vedoten kulttuuriperinnön säilymiseen. Tätä
romanttista pysähtyneisyyden ihailua henki myös Seurasaaren ulkomuseon synnystä ja Niemelän torpasta
kertova artikkeli ”Aidaksenharmaan arjen kauneutta”, jossa muun muassa Werner West kuvaili Niemelän
torpan pirttiä: ”Tuvan jokainen esine on käsin tehty, varmaan torpan isäntien ja poikien puhdetöinä. Ja näin
onkin hyvä: tuvan sisäkuva vaikuttaa viihtyisältä, rauhalliselta, ehyeltä, siinä on väärentämätöntä alkuperäisyyttä. Niemelän torpassa ei ole mitään tarpeetonta. Esineiden käsittelemättä jätetyt pinnat antavat nyt
honkapuun ajan tummentaman struktuurin tulla täyteen oikeuteensa. – – Tuvan sisäkuva muistuttaa meitä
siitä suuresta kätevyydestä ja hyvästä muotoilusta, mikä oli yleistä Suomen salojen miehille entisinä aikoina
– muuten kyky, jonka toteuttaminen nykyisenä teollistuneena aikana on käytännössä siirtynyt yksinomaan
tehtaille.” (Aidaksenharmaan arjen kauneutta KK 2/1952, 11.) Westin kuvaus ei ollut niin tulevaisuudenuskoinen ja vilpitön kuin Salervon, vaan West näki talonpoikaisen interiöörin kauneuden, joka väistämättä
oli jo mennyttä aikaa. – Kyösti Ålander epäili jälleenrakennuskauden tyyppitaloasuntorakentamisen vievän
koko maaseudun miljöötä huonompaan suuntaan. Vaikka Ålander ei Kotiliesi-lehden artikkelissa ”Kehittyykö maalaisasunto oikeaan suuntaan?” käytäkään sanaa rintamamiestalo, hänen kuvauksensa perusteella
kritiikki kohdistuu juuri tähän rakennustyyppiin. Arvostelu on murskaavaa: ”Niiden parhaat ominaisuudet
merkitsevät vain negatiivista edistystä. Noissa rakennuksissa ei tavata eräitä huonoja piirteitä, joita ennen
niin viljalti esiintyi. Mutta niistä puuttuvat yhä ne positiiviset arvot, orgaanisuus, luonnonläheisyys ja rauhallinen harmonia, joita ihailemme vanhassa talonpoikaiskulttuurissa.” (Ålander, Kl 1950, 20.)
Emäntä Hella Häppölä ei hyväksynyt romanttista hymistelyä vaan vaati suunnittelijoita kohtaamaan tosiasiat. ”Kyllähän sitä maalaistuvan vanhanaikaista tunnelmaa meillä ihaillaan runoin ja valokuvin, mutta
kukaan ei katso tosiasiaa silmiin. Ei voi mitenkään estää, että ne tunnelmalliset hirsiseinäiset maalaisidyllit
häviävät. Maaseutu kehittyy nopeasti ja sen kehityksen mukana meillä on kohta vain nykyisen arkkitehtuurin mukaisia maalaistaloja tai vanhanaikaisia rationalisoituja asumuksia. Tässä käytännöllisyyden riemumars293
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sissa uhkaa maalaistaloista käytännöllisyyden ja uudistusten kustannuksella huuhtoutua pois kokonaan se
järkkymättömän paikallaan pysyväisyyden leima, lämmin, rauhallinen, kodikas, jonka taustana on sukupolvien ketjun jokaisen renkaan jättämä vähäinen lenkki.” (Häppölä KK 2/1951, 5.) West myötäili Häppölää ja
totesi, että talonpoika hankki asumukseensa kyllä kaikki nykyajan mukavuudet, kuten vesijohdon, viemärin,
hyvän lieden ja sähkövalon, mutta sisusti huoneensa mauttomilla ja halpahintaisilla huonekaluilla, jotka oli
ostettu lähimmästä kaupungista4. ”Näistä kodeista puuttuu kokonaan se rauhallinen, viihtyisä kodikkuus,
joka antaa leimansa vanhimmille maalaistaloillemme” (Häppölä KK 2/1951, 6). Näin sanomalla West jälleen
kerran käänsi Häppölän argumentin tätä vastaan. Westin mukaan useat parhaista huonekaluarkkitehdeista
olivat jo suunnitelleet maalaistaloihin tarkoitettuja huonekaluja, jotka tosin usein päätyivät kaupunkilaisten huviloille. ”Harvoin tämän tyyppisiä huonekaluja hankitaan juuri niihin koteihin, joihin ne ovat aiotut”
(Häppölä KK 2/1951, 7). Aiemmin toisessa yhteydessä West totesi vielä yleispätevämmin: ”Yleensä olisi
aina muistettava, ettei ole olemassa mitään maalais- ja kaupunkilaishuonekaluja erikseen. On vain hyviä ja
huonoja, tarkoituksenmukaisia ja asiattomia.” (Tikkanen KK 3/1950, 6.) West ilmeisesti joutui pehmentämään kantaansa keskustelun yltyessä.
Werner West puuttui edellä ”lähimmästä kaupungista” hankittuihin mauttomiin ja halpahintaisiin huonekaluihin. Birgitta Tikkanen esitti asian hienovaraisemmin ja totesi: ”Maalaiskotien huonekalut ovat tavallisesti
kahta tyyppiä, ensiksikin joko kotona valmistettuja, perittyjä tai itse tehtyjä tai sitten toiseksi yhdyskuntien kaupoista hankittuja. Kotona tehdyt ovat tavallisesti järkeviä ja tarkoituksenmukaisia.” (Tikkanen,
KK 3/1950, 6.) Tikkasen kommentista kuulsi hienovaraisesti se, mitä West sanoi suoraan: laatu ei suurelle
yleisölle suunnatuilla kalustemarkkinoilla ollut ammattilaisesta kovin mairitteleva. Tikkanen jatkoi: ”Esim.
tupakeittiöissä tarvitaan ehdottomasti kulutusta ja pesua hyvin kestäviä, lujan tuntuisia huonekaluja ja
sellaisia on totisesti vaikea markkinoilta löytää. (Tikkanen, KK 2/1950, 7–8.) Birgitta Tikkanen oli siis
pehmeämmällä linjalla kuin West ja tyytyi suuntaamaan yleisön mielipidettä sen täydellisen muuttamisen
sijaan. Myös Sirkka Kouki harmittelee maaseudulle sopivien huonekalujen puuttumista: ”Huonekaluteollisuus on myös muodostunut vähemmän maaseudun asunto-oloja vastaavaksi tuotannossaan.” Kouki
kuitenkin mainitsee parannuksena, että huonekaluteollisuus on alkanut valmistaa pirttikalustoja, mutta
toteaa: ”Ne tosin saattavat olla liian kevyitä ja muodoltaan ja väritykseltään outoja.” Hyvänä piirteenä hän
pitää maalaiskodin miesväen heräämistä vaalimaan perinteisiä käsityötaitoja, minkä seurauksena ”monet
viime vuosina rakennetut siirtokodit ovat saaneet omin käsin tehdyn, tukevan pirtin sisustuksen.” (Kouki,
Kl 1949, 516–517, 528.)

4 West kuvailee, että maalaiskodeista löytyy ruokasalin senkkejä, joissa on soikeita peilejä, kömpelöitä tammisia kirjoituspöytiä,

kullatuin, koukeroisin kehyksin koristettuja peilejä jne. (KK 2/1951, 6).
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Kaikki eivät pitäneet nykykalustesuunnittelun tilaa yhtä hyvänä kuin West. ”Meillä on tuotettu aivan luvattoman runsaasti epäkäytännöllisiä, epäkodikkaita ja ennen kaikkea maalaisoloihin soveltumattomia huonekaluja.” Arkkitehti Yrjö Laine neuvoi kiinnittämään huomiota tiettyihin kansallisiin huonekaluihin, joissa
hänen mukaansa piili paljon enemmän aikamme tavoittelemaa käytännöllisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta
kuin monissa uusissa huonekaluissa. ”Eräs sellainen on mm. nurkkakaappi, säiliöhuonekalu, jonka sijoitus
usein aivan käyttöarvottomaan nurkkaan kodissamme jo kuvastaa käytännöllistä ajattelutapaa. Seinäkaapit
ovat aina antaneet kansanomaisille tuvansisustoillemme oman hauskan lisänsä koristeellisina ja värikkäinä
puusepäntaidon näytteinä ja tällaisella ”isännän kaapilla” on niissä vakiintunut paikkansa pitkän pöydän
takana peränurkassa. Uunin lähelle sijoitetulla matalalla arkkupenkillä on myös ikivanhat juurensa talonpoikaistaloissamme ja tuollainen penkki puolustaa yhä edelleen mainiosti paikkaansa kodikkaassa talonpoikaistuvassa. Ja kun tuvassa usein on puutetta säiliötiloista, niin mikä olisikaan silloin emännälle tervetulleempi
kuin vanha tuttu kansanomainen pöytäkaappi, jolla vielä on sekin etu, ettei se vaadi muutenkin ehkä vähiin
supistuneita seinätiloja, koska se voidaan erinomaisesti sijoittaa ikkunan eteen.”5 Sirkka Koukikin muistuttaa, että uusien huonekalujen ei tarvitse välttämättä olla entisille vieraita. ”Niissä voidaan säilyttää
kotiseudun tyylin tukeva perusta ja rauhallinen väritys, samalla ne on valmistettava käytäntöä vastaavaksi.
Pääasia on, että pirtti sisustetaan sellaiseksi, että siellä on hyvä tehdä työtä ja mieluisa viettää vapaa-aikaa.”
(Kouki, Kl 1949, 528.)
Aitouden käsite ja vanhojen huonekalujen arvottaminen herättää oikeutettuja kysymyksiä maaseudun asukkaassa: ”Tai tulkoon hän [suunnittelija] vanhojen rakennustemme puolityhjiin saleihin ja kamareihin ja auttakoon meitä sanomalla, mikä esine on todella arvokas ja mikä ei ja minkälaisia uusia tavaroita ostaisimme
sinne.” Häppölä jatkoi, että maalaiskoteihin sopivia kalusteita ei kaupoista niin vain löydy. ”Ehkä hän [suunnittelija] sitten joutuu pakostakin ottamaan mallia vanhoista, kauniista esineistä, joita kyllä vielä on siellä
täällä ja Kansallismuseossa ainakin, ja ryhtyy luomaan meille uusia esineitä vanhalta kansalliselta pohjalta.”
(Häppölä KK 2/1951, 5.) Arkkitehti Werner West tarttui tähän ja totesi: ”Mutta kirjeen lähettäjä ei ole
mielestäni oikeassa pyytäessään meitä jäljittelemään vanhoja huonekaluja ja luomaan jonkinlaista romanttista talonpoikaistyylin tunnelmaa” (KK 2/1951, 7). Sulo Kalliokoski oli Westin kanssa saa mieltä, eli hänen
mukaansa on ”täysin epäaitoa vanhojen talonpoikaishuonekalujen jäljennösten valmistus nykyaikaiseen
käyttöön, varsinkin niiden tehdasmainen valmistus.” Kalliokoski kuitenkin sallii, että huonekalutuotanto
saattoi saada ”hedelmällisiä herätteitä” (Kalliokoski, KK 1/1953, 12.) vanhoista talonpoikaishuonekaluista.
Edellä arkkitehti Yrjö Laine piti puolustuspuheen nurkka-, seinä- ja pöytäkaapin sekä arkkupenkin puolesta,
5 (Niilonen, KK 1B/1948, 8, 34); Samoilla linjoilla on myös Kouki: tukeva pöytä ja penkit tai yksinkertaiset tuolit, keinutuoli,

kiinteät seinäpenkit, jotka toimivat myös säilytystilana, kaappikello ja perintöarkku, eri maakunnille tyypilliset makuusohvat ja erilaiset kaapit säilytystiloiksi. (Kouki, Kl 1949, 516–517, 528.); keinutuolia puolustava artikkeli, nimimeriiki Eleonora
”Onko teillä keinutuoli?” (Kl 1950, 88–89).
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minkä voi tulkita positiivisesti Kalliokosken mainitsemaksi herätteeksi. Kotiliesi-lehdessä esimerkkinä käytettiin Norjaa, jossa Kotiteollisuusyhdistykseltä (Den Norske Husflidsforeningen) voi tilata veloituksetta
esimerkiksi perinnehuonekalujen tyyppipiirustuksia. ”Meikäläinen Matti voisi oman talon leveistä laudoista
nikkaroida, jos hänelle tarjottaisiin sopivia malleja, joiden mukaan tehdä.” 6 West painotti, että ennen
kaikkea oli pantava suurempi paino huonekalujen esteettiselle muotoilulle. ”Maaseudun väestö tarvitsee
tervehenkisiä, yksinkertaisia, meidän aikamme tarpeisiin soveltuvia huonekaluja.” Hän kehotti säästämään
vanhat talonpoikaishuonekalut, kunnostamaan ne ja laittamaan ne kunniapaikalle. Westin mukaan ”ne viihtyvät hyvin uudempien seurassa” (Häppölä KK 2/1951, 5). Kalliokoski totesi saman: ”– – perinteiseen ja
kohta kai historialliseen maalaiskulttuuriin kuuluvia ja kuuluneita sisustusesineitä voidaan tavallisesti sijoittaa moderniin asuntoon ja käyttöön aitouden tästä kärsimättä” (Kalliokoski KK 1/1953, 12). Tämä vanhan
ja uuden yhdistäminen oli suositeltavaa myös kaupunkikotien sisustuksissa.
5.1.3 Maaseutukodin tilat ja toiminta
Maaseutukodin keskeisiä tiloja olivat tupa ja kamari. Tupa, jota toisissa murteissa kutsuttiin pirtiksi, oli
maaseutukodin keskeisin paikka. Keittiö sijaitsi tyypillisesti pirtin yhteydessä. Tupa oli emännän työpaikka,
siellä ruokailtiin ja iltaisin vietettiin aikaa perheen parissa ja tehtiin puhdetöitä. Joku perheenjäsenistä
saattoi nukkuakin pirtissä. Kamari oli usein sisustettu vieraskäyttöön ja juhlavia tilaisuuksia silmällä pitäen.
Toisinaan kamarin sivustavedettävässä nukuttiin öisin, vaikka tilan kokonaisilme olikin jäykän juhlava. Myös
maaseutukodin pesu- ja wc-tilat puhuttivat. Hygieniakysymykset askarruttivat, ja emännän aikaa ja voimia
säästäviä ratkaisuja kehitettiin.
Maaseutukodin tupa ja keittiö
”Piisillä porisee kahvikulta, kissa kehrää, kärpänen surisee… Tällaisia näkymiä on maassamme vähän joka
puolella. Tunnelmaa! Mutta kaukana ovat nykyajan keittiön ihannevaatimukset. Suuri, valtava uuni täyttää
neljänneksen tuvasta. Se on keittopaikkana, astianpesupaikkana ja kaikkena. Turvallisen suurena se talvisaikaan tarjoaa vielä makuupaikan pankollaan.” (Halme, Kl 1948, 8.) Sirkka Kouki muistuttaa, että pirtti on
maalaiskodin keskeisin tila ja yhdessäolon paikka, mutta myös emännän työpaikka. Hän pitää selvänä, että
emännän työpaikkaa on parannettava, mutta näkee arvoa myös avaralle pirtille, jonka nurkassa on tupakeittiö: ”Siellä on koko perheen ruokapöytä. Emännän askeleet säästyvät, kun ei tarvitse kantaa ruokaa
6 ”Näin Sigurd ja Synnöve Norjassa sisustavat kotiaan” -artikkelissa Joutsen toteaa ja jatkaa: ”Nykyään miellä on niin tavatto-

man hienostuneita esineitä sekä taideteollisuuden että varsinaisen taidekäsityön alalla, että jo vähitellen alkaa kaivata jotakin leveämmältä pohjalta lähtenyttä. Ja kaikkein yksinkertaisimmat ja parhaimmatkaan tehdasvalmisteiset tyyppihuonekalut
eivät pysty täyttämään sitä tarvetta, mikä on olemassa juuri maalaiskotien taholla. (Joutsen, KL 1948, 534.)
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perheelle toiseen huoneeseen. Emäntä joutuu olemaan usein vielä omissa askareissaan, kun muu perhe
on varsinaisen työpäivänsä lopettanut. Hän saa tällöin töitään suorittaessaan samalla seurustella toisten
kanssa. Kun höyläpenkki, rukki ja kangaspuut kuuluvat myös tupakeittiön sisustukseen, saattaa iltatuokio
muodostua kodikkaaksi.” (Kouki, Kl 1949, 516–517.)

Kuva 303

Kuva 304.

Kuvissa 303 ja 304 maalaistalon uudistettu keittiö, agronomi Lauri Melan
tilalta Nummelta.

Keittiön suunnittelu puhutti. Emäntä Hella Häppölä totesi harmistuneena: ”Olen kuullut monien emäntäihmisten sanovan pettyneinä palanneensa viimeisiltä huonekalumessuilta, koska siellä ’ei ole suunniteltu maalaistalojen sisustusta muuta kuin pesukoneitten, mankeleitten ja tiskipöytien avulla’” (Häppölä KK 2/1951, 5).
Keittiön sisustamiseen liittyvissä kysymyksissä keskeistä oli juuri työskentelyolosuhteiden parantaminen.7
Arkkitehti Liisa Paavolan keittiöön kohdistuvat parannukset kiteyttävät hyvin ajan näkemyksen maalaistalon keittiöstä: ”Suurimmat uudistukset ja lisäykset ovat keittiössä, jossa rakennetaan pesukomero, suuri
vaatesäilö tehokkaine ilmanvaihtoineen, kylmäsäilö sekä työ- ja pesupöydät yläkaappeineen, lieden aputila,
alla pyörillä liikkuva puulaatikko, hyllykkö, ylhäällä mausteet, yms., alhaalla keittoastiat ja valopisteitä on
lisätty kokonaista kolme.”8 Paavola ei kommentoi sisustusta toiminnallista kuvausta lukuun ottamatta.
Arkkitehti Irja Ervanne, joka oli aiemmissa artikkeleissaan paneutunut kaupunkikodin keittiön suunnitteluun, kuvaili maalaiskodin keittiön sisustusta. Sisustus oli ilmeeltään hyvin samansuuntainen kuin kaupunkilaiskodin keittiön sisustus: käytännöllisyys, tarkoituksenmukaisuus ja viihtyisyys olivat suunnittelussa päällimmäisinä. ”Pinta- ym. muiden materiaalien sekä värien valinnassa keittiöön on nykyisin vaihtelun varaa.
Maalaistalot ovat enimmäkseen puutaloja. Lattia on tästä syystä puulattia, mikä ei välttämättä tarvitse
muuta päällystettä kuin riittävän usein suoritetun maalauksen. Seinät peitetään pahvilla tai verholaudoituksella ja maalataan öljyvärillä tai muovivärillä. Katto maalataan samoin. Kaapit maalataan tai lakataan. Lieden,
pesupöydän y.m. kohtiin missä kaivataan erikoispäällystettä, voidaan käyttää Enso-laattoja, Manilevyä tms.,
jotka soveltuvat kiinnitettäviksi puuseinäänkin. Värivalinta on hyvin tärkeä. Keittiön viihtyisyys riippuu tästä
paljon. Vaaleat, iloiset värit ovat suositeltavimmat, voimme valita useampia värejä, punaista, keltaista jne.
Tekstiilit keittiössä sekä tupakeittiössä ovat mieluummin pumpulista tai pellavasta, pesukelpoiset. Lattialla
iloisenväriset kapeat riepumatot ovat paikallaan maalaiskodissa. Tuolit ja penkit ovat pehmustamattomat
mieluimmin. Keinutuoli on tupakeittiössä paikallaan, siinä on hyvä istahtaa töiden välissä. Hyvinhoidetut
rehevät kukkivat kasvit esim. pelargoniat ikkunalla lisäävät huonetilan kodikkuutta.” (Ervanne KK 2/1954,
14–15.) Irja Ervanteen maaseutukodin keittiö on hyvin kaupunkikodin keittiön kaltainen. Vain lähes kli7 (Ervanne, KK 2/1954, 12–15). Artikkeli käsittelee maalaiskodin keittiön sisustusta perusteellisesti toiminnan näkökulmasta.
8 (Pois kaupunkilaiskoreus maalta, KK 1/1952, 13); yleispätevä keittiöartikkeli, vaikka alkaakin maaseudun keittiön kuvauksella

(Halme, Kl 1948, 8); Artikkelissa ”Vanhan tupakeittiön uudet kasvot” käsitellään tupakeittiön uutta sisustusta kuvin, jotka
ovat toteutetuista maalaistalojen keittiöistä (Kl 1949, 112–113); Kotiliedessä esitellään Maatalousseurojen keskusliiton kodinsisustusvaliokunnan suunnittelemien ja SOK:n valmistamien Maija-keittiönkalusteiden sovittamista hollolalaisen talonpoikaistupaan. (Lahti, Kl 1950, 84–85.)
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seiset ”punaisen tuvan” sisustuksen tunnusmerkit, keinutuoli ja ikkunalaudan pelargonia, paljastavat, että
ollaan maalla.
Maaseutukodin kamari

Kuva 305. Arkkitehti Sulo Kalliokoski paheksuu myös maalaistaloihin levinnyttä hetekavillitystä. Hän pitää kerrossänkyä hyvänä niin maaseutu- kuin kaupunkilaiskoteihin.

Kuva 306. Maalattu keinutuoli on arkkitehti Kalliokosken
mukaan värikäs ja viihtyisä yksityiskohta jokaisessa maalaiskodissa - paljon halvempi ja kauniimpi kuin joku mauton, pehmustettu, hienosteleva nojatuoli.

Maaseutukodin kompastuskiveksi näyttivät muodostuneen uudet kalusteet niin tuvassa kuin kamarissakin. Eila Marttilan mukaan teollisuus ei tuota erikseen kalusteita kaupunkilais- ja maalaiskoteihin. Hänen
mukaansa maalais- ja kaupunkilaiskamarin ero on monissa kohdin olematon. ”Moni maalta kaupunkiin
lähtenyt on ottanut maalaiskotinsa vanhan huonekalun aarteena mukaansa ja loihtinut sen avulla kodikkaan
entisyyden tunnun ympärilleen. Ja moni maalainen on luopunut noista vanhoista ”romuista” ja hankkinut
uutta ja nykyaikaista tilalle.” (Marttila, Kl 1955, 271.) Birgitta Tikkanen näkee kaupunkilaisnäkökulmasta
maaseutukamarin uudet huonekalut myönteisenä mahdollisuutena: ”Kamariin on tavallisesti hankittu
parempia, pehmustettuja tai muuten hienommilta vaikuttavia huonekaluja, eikä tällainen olekaan pahasta,
mikäli ne vain muodoltaan ja väreiltään ovat hauskoja ja viihtyisiä sekä ympäristöönsä sopivia.” (Tikkanen
KK 2/1950, 7.) Kaikki vanhat maalaiskamarin kalusteet eivät välttämättä ole käytännöllisiä ja kestäviä: ”Ajan
hampaan kestäneet kamarin kalusteet ovat tukevasti puisia. Jos pehmustusta on käytetty, se on kovaa.
Moni on joutunut karvaasti kokemaan, kuinka pienessä ajassa lapset ovat hillonneet jousiverhoillun nojatuolin kitiseväksi ja alati pölyäväksi romuksi.” (Marttila, Kl 1955, 271.) Tästä hieman kyynisestä kommentista huolimatta artikkelin kuvituksessa on käytetty vain vanhoja tyylikalusteita, joista ainakin osa näyttää
olevan ”hilloamiselle” arkoja istuimia.
”Jos kamari on järjestetty lasten huoneeksi, on tästäkin ylellisyydestä luovuttava ja tilalle hankittava pölyä
keräämättömät, yksinkertaiset ja pestävät huonekalut” (Tikkanen KK 2/1950, 7–8). Lasten oloihin ja
oikeuksiin alettiin vakavasti kiinnittää huomiota myös maaseudulla. Esimerkiksi Birgitta Tikkanen kiinnittää
huomion vuodekysymykseen, jota hän pitää erityisenä maaseutuja koskettavana sisustuskohteena. ”Olisi
vihdoinkin joka taholla luovuttava tuosta ’päästä vedettävästä’ koko perheen vuoteesta, todellisesta tautipesästä, ja tilalle hankittava jokaiselle perheenjäsenelle oma, lujapohjainen ja mukava vuoteensa.” Birgitta
Tikkanen jatkaa ja ohjeistaa arvottavasti: ”Lapsille voitaisiin vuodepaikat tilaa säästäen järjestää vanhaan
hyvään ylä- ja alasänkytyyliin. Mikään tällainen uusmuotisuus ei tule rahtustakaan kalliimmaksi kuin vanha
hyvä tapa nukkua yhteisen peiton alla ja näin vältettäisiin monet sairaudet sekä saataisiin poistetuksi tuo
vielä melko yleinen takapajuisuuden tuntu, joka etenkin aikaansa seuraavia nuoria maaseudulla niin kovin
painaa ja kahlehtii.” (Tikkanen, KK 2/1950, 9.) Pohdinnat ja neuvot jäävät kuitenkin selvästi kaupunkilaiskotien lastenhuonepohdintoja pinnallisemmaksi, sillä maaseudun sisustuksia käsitteleviä artikkeleita oli Kaunis
Koti -lehdessä hyvin vähän.
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Maaseutukodin wc- ja pesutilat
Maaseudulla peseydyttiin saunassa, mutta sitä ei lämmitetty päivittäin. Muina aikoina peseydyttiin tuvassa,
joka oli talon keskeisin huone. Peseytyminen jäi häveliäisyyssyistä kevyeksi. Kotiliesi-lehdessä nimimerkki
”Maalaiskodin tytär” ehdottaa, että Ruotsin mallin mukaan asuinrakennuksessa olisi pesukomero riippumatta siitä, oliko talossa vesijohto vai ei. Pesukomeroa hän ehdottaa sijoitettavaksi keittiön tai tupakeittiön
palomuurin läheisyyteen. ”Tämä pesukomero olisi erityisesti naisten asia” toteaa ”Maalaiskodin tytär”. (Kl
1948, 53.)
Myös wc:n puuttuminen maaseutuasunnoissa puhutti. Osastopäällikkö Maiju Gebhard vetosi kahden amerikkalaisen naislääkärin kommentointiin heidän matkattuaan Pohjoismaissa. Naislääkärit olivat vierailleet
Suomessa talonpoikaistaloissa, emäntäkouluissa, herraskartanoissa ja huviloissa. Heidän mielestään vakavin puute matkan aikana oli ollut wc:n puuttuminen niistä kotitalouksista, joilla oli juokseva vesi ja viemäri9. Ulkokäymälää pidettiin epähygieenisenä bakteeripesänä. Mukavuuden lisäksi sisätiloissa olevan wc:n
katsottiin säästävän emännän työtaakkaa, kun lapsia ei tarvinnut käyttää pihan perällä. Myös vanhusten ja
sairaiden tilannetta vesiklosetin katsottiin parantavan. (Gebhard, Kl 1949, 520.)

9 Kotilieden artikkelissa ”Vesijohto ja viemäri – maalaisemännän toiveuni” vuodelta 1950 tekniikan tohtori Taneli Juusela ker-

too, että kaupungeissa vesijohto ja viemäri oli jo 95 %:lla asukkaista, mutta maaseudulla luku oli vain 20 %. (Kl 1950, 402.)
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5.1.4 Kokoavasti pysyvän maaseutukodin värityksestä ja makukysymyksistä
Perinteisin värein maalattujen puupintojen ja maalaamattomiksi jätettyjen tai kuultavaksi käsiteltyjen puupintojen puolesta ja vastaan esitettiin argumentteja. Talonpoikaishuonekaluja maalattiin perinteisillä, usein
maaväreihin pohjautuvilla pigmenteillä sävytetyillä maaleilla. Ajan mittaan myös maalitehtaat tarjosivat
omia vaihtoehtojaan. Etenkin tuvan seinät olivat usein maalaamattomina patinoituneet ajan myötä. Birgitta
Tikkanen toteaa yleisesti maalaiskotien sisustuksesta: Puupinnat ovat maalaiskodissa hauskimpia maalaamattomina, vain ohuella lakkakerroksella siveltyinä. Kaupunkilainen näki maalaamattoman, patinoituneen
puun aitona. Sijainti tuli myös ottaa huomioon maaseutukodin sisustuksen värityksessä. Esimerkiksi ”– –
ympäröivän luonnon vihreys oli aina otettava huomioon, siihen eivät sovellu mitkään synkät ja puuroiset
värit.” (Tikkanen, KK 3/1950, 7.) Tikkasen kommentti myötäilee romanttista ajatusta ”aidaksenharmaan
arjen kauneudesta”. Maaseudun asukkaat Hella Häppölän äänellä eivät halunneet tupaansa ”romantisoitua,
vaalean vihreäksi maalattua ja ruusunkukin koristeltua pirtinkalustoa tai sitten kaupunkilaisten pienkotien
huonekaluja.”10 Syntyi mielikuva, että kaupunkilaiset ihailivat patinoituneen, maalaamattoman puun kauneutta, mutta lehtien palstoilla kukaan ei tunnustautunut ruusunkukin koristettujen pirttikalustojenkaan
ystäväksi. Puupintojen käsittelyssä ei vedottu makukysymyksiin.
Tyylipuhtaan kaupunkilaissisustuksen siirtäminen suoraan vanhaan maalaistaloon kuumensi tunteita. Esimerkkikohteen talolla oli pitkät perinteet, sillä sama suku oli hallinnut 400 vuotta, mutta nyt nuori polvi oli
nykyaikaistanut interiööriä. ”Mutta kun vieraat vietiin saliin, luulivat muutamat heistä tulleensa Sörnäisiin.
Viidessä ikkunassa liehuivat räikeät kretonkiverhot ikään kuin niiden välistä avautuva kesäinen maisema ei
olisi ollut tarpeeksi värikäs. Salin nurkassa mahtaili petsattu peilipiironki. Heteka oli sijoitettu peräseinälle
ja peitetty kiiltokankaisella, veltosti roikkuvalla kudoksella. Kolmannella seinällä levittäytyi kevyt pinnakalusto. Huoneen ainoa vanha esine, mahongin väriin kiillotettu klahvipiironki, oli työnnetty kuin häpeämään
oviseinälle, niin että se melkein peittyi oven ja uunin väliin. Lattialle oli levitetty kylän rautakaupasta ostettu
paperimatto.” (KK 1/1952, 13–14). Kirjoittaja piti kuvattua sisustusta hyvän maun vastaisena, vaikka ei sitä
suoraa kertonutkaan. Sisustuksen yksityiskohdissakin oli ajan hyvän maun vastaisuutta, kuten ”kiiltokankainen, veltosti roikkuva kudos” tai ”peilipiironki”, mutta kaikkein painavin syy lienee kirjoittajan kokema
kaupunkimaisen sisustuksen ja maalaistalon perinteisen sisustuksen välinen ristiriita. Artikkelin kirjoittajan
mukaan syynä tähän uudistukseen oli kaupungissa yhteiskoulua käyvä tytär, jonka mielestä vanhoja, perinteisiä huonekaluja ei voinut enää käyttää nykyaikana. Tyylitajun puute laitettiin tässä tilanteessa nuoruuden
ja kypsymättömyyden tiliin. Vaikka Paavola löysi tässä esimerkissä syyllisen perheestä, ongelman toisena
poolina hän näki huonekaluteollisuuden maaseutukoteihin epäsopivan tarjonnan.

10 “Ovatko sisustajat hyljänneet maalaiskodin?” pääkirjoitus, lukija ja emäntä Hella Häppölän kirje (KK 2/1951, 5).
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”Pois kaupunkilaiskoreus maalta” -artikkelin kirjoittaja pohti perimmäisiä syitä maalle tunkeutuneeseen
”kaupunkilaiskoreuteen”. Harvoin maaseutukotien sisustusta laitettiin kuitenkaan kerralla uusiksi, vaan
uudistus aloitettiin kamareista. ”Ehkä joskus on syy rintamailla koulua käyvässä nuorisossa: se palaa kotiin
pää täynnä standardinojatuoleja ja hetekoita sekä muuta sivistystä. Usein käy niin, että uudistusinto pysähtyy kamareihin, ja tuvan puoli saa jäädä turhaan odottamaan käytännöllisiä työskentelymahdollisuuksia.
Painavin syy maalla esiintyvään kaupunkilaiskoreuteen lienee kuitenkin siinä, että suomalainen huonekaluteollisuus on monessa tapauksessa lyönyt laimin maaseudun oman tyylin.” (KK 1/1952, 14.) Kaupunkikotien
tapaan myös maaseudun kodeissa hyvän maun mukaisena pidettiin vanhojen ja uusien kalusteiden yhdistelemistä. Sovittelevasti artikkelissa oli toimituksen tilaamana arkkitehti Liisa Paavolan laatima sisustus
maaseudun nuoren perheen kotiin. Sisustuksessa arkkitehti yhdisteli vanhoja ja uusia kalusteita: ”Onneksi
arkkitehti on löytänyt vanhoja huonekaluja isännän syntymäkodin ullakolta ja aitoista. Hän hylkää ”senkit”
ja tuo vanhaa niiden tilalle.” (KK 1/1952, 12.) Birgitta Tikkanen oli tulevaisuuden suhteen toiveikas: ”Koska
maalaiskodit kaikkina aikoina ovat ikään kuin heijastaneet kaupunkilaiskotien sisustustyylejä niitä samalla
yksinkertaistaen ja käytännöllistäen, on hyvin luultavaa, että joidenkin aikojen kuluttua, kun nykyajan tarkoituksenmukainen sisustustyyli voittaa alaa, tulemme maaseudulla näkemään lukuisasti todella hauskoja
ja järkeviä sisustuksia.” (Tikkanen, KK 3/1950, 7.) Jälleenrakennuskauden maaseutukotien sisustuskeskusteluun suhteutettuna Tikkasen kommentti vaikuttaa maaseutua imartelevalta ja ylioptimistiselta. Tikkasen
toive ei alkanut toteutua ainakaan vielä 1950-luvun puoliväliin mennessä. Maaseudulle soveltuvien huonekalujen ja sisustusten kehittely jäivät tutkimukseni tarkasteluajanjaksona avoimeksi.
Maaseutukodin värityksistä löytyi aineistostani vain vähän kommentteja, sillä jälleenrakennuskaudella
keskustelu keskittyi enemmän sisustuksen linjakysymyksiin, jossa ei ollut sijaa värityksen tarkasteluille.
Makukysymyksissä tilanne oli samankaltainen kuin maaseutukodin värityskysymyksissä. Arkkitehtikunnan
edustajat näkivät aitouden arvona ja olivat sitä mieltä, että maaseutukoti piti säilyttää perinteisenä samaan
tapaan kuin ulkomuseoiden asumukset Seurasaaressa. Vanhan mallin mukaan tehtyjä huonekaluja paheksuttiin, sillä se oli uusvanhaa ja siten epäaitoa. Kohtuullisen suuri yksimielisyys vallitsi siitä, että kaupunkilaiskodin sisustusta ei voinut suoraan siirtää maaseudulle. Kenelläkään ei silti oikein ollut kunnollista, laajempaa kannatusta saanutta ehdotusta siitä, minkälainen olisi uuden maaseutukodin sisustus, värityksestä
puhumattakaan.
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5.2 Kesäkodin väritys
”Kaikki tiedämme, että suurin osa Suomen kansasta asuu maaseudulla. Mutta tulemmeko ajatelleeksi sitä,
että tuskin missään muualla maalle siirtyminen kesän ajaksi on niin yleistä kuin meillä. Suomalaisessa on
yhä vielä lähellä erämaan asukas ja ulkoilmaihminen. Se panee kevään tullen hänet hylkäämään mukavan
kaupunkiasuntonsa ja hakeutumaan pitkän matkan taakse maaseudun rauhaan, väliin hyvinkin primitiivisiin oloihin.” (Halme, KK 2/1953, 10.) Kesäajan muuttoliike kuumasta kivikaupungista maaseudun virkistävään rauhaan heijastui myös kodin sisutukseen ja värinkäyttöön. Kaupunkikoti piti laittaa kesäkuntoon
ennen lähtöä, eli huonekalut ja tekstiilit tuli suojata paahtavalta auringolta. Kesäaikaiset suojat ja muutokset
kodissa tarjosivat tilaisuuden värinkäyttökokeiluihin. Harvoin koko perhe muutti koko kesäksi mökille,
vaan esimerkiksi perheen pää saattoi jäädä kaupunkiin ”kesäleskeksi” nauttimaan kodin kesäisestä värityksestä. Kaupunkiin jääville parveke tarjosi pihan korvikkeen ja yhteyden luontoon. Kesämökin sisustuksessa
värinkäyttö oli mutkatonta ja vapaampaa kuin kaupunkiasunnossa. Kesällä sisustajakin oli lomamielellä.
Täysin ei kuitenkaan sopinut riehaantua, sillä lomamajan värityksen tuli olla sopusoinnussa ympäröivän
luonnollisen luonnon kanssa, mutta sen värejä tai kuoseja ei saanut matkia.

Kuva 307. Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema lomamajatyyppi. ”Jokainen
tila on tutkittu senttimetrin tarkkuudella ja siten vältytty kaikelta hukkatilalta. Vuode ja keittiöosasto voidaan erottaa muusta tilasta katosta riippuvalla
verholla.”

Kesämökkiä pidettiin itseisarvoisesti tavoittelemisen arvoisena. ”Kenelläpä ei olisi haaveena oma pieni
kesämökki kalaisen järven rannalla tai meren saarella” (Halme, KK 2/1948, 5–8). ”Oma lomamökki kangastelee monen ”maattoman” kaupunkilaisen mielessä” (KK 2/1950, 30–31). ”Luonnon läheisyys sanelee sen
vaatimattoman ja yksinkertaisen elämäntyylin, jonka tuomme kesäkotiimme, oli se mökki järven kainalossa,
”huvila meren rannalla” taikka vain maatalosta vuokrattu vinttikamari” (Halme, KK 2/1953, 10–13). Tarve
päästä lomanviettoon luonnonhelmaan oli suuri. Laajoilla kansanjoukoilla kustannuskysymykset olivat etusijalla, ja niinpä vaatimattomista mukavuuksista tehtiin hyve ja itse tekeminen nostettiin kunniaan. ”Miten
saada yksinkertainen, kevyt kesämaja mahdollisimman halvalla? Tämä kysymys on varmaan kiertänyt taas
monen ajatuksissa. ” (KK 2/1952, 14–17) ”Rakentaminen on kallista, mutta kesäloman ajaksi tyytyy mielellään vaatimattomaankin majaan, pääasia on, että kaupungin hälinästä on onnellisesti päästy pakenemaan.”
Mukavuuksien määrän todetaan olevan suoraan verrannollinen kustannuksiin. Siksi lomamajan on ”täytettävä kohtuullisen epämukavuuden vaatimukset”. ”Parhaimmillaan lomamajassa on jonkinlainen leirielämän
ja kaupunkilaiselämän välimuoto.” (KK 2/1950, 30–31.) Syntyi vaikutelma, että tärkeintä oli olla vain jonkinlainen suoja kesän muutamilta sadepäiviltä ja paikka, johon päänsä kallisti yöksi.
Loma-asumisessa sauna edusti lomamajan perusyksikköä tai lähtökohtaa. Saunan pukeutumistila, saunakamari, palveli usein perheen ensimmäisenä tukikohtana ennen varsinaisen lomamajan rakentamista. ”Saunojen pohjaratkaisut voivat vaihdella rakennuttajan vaatimusten ja varallisuuden mukaan yksinkertaisesta sau302
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nakämpästä aina suuriin sauna-kesämajoihin saakka” (Leka, Kl 1948, 318). Kaunis koti -lehdessä11 esiteltiin
myös vaatimattomia mökkejä, joissa saunaa ei ollut, sillä kesällähän saattoi käydä uimassa. Saunan rakentamista toki suositeltiin, vaikka vain yksihuoneisen saunan. Sekä Kaunis koti- että Kotiliesi-lehdissä kehotettiin
aina rakentamaan vaatimattomasti ja säästeliäästi, vaikka saman artikkelin kuva-aineisto saattoi koostua
arkkitehtien suunnittelemista varakkaan väen loma-asunnoista. Kummassakin lehdessä julkaistiin myös arkkitehtien suunnittelemat tyyppipiirustukset vaatimattoman lomamajan rakentamiseksi12 . Arkkitehti-lehden
saunarakennuksia esittelevässä numerossa (Arkkitehti 3–4/1952) kaikki kohteet olivat ministereiden, tilanomistajien ja johtajien saunoja tai arkkitehtien itselleen suunnittelemia saunoja. Nimityksestä huolimatta
monet olivat samalla myös lomamökkejä, tai niiden lähituntumassa oli erillinen päärakennus. Aineistossani
lomamajoja oli rakennettu tai suositeltiin rakennettavaksi yhtä lailla kappaletavarasta kuin hirrestäkin. Löylyhuoneet suositeltiin tehtäväksi hirsisenä, vaikka muu osa majasta olisikin rankorakenteinen.
”Kesäasunnon tärkein huone on ulkoinen oleskelutila” (Halme, KK 2/1948, 5–8). Kotiliedessä tämä ulkooleskelupaikka nimettiin kuistiksi. Kuisti tuli suunnata siten, että aurinko paistoi siihen koko päivän, mutta
samalla sen tuli olla turvassa tuulilta ja mahdollisimman lähellä luontoa. Esimerkeiksi tarjottiin Aarne Ervin,
Erk Bryggmanin, Inkeri ja Erkki Linnasalmen sekä Järvi & Jäntin suunnittelemien loma-asuntojen kuisteja.
Ulko-oleskelun tukikohdassa, kuistilla, viihdyttiin perheen parissa aamukahvista iltapalaan. (Kl 1953, 464–
465.) ”Siksi kesämökin huoneluvun ei tarvitse olla suuri, kunhan on paikka, mihin sadeilmalla vetäytyy ja
emännällä keittonurkassaan on sen verran mukavuutta, että hänellekin kesästä muodostuu virkistys ja lepo
jokapäiväisestä välttämättömästä taloudenpidosta huolimatta.” (Halme, KK 2/1948, 5–8.)
”Tuon tupa-olohuoneemme yhdessä nurkassa on keittopuoli, jonka seinustaa reunustaa leveä lavitsa
makuutiloina ja se on sisustettu sen yksinkertaisen elämäntyylin mukaisesti, minkä luonnon läheisyys sanelee. Silmämme nauttii maalaamattoman puun kauneudesta, verhojen iloisista kukista ja mattojen rannuista.
Ylellistä, mutta samalla miellyttävää on, jos hieman tuhlaamme ja hankimme yhden mukavan nojatuolin.
Kevyt rottinkinen nojatuoli on kuin kotonaan tässä ympäristössä. Siinä rentoudumme rasittavan retkeilyn
jälkeen tai syvennymme päivän postiin.” (Halme, KK 2/1948, 5–8).
”Raitis ilma ja aurinko tekevät tehtävänsä, ja niinpä nukumme vaikka puulavitsalla. Luonnollisesti lepo, uni
juuri lomaillessa on mitä tärkein, ja siksipä olemme onnelliset, jos saatamme erilliset pikku makuuhuoneet.
11 Ensimmäiset artikkelit Kaunis koti -lehdessä julkaistiin jo vuonna 1948, mutta selkeästi eniten lomamökkejä käsitteleviä artik-

keleja oli 1950-luvulla. Suurin osa aineistoni artikkeleista on vuosilta 1952–54.

12 Artikkelissa esitellään arkkitehtien Kaisa Harjanne (kesämaja), Maija Suurla (kasvava kesämökki) ja Elsi Borgin (kesäkota

ja lomakämppä) suunnittelemat loma-asunnot. Kaikki kesämajat ovat pieniä ja varustukseltaan hyvin vaatimattomia. (KK
2/1952, 14–17.); Kotiliesi-lehti tilasi arkkitehti Helvi Mether Borgströmiltä kolmessa vaiheessa toteutettavan lomamökin (Kl
1951, 492–493).
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Näihin ei tarvitse mahtua kuin kerrosvuode, eikä ilmakaan lopu, kun kesälämpimällä voi nukkua läpi yön
ikkuna auki.” (Halme, KK 2/1948, 5 – 8).
”Keittonurkan kaappien ja ruoansäilytyspaikkojen kätevyydestä pitää miesväki huolen ja tarttuu vasaraan
ja laudanpätkään kun tarvitaan. Pesuhuone on mökissämme paikallaan, vaikkapa järven tai meren ranta olisi
vieressä. Tämän korvaa tietysti sauna parhaiten, mutta se on jo asia erikseen. – Jotta olisimme mahdollisimman käytännöllisiä majamme suunnittelussa, emme unohda pientä säiliötä urheiluvälineille ja -vaatteille ja
toista puutarhakaluille, mutta paras on järjestää ovi sinne suoraan ulkoa. Tuollaisen ulkosäiliön järjestämme
myös kaikenlaisille työkaluille, joita aina kesämökillä tarvitaan, sillä aina korjailemista ja maalailemista riittää.” (Halme, KK 2/1948, 5 – 8) Loma-asunnon keittiöstä ei varsinaisesti julkaistu erillisiä artikkeleita.
5.2.1 Kesämökin sisustus
Mökin sisätilassa puumateriaali ja tulisijaan liittyvä puhtaaksimuurattu tiili olivat pääosassa. Kaunis koti -lehden Kysykää me vastaamme -palstalla kysyjä kuvaa kesämökkinsä interiööriä seuraavasti: ”Huvilamme on
rakennettu veistetystä hirrestä, joten sisälläkin ovat hirsiseinät näkyvissä. Huoneissa on lakatut puulattiat.
Katon keskiosa on hieman korkeampi ja siinä on vuoliaiset näkyvissä.” (KK 2/1951, 30, k1.) Kappaletavarasta rakennetun mökin sisätilaa kysyjä kuvasi näin: ”Olohuoneen seinät ovat peitetyt maalattavalla Ensotapetilla, lattia lakattu puunvärinen, ovet mäntyvaneria ja lakatut, ikkunankehykset ja kaikki karmilistat
samoin kuin puiset verhotangot punaisenruskeiksi värjätyt ja lakatut” (KK 1/1953, 40, 42, k2). Toisessakin
rankorakenteisessa mökissä seinäpintojen väritys jäi arvoitukseksi: ”Ovet ovat valkoiseksi maalatut peiliovet, terassille avautuvissa peilien kohdat lasia. Katto ja lattia lautaa, lakatut. Takan edusta ja takaseinä
puhtaaksi muuratut punatiilistä” (KK 3/1955, 36, k3). Kaunis koti -lehden ”Kesälaitumet kutsuvat” -artikkelissa Kyllikki Halme kuvaa arkkitehti Aarne Ervin kesämökin sisätilaa: ”Pieneen pukuhuone-olohuoneeseen
on loihdittu kerrosvuoteen viereen tunnelmallinen seurustelu- ja ruokailupaikka. Leveät punahonkalaudat
peittävät seinää, huonekalut ovat luonnollisen väristä himmeäksi lakattua honkaa. Rottinkituoli sopeutuu
erinomaisesti ympäristöönsä. Valkeilla lattialaudoilla on karhuntalja ja kaksikerroksinen vuode on verhottu puna-valkealla painetulla kankaalla, ikkunassa valkea ohut uudin. Matalalla pöydän yläpuolella olevassa
valaisimessa on reijitetty messinkivarjostin. Huonekalut ovat arkkitehti Aarne Ervin käsialaa, verho Maija
Taimin ja valaisin Taidon työtä.” (Halme, KK 2/1948, 6.) Arkkitehti-lehden harvoista sisätilan kuvauksista
löytyy seuraavanlainen lakoninen luonnehdinta arkkitehti Erik Kråkströmin suunnitteleman Huvila Stenmanin (Pietarsaari, 1948) sisustuksesta: ”Ulkopuolelta rakennus on vuorattu 7” laudoilla ja sisäseinät ovat
keskimäärin 40 cm leveätä pystyä honkapanelia. Määrätyissä seinissä on käytetty Tapiovaaran juovikasta
tapettia. Oleskeluhuoneen ja makuusoppien katot ovat 3” valkoiseksi maalattua raakaponttilautaa. Vesikatto katettiin vanhasta ulkorakennuksesta saaduilla yksikouruisilla tiilillä.” (Arkkitehti 3 – 4/1952). Saman
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Kuva 308 Insinööri B. Kelopuun rakennuttama maja Helsingin itäsaaristossa. Alkuperäisessä kuvatekstissä mainitaan,
kuinka tupatila jatkuu suurien ovien kautta rantakallioina. Kerrotaan myös, että kuvassa näkyy tyypillisiä lomamajahuonekaluja: rottinkituoli ja jakkara. Pehmusteet eivät kuulu mökille.

Kuva 309. Pohjapiirros Kelopuun lomamajasta.

Kuva 310. Arkkitehti Aarne Ervin kesämökin pohjapiirros. Leveät lasiovet johtavat katon suojaamalle terassille.
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lehden numerossa on mainittu arkkitehti Aarne Ervin majuri E. Heleniukselle suunnittelemasta saunaviikonloppumajasta (Vaasa, 1951): ”Maja on piirurunkoinen lautarakennus, tiiliosat puhtaaksimuuratut,
puupinnat sisältä käsittelemättömät tai happokäsitellyt, ulkopuolelta tervatut; katto Ikopal-huopaa” (Arkkitehti 3 – 4/1952). Myös arkkitehti Elli Ruuthin kesämajan interiööri noudattelee konstailematonta linjaa:
”Itse suvi asuu tässä arkkitehti Elli Ruuthin kesäkodin sunnuntairauhaisessa olohuoneessa. Maalaamaton
lautaseinä ja luonnonväriset koivuiset huonekalut ovat rehellisyydessään sukua ulkona olevalle luonnolle.”
(Halme, KK 2/1948, 7.) Aineistoni näissä hieman suuremmissa loma-asunnoissa oli lakattu lautalattia ja
usein myös katto oli paneloitu laudalla. On kuitenkin syytä olettaa, että vaatimattomissa mökeissä lattia
saattoi olla esimerkiksi maalattua kovalevyä.
Kalusteet

Kuva 312. Huonekaluliike Askon ehdotus kesämökin nukkumatiloihin on edullinen lankuista koottava kerrossänky. ”Valmiiksi maalattujen tukilankkujen
varaan on sijoitettu kaksi joustinpohjaa. Vuoteen pohjan voi myös koota
laudoista, jolloin kustannukset luonnollisesti alenevat.”

Vielä 1940-luvun lopulla yhdenkin rottinkituolin hankkiminen mökille oli ylellisyyttä, mutta muutamaa
vuotta myöhemmin niitä saattoi olla kesämökillä useita. ”Ylellistä, mutta samalla miellyttävää on, jos hieman
tuhlaamme ja hankimme yhden mukavan nojatuolin. Kevyt rottinkinen nojatuoli on kuin kotonaan tässä
ympäristössä. Siinä rentoudumme rasittavan retkeilyn jälkeen tai syvennymme päivän postiin.” (Halme, KK
2/1948, 5 – 8.) Viisi vuotta myöhemmin kalustus muodostui yhdeksi mökin kompastuskivistä. ”Niinpä luulisi,
että meillä olisi jo kauan virinnyt voimakas teollisuus juuri kesäasuntojen yksinkertaisia ja halpoja kalusteita
varten. Silmäys huonekaluliikkeisiin osoittaa kuitenkin muuta. Meille esitellään pöytiä, tuoleja, sänkyjä,
joiden tason monta kertaa tulkinnee sana ’fiini’: Sellainen huonekalu on suomalaiselle kesälle vieras.” (KK
2/1953, 10.) Niin ammattilaiset kuin maallikotkin hyväksyivät rottinkituolin lomamajan kalusteeksi. Se täytti
yksinkertaisen ja kestävästi valmistetun huonekalun vaatimuksen: ”Rottinkituoli lienee lepotuoliksi kaikkein mukavin, kunhan sen vain päällystämme pumpulikankaalla verhotuilla tyynyillä” (Halme, KK 2/1953,
10 –13). Rottinkituoli13 kelpuutettiin edelleen osaksi kesämökin sisustusta, vaikka se oli jäänyt jo pois kaupunkikodin huonekalukirjosta. Vähitellen, 1950-luvun puolivälin tienoilla, myös metallirunkoisia kalusteita
alettiin suositella loma-asuntojen sisustuksiin14. Jos kaupasta ei löytynyt sopivia kalusteita, oli turvauduttava
omaan apuun: ”Höylätystä lattialankusta (4”x1¼”) syntyy helposti pöytä; sen näemme tähän kirjoitukseen
liittyvistä piirustuksista.” (Halme, KK 2/1953, 10 –13.)
Lomalla levon merkitystä korostettiin. Nukkuminen oli eräs levon muodoista. Vielä vuonna 1948 suhde
sänkyyn oli mutkaton: ”Raitis ilma ja aurinko tekevät tehtävänsä, ja niinpä nukumme vaikka puulavitsalla.
Luonnollisesti lepo, uni juuri lomaillessa on mitä tärkein, ja siksipä olemme onnelliset, jos saatamme erilliset
13 Istuskeluryhmän rottinkituolit (KK 2/1951, 30, k1); vilpolaan kysyjän (o.o.) rottinkituolit (KK 1/1953, 40, 42, k2).
14 ”Kuistilla on pyöreän pöydän ympärillä kaksi tummansinisellä ja kaksi viininpunaisella markiisikankaalla verhoiltua metalli-

tuolia. Lepotuolien väreiksi ehdotamme toiseen ruskearuudullista ja toiseen yksiväristä sinistä väriä.” (KK 3/1955, 36, k3.)
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pikku makuuhuoneet. Näihin ei tarvitse mahtua kuin kerrosvuode, eikä ilmakaan lopu, kun kesälämpimällä
voi nukkua läpi yön ikkuna auki.” (Halme, KK 2/1948, 5 – 8.) Enää 1950-luvun puolella lepopaikaksi ei kelvannut mikä tahansa lavitsa: ”Emme halua kesämökille vanhoja kitiseviä sänkyjä, joiden verkkopohja muodostaa kuopan, hetekoja, joita on työnnettävä toistensa alle, emme päällisiä, joita on varottava.” Mökillä
emännän levosta huolehdittiin ja lieden tuntumaan oli sijoitettu leveä pehmustettu vuodepenkki, johon
emäntä voi hetkeksi oikaista kodin askareiden lomassa. (Kl 1955, 497.) Hetekat olivat suosittuja vielä 1940ja 1950-luvun taitteessa, mutta jo 1950-luvun puolivälissä niitä ei haluttu edes kesämökille.
Tekstiilit

Kuva 313. Tupaan asennettu vuodepenkki, jossa emäntä voi levähtää askareiden lomassa.

Lomamajan tekstiilit olivat muun sisustuksen tapaan konstailemattomia. ”Tekstiilejä valitessamme on hyvä
muistaa, että niiden tulee olla ”samaa heimoa” huonekalujen puuaineksen kanssa. Kun maalla nautimme
eniten puuvalmiista tai maalatuista huonekaluista, yhdistämme siihen pellavaa, raikasta raidallista tai ruudullista pumpulikangasta, kaislamaton, riepumaton. Ne ovat sitä paitsi kaikki helposti pestäviä.” (Halme,
KK 2/1953, 10 –13.) ”Verhot ovat kesämökin sisustuksen oleellisin kohta. Olkoot ne sitten tavallista puuvillakangasta, kuviolliseksi painettua tai kotikutoista, niin niiden puhtaus, sileys ja raikkaus on joka tapauksessa se ominaisuus, joka tuo lämpimän säteilyn sisäänkin. Valkoisena verho on varmaan kaikkein kesäisin,
ruudut ja raidat ovat aina kodikkaita, mutta kuviollisista karttaisi ehkä kukallisia, koska kukkia on kesällä
muutenkin runsain mitoin sekä ikkunalaudalla ja maljakoissa että kukkapenkeissä ja nurmikolla kohta ikkunan alla.” (Kl 1954, 356 – -357.) Näistä siteerauksista kuvastuu kesämökin tekstiilien luonne pääpiirteissään.
Tekstiilien valinta ei kuitenkaan ollut ihan yksinkertaista, sillä niihin liitettiin monia maku- ja arvostuskysymyksiä. Jatkan kesämökin tekstiilien tarkastelua luvussa 5.2.3 Kesämökin sisustukseen liittyvät makukysymykset ja arvostukset.
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5.2.2 Tyypillisiä kesämökin sisustuksen värityksiä
Loma-asunnon sisustuksen väritys noudatteli asunnon olohuoneen värityksen kehitystä. luonnonvaraiseen
luontoon tukeutuva väritys kehittyi 1950-luvun loppua kohden graafisempaan suuntaan. Seuraavassa kaksi
esimerkkiä loma-asunnon oleskelutilan sisutuksen värityksestä vuosilta 1951 ja 1955:
Esimerkki 1, vuosi 1951. ”Takkaryhmään olemme asettaneet pehmustetulla istuimella ja selkänojalla varustetun sohvapenkin, verhoilukangas tummansini-valkoraidallinen, kotikutoinen. Luonnonvärinen, matala
sohvapöytä. Lisäksi keltavalkoinen lepotuoli, luonnonvärinen rahi ja luonnonharmaa tai siniharmaa ryijymatto.” (KK 2/1951, 30, k1.)

Kuva 314. Kesämökki, takkaryhmän väritys, esimerkki 1.
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Esimerkki 2, vuosi 1955. ”Takkaa vastapäätä on kaksi joustinpehmustettua tai vaahtokumitäytteistä vuodesohvaa vierekkäin, jotka ovat verhoiltuja tumman ruskealla yksivärisellä huonekalukankaalla. Vaihtoehtoisesti sohvien asemasta ehdotamme kahta lavitsamaista penkkisohvaa vierekkäin. Pitkä teak-puinen sohvapöytä toimii sohva- ja ruokapöytänä ja mustaksi petsatut jakkarat ovat pöydän vieressä. Takaseinään on
kiinnitetty noin 115 cm korkeudelle lattiasta pitkä seinähylly, joka on maalattu hieman harmaaseen vivahtavalla valkoisella värillä. Hylly on kirjoja, koriste-esineitä ja esim. joitakin vanhoja astioita varten. Takan vieressä on merenvihreällä kankaalla verhoiltuja takkaraheja. Seinähyllyn takainen seinä tapetoidaan karkealla
jute- tai pellavakankaalla. Muut seinät maalataan valkoisiksi. Lattian peittää yksivärinen beige kookosmatto
tai samanvärinen riepumatto. Keittiö on eristetty ehdottamallanne [ruskean voittoisella ’Lasimaalaus’-]
kankaalla. Sohvapöydän yläpuolella on riippuva paikallisvalaisin. Verhokankaaksi majaan ehdotamme vaalean harmaata ohutta ’Lombardia’-laatuista kangasta. Verhot ommellaan eteenvedettäviksi ja kuistin luona
ne ulottuvat katosta lattiaan asti.” (KK 3/1955, 36, k3.)
Makuuhuoneiden tai -soppien väritys oli kaupunkiasunnon makuuhuoneen väritystä iloisempi, perusväreihin tukeutuvampi. ”Onnelliset” värit synnyttivät mielikuvan kaupunkiasunnon lastenhuoneen värityksestä.
Seuraavassa muutamia esimerkkejä 1950-luvulta:

Kuva 315. Kesämökki, takkatilan väritys, esimerkki 2.
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Esimerkki 3, vuosi 1951. ”Makuuhuoneen erottaisimme olohuoneesta valkoisella, villaisella oviverhollamme
värjäämättömänä. Vuodepeitoksi sitä vastoin ehdotamme värikästä, esim. vadelmanpunaista, vaikkapa painettua kangasta tai nastakudonnaista, kotikutoista kangasta. Lattialla nahka tai pehmeä ryijymatto.” (KK
2/1951, 30, k1.)
Esimerkki 4, vuosi 1951. ”Makuuhuoneeseen sijoitimme (om) Artekin vaalean sängyn, rottinkituolin tupakkapöytineen ja pienen vaatteiden säilytyslipaston tai arkun. Vuodepeitto vaaleansini-valkokuvioinen. Tuolin
irtotyyny punainen. Räsymatto keltavalkoinen. Verhot puna-valkoiset” (KK 2/1951, 30, k1.)

Kuva 316. Kesämökki, makuutilan väritys, esimerkki 3.

Kuva 317. Kesämökki, makuutilan väritys, esimerkki 4.
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Esimerkki 5, vuosi 1953. ”Toiseen makuuhuoneeseen ehdotamme vuodepeitteiksi sinipohjaista kangasta
valkein pilkuin, matoksi hyvin vaalean harmaata riepumattoa ja verhoiksi valkeata kangasta. Molempiin
makuuhuoneisiin ehdotamme seinään kiinnitettyjä vaaleavarjostimisia lukulamppuja ja yleisvalaisimeksi kattoon kiinnitettyjä ns. vekkivarjostimia.” (KK 1/1953, 40, 42, k2.)
Esimerkki 6, vuosi 1953. ”Toisen makuuhuoneen vuodepeitteiden väriksi ehdotamme puna-valkea ruudullista kangasta, matoksi vaaleata nukkamattoa ja verhoiksi vaalean kellertävää kangasta.” (KK 1/1953, 40,
42, k2.)

Kuva 318. Kesämökki, makuutilan väritys, esimerkit 5 ja 6.
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5.2.3 Kesämökin sisustukseen liittyvät makukysymykset ja arvostukset
”Kesämökin tekstiilien valinta on hauskaa. Se ei rasita kovin paljon kukkaroa ja me suomalaisetkin uskallamme siellä antaa mielikuvituksellemme suuremman vapauden.” (Nummi. KK 3/1954, 19–21.) Makukysymykset olivat yllättävänkin keskeisellä sijalla lomamökin sisustuksissa kun ottaa huomioon, että mökin
sisustuksessa kehotettiin ottamaan rennommin ja olemaan lomatunnelmissa. Eniten keskusteltiin aineistossani kesämökin tekstiilien värinkäytöstä. Kesämökin värien tuli olla onnellisia, rauhallisia ja ilmavia,
joita kuvattiin myös puhtaiksi ja raikkaiksi. Värien piti tuoda tilaan lämmintä säteilyä, aurinkoa ja valoa
sekä kodikkuutta. ”Valkea, kellertävä, sininen ja punainen ovat kesäkodin onnellisia värejä. Sininen tuo
rauhallisuutta ja ilmavuutta sisäkuvaan. Kellertävä antaa aurinkoa ja valoa. Jos ikkunoihin ripustamme valkeat pumpuliverhot, esim. lakanakankaasta, silloin voimme herkutella väreillä huonekalujen päällisissä ja
pöytäliinoissa.” (Halme. KK 2/1953, 10 –13.) Hirsirakenteisissa mökeissä seinien ohella usein myös lattia ja
katto olivat puumateriaalia. Kappaletavarasta tehdyissä mökeissäkin käytettiin sisustuksissa paljon puuverhousta. Loma-asuntojen tekstiileistä yleensä verhoihin kiinnitettiin eniten huomiota. ”Verhot ovat kesämökin sisustuksen oleellisin kohta. Olkoot ne sitten tavallista puuvillakangasta, kuviolliseksi painettua tai
kotikutoista, niin niiden puhtaus, sileys ja raikkaus on joka tapauksessa se ominaisuus, joka tuo lämpimän
säteilyn sisäänkin. Valkoisena verho on varmaan kaikkein kesäisin, ruudut ja raidat ovat aina kodikkaita.”
(Kl 1954, 356 –357.) ”Raikkaan kodin tunnun antavat ruudullisesta tai raidallisesta pumpulikankaasta tehdyt
verhot. Sama kangas voi hyvin toistua pöytäliinassa.” (Halme, KK 2/1953, 10 –13.) Sisustukseen ei tarvinnut
sijoittaa paljon rahaa, vaan tunnelman luominen oli tärkeintä. Tästä esimerkkinä on jokamiehen lakanakankaan käyttövinkki: ”Oletteko koskaan kohottanut jokamiehen lakanakangasta valoa vasten ja huomanneet
kuinka sen pinta tulee eläväksi ja kuinka miellyttävästi se siivilöi valon? Se sopii leveytensä (140 cm) ja huokeutensa (190:-) puolesta hyvin kesäverhoksi. Kun siihen kyllästyy, siitä voi tehdä vaikkapa aluslakanoita.”
(Nummi, KK 3/1954, 19–21.)
Lomamajassa oli luvallista käyttää rohkeammin värejä kuin kaupunkiasunnon sisustuksissa. Vehmas luonto
ja kesän kirkas valo velvoittivat käyttämään voimakkaampia värejä. Keskenään erilaisten kuvioiden yhdistelemisestä varoitettiin, mutta kuviollisten ja voimakasväristen kankaiden yhdistelemistä suositeltiin. Silti voimakkaiden värien käytössä kannustettiin varovaisuuteen. Kukkakuvioita kesämökin sisustuksessa tuli välttää, sillä ympäröivä luonto tarjosi kesäistä kukkaloistoa, jonka kanssa ei sopinut kilpailla. ”Kesällä voimme
käyttää runsaammin värejä sisustuksessa, koska luonto ympärillämme on värikäs eikä kontrasti muodostu
häiritseväksi” (Nummi, KK 3/1954, 19–21). ”Kesän kirkas valo ja värikylläisyys panevat meidät hakeutumaan voimakkaisiin värikorostuksiin kesäasunnossamme” (Halme, KK 2/1953, 10 –13). ”Yleensä piristävät,
voimakkaat väriläiskät on sijoitettava harkitusti määrättyihin paikkoihin ja muussa pitäydyttävä vaaleaan
taitettuun väriasteikkoon sekä luonnonväriin (esim. pellavaan)” (Halme, KK 2/1953, 10 –13). Eriluonteisia
kuvioita saman tilan sisustuksessa kehotettiin välttämään. ”Ruudullisuus, raidallisuus, kukallisuus ja ”non312
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figurativismi” eivät mahdu yhtä aikaa tajuntaamme. Käyttäkäämme vähemmän kuvioita ja lisätkäämme
sensijaan värien voimakkuutta.” (Nummi, KK 3/1954, 19–21.) ”Toivottavasti emme kuitenkaan hairahdu
verhoamaan koko kotiamme samalla ruusunkuvioisella kankaalla. Silloin olisi tarjolla yksitoikkoisuuden
vaara.” (Halme, KK 2/1953, 10 –13.) Monessa eri lähteessä kukkakuvioita kehotettiin kesäisin välttämään,
sillä luonto tarjosi monin verroin hienompaa kukkaloistoa kuin mikään painettu kangas pystyy tarjoamaa.15
Kokonaan kiellettyjä värejäkin oli: ”Ja pannaan julistamme ruskean ja punaisen yhdistelmän.” Halme kehotti
välttämään myös vaaleanvihreän käyttöä, minkä hän perusteli ympäröivän luonnon vihreydellä. (Halme, KK
2/1953, 10 –13.)
Makukysymykset olivat lomallakin vahvasti läsnä. Kaupunkiasuntoa rennommassa kesämökin sisustuksen
värityksessä oli selvät rajat ja tarkat säännöt. Lopputuloksesta välittyi säännöistä huolimatta tai ehkä juuri
niiden ansiosta huoliteltu, mutta rento ja kodikas tunnelma. Tästä esimerkkinä on seuraava lomamajan
sisutuksen kuvaus: ”Herkullisen yhdistelmän muodostavat esimerkiksi ikkunaverhoina sini-puna-vihreä-kelta-valkoraitainen gigham, sängynpeitteenä sininen linella, jolla yksivärinen keltainen, valkoinen ja punainen
tyyny sekä lattialla kaislamatto.” Kaislamaton ohella Leena Nummi mainitsee, että myös räsymatto kuului
kesämökin lattialle. (Nummi, KK 3/1954, 19–21.)
Kuva 319. Leena Nummi toteaa alkuperäisessä kuvatekstissä ”Kesämökin ruokailunurkkauksen seinä on peitetty käsin painetulla Lasimaalaus-puuvillakankaalla. Ikkunaverhoiksi on käytetty jokamiehen lakanakangasta. Pöytäliina ja
lautasliinat yksivärisestä Linellasta."

15 ”Sitä paitsi miksi turvautua maalla yksinomaan kukkakankaisiin, kun koko luonto ympärillämme kukoistaa. Emme edes vaa-

leanvihreää tuo tekstiileihimme, koska ulkona kaikki on vihreää.” (Halme, KK 2/1953, 10–13.) ”Miksi käyttäisimme kesällä
kukallista kangasta verhoihin ja huonekaluihin, kun luonto silloin tarjoaa meille runsain mitoin aitoa tavaraa, kun se tuhannesti ylittää kauneudessaan taidokkaimmankin painetun kukkakuvion!” (Nummi, KK 3/1954, 19–21); ”– – mutta kuviollisista
karttaisi ehkä kukallisia, koska kukkia on kesällä muutenkin runsain mitoin sekä ikkunalaudalla ja maljakoissa että kukkapenkeissä ja nurmikolla kohta ikkunan alla.” (Kl 1954, 356–357.)
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Helppohoitoisuus
Nautinnosta ja levosta muistutettiin ja etenkin emännän arkisten taloustöiden kuormittavuudesta oltiin
lomalla huolissaan. ”Kesämökin tekstiilejä valitessamme muistakaamme, että menemme mökille ennen
kaikkea nauttimaan, laiskottelemaan kirja kädessä, uimaan ja ottamaan aurinkoa, kalastamaan tai poimimaan sieniä ja marjoja, hoitamaan puutarhaa tai syömään sen tuotteita, kukin luonteensa mukaan. Kukaan
ei suinkaan lähde sinne siivotakseen ja huoltamaan tavaroita. Koko kesämökin, myös sen tekstiilien valinnan täytyy perustua sille periaatteelle, että tekstiilit voidaan helposti hoitaa ja ettei niitä käytettäessä tule
surku.” (Nummi, KK 3/1954, 19–21.) Kotiliesi-lehdessäkin painotettiin, että mökillä ei saa käyttää ”varottavia
päällisiä”. Lehdessä huolehdittiin myös emännän levosta, ja niinpä lieden tuntumaan oli sijoitettu leveä,
pehmustettu vuodepenkki, johon emäntä saattoi hetkeksi oikaista kodin askareiden lomassa. (Kl 1955,
497.) Emännän lepohetkistä arkisten askareiden lomassa mainittiin eri yhteyksissä, mutta missään ei otettu
kantaa kotitöiden jakamisen tai uudelleenjärjestelyn puolesta.
Itse tekeminen
Jälleenrakennuskauden tapaan itse tekeminen liittyi vahvasti myös lomamajan rakentamiseen. Arkkitehtilehden artikkelissa kohteilla oli rakennuttajat, mutta Kaunis koti- ja Kotiliesi-lehtien artikkeleissa pidettiin
itsestään selvänä, että jokaisen ”perheen miesväki rakentaa itse lomamökkinsä” (Leka, KK 1/1952, 19 –26).
”Varmaan moni on valmis omin voimin iltaisin ja lomaviikkoina pystyttämään majan” (KK 2/1952, 14-17).
Lomamajan eteen tehtiin muitakin uhrauksia, sillä rakentamiseen tarvittiin rahaakin. Perheen miesväen
ohella tarvittiin pääomaa, joka saatiin kokoon ”vuosien ahkeran säästämisen tuloksena”. (Leka, KK 1/1952,
19–26.) ”Mieskäsi tarttuu sileään lautaan – sahalla, kirveellä, vasaralla ja puukolla saadaan paljon kätevää
aikaan” (Halme, KK 2/1953, 10-13).
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5.2.4 Kaupunkikoti kesäkuntoon
Kesäinen muutto kaupungista maalle antoi tilaisuuden tilapäiseen, mutta tarkoituksenmukaiseen sisustuksen
vaihteluun. ”Lyhyt kesämme saattaa olla kuumaa ja aurinko yhtä polttavaa kuin etelän maissa. Ikkunaverhot
palavat hauraiksi ja värittömiksi ja huonekalukankaat haalistuvat” (Hausmann, KK 2/1952, 6 – 8). Sinänsä
auringolta suojautuminen ei ollut uutta. Aino Hausmann muistelee lapsuutensa kesätunnelmia kesäkuntoon laitetusta salista: ”Muistatteko vielä entisaikojen salia kesällä? Hiivimme paljain jaloin pellavaisia mattoja myöten kastelemaan palmua, fiikusta ja pelargoneja. Ikkunoitten eteen oli laskettu kierrekaihtimet. Ja
tuuli heilutti hiljaa verkkoikkunan lävitse valkoisia, puhtaita ikkunaverhoja. Istahdimme punaraitaisella pumpulikankaalla verhotulle sohvalle ja hengitimme puolihämärässä valkoisten ruusujen ja sireenien tuoksua.
Kattokruunu oli turvassa kovitetusta harsokankaasta tehdyn suojuksen sisässä, ja luvattomasti huoneeseen
pujahtaneet kärpäset inisivät pitkässä ruskeassa liimapaperissa. Kesän kolme kuukautta erotettiin tarkoin
muusta vuodesta.” (Hausmann, KK 2/1952, 6-8.)
Auringolta suojautuminen oli edelleen jälleenrakennuskaudella ajankohtaista, mutta kalusteet, valaisimet ja
sisustuksen vaatimukset olivat toiset: ”Verhojen ompeleminen ja ripustaminen on verraten helppoa huonekalujen verhoamisen rinnalla. Tuolien ja sohvien verhoilutyö on kallista ja siksi on erikoisen taloudellista
hankkia niihin irrotettavat kesäpäälliset.” (Hausmann, KK 2/1952, 6 – 8.) Hausmann kääntää perheenemännän työlään alkukesäisen tehtävän eduksi ja tarjoilee sen uutena mahdollisuutena ilahduttaa kaupunkiin
töihin jäävää kesäleskeä. ”Kun vakinaiset matot ovat rullalla kesäkorjuussa, ikkunaverhot on otettu alas,
eikä meitä sido enää paljon muu kuin seinien väri, saamme kokea pienen virkistävän seikkailun pukiessamme kodin uusiin kesävaatteisiin. Meillä on vaaleata ja viileätä, puhdasta ja ilmavaa, ja kaupunkiin työhön
jäänytkin on kuin kesähuvilalle muuttanut. Torilta vain kimppu niittykukkia maljakkoon ja kesä on tullut
kaupunkiin!” (Hausmann, KK 2/1952, 6 – 8.) – Niin ja onhan asunnossa parvekekin.
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5.2.5 Kokoavasti kesäkodin värityksestä
Jälleenrakennuskaudella ajatus yksinkertaisen lomamökin hankkimisesta yleistyi. Kaupungin hälinästä maaseudun rauhaan pääsemistä pidettiin ilman kyseenalaistuksia tavoittelemisen arvoisena. Kesämokin ei tarvinnut olla yhtä hyvin varusteltu kuin kaupunkikoti. Vaatimaton suoja nukkumista varten ja sateen suojaksi
sekä keittomahdollisuus riittivät. Niukatkin sisätilat hyväksyttiin, sillä ulko-oleskelu oli lomamökillä tärkeää. Itse tekeminen oli keskeisessä asemassa oman mökin hankkimisessa. Vaatimattomien lomamajojen
tyyppipiirustuksia julkaistiin Kaunis koti – ja Kotiliesi-lehdissä.
Lomamajan perusyksikkö oli sauna, jonka kamari palveli usein perheen ensimmäisenä lomanvieton tukikohtana. Lomamökki tehtiin joko kappaletavarasta tai hirrestä, mutta löylyhuoneen runko suositeltiin
lähes poikkeuksetta tekemään hirsirunkoisena, vaikka mökki muuten olisikin rankorakenteinen. Lomamajan sisustuksessa kehotettiin olemaan lomamielellä, mutta kokonaan ei sopinut riehaantua maallakaan.
Kesämökin sisustuksen yleisilme oli niukka ja usein askeettinen. Raitis ilma ja aurinko varmistivat hyvät
yöunet kovallakin puulavitsalla. Vaikka olosuhteet olivat karut, niin levon merkitystä askareidenkin lomassa
korostettiin. Kalusteita mökillä oli sänkyjen ohella niukasti. Yhden rottinkituolin hankkiminen oli jo ylellisyyttä. Puumateriaaliksi suositeltiin luonnonväristä puuta: lattia ja sisäkatto oli usein paneloitu. Katto saatettiin maalata vaalean sävyiseksi valoisuutta lisäämään, mutta lattia oli usein lakattu. Lakatun ja vaaleaksi
maalatun vaihtelu toistui myös ovissa ja ikkunoissa. Seinäpinnan materiaali vaihteli aineistossani puuverhotusta tai osittaisesta tiilipinnasta maalattuun Enso-tapettipintaan. Kiintokalusteiksi suositeltiin maalattuja
tai luonnonvärisiä puukalusteita.
Tekstiilien valinta mökille oli hauskaa. Näin sitä ainakin mainostettiin, vaikka annetut reunaehdot olivat
kovat. Tekstiilien tuli materiaaliltaan ja väriltään sopia lomamajan niukkaan ympäristöön ja olla lisäksi helppohoitoisia. Pellava ja puuvilla sopivat mökin karuun interiööriin, ja kuvioista ruudut, raidat sekä väreistä
kirkkaat perusvärit olivat hyvän maun mukaisia. Myös valkoisia puuvilla- tai pellavaverhoja pidettiin erittäin
sopivina mökille. Kukkakuviot ja vaaleanvihreä väri olivat kiellettyjen listalla, sillä ympäröivää luontoa ei
sopinut näin suoraan jäljitellä. Myös eri tavoin kuvioitujen kodin tekstiilien yhdistelyssä tuli olla pidättyväinen. Punaisen ja ruskean yhdistäminen lomamajan interiöörissä oli kiellyttyä. Hauskaksi mainostetussa ja
hyvän maun mukaisessa tekstiilien valinnassa riitti sääntöjä ja kompastuskiviä kerrakseen.
Kesäinen muutto maalle edellytti kaupunkikodin laittamista kesäkuntoon. Kalusteet tuli suojata kauhtumiselta kankain, matot kääriä rullalle ja kesäverhoillekin oli käyttöä. Perheenemännän työläs alkukesän
tehtävä kehotettiin kääntämään voitoksi. Pieni seikkailu kesäverhoilla ja huonekalujen irtopäällisillä piristi
myös kesälesken arkea.
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6. DISKUSSIO
Tutkimukseni, Jälleenrakennuskauden kodin väritys. Arki ja arkkitehtuuri, esioletuksena oli, että jälleenrakennuskaudella arkkitehtien ja suuren yleisön kodin värinkäyttöön liittyvät mieltymykset olivat lähellä toisiaan. Jälleenrakennuskaudella arkkitehtikunnan huomio oli monesta eri syystä kohdentunut suuren yleisön
elinoloihin ja tarpeisiin. Arkkitehtikunnan suunnittelutehtävän painopiste oli asuntotuotannossa, sillä suuri
määrä sodan jälkeen kodittomiksi jääneitä oli asutettava. Vaikka keskittyminen asuntosuunnitteluun ei
ollut arkkitehtien oma valinta, ainakin osa ammattikunnan edustajista vaikutti vilpittömästi kiinnostuneilta
arjen yksinkertaisista asioista, siitä, miten arjen elinympäristöstä voisi tehdä paremman. Myös funktionalismin pohjalta käyty keskustelu arkkitehtuurin sosiaalisesta sisällöstä viesti osaltaan tästä kiinnostuksesta.
Jälleenrakennuskaudella vaikutti myös yhteinen jaettu kokemus eli juuri päättynyt sota. Sosiaaliluokista
riippumatta miehet olivat eläneet yhteisen sota-ajan rintamalla ja naiset olivat huolehtineet arkielämän
sujuvuudesta kodissa ja kodin ulkopuolella. Aineistostani välittyy sodanjälkeinen käpertyminen kodin piiriin. Perheet oli saatu koottua yhteen, ja arkeen kaivattiin positiivista sisältöä. Aineistossani väri vertautui
iloisuuteen. Pienimmätkin värikkäät yksityiskohdat olivat toivottuja pula-ajan puutteen keskellä. Luonto
yhdisti suomalaisia. Kaupunkiympäristössäkin luontokokemusta pidettiin tärkeänä. Kodin sisustuksessa
lähes poikkeuksetta esiintynyt olohuoneen kukkaikkuna oli yksi osoitus kaupunkiasuntoon tuodusta luonnon ”elävästä hengestä”. Kukkaikkunan vihreys otettiin huomioon myös sisustuksen värityksessä. Jälleenrakennuskaudella väristä puhuttiin luonnolliseen luontoon yhdistetyin assosiatiivisin värinnimityksin. Makukysymyksiä käsitellyt Pierre Bourdieu viittasi alempien sosiaaliluokkien tapaan redusoida taiteen asiat arjen
asioiksi. Assosiatiivisten värinnimitysten käytön voi tulkita yhdeksi tämän redusoimisen ilmenemismuodoksi sekä merkiksi luontokokemuksen tärkeydestä. Nimityksen käyttäjät eivät olleet vain suuren yleisön
edustajia, vaan myös ammattilaiset käyttivät näitä ilmaisuja. Jälleenrakennuskauden loppupuolella huomion
keskittäminen kodin piiriin hellitti ja katseet suuntautuivat enemmän tulevaisuuteen ja kodin ulkopuolelle.
Samalla myös värinkäyttötavat ja väristä puhumisen tavat muuttuivat.
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6.1 Tutkimusmenetelmien toimivuus ja keskeisen aineiston suhde tutkimuskysymyksiin
Tutkimukseni kohteena olivat kodin värit eli tutkin asunnon sisuksen väritystä jälleenrakennuskauden Suomessa vuosina 1948–1955. Tutkimukseni tavoitteiksi nimesin kuvauksen kokoamisen jälleenrakennuskauden kodin värityksestä sekä legitiimin ja populaarin arkkitehtuuriin liittyvän värinkäytön tutkimisen. Vaikka
jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria olikin tutkittu, niin ajanjakson kodin sisustuksen värityksestä ei ollut
aiemmin tehty järjestelmällistä tutkimusta. Tästä syystä kuvauksen kokoaminen jälleenrakennuskauden
kodin värityksestä oli välttämätöntä. Tutkimukseni toinen tavoite, legitiimin ja populaarin arkkitehtuurin
värinkäytön tutkiminen, on sidoksissa tutkimukseni esioletukseen jälleenrakennuskauden arkkitehtien ja
suuren yleisön kodin värinkäyttömieltymysten läheisyydestä. Kiinnostus tähän tutkimukseni toisen tavoitteen mukaiseen kysymyksenasetteluun heräsi tutustuttuani tarkemmin jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuuriin, arkkitehtuurikeskusteluihin ja kausijulkaisuihin. Tutkimukseni keskeisen lähdeaineiston muodostivat kaksi jälleenrakennusajan kausijulkaisua: legitiimin arkkitehtuurin näkökulmaa edustava Arkkitehti-lehti ja populaarin arkkitehtuurin genreen luettavissa oleva Kaunis koti -lehti. Hyödynsin lisäksi muita
aikalaisjulkaisuja sekä jälleenrakennuskaudesta tehtyjä tutkimuksia. Tukeuduin olemassa oleviin dokumentteihin enkä tuottanut itse omaa tutkimusaineistoani esimerkiksi haastattelemalla.
Lähestyin tutkimusaihettani laadullisen arkkitehtuuritutkimuksen keinoin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Lähtöajatuksena sisällönanalyysissä on, että tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä.
Analyysin tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja järjestää se tiiviiseen
ja yleiseen muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatioita. Teoriasidonnaiselle analyysille tyypillinen
päättelyn logiikka eli abduktiivinen päättely, jossa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys
ja valmiit mallit. Tämä tarjosi mielenkiintoisen ja antoisan tarkastelutavan. Aineistosta tehtyjä havaintoja
ei sellaisenaan pidetä ”löydöksinä”, vaan niitä tarkastellaan ”johtolankoina”, merkkeinä sellaisesta todellisuuden piirteistä tai ulottuvuuksista, jotka eivät ole suoraan havaittavissa. Tämä johdannossa tarkemmin
kuvaamani menetelmä viitoitti miettimään värinkäytön yksityiskohtien yhteyttä jälleenrakennuskauden
kodin värinkäyttöön kokonaisuutena ja eri toimijaryhmien näkökulmat huomioon ottaen. Yksittäisillä värinkäyttöä kuvaavilla kirjallisilla merkinnöillä tai kuvallisilla fragmenteilla oli sinänsä vain vähän merkitystä, jos
konteksti niiden ympäriltä jäi avautumatta. Suhtauduin dokumenteista tekemiini ”löydöksiin” Pentti Alasuutarin ajatuksen mukaisesti johtolankoina, jotka auttoivat arvoituksen ratkaisemisessa eli jälleenrakennuskauden kodin sisustuksen värityksen kokonaiskuvan hahmottamisessa. Tästä syystä tutkimuksessani
on suhteellisen vähän värikuvia värikartoista tai muista värillisistä materiaalinäytteistä. En menetelmääni
nojautuen nähnyt relevanttina laajaa värinäytteiden itsetarkoituksellista keräämistä silloin, kun yhteys värityksen kokonaiskuvan muodostumiseen oli löyhä tai epäselvä.
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Sisällönanalyysin kohteena ollut keskeinen tutkimusaineisto, Arkkitehti- ja Kaunis koti -lehdet vuosilta
1948–55, osoittautui heterogeeniseksi ja haastavaksi kokonaisuudeksi. Etenkin Kaunis koti -lehti näyttäytyi
moniulotteisena lähteenä. Lehdessä oli vielä ilmestymisensä alkuvuosina 1940-luvun lopulla vain muutamia
harvoja värikuvia, ja niiden määrä pysyi muutamissa kymmenissä vielä 1950-luvun puoleenväliin mennessä.
Väri oli tärkeä puheenaihe sodasta toipuvassa Suomessa. Keinot värien visuaaliseen kuvaamiseen olivat
huonot, sillä värivalokuvaus teki vasta tuloaan ja värikuvien painojälki aikakausilehdissä oli huonoa, mutta
tästä huolimatta väristä kirjoitettiin paljon.
Tutustuminen lehden artikkeleihin ja kohde-esittelyihin avasi jälleenrakennuskauden värinkäyttöä, mutta
kokonaiskuva kodin värityksestä ei vielä näiden lähteiden pohjalta hahmottunut. Kysykää me vastaamme
-palstan lukijakysymykset ja toimituksen laatimat sisustusratkaisut muodostivat kattavan otannan suomalaisten kaupunkikotien sisustamisen suuntaviivoista. On huomattava, että kysyjien asunnot eivät edustaneet pelkästään jälleenrakennuskauden asuntotuotantoa, vaan joukossa oli jo aiemmin rakennettuja asuntoja, jotka sijaitsivat joko maaseudulla tai kaupunkiympäristössä. Kysykää me vastaamme -palstaa pidettiin
lehdessä sen ilmestymisestä alkaen. Tutkimusmenetelmäni kannalta oli antoisaa, että lähes poikkeuksetta
nimimerkillä lähetetty lukijan kysymys, toimituksen sisustama mustavalkoinen pohjapiirros sekä usein hyvin
seikkaperäinen, sisutussuunnitelman kirjallinen selostus julkaistiin yhtäaikaisesti. Näissä kysymyksissä ja
vastauksissa keskityttiin kalustamisen ohella juuri väriin. Vaikka aineisto oli visuaalisesti väritöntä, asiakirjojen perusteella oli mahdollista hahmottaa tilan värityksen konteksti. Usein kysymyksessä kerrottiin perheen rakenne ja koko, tai nimimerkki viittasi asukkaiden kokoonpanoon, tyyliin ”nimim. Kihlapari”. Kysyjät
saattoivat mainita myös jotain kohteen luonteesta, etenkin jos kyse oli uudesta Arava-asunnosta. Olen
hyödyntänyt näitä tietoja tutkimukseni alussa pohtiessani lukijakunnan rakennetta. Kysykää me vastaamme
-palstan kirjalliset värikuvaukset eivät olleet irrallisia mainintoja, vaan ne nimimerkin takaakin kiinnittyivät
nimenomaisen perheen tiettyyn asuntoon, jonka he halusivat rakentaa omaksi kodikseen. Usein kysyjät
luettelivat olemassa olevat kalusteet, joita toivoivat mukaan uuden kodin sisustamiseen. Toimituksen vastaaja joutui siten tilanteeseen, jossa hänen oli otettava kantaa kysyjän antamiin reunaehtoihin. Tällä palstalla etenkin irtokalusteista ja niiden verhoiluista, matoista, tekstiileistä ja valaisimista mainittiin lähes aina
materiaali tai värisävy. Huonetilan seinien väriä kommentoitiin vain harvoin, ja lattia ja katto jäivät lähes
poikkeuksetta vielä vähemmälle huomiolle. Katosta oli kysymyspalstalla tuskin nimeksikään mainintoja.
Yleisesti Kaunis koti -lehden artikkeleissa huonetilan värityksen tarkastelu noudatteli samoja painotuksia
kuin Kysykää me vastaamme -palstalla. Museoviraston keruuarkiston 39. muistitiedon keruukilpailu vuodelta
1994, joka oli suunnattu jälleenrakennuskaudella pientaloon muuttaneille, toi uutta tietoa etenkin lattian
ja sisäkaton materiaalista ja värityksestä, sillä juuri näistä pinnoista aineistostani oli vain vähän mainintoja.
Vaikka sainkin tutkimukseeni tukea Museoviraston keruuarkiston aineistosta, tutkimukseni painopiste oli
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jälleenrakennuskauden kaupunkiasunnon sisustuksen värityksessä, joka yleisimmin sijaitsi kivirakenteisessa
kerrostalossa, puurakenteisen rintamamiestalon interiöörin värityksen tarkastelun sijaan. Esimerkiksi kivirakenteisen kerrostalon sisustuksissa puumateriaalia ei käytetty yhtä runsaasti kuin puurakenteisessa pientalossa. Tekemäni valinnan perustin keskeisen lähdeaineistoni, Kaunis koti -lehden sisällön painotuksiin.
Aineistossani oli siinä määrin värien kuvaamisen toistoa, että voin sanoa tavoittaneeni aineiston saturaation.
Tämä kyllääntynyt aineisto kuvaa jälleenrakennuskauden kodin värinkäytön ominaispiirteet ja erottaa sen
sitä edeltäneen ja sen jälkeisen ajanjakson tavoista käyttää väriä. Muutoksen kuvaaminen toi esiin jälleenrakennuskaudelle ominaiset kodin värit. Korkea- ja populaarikulttuurin värinkäytön osalta aineiston saturaatio ei ollut yhtä yksiselitteinen. Arkkitehti-lehdessä väristä ei kirjoitettu, joten legitiimin ammattilehden
suorat kannanotot jäivät tavoittamatta. Kuitenkin Kaunis koti -lehteen kirjoittaneet arkkitehdit valottivat
arkkitehtien ajatuksia väristä ja sen käyttötavoista kodin kontekstissa. Aineistosta käy selkeästi ilmi jälleenrakennuskaudella Suomen ainoan sisustuslehden, Kaunis koti -lehden, toimittajien näkökulma kodin väreihin. Kaunis koti -lehdessä oli muidenkin kuin arkkitehtien laatimia artikkeleita kodin värinkäytöstä. Oman
laajan kokonaisuutensa muodostivat myös Kaunis koti -lehden lukijoille suunnatun Kysykää me vastaamme
-palstan vastausten sisustusneuvot. Kysymys siitä, miten suuri yleisö otti vastaan arkkitehtien ja sisustuslehtien neuvot, oli ongelmallisempi. Aineistoni ei sisällä suoraa lukijapalautetta, muutamaa satunnaista
poikkeusta lukuun ottamatta. Tarkastelin suuren yleisön värinkäytön mieltymyksiä epäsuorien ilmausten
ja havaintojen avulla. Tästä näkökulmasta lukijapalautteen vähyyttä voi pitää merkkinä tyytyväisyydestä
sisustusneuvojen laatuun. Maku-käsite osaltaan havainnollisti legitiimin ja populaarin mieltymyksiä. Muita,
koko aineistoni läpäiseviä epäsuoria johtolankoja olivat esimerkiksi aineistossa toistuvat samankaltaiset
sisustukset ja niiden väritykset niin ammattilaisten kuin eri sosiaaliluokkia edustaneiden ei-ammattilaisten
kodeissa. Myös 1950-luvun alkupuolella alkanut muutos sisustuksen värityksen tavassa näkyy läpäisevästi.
Väitöstutkimukseni esioletuksen koettelun kysymykset sivuavat myös kysymystä siitä, miten ammattilaisten antamat neuvot otettiin vastaan populaarin kentässä.
6.2 Jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurikeskustelun kysymyksenasettelu
Sodanjälkeistä jälleenrakentamisen ajan asuntorakentamista leimasivat toisaalta talkoohenki, mutta myös
valtiovallan sääntely. Jälleenrakentamisen alkutaipaleella, vajaan kymmenen vuoden ajan, pääasiallisena
asuntorakennusten materiaalina oli puu, joka oli tullut varmasti tutuksi jokaiselle rintamalla olleelle arkkitehdille korsurakentamisen yhteydessä. Välirauhan aikana jälleenrakentaminen alkoi naapurimaasta lahjaksi
saatujen puurunkoisten ruotsalaistalojen pystyttämisellä. Ruotsalaistalojen suunnittelu oli suomalaisten
arkkitehtien käsialaa. Arkkitehtien talkoohenki heräsi, ja Suomen Arkkitehtiliitto esitteli valtioneuvostolle
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jäsentelemänsä jälleenrakentamisen tehtäväluettelon. Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimiston
suunnitteluapu suunnitteli muun muassa rankorakenteisia ja hirsisiä asevelitaloja, jotka tukeutuivat piirteiltään perinteeseen. Hirsirunkoisia asevelitaloja rakennettiin sodan loppuvaiheessa, asemasodan aikaan
rintamalla. Seuraavien tyyppitalosarjojen suunnitelmat olivat arkkitehtuuriltaan asevelitaloja rationaalimmat. Jälleenrakennustoimiston yksi keskeinen missio oli standardisointi, jonka taustalla oli kansainvälisen
modernismin sosiaalinen tavoite eli asuntojen joukkotuotanto suurille määrille ihmisiä. Jälleenrakennustoimisto jatkoi sodan jälkeen työtään, mutta se muutti nimensä vuonna 1947 Standardisointilaitokseksi.
Valtiovalta priorisoi hävitetyn Lapin rakentamisen ja sekä asuntojen rakentamisen siirtoväen uusille asutustiloille. Pahimpaan hätään suunniteltiin tyyppipiirustus asuntosaunasta, hyvin vaatimattomasta puurakenteisesta asumuksesta, joka varsinaisen asuinrakennuksen valmistuttua toimi pihasaunana. Lapin tilanteen
helpottuessa rintamamiestaloalueita alettiin rakentaa eri puolille Suomea. Rakennusmateriaalina oli edelleen puu, sillä valtiovalta oli kieltänyt betonin ja teräksen käytön asuntorakentamisessa perustuksia lukuun
ottamatta. Betonia ja terästä tarvittiin teollisuuden rakentamisen tarpeisiin, jotta sotakorvaukset saataisiin
maksettua ajallaan vuoteen 1952 mennessä. Asuntopula kaupungeissa oli huutava ja jo vuonna 1949 asuntorakentamisen painopiste siirrettiin maalta kaupunkiin, kun uusi valtion elin asuntorakennustuotannon valtuuskunta ARAVA aloitti toimintansa. Puisista tyyppitalojen suunnittelusta siirryttiin kivisten kerrostalojen
suunnitteluun. ARAVAn alun haparoiva toiminta ja ARAVA-laissa vuonna 1953 voimaan tullut tiukempi
säätely arveluttivat arkkitehtikuntaa, vaikka Arkkitehtiliitto oli mukana kehittelyssä. Arkkitehdit pelkäsivät
ARAVAn lisäävän byrokratiaa ja ehkäisevän vapaata luomistyötä. Niukoista lähtökohdista arkkitehdit loivat
asuntorakennuksia, joita osataan arvostaa vielä nykyäänkin. Valtaosa 1940- ja 1950-lukujen neljästäsadasta
arkkitehdista oli mukana asuntosuunnittelussa.
Näistä lähtökohdista käsin arkkitehtikunta pohti asuntoarkkitehtuurin sisällöllisiä kysymyksiä. Jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurikeskustelussa tarkastelussa näkyy selvästi, että arkkitehtien ammattikunnan linja ei ollut yhtenäinen. Funktionalismi tarjosi ajassa sisällöllisen ohjelman ja tyylilliset ihanteet jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin lähtökohdaksi. Funktionalismin sosiaalinen humanismi muodostui sodanjälkeisen arkkitehtuurin näkökulmasta keskeiseksi sisällöksi. Kysymys inhimillisten näkökohtien
vakavasta huomioon ottamisesta jakoi arkkitehdit. Legitiimin ja populaarin arkkitehtuurin näkökulmasta
jälleenrakennuskausi osoittautui mielenkiintoisella tavalla kahtiajakautuneeksi. Legitiimi, arkkitehtuurin
valtaapitävä ydin, liputti selkeästi läpi koko jälleenrakennuskauden ajan rationaalin modernin arkkitehtuurin puolesta. Kuitenkin ajan arkkitehtien suunnittelema laaja asuntotuotanto viestitti toista. Rakennukset
manifestoivat äänettömästi muodollaan ja sisällöllään pehmeämpiä arkkitehtuuriarvoja kuin valtaapitävä
arkkitehtuuriydin olisi pitänyt suotavana. Arjen humanismi oli selvästi luettavissa jälleenrakennusajan laajasta rakennuskannasta. Suurin osa arkkitehtikunnasta oli jälleenrakennuskaudella hyvin käytännöllisten ja
arkisten suunnittelutehtävien äärellä. Suunnittelijoiden luovuus ja akateemisen arkkitehtuurin kysymyksen321
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asettelu oli hetkeksi kohdistettu kohentamaan suuren yleisön arkista asumista. Tilanne oli uusi ja haastava,
mutta yhteisesti jaetut sotavuodet ja jälleenrakennuksen niukka alkutaival olivat virittäneet arkkitehdit
vaatimattomien tehtävien äärelle.
Osa arkkitehdeista arkkitehti Hilding Ekelundin tapaan tasapainoili onnistuneesti legitiimin ytimen sisällä
humanistisista arvoistaan tinkimättä. Osalle arkkitehdeista, Aarne Ervin tapaan, legitiimin näkökulmasta
populaariarkkitehtuurin puolella vieraileminen jälleenrakennuskaudella koitui kohtalokkaaksi. Heitä ei enää
täysin hyväksytty arkkitehtuurin sisäpiiriin, vaikka arkkitehtuurin muotokieli ja sisältö palasivat rationaalin
arkkitehtuurin linjoille jälleenrakennuskauden loppupuolella. Alvar Aallon tie oli kehittää modernismista
omannäköisensä tulkinta jo heti funktionalismin alkutaipaleella. Aalto jäi Suomessa pitkäksi aikaa valtaapitävän ytimen ulkopuolelle.
6.3 Kodin sisustuksen väritys arkkitehdin näkökulmasta
Jälleenrakennuskaudella suunnittelu ja rakentaminen keskittyivät asuntotuotantoon. Johdannossa pohdin
asunnon ja kodin suhdetta. Arkkitehdit suunnittelivat anonyymejä asuntoja suunnitteluvaiheessa vielä tuntemattomille asukkaille. Toki oli myös kohteita, joissa tilaaja eli tuleva asukas ja arkkitehti tunsivat toisensa,
mutta nämä kohteet olivat harvassa jälleenrakennuskaudella. Arkkitehdin työnkuvaan ei kuulunut perustasojen materiaalien ja värien määrittämisen ja kiintokalusteiden suunnittelun ohella asunnon sisustaminen.
Asunnosta muotoutui koti vasta asukkaan sisustaessa siitä mieleisensä. Asunto oli vähemmän kuin koti:
“Nykyaikainen kerrostaloasunto on kai luonteeltaan ennen kaikkea juuri a sunt o – ja valitettavasti se
houkuttelee monet meistä tyytymäänkin pelkkään asuntoon edes pyrkimättä kodin luomiseen” (Mäenpää
& Mäenpää 1953, 48.) Käsitteenä asunto oli selvästi anonyymi, ja sitä käytettiin puhuttaessa kodin tiloista
objektiivisesta näkökulmasta. Asunnosta puhuttiin silloin, kun käsiteltiin teknisiä yksityiskohtia tai puhuttiin rahasta. Samassa virkkeessä saatettiin ensin puhua asunnosta, mutta kun puhe kääntyi mielihyvään tai
viihtyisyyteen, alettiin puhua kodista.
Minna Sarantola-Weissiin tukeutuen toin työni alussa esiin, että asunnon sisustaminen perheen käyttöön
tarkoitetuksi kodiksi miellettiin historiallisesti naisen tehtäväksi. Naisen työnä oli huolehtia kodista, jolla
viitattiin myös jatkuvuuteen ja traditioon. Moderniteetin käsitteeseen viitaten Hilde Heynen toteaa, että
moderni arkkitehtuuri on sisällöltään maskuliininen. Moderni arkkitehtuuri tavoittelee uutta ja kääntyy
traditiosta poispäin, minkä Heynen tulkitsee maskuliiniseksi piirteeksi. Heynenin näkökulmasta feminiinisyyttä viestivä, traditioita ylläpitävä koti ja luonteeltaan maskuliininen, uutta tavoitteleva moderni arkkitehtuuri olivat toistensa vastakohtia. Heynen ei erota toisistaan asunnon ja kodin käsitteitä, tai ainakin
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hän käyttää näitä ilmaisuja synonyymisesti. Anonyymit asunnot, olivat ne sitten modernin arkkitehtuurin
tai jonkin toisen ajan tuotteita, eivät vielä ole persoonallisia, yhden ihmisen tai perheen asuttamia koteja.
Asunto ja koti ovat siis merkitykseltään erisisältöisiä käsitteitä. Jälleenrakennuskauden sisustuksissa traditionaalinen tukeutuva kodin sisustuksen symmetria rikottiin sekä kalustuksen sijoittelussa että tilojen
värityksissä. Heynenin ajatusta seuraillen tradition rikkominen viittaa maskuliinisuuteen, uuden valloitukseen. Kaunis koti -lehteen kirjoittaneet ammattilaiset, arkkitehdit, sisustusarkkitehdit ja taideteollisuusalan
ammattilaiset, liputtivat yhtenä rintamana symmetriasta luopumisen puolesta. Tradition rikkomisesta ja
uuden epäsymmetriasta huolimatta jälleenrakennuskaudella korostettiin kodikkuuden merkitystä. Koti tuli
jälleenrakennuskaudella suunnitella perheen tarpeita eikä vieraita varten. Tämä näkökulma oli keskeisessä
asemassa kodin sisustusta käsittelevissä Kaunis koti -lehden artikkeleissa. Kaikkien perheenjäsenten tuli
voida viihtyä kotona. Pelkkä tila ei riittänyt, vaan koti piti sisustaa perheenjäsenten tarpeita vastaavasti.
Vasta persoonallinen sisustus teki asunnosta kodin. Kodin viihtyisyys oli hyvin subjektiivista: ”– – onhan
kotimme osa meistä, meidän oman luonteemme ja elämäntapamme kuvastin, joten kukaan muu kuin me
itse ei oikeastaan voikaan ratkaista viihtyisyytemme arvoitusta” (Mäenpää & Mäenpää 1953, 5.) Viihtymisellä viitattiin usein myös mahdollisuuteen harrastaa kotona. Kodin piiriin luettiin myös asuinympäristö,
joka lapsille merkitsi turvallista ja luonnonläheistä kodin lähiympäristöä ja aikuisille ainakin näköalaa kodin
olohuoneen ikkunasta. Koti piti sisustaa perheenjäsenten tarpeisiin, arkeen elettäväksi, ei edustamista ja
kahvikutsuja silmällä pitäen. Tästä näkökulmasta moderni arkkitehtuurin päämäärät eivät olleet ristiriidassa
kodikkuuden kanssa.
Heynenin kronologisessa jatkumossa moderni määrittyy kerralla yhtenä, esimerkiksi tarkastelujaksollani
rationaaliksi moderniksi. Tämän sijaan tukeudun Matei Calinescun kahtia jakautuvaan modernin määritelmään. Calinescu näkee moderniteetin käsitteen siten, että modernia on kahta tyyppiä: objektiivinenrationaali moderni ja subjektiivinen-romanttinen moderni. Calinescun määritelmän mukaan moderni arkkitehtuuri ei ole yksi, vaan se saa rinnakkaisia ilmenemismuotoja, hyvin rationaalista otteesta enemmän
traditioon viittaavia konnotaatioita sisältävään ilmaisuun. Myös kodin ja asunnon suhde on käsitettävissä
Calinescun esittämän jaon perusteella. Modernin arkkitehtuurin rationaali ilmaisu voi olla kodin puitteiden
lähtökohtana. Persoonallinen kodikkuus on yhtä lailla ilmaisultaan myös modernia, mutta luonteeltaan
rationaalia modernia subjektiivisempaa, romanttiseksi kutsuttua modernia. Vaikka jälleenrakennuskauden
asunto, kodin kalustus ja väritys eivät ajan ihanteiden mukaisesti enää noudatelleet traditiota, ei kodikkuutta silti tarvinnut sulkea pois.
Arkkitehti-lehdessä ei vuosina 1953–66 ARK-liitettä lukuun ottamatta käsitelty asuntojen sisustuksia, niiden materiaalin käyttöä tai värityksiä. Näistä aiheista ei ollut tapana puhua arkkitehtuurilehdessä. Toimiva parityöskentely arkkitehdin ja sisustusarkkitehdin välillä saattoi vaikuttaa siihen, että materiaalien ja
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värien käyttö kuuluivat sisustusarkkitehdille. Toisaalta sisustusarkkitehdeilla ei ollut omaa suomenkielistä
ammattilehteä, jossa he olisivat voineet vaihtaa ajatuksiaan. Ehkä tästä syystä ARK-liitteen julkaisemiselle
Arkkitehti-lehden yhteydessä oli paineita, vaikka kaikki arkkitehdit eivät katsoneetkaan uudistusta suopeasti. ARK-liitteestä muodostui legitiimin taideteollisuuden julkaisun kanava, jossa ei juurikaan käsitelty
arkisen asumisen tai sisustamisen kysymyksiä. Tästä näkökulmasta ARK-liitteen aineisto ei kovin ratkaisevasti avannut arkkitehtuurin ja kodin sisustamisen suhdetta.
Arkkitehdit kirjoittivat kodin sisustamisesta ja värinkäytöstä artikkeleita Kaunis koti -lehteen, joka alkoi
ilmestyä vuonna 1948. Edellinen suomalainen sisustuslehti oli lyhyen aikaa ilmestynyt ja viisitoista vuotta
aiemmin, vuonna 193, lopetettu Gustaf Strengellin päätoimittama Domus -lehti. Sisustusartikkelien ohella
Domus-lehdessä oli myös taideartikkeleita. Nähdäkseni lehti oli suunnattu suuren yleisön sijaan varakkaammalle ja kulttuurista perillä olevalle lukijakunnalle. Teksti- ja kuva-aineiston pohjalta voi todeta, että
Domus-lehden sisustamisen tapa kiinnittyi sisustustaiteen historialliseen traditioon. Lehti ei sisällöllisesti
ollut uuden airut vaan kunnioitti vakaasti perinteitä. Tästä näkökulmasta Kaunis koti -lehteä voi kutsua
ensimmäiseksi suomalaiseksi moderniksi sisustuslehdeksi ja populaariksi sisustamisen aikakauslehdeksi,
David Novitzin tarkoittamassa merkityksessä. Ajatus ARK-sarjan julkaisemisesta Arkkitehti-lehden yhteydessä oli lausuttu julkisuuteen jo 1946 eli kaksi vuotta ennen Kaunis koti -lehden julkaisemisen aloittamista.
Tietoisuus ja tarve ARK-sarjan julkaisemisen aloittamiseksi virittivät ainakin osan ammattikunnasta pohtimaan myös sisustamisen ja taideteollisuuden kysymyksiä.
Tutkimuksen alussa kartoitin Kaunis koti -lehteen kirjoittaneet arkkitehdit, sisustusarkkitehdit ja taideteollisten alojen suunnittelijat. Ammattilaiset kirjoittivat kukin parhaimmillaankin neljästä viiteen artikkelia.
Heidän päivätyönsä oli pääasiallisesti lehden toimituksen ulkopuolella. Kirjoittajien joukossa oli yhtä lailla
miehiä kuin naisiakin. Ammattialakohtaista kirjoittajajoukkoa tarkastellessani syntyi vaikutelma vapaaehtoisesti, innostuneesti ja oman ammattialan rajat ylittävästi kirjoittavasta joukosta, joka oli vilpittömästi ja
laaja-alaisesti kiinnostunut arkkitehtuurista, sisustamisesta ja taideteollisuudesta. Toki ammattialakohtaisiakin eroja ilmeni. Arkkitehtien antamat ohjeet ja toimituksen laatimien Kysykää me vastaamme -palstan
vastaukset, jotka toimittajat kirjoittivat anonyymisti, erosivat jonkin verran toisistaan. Arkkitehtien sisustusneuvot edustivat usein äärilinjaa ja olivat puritaanisia. Toisaalta arkkitehtien suunnittelemien kotien
esittelyissä sisustusratkaisut olivat näyttäviä ja rohkeitakin. Ammattilaiset olivat omissa ratkaisuissaan rohkeampia, sillä he katsoivat edustavansa hyvää makua. Arkkitehdit johdattivat suurta yleisöä varovaisemmille linjoille, sillä suuren yleisön makua ei pidetty kouliintuneena. Toimittajien kysymyspalstalla antamat
sisustusneuvot noudattivat hillitympää keskilinjaa ja kaikkein askeettisimmat, ja rohkeimmat ääripäät oli
karsittu pois vastauksista.
324

Kodin värinkäytöstä sisustusartikkeleita kirjoittivat lähinnä arkkitehdit Kyllikki Halme ja Sirkka Tarumaa.
Toki muidenkin arkkitehtien artikkeleissa mainittiin väristä, mutta väri ei ollut yhtä keskeisessä osassa kuin
Halmeella ja Tarumaalla. Sisustusarkkitehdeista Olavi Lieto kirjoitti selkeimmin värinkäytöstä asumisviihtyvyydessä. Olof Ottelinin, Olli Borgin ja Lasse Ollinkarin artikkelissa väriin tartuttiin lähin välillisesti, irtokalustuksen materiaalinkäytöstä. Ollinkari tarkasteli esimerkiksi rottingin käyttöä huonekaluissa. Taideteollisen alan ammattilaisista Yki Nummen kaikki artikkelit käsittelivät tavalla tai toisella seinäpintojen väritystä,
tapetin valintaa tai huonetilan valaistusta. Leena Nummen ja Armi Ratian artikkeleissa käsiteltiin värejä
matoissa ja tekstiileissä. Ammattilaisten viesti jällenrakennuskauden kodin väreistä oli hyvin yhtenevä. Arkkitehtien artikkelit väristä olivat muiden ammattiryhmien edustajien kirjoittamiin artikkeleihin verrattuna
sisällöltään tilallisempia ja kokonaisvaltaisempia. Väri ei noussut arkkitehtien artikkeleissa pääasiaksi, sitä
ei irrotettu kontekstistaan, kolmiulotteisesta tilasta, vaan tilan väritystä kuvattiin kokonaisuutena. Muiden
ammattiryhmien fragmentaarisemmat artikkelit täydensivät kokonaiskuvaa kodin värityksestä.
6.4 Kodin sisustuksen väritys suuren yleisön näkökulmasta
Suuren yleisön näkökulma jälleenrakennuskauden kodin sisustamiseen on ongelmallinen tarkastelukohde.
Edellä pohtiessani tutkimusmenetelmien toimivuutta ja aineistoa suhteessa tutkimuskysymyksiini totesin,
että tarkastelin suuren yleisön värinkäytön mieltymyksiä epäsuorien ilmausten ja havaintojen avulla. Tein
näin, koska aineistoni populaaria näkökulmaa edustaneessa Kaunis koti -lehdessä julkaistiin vain vähän lukijapalautetta tai muuta suoraa viestintää lehden toimituksen ulkopuolelta. Keskeiseksi lähteeksi suuren
yleisön värinkäyttömieltymysten tavoittamiseksi muodostui Kaunis koti -lehdessä julkaistu Kysykää me vastaamme -palsta. Laadin tutkimukseni alkupuolella analyysin palstan kysyjistä ja hahmottelin sen pohjalta
kuvan Kaunis koti -lehden lukijakunnan rakenteesta. Kysykää me vastaamme -palstan kysyjistä selvästi yli
puolet oli varakkaita tai hyvin toimeentulevia, ja keskitasoisesti tai vaatimattomasti toimeentulevia oli noin
kaksi viidesosaa eli selvästi alle puolet. Lukijoiden painopiste oli hyvin toimeentulevien joukossa, vaikka
kokonaisuutena lukijakunta olikin laaja. Arvelin kuitenkin lukijakunnan analyysin yhteydessä, että todellisuudessa keskitasoisten ja vaatimattomasti toimeentulevien joukko saattoi olla suurempi, sillä heillä saattoi
olla hyvin toimeentulevia suurempi kynnys lähettää kysymyksensä lehteen.
Kodin sisustaminen on aina investointi. Sodan jälkeen elämä Suomessa oli niukkaa. Kysykää me vastaamme
-palstan sisustusneuvot olivat taloudellisia, jos kysyjä antoi ymmärtää vaatimattoman taloudellisen tilanteensa, ja kannustivat tekemään itse. Värityskysymykset olivat juuri niitä, joihin pääsi kiinni pienelläkin
panostuksella. Niukimmillaan suositeltiin värjäämään vanhoja lakanoita ja tekemään niistä kodin tekstiilejä,
kuten verhoja, tai pienempiä kalusteiden verhouksia, kuten istuintyynyjä. Kysyjät usein myös ilmoittivat
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sisustavansa pitkän ajan kuluessa. Vastauksissa kommentoitiin esimerkiksi kysyjän huonekaluja ja niiden
verhoilujen värityksiä. Aina kaikkia vanhoja huonekaluja ei hyväksytty osaksi uutta sisustusta, ja toisinaan
huonekalut tai osa niistä kehotettiin verhoilemaan toisen värisellä kankaalla tai maalaamaan uudella värisävyllä. Kysymyksiä ja vastauksia vertailmalla syntyi dialogi kysyjän ja vastaajan välille. Tosin kysyjällä ei ollut
väylää kommentoida toimituksen tekemää sisustussuunnitelmaa. Toteutuksen yhteydessä kysyjä saattoi
päättää, noudattiko hän annettuja neuvoja vai ei, mutta tätä vaihetta aineistooni ei ole dokumentoitu, joten
en voi ottaa siihen kantaa.
Suuren yleisön näkökulmaa kodin sisustuksen väritykseen voi lähestyä myös välillisesti, kun tarkastellaan
esioletukseni kysymystä jälleenrakennuskauden arkkitehtien ja suuren yleisön kodin värinkäyttömieltymysten läheisyydestä. Kaunis koti -lehdessä kirjoittaneiden arkkitehtien sekä sisustusarkkitehtien ja taideteollisuuden alan ammattilaisten päämääränä oli kodikkaan kodin luominen kaikkien perheenjäsenten
tarpeisiin, romanttisen modernin keinoin. Vaihtoehtona oli myös Heynenin maskuliiniseksi kutsuma rationaalin modernin arkkitehtuurin linja, jossa kodikkuus edusti toista. Vaikka arkkitehtien makumieltymykset
saattoivat olla joiltain osin puritaanisempia kuin muiden lehteen kirjoittaneiden ammattilaisten ja muiden
toimittajien, oli kodin piiriin kääntynyt, kodikkuuteen pyrkivä linja selvä. Myöhemmin, jälleenrakennuskauden loppupuolella teollisen rationalismin orastaessa ja katseiden käännyttyä kodin piiristä kohti tulevaisuutta, myös kodikkuuden korostaminen vähenee. Tilalle tulee edustava, graafista tyylikkyyttä korostava
yleisilme. Tästä näkökulmasta voi ajatella arkkitehtien lähentyneen suuren yleisön makumieltymyksiä, jota
on ammattikunnan sisällä tulkittu myös romanttisiksi harhapoluiksi tai maun rämettymiseksi.
Museoviraston keruuarkiston 39. muistitiedon keruukilpailu vuodelta 1994, joka oli suunnattu jälleenrakennuskaudella pientaloon muuttaneille, toi uutta tietoa etenkin lattian ja sisäkaton materiaalista ja värityksestä, mutta toinen pieni yksityiskohta aineistossa kiinnitti myös huomiota. Kummassakaan asunnon
sisätiloja käsitelleistä kysymyksistä ei kysytty pintojen väreistä, vaikka pintojen materiaaleja ja käsittelytapoja tiedusteltiinkin. Väristä puhumattomuuden voi toki nähdä 1990-luvun arkkitehtuuriin ja väriin liittyneen diskurssin ongelmana, mutta on mielenkiintoista, että osa vastaajista kertoi pintojen värityksistä,
vaikka niistä ei edes kysytty. Väritysten on täytynyt olla näille maallikoille tärkeitä, koska he vielä noin
viiden vuosikymmenen päästä muistavat kertoa näistä yksityiskohdista.
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6.5 Kodin huonetilojen sisustuksen väritys
Jälleenrakennuskauden kodin sisustuksen väritys oli epäyhtenäinen. Värityksen sisällöt ja tavat käyttää väriä
vaihtelivat huonetyypeittäin. Yhdistävänä yläkäsitteenä huonetilojen värityksessä oli tarkoituksenmukaisuuden estetiikka. Vaihtelut liittyivät huonetyypin kehitysvaiheeseen ja sisältöihin sekä tilalle annettuun
painoarvoon asunnon huonetilojen kokonaisuudessa. Huonetyypin värityksen keskinäisen vaihtelun lisäksi
osa kodin tilojen sisustuksista ja niiden värityksistä muuttui selvästi jälleenrakennuskauden kuluessa. Myös
hyvän maun merkitystä korostettiin eri tavoin eri huonetyypeissä. Vanhempien, jo vakiintuneiden huonetyyppien sisustuksen värityksessä hyvä maku otettiin usein esiin ja hyvän maun mukainen sisutus rakentui
aiempien sisustustyylien värityksen kritiikin kautta. Uudempien huonetyyppien yhteydessä tarkoituksenmukaisuuden estetiikka oli etusijalla eikä hyvästä mausta puhuttu juuri lainkaan, sillä väritystä ei arvotettu
suhteessa aiempaan. Värityksen epäsymmetrisyys oli yhteistä kaikille tarkastelemilleni kodin tilojen värityksille. Epäsymmetria ilmensi moderniteettiin sisältyvää ajatusta uudesta ja tradition kieltämisestä.
Olen ryhmitellyt tässä koosteessa huonetilojen värityksen tarkastelun kahteen osaan. Tarkastelen olohuoneen ja päämakuuhuoneen sekä keittiön ja lastenhuoneen värityksiä yhdessä, sillä näiden huonetilojen
värinkäyttötapojen ja huonetyypin kehityksessä oli samoja piirteitä. Eteisen värityksestä en tehnyt erillistä
koostetta, sillä eteistilan sisustusta ei juurikaan kommentoitu jälleenrakennuskauden alkupuolella, vaan
eteiseen alettiin kiinnittää enemmän huomiota vasta vuodesta 1952 alkaen. Siihen asti eteisen sisustus
sivuutettiin jälleenrakennuskauden sisustuskirjallisuudessa ja -lehdistössä lähes kokonaan.
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6.5.1 Olohuoneen ja päämakuuhuoneen viileää värisommittelua ja tasoittavia värisävyjä
Olohuoneella ja päämakuuhuoneella oli kodin huonetypologioina vakiintunut asema. Olohuone oli kodin
keskeisin ja suurin tila, ”kodin sieluksikin” kutsuttu. Jokaisessa kodissa oli olohuone. Jälleenrakennuskaudella yksiökin sisustettiin olohuoneen hahmoon. Vanhempien oma makuuhuone oli vaatimattomissa
oloissa eläville perheille ylellisyyttä, ja siksi päämakuuhuoneeseen yhdistettiin muitakin toimintoja. Tämä
useiden toimintojen sovittaminen samaan huonetilaan oli yhteistä olo- ja päämakuuhuoneille. Vanhempien
makuupaikan lisäksi äidin sängyn vieressä saattoi olla vauvan sänky, ja toisinaan myös vanhemman lapsen
sänky oli sijoitettu samaan tilaan. Usein myös ompelukone, käsityötuoli ja kirjoituspöytä päätyivät vanhempien makuuhuoneeseen. Olohuoneessa seurustelu- tai oleskeluryhmä oli keskeisessä asemassa, mutta
tyypillisesti myös ruokailuryhmä sijoitettiin samaan tilaan. Olohuoneen ja makuuhuoneen toiminnoissa
oli paljon samaa. Makuuhuoneen sijaan saattoivat työskentelypaikka kirjoituspöytineen ja kirjahyllyineen,
emännän tuoli lankakoreineen ja isännän lukupaikka löytää paikkansa olohuoneesta. Jos olohuoneessa oli
takka, muutama irtokaluste oli asetettu sen ääreen viihtyisäksi takkaryhmäksi. Usein joku perheenjäsenistä nukkui olohuoneessa. Keskeinen ero olohuoneen ja päämakuuhuoneen välillä oli se, että vanhempien
makuuhuoneessa sängyt saivat näkyä, mutta olohuoneessa makuupaikkana palvellut heteka oli päiväsaikaan
naamioitu sohvaksi, tai makuupaikkana palveli vuode- tai sänkysohva. Merkille pantavaa oli, että yksin asuvien kaksioissa kummatkin huoneet oli sisustettu olohuoneen tapaan.
Olohuoneen ja makuuhuoneen sisustus rakentui kritiikin kautta. Kysymys hyvästä mausta oli läsnä sisustuksesta ja sen värityksestä käydyssä keskustelussa. Värinkäytön linjoista ei aineistossani ilmennyt varsinaista erimielisyyttä. Ensinnäkin kritiikki kohdistui edeltävien ajanjaksojen tapaan sisustaa. Salin, ruokasalin
ja makuuhuoneen yhtenäiset kalustot olivat liian raskaina ja kookkaina kiellettyjen listalla niin olo- kuin päämakuuhuoneessakin. Tyylihuonekalut eivät olleet suosittuja, vaikka vanhan ja uuden yhdistäminen hyväksyttiinkin. Jälleenrakennuskaudella epäsymmetrian käyttö sisustuksissa oli tyypillistä. Tässäkin suhteessa
tehtiin pesäero klassismin ja sitä edeltäneiden tyylien symmetriahakuisuuteen1. Huonetilan kokonaissommittelun tuli jälleenrakennuskaudella olla tasapainoinen, mutta ei symmetrinen. Päämakuuhuoneessa epäsymmetriaa oli hankalampi toteuttaa, sillä parisänkyyn liittyi tietynlainen symmetria, mutta eriparisuutta
värien valinnassa hyödynnettiin tästäkin huolimatta. Esimerkiksi sängynpeitto ja sängyn kummallakin puolelle olevat sängynvierusmatot olivat eriväriset. Olohuoneessa epäsymmetria huonekalujen valinnassa,
sijoittelussa ja värityksessä oli helpompi toteuttaa. Esimerkiksi seurusteluryhmän tuolit olivat erilaisia,
mutta myös erivärisiä. Ainakin sohvan tuli olla erivärinen kuin nojatuolien, samoin ryhmää yhdistävän
maton. Myös olohuoneen matot olivat erivärisiä, mikä edisti olohuoneen eri kalusteryhmien jäsentymistä
omiksi saarekkeikseen. Jälleenrakennuskaudella tärkeä olohuoneen kukkaikkuna oli aina sommiteltu epä1
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symmetrisesti: kasvit olivat erilaisia viherkasveja, ja yksi niistä oli köynnöskasvi, joka sijoitettiin reunaan
kehystämään ikkunan pieltä. Myös tietyt väriyhdistelmät nostattivat kritiikkiä. Makuuhuoneessa raskaat vihreät ja ruosteenruskeat sävyt olivat ei-toivottuja. Olohuoneissa ruskea–oranssi–keltainen-väriyhdistelmä
oli kiellettyjen listalla. Myöskään tummaksi petsatut kalusteet eivät olleet suositeltavia, vaan puuosien tuli
mieluiten olla luonnollisen puun värisiä. Tyypillisimmin puuosat olivat jalavaa tai koivua. Myöhemmin jälleenrakennuskaudella suositeltiin etenkin kirjahyllyissä ja rivikaapeissa luonnonvärisen puun ja maalattujen
pintojen yhdistämistä. Myös kahta eri puulajia saatettiin yhdistää samassa kalusteessa. Ulkomaisiin vaikutteisiin suhtauduttiin varovaisesti. Suurikuvioiset tanskalaistapetit nostattivat ristiriitaista kommentointia.
Toisaalta kansaa varoiteltiin niiden käytöstä, mutta samaan aikaa esiteltiin suunnittelijoiden koteja, joissa
juuri näitä tapetteja oli käytetty näyttävästi. Suurelle yleisölle viestitettiin, että hillitty ja rauhallinen sisustus oli tyylikästä ja siten hyvän maun mukaista. Räikeät ja monenkirjavat sisustukset olivat tyylittömiä ja
kuuluivat siten auttamattomasti huonon maun piiriin. Olohuoneen tuli olla tunnelmaltaan rauhallinen, lämpöinen ja suojaa antava. Makuuhuoneessa tavoiteltavan tunnelman tuli olla raikas, rauhallinen ja puhdas.
Olo- ja päämakuuhuoneen värityksessä oli yhteneviä piirteitä, mutta väriskaala oli makuuhuoneessa olohuonetta laimeampi. Kummassakin huonetyypissä varsinainen huonetila oli sävyltään vaalea. Olohuonetilassa voimakkaampi väritys perustui mattojen, kalusteiden puuosien puulajin ja kalusteiden verhoilukankaiden väritykseen. Makuuhuoneissakin värien tuojia olivat olohuoneen tapaan matot ja irtokalusteet sekä
suurena vaakasuuntaisena pintana sängyn päiväpeitto. Olohuoneen seurusteluryhmästä hahmottuu kolme
tyypillistä väriyhdistelmää: sininen-punainen, sininen-ruskea ja keltainen-ruskea. Hyvin usein näihin kokonaisuuksiin yhdistettiin vaaleanharmaata ja valkoista. Myös kukkaikkunan vihreä väri oli tärkeä osa huonetilan kokonaisväritystä. Olohuoneen ruokailuryhmä oli sävyltään ruskea, ja korkeintaan istuimissa käytettiin
värillistä verhoilua. Makuuhuoneessa hahmottui myös kolme tyypillistä väriyhdistelmää: vaalea–yksityskohdissa perusvärejä, kellertävä–vihertävä ja harmaa–ruskea. Makuuhuoneissa ei ollut kukkaikkunaa, eikä
aineistossani ole mainintoja makuuhuoneen viherkasveista.
Jälleenrakennuskauden kuluessa olo- ja makuuhuoneiden sisustukset ja niiden väritykset muuttuivat selvästi. Tarkasteluni alkupuolella kalusteet olivat siroja ja pieniä yksittäisiä kalusteita vinoine alaspäin kapenevine jalkoineen ja pyöristettyine kulmineen. Jokaiselle käyttötarkoitukselle oli oma pöytätaso, joka oli
tyypillisimmin lakattua puuta. Olohuoneessa oli lukuisia pikkupöytiä tai tupakkapöytiä, joiksi niitä silloin
kutsuttiin. Makuuhuoneessa oli sängyn kummankin puolen yöpöytä, ja huoneessa oli lisäksi kampauspöytä.
Toisinaan peilipöytä oli sijoitettu niin, että se palveli myös toisen vanhemman yöpöytänä. Myös nojatuolit ja sohvat olivat pöytien tapaan pehmeälinjaisia ja pyöristettykulmaisia. Olohuoneen istuskeluryhmässä
yksi tuoleista oli yleensä rottinkituoli, ja usein makuuhuoneeseenkin ehdotettiin sijoitettavaksi yksi rottinkituoli ompelu- tai lukutuoliksi. Vähitellen jakson loppupuolta kohden pöytien toiminnot yhdistyivät,
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ja yksi yhtenäinen pitkä pöytätaso palveli useita käyttötarkoituksia. Olohuoneessa ikkunan edessä oleva
pitkä yhtenäinen taso oli niin kukka-, radio-, lehti- kuin kirjoituspöytäkin. Makuuhuoneessa pitkä taso
palveli yhdistettynä kampaus- ja työpöytänä. Tason pinnaksi mainitaan usein linoleum tai linoli niin kuin
sitä tuolloin kutsuttiin. Myös pitkien hyllytasojen käyttöä suositeltiin. Olohuoneissa kirja- ja lehtihyllyiksi
suositeltiin pitkiä yhtenäisiä seinäkannatteisia tasoja, ja makuuhuoneissa pitkä yhtenäinen taso parisängyn
päätypuolessa palveli työpöytänä. Pöytätasojen pidentyessä ja muuttuessa suorakulmaisiksi myös istuinkalusteiden muodot suoristuivat eikä rottinkituolia enää mainittu sisustusneuvoissa. Maalattua puuta alettiin
käyttää huonekaluissa lakatun puupinnan ohella. Muotokielen muuttuessa myös väritys sai uusia piirteitä.
Tarkastelemani jakson alkupuolella käytetty väriskaala oli helposti assosioitavissa luonnonvaraisen luonnon väreihin, mikä ilmeni myös käytetyistä värien nimityksistä. Värit eivät voimakkaina tai kirkkainakaan
olleet puhtaita perusvärejä, vaan niitä oli hieman murrettu tai sävytetty. Jälleenrakennuskauden loppupuolella väriskaala etääntyi Suomen luonnonvaraisen luonnon värityksestä ja muuttui graafisemmaksi. Mustaa
alettiin käyttää osana sisustusten väritystä. Aluksi mustaa käytettiin huonekalujen jalkojen värityksissä ja
muissa yksityiskohdissa. Kulöörisissä väreissä väriskaala etääntyi Suomen luonnonvaraisen luonnon värityksestä, ja alettiin käyttää esimerkiksi tomaatinpunaista tai sitruunankeltaista väriä.
6.5.2 Lastenhuoneen ja keittiön kirkkaat perusvärit
Lastenhuone ja nykyaikainen standardoitu keittiö olivat kodin huonetyypeistä nuorimpia ja ripeimmin
kehittyviä kodin tiloja. Aiemminkinasunnossa oli saattanut olla lapsille tarkoitettuja huoneita, mutta ne
oli sisustettu aikuisten huoneiden tapaan. Suomessa sotien jälkeiset väestöpoliittiset linjaukset kiinnittivät lasten asemaan huomiota, ja myös lasten tiloihin ja niiden sisutukseen alettiin vähitellen paneutua.
Lasten oloihin liittyvissä kysymyksissä Pohjoismaat olivat edelläkävijöitä. Suomen lastenhuoneiden sisustukseen tuli eniten vaikutteita Ruotsista. Taloudellisesti vauraammalla Ruotsilla oli paremmat aineelliset
mahdollisuudet kehitystyöhön, mutta Suomessa sisällöllinen panostus ja suunnittelun korkea taso tekivät
kanssakäymisestä vastavuoroista. Nykyaikaisen standardoidun keittiön esikuva oli Saksassa vuonna 1927
esitelty Frankfurt-keittiö. Suomalaisen keittiön toiminnallinen sisältö ja ulkoinen hahmo muokkautuivat
ruotsalaisten esikuvien vaikutuksessa. Keittiöiden murros liittyy naisen yhteiskunnallisen aseman muuttumiseen. Monet naiset kävivät kodin ulkopuolella ansiotyössä, ja kotitöistä oli selvittävä perheen omin
voimin ilman kotiapulaista. Keittiö muuttui kotiapulaisen työpaikasta perheen äidin työpisteeksi. Keittiöstä
piti tehdä miellyttävä ja tehokkaasti toimiva kodin huonetila. Jälleenrakennuskauden lastenhuoneen ja keittiön sisustukset eivät rakentuneet aiempien vuosikymmenten sisustuksiin kohdistetun kritiikin kautta, sillä
huonetyypin nuoruuden vuoksi kritisoitavaa ei ollut. Näiden huonetilojen yhteydessä makukysymyksiä ei
myöskään nostettu esiin. Lastenhuoneen ja keittiön sisustuksen väritykset ja värittämisen tavat eivät muuttuneet merkittävästi tarkastelemallani ajanjaksolla.
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Lastenhuoneiden ja modernin, standardoidun keittiön sisustuksessa suosittiin kirkkaita perusvärejä:
punaista, sinistä ja keltaista. Lastenhuoneiden osalla tämä iloiseksi kutsuttu väritys rajoittui irtokalustukseen, tekstiileihin ja mattoihin. Seinä- ja kattopinnat jätettiin käytännössä vaaleiksi, ja lattiassa oli sama pintamateriaali kuin muissakin asunnon kuivissa sisätiloissa, joka usein oli vaaleanruskea niin sanottu korkkimatto. Keittiötiloissa kirkkaita perusvärejä käytettiin irtokalusteiden ohella pääasiassa verhoissa, lattiassa ja
työskentelytasoissa. Värikästä pinnoitettua kovalevyä suositeltiin käytettäväksi myös roiskevedelle alttiilla
seinäpinnoilla ja työtasoissa. Pinnoitetun kovalevyn värikartta sisälsi valkoisen, luunvärisen, vaaleanvihreän,
vihreän ja sinisen sävyjä. Tasoille tarkoitetun muovin väriskaalasta puuttui pinnoitetun kovalevyn tapaan
punainen ja keltainen. Muovilevyä valmistettiin valkoisena sekä sinisen ja vihreän sävyisinä. Linoleumi- ja
muovimateriaalit mahdollistivat värin käytön myös lattiassa. Aineistostani löytyy mainintoja, että esimerkiksi sinistä ja punaista ehdotettiin lattian väriksi, ja punaiseksi maalatusta katosta on jopa värikuvakin.
Keittiön seinäpintoja ei ehdotettu maalattavaksi kirkkain värein, vaan seinät olivat aina vaaleansävyiset.
Kirkkaat perusvärit punainen, sininen ja keltainen viestivät lastenhuoneisiin liitetystä tulevaisuuden optimismista. Jälleenrakennuskauden lastenhuoneen tuli olla valoisa, suojattu ja iloinen. Keittiössä iloisten värien
tehtävänä oli lisätä keittiössä työskentelevän emännän viihtyisyyttä. Jälleenrakennuskaudella kaiken tuli
olla tarkoituksenmukaista. Viihtyminenkään ei siis ollut itsetarkoituksellista, vaan iloisten värien katsottiin
parantavan keittiössä työskentelevän henkilön työtehoa. Aineistossani perusvärien käytöstä lastenhuoneissa ja keittiössä oltiin hyvin yksimielisiä. Värien sijoittumisesta huonetilaan oli jonkin verran näkemyseroja. Arkkitehdit olivat sitä mieltä, että irtokalusteiden tuli olla puunvärisiä, ja seinäpintoja suositeltiin
maalattavaksi kirkkain värein. Mattoja pidettiin lastenhuoneessa tarpeettomina. Käytännössä Kysykää me
vastaamme -palstalla näin ei kuitenkaan neuvottu sisustamaan. Keittiöissä huomattavia eroja arkkitehtien ja
kysymyspalstan vastausten välillä ei ollut. Värityksen linjat olivat aika yhteneviä. Punainen sisäkatto saattoi
esiintyä ammattilaisen kotiesittelyssä, mutta tällaista väritystä ei suositeltu kysymyspalstan vastauksissa.
Puhtaisiin perusväreihin ei liitetty assosiatiivisia värinnimityksiä, vaan väreistä puhuttiin ilman lisämääreitä.
Värejä saatettiin kutsua yleisemmin iloisiksi tai kirkkaiksi väreiksi.
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6.6 Kaupunki, maaseutu ja suhde luontoon
Tutkimukseni pääpaino on kaupunkikodin sisustuksen tarkastelussa. Maaseutuasuminen näyttäytyi aineistossani kaupunkiasumisen vastaparina. Maaseutuasuminen jakautui luontevasti pysyvään ja väliaikaiseen
asumiseen. Suurin osa pysyvästi maaseudulla asuvista ihmisistä harjoitti elinkeinonaan maataloutta. Kesäasukkaat muodostavat väliaikaisesti maaseudulla asuvien ryhmän. Pysyvän maaseutuasunnon sisustaminen
herätti keskustelua. Muutamissa artikkeleissa maaseudun asukkaat nähtiin perinteisen agraarikulttuuriin
elämäntapaan kuuluvan rakennusperinnön säilyttäjinä. Paikalliset maaseudun asukkaat eivät ehdoitta suostuneet heille tarjottuun historiallisen reliikin osaan, vaan he halusivat pysyä kehityksessä mukana siinä
missä kaupunkilaisetkin. Toisinaan uudistukset olivat rajuja, sillä kaikki vanha vaihdettiin uuteen. Monet
maaseudun asukkaista mielivät toteuttaa uudistukset varovasti, perinteiseen interiööriin sopivalla tavalla,
mutta tarkoituksen sopivia huonekaluja oli vaikea löytää. Maaseutukotiin sopivista huonekaluista käytettiin
useita puheenvuoroja. Pysyvän maaseutukodin värityksistä puhuttiin hyvin vähän, tuskin ollenkaan, sillä
keskustelun ydin pysyi koko tarkastelujaksoni ajan sisustuksen linjakysymyksissä.
Sodan jälkeen suurin osa suomalaisista asui maaseudulla. Kaupunkilaisillakin oli usein vahvat juuret maalla,
sillä kaupungissa ei ollut vielä asuttu kovin monen sukupolven ajan. Maaseutu oli monelle kaupunkilaiselle
hyvin läheinen ja tuttu. Juuri tästä syystä pysyvän maaseutukodin sisustamisesta käyty linjaton keskustelu
hämmensi. Maaseutuasuminen oli ilmeisesti kaupunkiasukkaille liian tuttua. Se oli osa lapsuus- ja nuoruusmuistoja, eikä tätä muistikuvaa sopinut rikkoa. Toisaalta osa aineistoni artikkelien kirjoittajista saattoi kuulua niihin harvoihin kaupunkilaisasukkaisiin, joilla oli sukupolvien takaiset perinteet urbaanista asumisesta.
Heidän suhteensa juurevaan maaseutukulttuuriin oli todennäköisesti etäinen.
Jälleenrakennuskaudella maaseutua kuvattiin rauhan ja puhtauden paikkana, minne saattoi paeta kaupungin
kiirettä ja pölyäviä katuja. Kaupunkilaisen näkökulmasta maaseutu vertautui vapaaseen luontoon. Maaseudun kuvauksissa maataloutta ei tuotu esiin tai ainakaan sitä ei nähty ongelmana vapaan ja puhtaan luonnon
kokemiselle. Vapaasta luonnosta nauttiminen kuvattiin kaupunkiasumisen välttämättömänä vastaparina.
Tavoitteena oli, että perhe voisi viettää kesäkuukaudet maaseudulla. Perheen pää jäi ”kesäleskeksi” töihin kaupunkiin ja tuli vain loman ajaksi perheen luo maalle. Myös tämä otettiin huomioon kaupunkikodin
kesäajan sisustuksessa. Kesämökkien rakentaminen yleistyi sodan jälkeen. Lehdissä julkaistiin tyyppipiirustuksia omatoimirakentajalle vaatimattomista, nukkumiseen ja sateen suojaksi tarkoitetuista lomamajoista.
Aineistossani pidetään itsestään selvänä, että kaupunkikoti ja kesämökki olivat varustelultaan toistensa
vastakohtia. Tilan niukkuuden ja arjen toimintojen alkeellisuuden ja epämukavuuden katsottiin kuuluvan
lomamajan kontekstiin. Vaatimattomuudestaan huolimatta kesäkodin sisustukseen kiinnitettiin huomiota,
annettiin selviä ohjeita ja jopa makukysymyksiin puututtiin. Sisustuksen lähtökohtina olivat kesäkotia ympä332

röivä luonto sekä mökki-interiöörin materiaalikirjo. Esimerkiksi luontoa ei ollut soveliasta imitoida, joten
kukkakuviot ja vaaleanvihreä väri olivat sisustuksissa kiellettyjä.
Työviikot olivat tuolloin kuusipäiväisiä, joten viikonloppuina perhe ei ehtinyt lähteä vapaa-ajan viettoon
maalle. Niinpä luontokokemuksia haettiin lähempää. Esimerkiksi näkymään oman kodin ikkunasta kiinnitettiin huomiota. Luonnollisen luonnon näkymistä ikkunasta arvostettiin, mutta kaupunkiympäristössä
tällaista näkymää ei aina ollut mahdollista järjestää. Kaupunkiasuntoon elävä vihreys tuotiin olohuoneen
kukkaikkunan muodossa. Tällä monilajisella, vain satunnaisesti kukkivalla viherkasviryhmällä oli tärkeä
merkitys olohuoneen sisustuksessa. Kukkaikkunan monisävyinen vihreys otettiin huomioon olohuoneen
värityksessä. Vihreää väriä ei käytetty olohuoneen sisustuksen värityksessä kukkaikkunan luonnollista vihreyttä lukuun ottamatta. Tilanne muuttui 1950-luvun puolivälissä, kun vihreää väriä alettiin suositella huonekalujen verhoiluun ja olohuoneen seinäpintoihin. Tätä aiemmin olohuoneen seiniin oli suositeltu vain
korkeintaan kellanvihertävänharmaata tapettia. Makuuhuoneiden värityksissä vihertävää sävyä oli esiintynyt koko jälleenrakennuskauden ajan. Vihreää väriä pidettiin rauhoittavana, ja toisaalta makuuhuoneissa ei
käytetty kukkaikkuna-aihetta, jonka vihreys olisi kilpaillut sisustuksen vihreyden kanssa.
6.7 Värin ja modernin arkkitehtuurin suhde
Arkkitehtuuriin liittyvä värin historia on pääasiassa myötäillyt taiteissa (fine arts) yleensä vallinneita värinkäytön suuntauksia: teemoja on haettu sekä romanttisen että rationaalin modernin arkkitehtuurin piiristä.
Arkkitehtuurilla on kuitenkin ollut materiaalisen luonteensa ja toiminnallisten vaatimustensa vuoksi muista
taiteista poikkeava asema, joka on aiheuttanut värin käytöstä hämmennystä ja epätietoisuutta arkkitehdeille. Jo modernin alkuvaiheessa värinkäytön historialliset löydökset ja sen seurauksena Ruskinin johdolla
romanttisen modernin synnyttämä keskustelu hämmensi. Teräsrakentamisen nousu ja rakenteen suojaukseen liittyvät uudet ongelmat muuttivat kysymyksenasettelua rakenteen rehellisyydestä, ja Ruskinin ajatukset ymmärrettiin laajemmassa viitekehyksessä. Värin ja arkkitehtuurin suhde ei tästä seestynyt, vaan
länsimaisen modernismin synnyn ikoniksi muodostuneessa Bauhaus-koulun väriopetuksessa arkkitehtuurin
ja värin suhdetta etsittiin koko koulun historian ajan. Hämmennystä arkkitehtuurin värinkäytössä on täytynyt herättää tradition kieltäminen ja moderniin arkkitehtuuriin sisältyvä uuden etsiminen ja luominen.
Traditioon pohjaavia värittämisen tapoja ei voinut suoraan hyödyntää, ja uudet värijärjestelmät näyttivät
taipuvan kankeasti uuden arkkitehtuurin tarpeisiin. Ponnisteluista huolimatta selkeää linjaa tai suhdetta
arkkitehtuurin ja värin välille ei tuntunut löytyvän. Le Corbusier ja hänen henkilökohtainen suhteensa
kuvataiteeseen sekä näkemys arkkitehtuurin ja kuvataiteen suhteesta raottivat näkymää värinkäyttöön
modernissa arkkitehtuurissa. Le Corbusier keskittyi julkisesti käsittelemään lähinnä kuvataiteen integroi333
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mista arkkitehtuuriin, esimerkiksi muraalien muodossa, mutta varsinaisesti värinkäytöstä hän ei puhunut.
Le Corbusierin ohella muutkin arkkitehdit suosivat maailmalla muraalimaalauksia ja laajemminkin taiteen
integoimista julkisissa rakennuksissa, vaikka tämä ei Suomessa ollut kovin suosittua. Le Corbusier toteutti
polykromisia värityksiä suunnittelemiensa rakennusten sisätiloissa värittämällä tilan pintoja eri värisiksi.
Seinäpintaan integroidun muraalin sijaan tila hahmotui monivärisenä, kolmiulotteisena tilataideteoksena,
vaikka Le Corbusier ei asiaa näin ilmaissutkaan. Kansainväliset arkkitehtuuri- ja taiteilijakontaktit avasivat
suomalaisille arkkitehdeille ja arkkitehtuuria lähellä oleville suoran yhteyden ajan arkkitehtuurikeskusteluihin ja vaikuttivat suomalaisen arkkitehtuurin suuntautumiseen merkittävällä tavalla. Arkkitehtuurissa
rationaali moderni vahvistui vielä 1930-luvulla. Sota katkaisi rakentamisen, ja arkkitehtienkin intressit olivat
rintamalla. Jälleenrakennus käynnisti laajan asuntorakentamisen kauden. Kotien värityksissä funktionalismin perintö näkyi lähinnä käytetyn värityksen epäsymmetriana. Kodeissa vain harvoin tilan perustasoihin
käytettiin voimakkaita värejä, mutta tilan irtokalusteet ja tekstiilit toimivat sommitteluelementteinä.
Arkkitehdit suhtautuivat jälleenrakennuskauden romanttiseen ajanjaksoon vähätellen ja häpeillen.
Bourdieu’n maun käsite avasi näkökulmaa legitiimin arkkitehtuurin ja populaarin arkkitehtuurin muodostumismekanismeihin: hyvää makua ei sellaisenaan ole olemassa, vaan valtaapitävä ydin määrittää sen aina
uudestaan. Arkkitehtuurissa rationaali moderni oli lähtökohtaisesti vahvoilla, koska se edusti valtaapitävän
ytimen silmissä arkkitehtuurin oikeaa linjaa. Romanttinen moderni arkkitehtuuri nosti sodan jälkeen päätään, mutta menestys oli lyhytaikaista. Richard Shustermanin pragmatistisen estetiikan näkökulman avulla
populaarikulttuurin sisällöt avautuivat korkeakulttuurin sisältöjen rinnalle. Shustermanin korkeakulttuurin
kritiikki teki ymmärrettäväksi legitiimin arkkitehtuurin kysymyksenasettelun puutteellisuuden. ”Tavallisilla
ihmisillä” ei rationaalin modernin diskurssissa ollut keinoja ymmärtää sisältöjä, jotka olisivat vaatineet laajempaa oppineisuutta. Romanttisen modernin ajan arkkitehtuurissa luontoon liittyvät assosiaatiot olivat
vahvasti läsnä. Populaareissa julkaisuissa värinnimityksiin liitettiin luontoon ja sen ilmiöihin viittaavia assosiaatioita. Romanttisen modernin arkkitehtuurin ”kielen” voi ajatella olleen helpommin tavoitettavissa myös
”tavallisten ihmisten” näkökulmasta. Kyse saattoi olla myös yleisinhimillisistä tarpeista, jotka vahvoina kumpusivat sodan jälkeisestä jälleenrakennuksen ilmapiiristä, ja joille romanttinen moderni arkkitehtuuri antoi
hahmon. Legitiimi arkkitehtuurin ydin ei kuitenkaan hyväksynyt romanttista modernia arkkitehtuuria.
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6.8 Hyvä maku värin tarkastelussa
Värin tarkastelun näkökulmasta mielenkiintoisimmaksi väittämäksi nousee Bourdieu’n ajatus, että populaari maku redusoi taiteen sisällöt arjen asioiksi. Tässä väittämässä Bourdieu arvottaa, että arki ja siihen
liittyvät asiat olisivat vähäpätöisempiä kuin taiteessa esitettävät asiat. Romanttisen modernin sisältöihin
kuului lämmön ja kodikkuuden tunnelman aikaansaaminen (Helamaa 1983, 121). Shusterman käsittelee
syitä siihen, miksi korkeataiteen sisällöt eivät avaudu ei-intellektuelleille. Arjen asiat ovat sitä kosketuspintaa, johon ”tavallisen ihmisen” on helppo assosioida taiteen asiat. Toisaalta rationaalin modernin projektiin
kuului kodin sfäärin häivyttäminen (Kalha 1997, 261). Värin kontekstissa romanttisen modernin piirteet
ilmenevät assosiatiivisten värinnimitysten käyttönä, joka oli tyypillistä juuri vuosikymmenen taitteessa.
1940-luvulta vielä 1950-luvun alkupuolelle asti värien nimityksiin liitettiin lähes poikkeuksetta assosiatiivisia, luontoon ja sen ilmiöihin liittyviä lisämääreitä, kuten vadelman- tai karpalonpunainen tai auringonkeltainen. Tätä väreistä puhumisen tapaa voi Bourdieu’n käsittein ajatella populaarin maun ilmenemismuodoksi,
jossa taiteen asiat redusoidaan arjen asioiksi tai tässä assosioidaan arjen asioihin. Yleisemminkin monen
arkkitehdin tuotannossa tänä ajanjaksona romanttisen modernin sisällöt saivat näkyä: ilmiö ei siis esiintynyt vain kansan parissa. Vuosikymmenen puoliväliin mennessä värinnimitysten assosiatiivisia lisämääreitä
ei juurikaan käytetty, vaan puhuttiin kirkkaan punaisesta tai kirkkaan sinisestä, jotka edelleen kantoivat
optimistista mielikuvaa mukanaan, mutta eivät enää hakeneet assosiaatioita luonnontilaisesta luonnosta tai
sen ilmiöistä. Värien nimitysten käytön muuttuminen viestii siirtymää jälleenrakennuskauden romanttiselta
jaksolta teollisen rationalismin aikakaudelle. Tunnelmointia ja kodikkuudesta puhumista vältetään eikä väriennimityksiäkään enää assosioida arjen asioihin.
Havaintoni assosiatiivisten ja ei-assosiatiivisten värinnimitysten käytöstä havainnollistaa Bourdieun ajatusta
hyvää makua edustavan legitiimin maun ja populaarin maun muodostumisesta. Shustermanin kritiikki tuo
kuitenkin hyvin esiin korkeakulttuurin piiristä lähtevän määritelmän, joka jo lähtökohtaisesti on arvovarautunut. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että jälleenrakennuskaudella tämä romanttinen ajanjakso, jonka
sisällöt olivat ymmärrettäviä myös populaarin näkökulmasta, näkyi selvästi arkkitehtien tuotannossa. Jakso
jäi monen arkkitehdin kohdalla lyhytaikaiseksi. Bourdieu’n näkökulmasta voi ajatella, että legitiimi maku oli
hetkellisesti lähentynyt populaaria makua. Jälkikäteen katsottuna arkkitehdit ovat tulkinneet maun rämettyneen väliaikaisesti. ”Romantiikan sininen kukka” ei kovin pitkään ehtinyt kukkia, ja legitiimiä rationaalia
linjaa edustanut maku valtasi asemansa takaisin, mutta populaarin ja korkeakulttuurin maku olivat silti
lähentyneet toisiaan.
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6.9 Lopuksi
Jällenrakennuskauden kodin värityksen tarkastelu arjen ja arkkitehtuurin näkökulmasta on tämän tutkimuksen osalta päätöksessä. Tutkimuksen kuluessa tutkimuskysymysten avulla aineistosta poimitut johtolangat auttoivat ratkaisemaan värinkäyttöön liittyviä arvoituksia, joita edellä olen kuvannut, mutta myös
moni kysymys jäi vielä askarruttamaan. Tutkimuksen kuluessa virisi myös uusia kysymyksiä. Arkkitehtikunnan vaikeneminen väristä askarrutti. En ollut asettanut tämän kysymyksen ratkaisemista tutkimukseni
päämääräksi, mutta pohdin silti tätä arvoitusta jatkuvasti. Löysin osatekijöitä, joilla arkkitehtikunnan väristä
puhumattomuutta voi selittää, mutta tyhjentävää vastausta en tähän kysymykseen tavoittanut. Ehkä ei olekaan itseisarvoisesti tärkeää löytää vastausta arkkitehtikunnan väristä vaikenemiseen, mutta tutkimuksen
näkökulmasta kyselyjä tai haastatteluja tehtäessä olisi arvokasta kysyä suunnittelijoilta myös värinkäytön
perusteista ja tavoitteista suhteessa arkkitehtuuriin. Väri olisi hyvä saada luontevaksi osaksi arkkitehtuurista puhumisen diskurssia.
Arkkitehtuuriin liittyvän värinkäytön laaja-alaisella, myös muut kuin arvorakennukset kattavalla dokumentoinnilla on kiire. Värinkäytön dokumentoinnin ohella värin merkityksen tutkimiselle on arkkitehtuurin
kentässä selvä tarve. Näen väitöskirjani merkityksen tietynlaisena alustana tulevalle jälleenrakennuskauden
arkkitehtien tuotantoa tarkastelevalle asuntoarkkitehtuuritutkimukselle. Tutkimukseni luo jälleenrakennuskauden kodin värityksestä kokonaiskuvan, johon tulevat tutkimukset voivat tukeutua. Arkkitehtien
tuotannoista tehtävissä monografioissa on mahdollista kartoittaa rajatussa kohteissa yksittäisten asuntojen, kenties jopa alkuperäisissä asuissa olevien kotien värityksiä kenttä- ja arkistotyön keinoin. Tällainen
tutkimus jatkaa ja täydentää aloittamaani työtä.
Jälleenrakennuskauden kodin värityksen tarkastelu on yksi esimerkki tietyn ajanjakson värinkäyttöä pohdiskelevasta tutkimuksesta. Tulevaisuudessa on tärkeää, että myös muiden ajanjaksojen kodin värinkäytön
rakentumista ja merkityksiä tutkitaan. Lisäksi väristä puhuminen on osoittautunut tärkeäksi keskusteltaessa kodin tiloista ja sisustamisesta. Arkkitehtuurin sisällöllisistä kysymyksistä, kuten tilasta keskusteleminen ei-arkkitehtien kanssa on usein hankalaa. Väri tilallisena, mutta suurelle yleisölle helpommin
lähestyttävänä kysymyksenä, voisi avata väylän arkkitehtuurin ammattilaisia ja suurta yleisöä yhdistävään
kommunikointiin.
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Alussa kuvasin tutkimukseni laadulliseksi arkkitehtuuritutkimukseksi. Suomessa ei tietojeni mukaan ole
tämän tutkimuksen lisäksi arkkitehtuurin ja värin suhteeseen perehtynyttä akateemista, väitöskirjatasoista
arkkitehtuuritutkimusta. Kansainvälisesti väritutkimusta arkkitehtuurissa tehdään, mutta tämä tutkimus
tukeutuu usein psykologiaan, fysiikkaan tai kemiaan. Arkkitehtuurin ominaislaadun vuoksi monialainen ja
ymmärtävä lähestymistapa lähentäisi arkkitehtuurin ja värin suhdetta. Värin ja valon tarkastelulla on paljon
yhtymäkohtia. Valotutkimus hakee arkkitehtuurin kentässä väritutkimuksen tapaan omaa paikkaansa ja
ominaislaatuaan. Tulevaisuudessa Suomen marginaalista, mutta kansainvälisesti tunnustettua arkkitehtuuriin kuuluvaa valo- ja väritutkimusta pitäisikin kehittää yhteistyössä.
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Schultén, Marius af. kirja-arvio teoksesta: De kunst van het wonen .Arkkitehti 9/1948
Schultén, Marius af. kirja-arvio teoksesta: Köket av i dag. Arkkitehti 5-6/1950
Schultén, Marius af. kirja-arvio teoksesta: Suomalaisia koteja. Arkkitehti 1/1950
Schultén, Marius af. kirja-arvio teoksesta: Vårt vackra hem. Arkkitehti 1/1950
Schultén, Marius af. kirja-arvio teoksesta: Bo i eget hus. Arkkitehti 3/1950
Schultén, Marius af. kirja-arvio teoksesta: Golv. Arkkitehti 11/1953
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Sirén, J.S.. Historiallista tarkastelua 1919-1943. Arkkitehti 1943
Suhonen, Esko. Asuntosuunnittelun edistämisestä. Arkkitehti 5/1951
Wickberg, Nils Erik. Ajatuksia arkkitehtuurista. Arkkitehti 7-8/1946
Nils Erik Wickberg. Pääkirjoitus. Arkkitehti-lehti 9-10/1952
Kohde-esittely: Kaupunginkellari, arkkitehti Lauri Pajamies, Helsinki, 1947, Arkkitehti 1-2/1948
Kohde-esittely: Ravintola Vaakuna, (1939- vielä vuonna 1949 kesken) arkkitehti, pääjohtaja Erkki Huttunen, Arkkitehti 4/1949
Kohde-esittely: Pyhäkosken voimalaitoksen vierasmaja, arkkitehti Aarne Ervi, Arkkitehti, 11-12/1949
Kohde-esittely: Asuntoalue korttelissa 714 ja 715, Helsinki, Ruskeasuo, arkkitehdit Hugo Harmia ja
Woldemar Baeckman, Arkkitehti 6-7/1951
Kohde-esittely: KOP:n lomakylä ja kasinorakennus, 1951, arkkitehti Aarne Ervi, avustanut Olof Hansson, Arkkitehti 8/1952
Kohde-esittely: Huvila Kuusistossa, arkkitehti, professori Erik Bryggman, Arkkitehti 9-10, 1952
Kohde-esittely: Yksityistalo Ervi, arkkitehti Aarne Ervi, 1946, Helsinki, Arkkitehti 11-12, 1952
Kohde-esittely: Yksityisasunto, 1950, professori Erik Bryggman, Arkkitehti 4-5/1953
Kohde-esittely: Åbo Akademin ylioppilaskunnantalo ja ylioppilaskoti, 1950, professori Erik Bryggman, Arkkitehti
4-5/1953
Kohde-esittely: Oy Asuntoyhteistalo Ab, 1949-1953, Arkkitehtuuritoimisto Olli ja Eija Saijonmaa, Arkkitehti
5/1954
Kohde-esittely: Asunto Oy Isokaari 32, Helsinki/Lauttasaari, arkkitehdit Pertti Luostarinen, Jaakko Kaikkonen,
Sulo Kalliokoski, Olli Kivinen, Arkkitehti 1-2/1955
Tapettikilpailun tulosten esittely: esitellään kahden eri yrityksen Sanduddin Tehdas Oy:n tapettipiirustuskilpailun ja
Tampereen Tapettitehdas Oy:n mallipiirustuskilpailun tuloksia kuvin, Arkkitehti-lehdessä 9/1954
Arkkitehti-lehden vuosikerrat 1948-1955

Kaunis Koti -lehden artikkelit:
Aaltonen, Irma. Koti on yksityisasia. KK 4/1953
Aaltonen, Irma. Tapiolan asunto- ja sisustusnäyttely. KK 3/1954
Aarnio, Rauha & Ylihannu, Jouko. Taideteollisuutemme tienhaarassa. KK 1/1952
Aarnio, Rauha. Talo ilman rajoja. KK 5/1954
---. Aidaksenharmaan arjen kauneutta. Kaunis Koti 2/1952
Aro, Pirkko. Oikea valo luo viihtyisyyttä. KK 4/1950
Aro, Pirkko (P.A.). Kesäloma parvekkeella. KK 2/1951
---. Astumme eteiseen. KK 1B/1948
Borg, Olli. Taideteollisuusnäyttely puntarissa. KK 1/1953
Borg, Olli. Taideteollisuusnäyttely 1953. Huonekalut ja valaisimet. KK 1/1954
Borg, Olli. Ruokailutila. KK 1/1951
Ekholm, Kurt. Tanskan taideteollisuus ja pohjoismainen muotokulttuuri, KK 6/1954
Eklund, Eeva-Kaarina. Yhäkö tingimme eteisen kustannuksella. KK 4/1952
Ervanne, Irja. Maalaistalon keittiö. KK 2/1954
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Ervanne, Irja. Sisustan kaupunkiasunnon keittiön. KK 1/1954
Ervin koti KK 1/1951
Franck, Kaj. Taideteollisuutemme esittäytyy. KK 1/1949
Franck, Kaj & Niilonen, Kerttu. Katselemme taideteollisuutta. KK 1/1951
Gebhard, Maiju. Minkälainen on kunnon keittiö. KK 3/1949
Halme, Kyllikki. Olohuone – kodin sielu. KK 2/1948
Halme, Kyllikki. Kesälaitumet kutsuvat. KK 2/1948
Halme, Kyllikki. Koti alkaa eteisestä. KK 2/1952
Halme, Kyllikki. Muuttokuorma lähtee kesämökkiin. KK 2/1953
Halme, Kyllikki. Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan luona, KK 1B/1948
Halme, Kyllikki. Viherkasvien sijoitus. KK 2/1954
Halme, Kyllikki. Levysoitin etsii muotoilijaansa. KK 4/1954
Hausmann, Aino. Koti kesäpukimissa. KK 2/1952
---. Huomispäivän huonekaluja. KK 1/1950
Häppölä, Hella. Ovatko sisustajat hyljänneet maalaiskodin? Veikko Karumon pääkirjoitus, lukija/emännän kirje,
Werner Westin vastaus. Kaunis Koti 2/1951
Jokela, Eila. Asiallisuutta lastenhuoneeseen. Kaunis Koti 4/1951
Jokela, Eila. Vihdoinkin sanoista tekoihin – taideteollisuusnäyttely kiertämään. KK 3/1952
Jokela, Eila. Amerikkalainen koti ja me. KK 4/1953
Jokela, Eila. Kotiapulaisen huone. KK 4/1954
Jokela, Eila. Suomi ja triennale. KK 6/1954
Jokela, Eila. Kuudennet messut. KK 5/1955
Jokela, Eila. On jo maalaisenkin kodin vuoro. KK 1/1954
Jokela, Antti. Tämän ja huomispäivän uutta. KK 4/1955
Joutsen, Birgitta. Norjalaista taideteollisuutta. KK 3/1948
Joutsen, Birgitta. Kuvastin oikeuksiinsa. KK 1/1949
---. Jääkaapille ja ’Susannalle’ oma paikka. KK 1/1953
K. E-m. Ruotsalainen koti ja sen käyttöesineet. KK 1A/1948
Kalliokoski, Sulo. Maalainen asuminen III, Kalusteet. KK 1/1953
Karumo, Veikko. Ovatko sisustajat hyljänneet maalaiskodin? pääkirjoituksen johdanto. KK 2/1951
---. Katselemme taideteollisuutta. KK 1/1951
Kekoni, Mikko. Lattianpäällysteet. KK 1/1954
---. Keskustelua kodin piiristä. vastaus Lisa Johansson-Papé. koonnut B. Tikkanen. KK 1/1951, 28
---. Kesäloma parvekkeella. KK 2/1951
---. Kevytrakenteinen kesämaja. KK 2/1952
---. Kevään näyttelyistä. KK 2/1953
---. Kiertävä asuntonäyttely luo viihtyisiä koteja. KK 1B/1948
---. Koti on lapsia varten eivätkä lapset kotia varten. KKi 1B/1948
---. Kun ranskalainen sisustaa. KK 2/1952
---. Käsinpainettu seinäpaperi elää taas. KK 3/1952
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---. Messujen kevät. KK 3/1954
L. F. Järkevää ja nuhteetonta. KK 4/1950
Leivo, Väinö. Mitä lattianpäällysteeksi? KK 4/1950
Leka, Olavi. Kaakelikoti. KK 4/1949
Leka, Olavi. Rakennan saunamajan. KK 1/1952
Leka, Olavi. Vanha huoneisto saa uudet kasvot. KK 3/1950
Lieto, Olavi. Värit luovat viihtyisyyttä. KK 3/1949
Lilith. Tämän päivän ranskalaista sisustustaidetta. KK 4/1949
---. Lomamökki – kaupunkilaisen oma mökki. KK 2/1950
’Maija’. Terve nykyainainen koti. KK 1/1949
---. Minkälainen on kunnon keittiö, KK 3/1949
---. Muotitaiteilija sisustaa kotinsa. KK 6/1954
---. Myllykosken mallitalot. KK 2/1952
Nevanlinna, Lea. Jospa hankkisin sälekaihtimet. KK 2/1953
Niilonen, Kerttu. Kävimme kevätmessuilla. KK 2/1952
Niilonen, Kerttu. ‘Elävä’ valaisin. KK 3/1952
Niilonen, Kerttu. Nykyhetken taideteollisuus triennalen kuvastimessa. KK 6/1954
Niilonen, Kerttu. Lapsi H55:ssä – ihminen ja hänen ympäristönsä suurnäyttelyn kuvastimessa. Kaunis Koti 4/1955
Niilonen, Kerttu. Aktiivisen ja onnellisen elämän kehys. Kaunis Koti 5/1955
Niilonen, Kerttu. Tarjottimesta tarjoiluvaunuun. KK 2/1951
Niilonen, Kerttu. Talonpoikaiskodin kaunistus on talonpoikaisuus. KK 1B/1948
---. Niinestä halpa ja hyvä valaisin. KK 4/1953
’Nikkari’. Ahtaan asuntomme kirjoitustila. KK 3/1950
Nummi, Leena. Hyvä matto. 4/1954
Nummi,Leena. Valitsen kesämökin tekstiilejä. KK 3/1954
Nummi, Yki. Seinävärit ja seinäpaperit. KK 4/1952
Nummi, Yki. Tarkoituksenmukainen värivalinta. KK 3/1953
Nummi, Yki. Kuvio sisustuksessa. KK 1/1954
Nummi, Yki. Oikea valaisin oikeaan paikkaan. KK 6/1954
---, Näyttelyiden satoa. KK 2/1949
Ollinkari, Lasse. Rottingin suosio kasvaa. KK 1/1949
Ottelin, Olof. Vilkaisemme Englantiin. KK 4/1949
Ottelin, Olof. Hans J. Wegner – tanskalaisen tuolitaiteen mestari. KK 1/1953
Ottelin, Olof. Seurusteluryhmä. KK 1/1950
Paasio, Paula. Millainen on minun mielestäsi kaunis koti. KK 1/1952
Pajastie, Eila. Ei käyttöön vaan koristeeksi. KK 1/1953
Pajastie, Eila. Käyttöesineet taideteollisuusnäyttelyn runkona. KK 1/1955
Paloheimo, Eva. Mitä on kaunis koti. pääkirjoitus KK 1A/1948
Partio, Airi. Kahdeksan olohuonetta. KK 6/1955
Partio, Airi. Seinäpaperit elävät edelleen. KK 3/1948
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Partio, Airi. Tapiolan toinen näyttely. Kaunis Koti 4/1955
Partio, Airi. Tyttärien huone. Kaunis Koti 3/1955
---. Pois kaupunkilaiskoreus maalta. KK 1/1952
---. Pojan toivehuone. Kaunis Koti 6/1956
Ratia, Armi. Matto palvelee kotia. 1/1951
Ratia, Armi. Painokankaat tuovat väri-iloa. KK 2/1951
Reijonen, Tuuli. Ruotsalainen nuoripari sisustaa. KK 1B/1948
Rislakki, Eero. Mutta yksiönkin voi sisustaa hauskasti. KK 2/1949
Rislakki, Eero (E. R.). Huoneesta syntyy huoneisto. KK 3/1949
Roos, Vappu. Vihreyden kaipuu. KK 1/1953
Salmio-Toivanen, Tarja; Millainen on minun mielestäni kaunis koti. KK 1/1952
SED. Pehmeää vaan ei peittävää. KK 4/1951
---. Suomalaisen taideteollisuuden katselmus. KK 1A/1948
---. Taiteilijat lavastavat seiniä Amerikassa. KK 2/1951, 17
---. Tanskan puuseppämestarit esittäytyvät. KK 2/1951
---. Tanskalainen omakotitalo. KK 4/1951
Tarumaa, Sirkka. Koti keitaaksi. KK 3/1948
Tarumaa, Sirkka. Lastenhuone ja koti. Kaunis Koti 4/1953
Tarumaa, Sirkka. Makuuhuone ja Me. KK 3/1953
Tarumaa, Sirkka. Olohuone – kodin keskus. KK 2/1953
---. Tekniikan ja luonnon mestarinäyte. KK 1/1951
Tikkanen, Birgitta. Hiljaa vain nyt Nukku-Matin luo… KK 3/1951
Tikkanen, Birgitta. Maalaiskodin sisustuspulmia. KK 3/1950
Tikkanen, Birgitta. Maalla asumisen ihanuus ja kurjuus. KK 2/1950
Tikkanen, Birgitta. Maallikko taideteollisuusnäyttelyssä. KK 1/1950
Tikkanen, Birgitta. Tuoko radio kauneutta arkeen? KK 1/1951
Toikka-Karvonen, Annikki. Kesämökkikin kaipaa asiantuntijan suunnittelua. KK 2/1956
Toikka-Karvonen, Annikki. Taideteollisuusnäyttely lähemmäksi yleisöä. KK 1/1956
Toiviainen, Tanu. Eri materiaalien käyttö huonekaluissa. KK 3/1953
---. Uutta Englannista. KK 3/1951
Vaara, Pirkko. Apupöydät avuksi. KK 3/1951
Vaartila, Kerttu. Itävallan taideteollisuutta. KK 3/1954
Vaartila, Kerttu. Katsomme naapurin kansankotiin. KK 5/1955
Vaartila, Kerttu. Näin markkinoidaan tanskalainen taideteollisuus. KK 6/1955
---. Voin tehdä tämän itsekin, KK 2/1953
---. Värit luovat yleissävyn. KK 2/1948
West, Verner. Huonekaluteollisuutemme tämänhetkinen tilanne. KK 1A/1948
West, Verner. Taas laajenee olohuone vilpolaan ja puutarhaan. KK 2/1953
West, Verner. Vanhojen ja uusien huonekalujen yhdistäminen. KK 4/1954
Zilliacus, Benedict. Toivekoti 1953. KK 4/1953
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Zilliacus, Benedict. Suomalainen huonekalu paranee. KK 4/1952
Zilliacus, Benedict. Kotikirjasto kasvaa. KK 4/1953
--- Yksinkin on viihtyisää. KK 3/1950

Kaunis Koti -lehdet, joiden Kysykää me vastaamme -palstan kysymyksiä olen analysoinut
Kaunis Koti 1A/1948
Kaunis Koti 1B/1948
Kaunis Koti 2/1948
Kaunis Koti 3/1948
Kaunis Koti 1/1949
Kaunis Koti 2/1949
Kaunis Koti 3/1949
Kaunis Koti 4/1949
Kaunis Koti 1/1950
Kaunis Koti 2/1950
Kaunis Koti 3/1950
Kaunis Koti 4/1950
Kaunis Koti 1/1951
Kaunis Koti 2/1951
Kaunis Koti 3/1951
Kaunis Koti 4/1951
Kaunis Koti 1/1952
Kaunis Koti 2/1952
Kaunis Koti 3/1952
Kaunis Koti 4/1952
Kaunis Koti 1/1953
Kaunis Koti 2/1953
Kaunis Koti 3/1953
Kaunis Koti 4/1953
Kaunis Koti 1/1954
Kaunis Koti 2/1954
Kaunis Koti 3/1954
Kaunis Koti 4/1954
Kaunis Koti 5/1954
Kaunis Koti 6/1954
Kaunis Koti 1/1955
Kaunis Koti 2/1955
Kaunis Koti 3/1955
Kaunis Koti 4/1955
Kaunis Koti 5/1955
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Kaunis Koti 6/1955

Kotiliesi-lehden artikkelit
A.P. Kesäverho avaa ikkunan kesään Kl 1954, 356-357
Eleonora. Onko teillä keinutuoli? Kl 1950, 88-89
Gebhard, Maiju. Onko teillä sisällä -? Kl 1949, 520.
Halme, Kyllikki. Nyt tiedätte mistä saatte uuden keittiönne piirustukset. Kl 1948, 8-9, 29-30
Joutsen, Birgitta. Näin Sigurd ja Synnöve Norjassa sisustavat kotiaan. Kl 1948, 534-535
---. Kesäinen olohuone. Kl 1953, 464-465
---. Kesämaja ’Kolmikerta’ alkaa nousta. Kl 1952, 198-199, 216
Kouki, Sirkka. Pirtti, Maalaiskodin viihtyisä keskus. Kl, 1949, 516-17, 528
Lahti, Hilja. Sovittelupeliä maalaiskodin keittiössä. Kl 1950, 84-85.
Leka, Olavi. Suomalainen alkaa saunasta. Kl 1948, 304-305, 318
---. Loma merkitsee lepoa. Kl 1955, 497
Maalaiskodin tytär. Oi, pesukomero . Kl 1948, 53.
---. Majan rakennan mä…Kesämaja ’Kolmikerta’.Kl 1951, 492-493
Marttila, Eila. Maalaiskodin kaunis kamar. Kl 1955, 270-271, 302
Orko, Leena. Onko parveke hintansa arvoinen? Kl 1951, 317
Palosuo, Maini. Parvekkeen puolustus. Kl 1953, 233
Partio, Airi. Kodin ovi avautuu. Kl 1955, 60-61
Tarumaa, Sirkka. Asunto valinkauhassa. 1954, 508
---. Tupa, jossa on muotoa ja rytmiä. Kl, 1952, 324-325.
Ålander, Kyösti. Kehittyykö maalaisasunto oikeaan suuntaan? Kl 1950, 20-21, 38
---. Vanhan tupakeittiön uudet kasvot. Kl 1949, 112-113
---. Vesijohto ja viemäri – maalaisemännän toiveuni. Kl 1950, 402.

4. Muut kausijulkaisut ja päivälehdet:
Ekelund, Hilding. Asuinmiljöö – asunto ja sen ympäristö. Kunnallistekniikka 1/1954
Ervi, Aarne. Asunnon valinta, Suomen työ 7/1944
E. J. Vehmas. Suomalainen Suometar 1/1938
E. J. Vehmas. ”Arkkitehtuuri ja kuvataide”. Uusi Suomi 30.08.1959
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SUMMARY
The presupposition of my study, The colouration of the home during the post-war reconstruction period: the
everyday and architecture, was that during the post-war reconstruction period, the tastes and preferences
of architects and the general public, with respect to colour neared. During the post-war reconstruction
period, the attention of architects, for many reasons, was focused on the living conditions and needs of
the general public. The primary focus in designing was on housing production. This was due to the housing requirement generated by large numbers of homeless people after the war. Even though focusing on
housing design was not a personal choice of the architects, at least some of those who represented their
profession seemed sincere in their interest in the simple and everyday, and how to make the everyday
living environment better. The discussion based upon functionalism of the social content of architecture
also indicated this interest. The shared experience, or the aftermath of the war, also had an affect during
the post-war reconstruction period. Irrespective of class, men had lived together on the same war-time
front and women had taken care of the daily tasks both inside and outside the home. The material conveys
the post-war encircling embrace of the home. Family had been gathered together and positive content
in daily life was needed. In my material, colour was identified with happiness. Even the slightest colourful
detail was desired in the middle of the Finnish Depression. Nature connected the Finnish people. Even in
an urban environment, the experience of nature was considered important. The multihued greenery of the
window shelf present in almost every living room was one display of “the living spirit” of nature brought
into the urban apartment. The greenery of the window shelf was also taken into account in the colouration of the interior. During the post-war reconstruction period, colour was associated with the natural
world through associative names. Pierre Bourdieu in his inquiries about taste referred to the habit of the
lower classes to reduce the content of art into that of the everyday. Associative names for colours can be
interpreted as one manifestation of this reduction, and also to signify the importance of the experience
of nature. The names were used not only by members of the general public, but also by professionals.
At the end of the post-war reconstruction period, the focus of attention on the home lessened and was
redirected more towards the future and beyond the home. At the same time, the usage of colours, in both
architecture and speech, changed.
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The functionality of the research methods employed and the relationship of primary
sources to the research questions
The focus of my study was the colours of homes. I studied the interior colourations of homes during the
post-war reconstruction period in Finland from 1948 to 1955. The aims of my study were to collate the
depiction of colouration of the home during the post-war reconstruction period, as well as to study the
use of colour in legitimate and popular architecture. Even though post-war architecture had been studied,
the colouration of the interior of the home during the period had not previously been studied in a systematic manner. For this reason, collation of the depiction of colouration of the home during the post-war
reconstruction period was essential. The second aim, to study the use of colour in legitimate and popular
architecture, was linked to my presupposition that the colour preferences in the home, of both architects
and the general public, neared at this time. My interest in this second aim of my study grew as I became
more closely acquainted with the residential architecture, architectural conversations, and periodicals of
the period. The primary sources for my study were two periodicals of the period: the legitimate architecture viewpoint of Arkkitehti; and belonging in the sphere of popular architecture, Kaunis Koti. I used other
periodicals as well as studies conducted of the post-war reconstruction period. My study used existing
documents and I did not create my own research material (e.g. through interviews).
My research into this subject adopted a material based approach, with qualitative research methods and
applied with a theory-guided content analysis. The initial presupposition in the content analysis was that
the subject matter of the study depicted the studied phenomenon. The purpose of the analysis was to
produce a verbal and clear description of the studied phenomenon, and array it in a concise and homologous form without losing the information contained therein. In logic-based, theory-guided analysis, or in
abductive reasoning, the thought processes of the researcher shift between content and existing models.
This offered an interesting and fruitful method of inspection. The observations made in the content are not
considered “findings” as such, rather they are considered “clues”, indicators of features or dimensions of
reality that cannot be discerned directly. This method, described in more detail in the introduction, identified for me to further ponder the connection of the use of colour in detailing as a part of a larger whole
in the use of colour in the home and also taking into consideration the different views points of society.
Single literary references or picture fragments of the use of colour had little meaning if their surrounding
context could not be understood. I related with “findings” in the documentation that Pentti Alasuutari
would consider clues to help solve the riddle, or in perceiving the entirety of colouration of the home
during the post-war reconstruction period. For this reason, in my study there are relatively few colour
pictures of colour charts or of other coloured material. Based upon my research approach, I did not view
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it relevant to collect colour samplings for their own sake, when the connection to the formation of the
entirety of colouration was flimsy or unclear.
The focus of the content analysis, the primary sources of the Arkkitehti and Kaunis Koti periodicals from
1948 to 1955, were shown to be heterogeneous and a challenging collection of material. In particular, the
periodical Kaunis Koti showed itself to be a multidimensional source. During the first years of its publication
at the end of the 1940s, only a few colour pictures appeared and their number remained in the few dozen
even up to the middle of the 1950s. Colour was an important conversation topic in a post-war Finland. The
methods of visually depicting colours were poor, as colour photography was in its infancy and the print
quality of colour pictures in periodicals was rough. Nonetheless, quite a bit was written about colour.
Through the familiarisation of magazine articles and the homes displayed therein, the use of colour during
the post-war reconstruction period was revealed, but the greater picture of the colouration of the home
from these sources could not yet be discerned. The questions from the readership and the responses from
the editors regarding interior design solutions in the Ask & Answer (Kysykää me vastaamme) column of
the periodical, provided a broad indication of the direction of interior design in Finnish urban homes. It
must be noted that the apartments of those asking questions did not represent only apartments of the
post-war reconstruction period, but also earlier built apartments which were located in the countryside
or in an urban setting. The Ask & Answer column of the periodical existed from its first issue. For my
method of research it was beneficial, since the question from the reader, the black and white floor plan
of the interior design from the editors, as well as a highly detailed written exposition of the layout, were
usually all published simultaneously. In addition to furnishings, these questions and responses focused on
colour. Even though the subject matter was visually without colour, through the documents provided it
was possible to understand the context of colouration. Details of the composition and size of the family
were often provided in the question, or the pseudonym referred to the composition of those living there
(e.g. “engaged couple”). Those asking the questions could also mention something about the nature of the
site, especially if it was a new ARAVA apartment. I utilised this information at the beginning of my study
as I pondered over the composition of the readership. The Ask & Answer descriptions of colour were
not mentioned separately, but even the use of pseudonyms focused on the apartment of the family, which
they wanted to build as their own home. Often those who asked questions listed their already existing
furniture, which they hoped to take with them in furnishing their new home. The editor was often placed
in such a situation where a stance had to be taken on the constraints placed on the question. In this column, specifically with occasional furniture items and their upholstery, rugs, textiles, and lighting fixtures,
the material or colour were nearly always mentioned. The colour of the walls in a room were rarely commented on, and the floor and ceiling even less so. Of the ceiling there was hardly any mention at all.
361

Summary

Generally, the inspection of the colouration of rooms in the articles of Kaunis Koti followed the same
emphasis as the Ask & Answer column. The 39th heritage collection competition for the National Board
of Antiquities collection archive from year 1994, which was directed towards those who moved into
a detached house during the post-war reconstruction period, brought in new information - especially
about floor and ceiling materials and colourations. These surfaces were only obliquely mentioned in my
material. Even though material from the collection archive of the National Board of Antiquities assisted
my research, the focus of my study was the colouration of the interior of urban apartments during the
post-war reconstruction period. My studies focussed on apartments that were often located in stone constructed apartment buildings, rather than inspection of the interior colouring of a wooden detached war
veteran’s house. For example, in stone constructed apartment buildings, wood was not used as plentifully
as in wood construction houses. The choice I made was based on the emphasis of my primary source,
Kaunis Koti.
There was enough repetition in the depiction of colours in the material examined, that I can say it reached
material saturation. This saturated material depicts the characteristic use of colour in the home during
the post-war reconstruction period, and separates itself from the way in which preceding and succeeding
periods used colour. The depiction of the change brought forth the characteristic colours of the post-war
reconstruction period home. Saturation in the material regarding the use of colours in high and popular
architecture was not as simplistic. The periodical Arkkitehti did not write about colours, so a direct commentary from a legitimate professional publication was not possible. However, the architects who wrote
for Kaunis Koti did illuminate the thoughts of architects on colour and its uses in the context of the home.
The opinions of the editors with respect to colours in the home is quite clear in the material from Finland’s only interior designing periodical, Kaunis Koti, during the post-war reconstruction period. Kaunis Koti
also had articles other than by architects about the use of colours in the home. Sizable content was also
formed from readership directed interior design advice of the Ask & Answer column of Kaunis Koti. The
question of how the general public responded to the advice of architects and interior design periodicals
was more problematic. Aside from a few exceptions, my material does not contain any direct reader feedback. I studied the colour preferences of the general public through indirect expressions and observations.
From this perspective, the lack of reader feedback can be considered a sign of satisfaction in the quality of
the interior design advice. The concept of taste illustrated, in part, the preferences of the legitimate and
popular. Other permeating, but indirect, clues in my material, were the similar interior designs and their
colouration in both professional and nonprofessional homes (representing different social classes). Also,
the change beginning in the 1950s to interior colouration can be seen clearly. Testing the presupposition of
my doctoral thesis is tangential also to the question: how was advice given by professionals and how was
it accepted by the general public?
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Housing built after the war was characterised by a voluntary work spirit, but also by government oversight. From the opening days of the reconstruction, a period of almost ten years, the primary construction
material for housing was wood, a material that had become quite familiar to each architect on the front,
from trench and shelter construction. During the interwar year of 1940-41, reconstruction began with the
erection of so called typical Swedish wooden houses gifted from the Western neighbour. The design of
Swedish houses was the handiwork of Finnish architects. The voluntary work spirit of the architects awoke
and the Finnish Association of Architects presented to the Finnish Cabinet their itemized list of the things
to done towards the reconstruction. The design assistance of the reconstruction office of the Finnish
Association of Architects planned among other things, traditional-looking, frame structured and log built
war veteran’s houses. The log cabins were built at the end of the war, at the front during the stabilisation
period of the war. The type of house series that followed, were more rational than their preceding log
houses. One of the central missions of the reconstruction office was standardisation, the underpinning of
which was the social aim of international modernism, or in other words, the mass production of housing
for large numbers of people. The reconstruction office continued its work after the war, but it did change
its name in 1947 to the Department of Standardisation. The government prioritised the construction of
the decimated Lapland as well as the construction of new housing at sites for those internally displaced.
For the worst case scenario, the standard building plan for the house-sauna was created - a very modest
wood constructed dwelling, which once the actual building was finished could operate as a semidetached
sauna. As the situation in Lapland eased, the building of districts of war veteran’s houses began around
Finland. The construction material was still wood, as the government had forbidden the use of concrete
and steel except in the building of the foundations of a house. Concrete and steel were needed for the
construction of industry so that the reparations could be paid back in time by the year 1952. The housing
shortage in cities was acute and as early as in 1949 the housing development was moved from the countryside to the city as the formation of the new government institution, Delegation of Housing Construction
Production ARAVA begun operating. The design of standardised wooden buildings decreased while the
design of stone structured apartment buildings increased. The initial unsteady start to ARAVA, and the
1953 ARAVA law introducing tighter regulations, raised some questions among architects, even though
the Finnish Association of Architects participated in the development. Architects were afraid that ARAVA
would add to the bureaucracy and prevent imaginative design. From inauspicious beginnings, architects
created apartment buildings that can be valued even today. The majority of the four hundred architects
working between 1940 and 1950 were part of the residential design.
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This was the starting point from which architects pondered the contextual questions of residential architecture. It can be clearly seen when evaluating the architectural discourse from the post-war reconstruction period, that the ranks of the architecture profession were not unified. Functionalism offered a contextual programme and stylistic ideals to form the basis for residential architecture during the post-war
reconstruction period. The aspect of social humanism of functionalism became the central focus and
content of post-war architecture. The question of a serious view of humanity divided architects. From
the viewpoint of legitimate and popular architecture, the post-war reconstruction period was found to be
interestingly dichotomous. Legitimate, the inner circle of architecture, proclaimed clearly throughout the
post-war reconstruction period as rational modern architecture. However, the wide housing production
planned by the architects of the time proclaimed something very different. Buildings manifested themselves silently in their form and content, softer architectural values than the power-holding architectural
elite considered desirable. The humanity of everyday life could be clearly seen with ease in the building
stock of the reconstruction period. A great number of architects during the post-war reconstruction
period were involved in very practical and everyday planning tasks. The creativity of the designers and the
question issuing of academic architecture was for a moment focused on improving the living conditions of
the general public. The situation was new and challenging, but the years of war they had shared together,
and the meagre beginning for the reconstruction had readied the architects for unassuming tasks.
Some architects, such as Hilding Ekelund, balanced successfully inside the legitimate core without compromising their humanistic values. For some architects, such as Aarne Ervi, from the viewpoint of the
legitimate, straying into the side of popular architecture was fatal. They were no longer fully accepted into
the inner circle of architecture, even if their language of form and content followed back into line with
rational architecture during the end of the post-war reconstruction period. The mission of Alvar Aalto
was to develop modernism into his own personal interpretation, from as early as the onset of functionalism. Aalto, for a long time, would lie outside of the power-holding core in Finland.
The colouration of the interior of the home from the perspective of the architect
Design and construction during the post-war reconstruction period focused on housing production. In the
introduction I considered the relationship between housing and the home. Architects designed anonymous
housing for tenants who remained unknown at the planning stage. There were of course sites, where the
client or the future tenant and the architect knew each other, but these sites were rare during the postwar reconstruction period. In addition to material and colour selection for basic surfaces and the design of
fixtures, the job description of the architect did not include furnishing the apartment. The apartment only
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turned into a home after the tenant furnished it as they liked. The apartment was less than a home. As a
concept, the apartment was clearly anonymous and when talking about the space of a home, it was used
objectively. An apartment was talked about when handling technical details or discussing money. In the
same phrase there might be first talk of the apartment, but when the talk started to turn toward pleasure
or comfort one began to talk about the home.
Referring to Sarantola-Weiss, at that beginning of my work I highlighted the notion that the furnishing of
an apartment to be used as a home for a family was historically considered the duty of the woman. The
duty of the woman was to take care of the home, which also implied continuity and tradition. Referring
to the concept of modernity, Hilde Heynen points out that modern architecture is contextually masculine. Modern architecture reaches for the new and spurns tradition, which Heynen interprets as being a
masculine characteristic. From the perspective of Heynen, femininity-signalling, traditional homes, and by
nature masculine, new-seeking modern architecture, were opposite to each other. Heynen does not differentiate between the concepts of apartment and home, or at least she uses them as synonyms. Anonymous apartments, whether they were the products of modern architecture or of some other period, are
not personal single tenant or family homes. Apartment and home are therefore concepts with different
meaning dependant on the content. In the furnishings of the post-war reconstruction period, the interior
design symmetry that leaned on the tradition was broken by how furniture was placed and the colouration
of the interior. Following Heynen's train of thought, the break with tradition signifies masculinity, of a new
conquest. Writing to Kaunis Koti, professionals, architects, interior design architects, and professionals
of industrial art, all proclaimed in once voice that symmetry should be given up. Despite breaking tradition and adopting a new dissymmetry during the post-war reconstruction period, the importance of the
cosiness of the home was emphasised. The home during the post-war reconstruction period was to be
designed according to the needs of the family and not according to needs of the guests. This was a central
viewpoint in the interior design articles of Kaunis Koti. The whole family had to be able to enjoy being at
home. Space was not enough, rather the home was furnished in a manner that supported the needs of the
family. Only personable furnishing made the apartment a home. Cosiness often referred to as the possibility to practice hobbies at home. The surrounding area was also part of the home, which for children meant
a safe and nature-centred environment, and for adults, at least a view from the living room window. The
home had to be furnished for the needs of the family, for mundane living, not as a show space and for tea
parties. From this perspective, the aims of modern architecture were not in conflict with cosiness.
In Heynen's chronological continuum, the modern is defined as a single concept, such as rational modern,
during the period I am examining. Instead of this, I was lent support from the division proposed by Matei
Calinescu‘s definition of the modern. Calinescu views the concept of modernity as comprising of two parts:
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objective-rational modern and subjective-romantic modern. According to Calinescu's definition, modern
architecture is not a single concept, but has parallel manifestations, from the grasp of the highly rational to
the further expressions of the connotations of the traditional. Based on Calinescu's division, the relationship of apartment and home can also be understood. The rational expression of modern architecture can
be the starting point for the framework of the home. Personable cosiness is just as much in its expression
modern, but more subjective by nature than the rational modern, also called the romantic modern. Even
though the apartment, furnishings, and colouring did not follow tradition during the post-war reconstruction period, cosiness did not have to be excluded.
The Arkkitehti periodical, with the exception of the ARK supplement from 1953-66, did not study the
interior of apartments, their use of materials, or their colouring. These topics were something not talked
about in architecture periodicals. A working partnership between the architect and the interior design
architect could at times mean that the use of materials and colour belonged to the interior design architect. On the other hand, interior design architects did not have their own Finnish language trade paper in
which they could share their thoughts. Perhaps for this reason there was pressure in publishing the ARK
supplement for the Arkkitehti, even though not all architects accepted this new change. The ARK supplement became a legitimate channel for the publication of design, which did not really deal with questions of
everyday living and furnishing. From this perspective, the subject matter in the ARK supplement did not
critically reveal the relationship between furnishing in the home and in architecture.
Architects wrote about the furnishing and colouration of the home for Kaunis Koti, which was first published in 1948. The previous Finnish interior design periodical had been published for only a short time
and in 1933 Gustaf Strengell’s edited Domus periodical ended. In addition to articles dealing with interior
design, Domus also had articles on art. In my opinion the periodical was directed to the more affluent and
cultured reader, rather than the general public. From its textual and pictorial content it can be observed
that that the interior design method focused on the historical tradition of artistic interior design. In terms
of content, the periodical was not a herald for the new, but a staunch traditionalist in its voice. From this
perspective Kaunis Koti can be called the first Finnish modern interior design periodical, and in the sense of
David Novitz, the periodical for popular interior decorating. The thought of publishing the ARK series in
tandem with Arkkitehti had previously been mentioned publicly, in 1946, two years before the publication
of Kaunis Koti. The knowledge and need for publishing the ARK series primed at least part of the profession
to ponder questions dealing with interior and industrial design.
At the beginning of the study I charted the architects, interior design architects, and industrial designers who wrote for Kaunis Koti. At their best, each professional wrote only four to five articles. Their day
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job was primarily outside the editorial process of the periodical. Among the writers were both men and
women. When inspecting a profession-specific writers’ group, an impression was formed of a cadre of volunteering, enthused people, with a willingness to cross professional borders, and who were sincerely and
comprehensively interested in architecture, interior design, and industrial design. Of course professional
differences could also be seen. The instructions given by architects and the answers by the editorial in the
Ask & Answer column, which were written anonymously, were somewhat different. The interior design
advice of the architects often represented the extreme and was puritanical in outlook. On the other hand,
in the presentations of homes designed by architects, the interior design solutions were visually appealing
and even bold. Professionals were braver with their own solutions, for they viewed themselves as representing good taste. Architects led the general public to more cautionary ways, because the taste of the
general public was not considered refined. The interior design advice given by the editors in the Ask &
Answer column represented a more restrained middle way, and the most ascetic and boldest extremes
were filtered away in the responses.
Interior design articles referring to the use of colour were mostly written by the architects Kyllikki Halme
and Sirkka Tarumaa. Of course in other articles colours were mentioned, but colour was not as central as
it was with Halme and Tarumaa. Of the interior design architects, Olavi Lieto wrote the most clearly about
the use of colour to make the living environment comfortable. The articles by Olof Ottelin, Olli Borg, and
Lasse Ollinkari touched upon colours through the use of material in loose furniture. For example, Ollinkari
looked at the use of wicker furnishing. In one way or another, industrial designer Yki Nummi’s articles all
dealt with colouration of interior walls, the choice in wallpaper, or the lighting of a room. The articles by
industrial designers Leena Nummi and Armi Ratia dealt with colours in rugs and textiles. The message of
the professionals during the post-war reconstruction period was very uniform. In comparison with articles
by representatives of other professions, the articles by architects, about colours, were more verbose and
comprehensive in terms of their content. Colour did not rise to be the primary issue in articles by architects - it was not separated out of the context of a three dimensional space, rather the colouration of the
space was described as a whole. The fragmentary articles by other professional groups helped complete
the greater picture of the colouration of the home.
The colouration of the home from the perspective of the general public
The perspective of the general public during the post-war reconstruction period is problematic to inspect.
Previously, as I pondered the feasibility of my research methodology and material in relation to my research
questions, I decided to study the preferences of the general public for the use of colour, through indirect
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expressions and observations. I did this because the popular viewpoint that Kaunis Koti published was only
based on a small amount of reader feedback and other direct communication from outside of the editorial
of the periodical . The central source for determining the preferences of the public for colour was the
Ask & Answer column in Kaunis Koti. At the beginning of my study I created an analysis of writers to the
column (people asking questions), and based on this, I outlined a demographic of the readership of Kaunis
Koti. Clearly over half of the writers to the column were wealthy or affluent. Those who were middle-class
or lower middle-class represented only two fifths and clearly under half of the readership. The majority of
the readers were those with affluence, even though the periodical had readers from many different social
classes. Nonetheless, through my analysis of the readership, I estimated that, in reality, the middle-class
and lower middle-class group could be greater, for they could have a higher threshold than the affluent for
sending their questions to the periodical.
The interior design of the home is always an investment. After the war, life in Finland was tight. The interior design advice of the Ask & Answer column was economical, if the writer to the column could convey
his modest financial situation, and the column supported the readers to decorate the home themselves.
Colouration questions were something for which solutions could be achieved with even a small bit of
effort. At its most economical, it was recommended to colour old sheets and make them into textiles
for the home, such as curtains, or upholstery for smaller furnishings, such as seating cushions. Writers to
the column often advised that they were interior decorating over a long period of time. In the responses,
comments were made on their furniture and upholstery colouration. None of the old furniture was ever
accepted as part of the new interior design, but it was recommended that the furniture, or some of the
furniture, should be upholstered in different coloured fabric or be painted with a new tone. By comparing
questions and responses, a dialogue was formed between the writer to the column and the respondent.
However, the writer to the column did not have a medium to comment on the interior design plan made
by the editorial team. In connection with the actualisation, the writer to the column could decide whether
to follow the given advice or not, but this phase was not documented in my material and therefore I cannot comment on it.
The perspective of the general public in terms of the colouration of the interior of the home can also be
observed indirectly, when inspected in the context of my presupposition regarding the nearing of colour
preference between architects and the general public in the post-war reconstruction period. The purpose
of the architects, interior design architects, and industrial design professionals who wrote for Kaunis Koti
was the creation of a cosy home for the needs of the whole family through the means of the romantic
modern. The alternative was Heynen’s masculine direction of rational modern architecture, where cosiness represented the other. Even though the preferences of taste with architects could be more puritan
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than other professionals and editors who wrote for the periodical, the embracing of home and the direction towards cosiness was clear. Later, at the end of the post-war reconstruction period with the rise of
industrial rationalism and with sights being raised from the home towards the future, the emphasis on
the cosiness of home lessened. In its stead came a representative, general expression emphasising graphic
stylisation. From this perspective one can think that the taste of architects neared that of the general public, which inside the profession was interpreted as romantic misadventure and miring of taste.
The 39th heritage collection competition for the National Board of Antiquities collection archive from
year 1994, which was directed to those who moved into a detached house during the post-war reconstruction period brought in new information - especially about floor and ceiling materials and colourations.
There was also another detail in this subject material that drew some attention. In both questions dealing
with the interior, the colours of surfaces were not asked, even though questions were asked about the
surface material and methods of handling it. Not mentioning colour could of course be seen as a problem
of 1990s architecture and the lack of discourse about colour, but what was more interesting was that
some of the respondents discussed the colouring of surfaces, even though they were not asked about it.
Colouration must have been important to these laymen, for even after fifty years they remember to mention these details.
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The colouration of the interior of the home’s rooms
During the post-war reconstruction period, colouration of the interior of the home was non-uniform. The
compositions and methods to use colour changed according to room type. The overarching concept in
the colouration of the rooms was a purposeful aesthetic. Changes dealt with the development phase and
content of room types as well as the emphasis given to the space of the whole of the rooms. In addition
to the changes among room type colouration, some of the furnishings of the home and their colouration
changes were noticeable during the post-war reconstruction period. The importance of good taste was
also emphasised in different ways in different room types. For older, already formalised room types, good
taste was often brought forth, and interior design according to good taste was constructed from previous
criticism of colouration of interior design. In connection with newer room types, a purposeful aesthetic
was at the forefront and good taste was hardly talked about, since colouration was not given a value in
relation to what had come before. Dissymmetry of colouration was common for all home interiors. The
dissymmetry was derived from the modernity principle of embracing the new and forbidding the traditional.
I have grouped in this compilation the colouration of rooms into two parts. I inspect the living room and
master bedroom as well as the kitchen and children’s room together, for the use of colours and the development in these room types have similar characteristics. The colouration of the foyer I did not make a
separate compilation, as the interior design of the foyer was hardly commented on at the beginning of the
post-war reconstruction period. The foyer receives more attention only from 1952 onwards. The interior
design of the foyer was almost completely sidelined in the interior design literature and press during the
post-war reconstruction period, through until 1952.
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The living room and the master bedroom had a formalised position in the room typology of the home. The
living room, called the ”soul of the home”, was the central and largest space of the home. Each home had
a living room. During the post-war reconstruction period, even a single room apartment was furnished in
the pattern of the living room. A separate bedroom for the parents was a luxury for low-income families,
and for that reason, other functions were connected to the master bedroom. This fitting together of many
functions for the same room was common with the living room and the master bedroom. In addition to
a bed for the parents, there could be a cot next to the mother’s bed and sometimes the bed of the older
child was also fitted into the same space. Often the sewing machine, chair for making handicrafts, and
writing desk ended up in the bedroom of the parents. In the living room the socialising and conversational
groups were in a central position, but typically the dining group was also situated in the same space. Instead
of the bedroom, the work space with its writing desks and books shelves, the mother’s chair with her
baskets of threads and the father’s reading space find their place in the living room. If there was a fireplace
in the living room, a few pieces of furniture were placed around it to form a cosy corner. Often one of the
members of the family slept in the living room. The central difference between the living room and master
bedroom was that in the parent’s bedroom the beds could be seen, but the box spring bed in the living
room was disguised during the day time as a sofa, or the place to sleep was a sofa bed. It is worth noting
that in a double room apartment with one occupant, both rooms were furnished in the style of the living
room.
Furnishing of the living room and bedroom was constructed from criticism. The question of good taste
was present in interior design and the discussions of its colouration. The direction in the use of colours
in my material did not show any great disagreement. First of all, the criticism was directed from the previous furnishing periods. The unifying furnishings of the hallway, the dining room, and the bedroom of the
previous period were too heavy and bulky for a living room and master bedroom of the reconstruction
period. Furniture that referred to a historical style was not popular, even though there was an acceptance
in combining the new and the old. During the post-war reconstruction period the use of dissymmetry in
furnishing was typical. Even in this regard, a differentiation was made between classicism and the search for
symmetry of previous styles1. The entire interior design of the room during the post-war reconstruction
period was to be balanced, but not symmetrical. In the master bedroom dissymmetry was harder to put
into practice as the double bed involved a type of symmetry, but despite of all this, differences in colour
choice were utilised. For example, the bedding and the rugs beside the bed were of different colours. In
1
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the living room, dissymmetry in the choice of furniture items, their placement, and colouration were easier
to actualise. For example, the chairs for the social group were different, but were also differently coloured.
At least the sofa was to be of a different colour to the armchairs as well as the carpet for that group. Also,
the living room carpets were of different colours, which proceeded to make different furniture groups into
their own islands. During the post-war reconstruction period it was important that the greenery shelf on
the window was always arranged in a dissymmetric fashion: the greenery comprised of different plants, and
one of them had to be a vine which was placed to frame the window. Also, certain colour combinations
raised criticism. In the bedroom, heavy greens and rust-brown colours were forbidden. In living rooms
brown-orange-yellow colour combination, among others, was forbidden. Also, darkly stained furniture
was not recommended and wooden parts should be a natural wood colour. Typically wooden parts were
elm or birch. Later on during the post-war reconstruction period, the combining of natural wood and
painted surfaces was recommended, especially in book shelves and row cabinets. Also, two different types
of wood could be combined in the same piece of furniture. Foreign influences were approached cautiously.
Large patterned Danish wallpapers raised conflicting commentary. While the general public was warned
against its use, display homes by interior designers visibly displayed these wallpapers. It was communicated
to the general public that a restrained and relaxed interior decoration was stylish and therefore according
to good taste. Clashing and multicoloured interiors were crude and belonged hopelessly to bad taste. The
atmosphere of the living room should be relaxed, warm, and protective. The atmosphere of the bedroom
should be fresh, relaxed, and clean.
There were unifying features between the living room and master bedroom, but the scale of colours in
the bedroom was more diluted than in the living room. In each room type, the room was light coloured.
The stronger colouration in the living room was based on the carpets, the type of wood in the furnishings,
and the upholstery fabrics used. Equally in the bedroom, colour was used as in the living room with carpets and loose furniture, not to mention the large horizontal surface of a bedspread. Three typical colour
combinations can be discerned for the social group of the living room: blue - red, blue - brown, and yellow - brown. Very often to these were combined with light-gray and white. Also the window shelf’s green
colour was an important part of the entire colouration of the room. The dining group of the living room
was by tone brown, and at the most coloured upholstery was used on the chairs. Three typical colour
combinations could be discerned for the bedroom: light coloured – with primary colours in the details,
yellowish – greenish, and gray – brown. The bedrooms did not have a multihued greenery of the window
shelf, in my material no plants were mentioned for the bedroom.
As the post-war reconstruction period progressed, the furnishings and their colouration in the living
rooms and bedrooms noticeably changed. At the beginning of my study the furniture was delicate and
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small, with individual pieces of furniture with tapered feet and rounded corners. Each function had its own
table which was typically made of lacquered wood. The living room had numerous little tables or smoking
tables - as they were called at the time. In the bedroom, on each side of the bed was a nightstand and in
addition a dressing table. At times, the vanity table was placed so that it would also serve as a nightstand
for one of the parents. Armchairs and sofas were softly contoured with rounded edges, in a similar manner as the tables. In the conversational group of the living room, one of the chairs was often the wicker
chair made out of rattan, and even in the bedroom, it was often recommended to place one wicker chair
for sewing or reading. Slowly towards the end of the period, the functions of the tables combined and unified into a long table which had many different purposes. In the living room, the long unified table in front
of the window was a flower, radio, magazine and writing table. In the bedroom, the long table served as
a combined dressing table and desk. The surface was often mentioned to be linoleum - or linol as it was
called at the time. The use of long shelves was also recommended. It was recommended for living rooms
as book and magazine shelving, using long uniformed wall-mounted shelves, while in the bedroom, a long
unified table at the end of a double bed was used as a desk. As the tables became longer and changed into
a more rectangular shape, the shapes of seating straightened and the wicker chair was not mentioned in
interior design advice. Painted wood began to be used in addition to lacquered surfaces. As the language
used in design changed, colouration gained new features. During the period I have studied, at the beginning
of the period the colour scale could be easily associated with natural colours, which also appeared in the
names given to the colours. Colours were not even when strong or bright, purely primary colours, but
they had been slightly broken or tinted. During the end of the post-war reconstruction period, the colour
scale receded from the natural colour scheme of Finnish nature and became more graphic. Black began to
be used as its own colouring for interior design. In the beginning, black was used for the colouration of the
feet of furniture and in other details. In saturated colours the colour scheme receded from the natural colour schemes of Finnish nature and, for example, tomato red and lemon yellow colours began to be used.
The bright primary colours of the children’s room and kitchen
The children’s room and the modern standardised kitchen were the youngest and most quickly developing
spaces of the home. Previously in apartments there may have been rooms meant for children, but they
were furnished in a style similar to adult rooms. In the post-war political demographic in Finland, the attention was given to the position of the child, and by extension to the spaces for the child and their furnishings. In questions relating to children, the Scandinavian countries were at the forefront. The primary influence for the interior design of children’s rooms in Finland came from Sweden. The more affluent Sweden
had better physical resources for development, but in Finland the emphasis on content and a high level of
urban design made for a reciprocating dialogue. The exemplar of the modern standardised kitchen was the
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1927 Frankfurt kitchen displayed in Germany. The functional content of the Finnish kitchen and its outer
form were shaped by Swedish examples. The change in kitchens is dependent upon change in the position
of the woman in society. Many women went outside of the home for work, and domestic chores needed
to be completed by the family alone without domestic help. The kitchen changed from the workplace of
the domestic helper, to the workplace of the mother of the family. The kitchen had to be made a pleasant
and efficient space of the home. During the post-war reconstruction period, the furnishing of the children’s
room and kitchen did not build upon criticism of the previous decades, because of the youth of this room
type there was not much criticism to begin with. Equally in connection with these room types, questions
about taste were not raised either. The habits of interior colouration of the children’s room and kitchen
did not noticeably change during the period I studied.
For the interiors of children’s rooms and the modern standardised kitchen, bright primary colours were
favoured: red, blue, and yellow. In children’s rooms this “cheerful”, as it was called, colour scheme was
limited to loose furniture, fabrics, and rugs. Wall and ceiling surfaces were practically left light coloured
and floors had the same surface material as the rest of the dry spaces of the apartment, which was often
the light brown, so called cork mat. In the kitchen, bright primary colours were used in addition to loose
furniture, primarily on the curtains, the floor, and work surfaces. Colourfully surfaced hardboard was
recommended to be used also for walls and work surfaces susceptible to spills. Colours produced for
standard hardboard included tones of white, ivory, light green, green, and blue. In a similar manner to
hardboard, from the plastic board’s colour scale was missing red and yellow. Plastic board was produced
in white as well as tones of blue and green. Linoleum and plastics made it possible to use colour in the
floor. In my material there are some references to suggestions of blue and red as colours for the floor, and
there is even a colour picture of a red painted ceiling. The walls of the kitchen were not recommended
to be painted in bright colours, but rather, it was recommended that the walls should always have a light
tone to them.
Bright primary colours of red, blue, and yellow communicated the optimism of the future in the children’s
rooms. During the post-war reconstruction period, the children’s room should be bright, protected and
happy. The purpose of happy colours in the kitchen was to increase the enjoyment of the matron while
working there. During the post-war reconstruction period everything had to have a purpose. Thus even
enjoyment was not self-fulfilling, but cheerful colours were considered to improve the work efficiency of
the person working in the kitchen. In my material, opinion was very united regarding the use of primary
colours in children’s rooms and kitchens. Some differences of view existed with respect to situating colour in the room. Architects were of the opinion that loose furniture should be wood coloured and the
walls were recommended to be painted in bright colours. Rugs were considered unnecessary in children’s
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rooms. In practice though, the Ask & Answer column did not recommend this method for furnishing
the children’s rooms. There were not noticeable differences in furnishing for the kitchen between the
responses to the Ask & Answer column and that of the architects. Their opinions on colouration neared.
The red ceiling could appear in home shows of the professionals , but this kind of colouring was not recommended in the responses in the Ask & Answer column. Clean primary colours were not connected with
associative colour names, rather colours were talked about without additional modifiers. Colours were
often called cheerful or bright colours.
The city, the countryside and the relationship to nature
The primary emphasis of my research is the inspection of interior design of the urban home. Countryside
living was represented in my material as the opposite of urban living. Countryside living divided easily
into permanent and temporary living conditions. Most of those who lived permanently in the countryside
practised agriculture as their profession. Summer vacationers formed a group who temporarily lived in the
countryside. The interior of a permanent countryside home caused discussion. In a few articles, those who
lived in the countryside were seen as keepers of building heritage attached to the traditional agricultural
way of life. Locals who lived in the countryside did not without reservations accept their part as a historical relic, rather they wished to stay abreast of progress, the same as those living in the cities. At times the
reformations were extreme, as everything old was changed to the new. Many of those who lived in the
countryside wished to put the reformations into practice carefully in a manner befitting the traditional
interior, but appropriate furniture was hard to find. Appropriate furniture for a countryside home was
often spoken about. The colouration of the permanent countryside home was talked about very little, if at
all, since the gist of conversation stayed on the direction of furnishing, during the entire period I studied.
After the war the majority of Finnish people lived in the countryside. Even those who lived in cities had
strong roots in the countryside, because people had lived in cities for only a few generations. The countryside was for many of those who lived in cities very close and familiar. For this reason, the lack of a definite
style in conversing about the interior of the countryside home was bewildering. Living in the countryside
was, for many who lived in cities, too familiar. It was a part of the memory of youth and childhood, and
these nostalgic memories were not appropriate to shatter. On the other hand, some of the article writers
of my material could belong to the rare group of urbanites, which had generations of tradition in urban
living. Their roots into countryside living were possibly quite distant.

Summary

During the post-war reconstruction period, the countryside was described as a place of serenity and
cleanliness, where one could retreat from the rush of the city and its dusty streets. From the perspective
of those who lived in the city, the countryside compared with the freedom of nature. In descriptions of the
countryside, the agrarian side was not brought forth or at least it was not seen as a problem for experiencing free and clean nature. The enjoyment of a free nature was pictured as the necessary counterpart to
living in cities. The purpose was that the family could spend their summer months in the countryside. The
head of the family could remain a “summer widower” and work in the city and would only come during
the vacation to the family in the countryside. This was also taken into account when furnishing the urban
home during the summer. The building of summer cottages became more common after the war. Periodicals published schematics from the modest seasonal housing to shelter for sleeping and from the rain. In
my material, it was considered obvious that the urban home and the summer cottage were counterparts
in terms of decoration. The lack of space and primitiveness of everyday functions and its discomfort were
considered to belong to the context of a cottage. Despite its modesty, attention was paid, clear instructions were given, and questions about taste about the furnishing of the summer home were discussed. The
starting points for the interior of the summer home were the surrounding nature, and the spectrum of
material present in the interior of the cottage. For example, it was not appropriate to imitate nature, so
patterns of flowers and a light green colour were forbidden in the interior.
Work weeks were then six days, so during the weekend the family did not have time to go to the countryside. So experiences with nature were sought from places closer to home. For example, attention was paid
to the view from one’s own window. The sight of untouched nature seen out of one’s window was appreciated, but in an urban environment this kind of scenery was not always possible to recreate. The living
greenery was brought into the living room of the urban apartment in the form of the window shelf of the
living room. The multihued greenery of the window shelf was taken into account in the colouration of the
living room. Green was not used in the living room interior decoration except in the natural greenery on
the window shelf. The situation changed midway through the 1950s, when green was being preferred for
upholstering furniture and the walls of the living room. Previously, only a yellowish greenish gray wallpaper
could have been recommended for the living room walls. In the colouration of the bedrooms, a green tone
had appeared during the entire post-war reconstruction period. Green was considered calming, and the
bedroom did not use the window flower theme, as the greenery would have competed with the green in
the furnishings.
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The relationship between colour and modern architecture
The history of colour relating to architecture has primarily followed preferences in colour use in the fine
arts: themes were sought from both spheres of romantic and rational architecture. Nonetheless, architecture has a material nature and because of its functional demands, it separates itself from other forms of
art. This has caused confusion and uncertainty for architects regarding the use of colour. From the beginning of modernism the historical findings, and subsequent discussion led by Ruskin of romantic modernism caused confusion. The rise of steel construction and the new problems dealing with the protection
of its structure changed the way questions were formulated and the honesty of its structure. This lead to
a wider context for understanding Ruskin’s thoughts. The relationship of colour and architecture did not
stagnate, but in that icon of western modernism, the Bauhaus school, the relationship between colour
and modern architecture was sought through-out its existence. The confusion in the use of colours in
architecture must have been awakened by the denial of tradition, and the seeking and creation of the new
contained in modern architecture. Colouration habits based upon tradition could not be directly used and
the new colour systems seemed to be too rigid for the needs of new architecture. Despite much effort, a
clear line or relationship between architecture and colour could not be found. Le Corbusier and his personal relationship with fine arts and his vision of the relationship between architecture and fine arts, shed
new light on the use of colour in modern architecture. In public, Le Corbusier focused on dealing with
the integration of fine art into architecture, for example in the form of murals, but actual colour use was
not talked about. In addition to Le Corbusier, other architects around the world favoured murals and the
wider integration of art into public buildings – although this was not very popular in Finland. Le Corbusier
actualised polychromatic colouration in the buildings he designed by painting interior surfaces different
colours. While Le Corbusier did not express it this way, instead of an integrated mural on the wall, the
space was visualised as being a multicoloured three dimensional piece of art. International architects and
artists contacts gave Finnish architects and those involved in architecture a direct link to architectural
discourses of the time, and this affected the direction of Finnish architecture on a fundamental level. In
architecture rational modernism became stronger in the 1930s. War broke off building and the interests
of the architect were directed to the front. The reconstruction period initiated a widespread building
construction period. The legacy of functionalism in the colouration of the home could be seen in the dissymmetry of the colouration. Only rarely were strong colours used on basic surfaces in the home, but the
loose furniture and textiles worked as compositional elements of space.
Architects considered the romantic period of post-war reconstruction with contempt and shame.
Bourdieu’s concept of taste opened up a new way to view legitimate architecture and popular architecture
through formation mechanisms – good taste does not as such exist, only that the power holding elite
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always redefines it. In architecture, the rational modern approach was to begin in a strong position as it
represented the correct line in architecture, in the eyes of the power holding elite. Romantic modern architecture raised itself after the war, but its success was fleeting. With the help of the perspective of Richard
Shusterman’s pragmatic aesthetic, the contents of popular culture could be revealed simultaneously with
the contents of high culture. Shusterman’s criticism of high culture showed the lack of a line of questioning
towards legitimate architecture. “The man on the street” did not in the discourse of the rational modern
approach have means to understand its contents, which demanded a wider learning. During the romantic
modern period, the associations with nature were strongly present. In popular publications, the names of
colours were linked to nature and associated with its phenomena. The “language” of the romantic modern
approach could be considered more accessible by “the man on the street”. This could also be a matter
of very human need that reverberated in the environment of the post-war reconstruction period, and to
which romantic modern architecture gave shape. Nonetheless, the core of legitimate architecture could
not accept the architecture of the romantic modern.
Inspecting colour from the perspective of good taste
In the inspection of colour, the most interesting claim is the thought of Bourdieu that popular taste
reduces the content of art into that of the everyday. In this notion, Bourdieu gives the everyday and
elements attached to it a lesser value than those represented in art. The content of romantic modern
architecture involved the evocation of warmth and cosiness in the home (Helamaa 1983, 121). Shusterman
handles the reasons why the content of high art does not open up to the non-intellectual. The matters of
the everyday are what “the man on the street” can easily associate with the matters of art. On the other
hand, the project of rational modern architecture was to diminish the sphere of the home (Kalha 1997,
261). From the context of colour, the characteristics of romantic modern approach appeared in the associative naming of colours, which was typical during the turn of the decade. During the 1940s and the beginning of the 1950s, the naming of colours almost always had associations with nature and its phenomena,
and utilised additional modifiers such as raspberry, or cranberry red, or sun yellow. The manner in which
colours were talked about could, with Bourdieu’s concepts, be thought of as a manifestation of popular
taste, in which matters of art were reduced to matters of the everyday, or in this, with things associated
with it. More commonly, in many of the productions of architects during this period, romantic modern
content could be seen: the phenomena did not then show only among the laity. By halfway through the
decade the associative additional modifiers for names for colours were not really used, but rather bright
red or bright blue were used, which still held an optimistic connotation, but associations to nature and its
phenomena were no longer sought out. The change in the naming of colours communicated a transition
from the romantic period of the post-war reconstruction, to the period of industrial rationalism. Talking
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about mood and cosiness was avoided and even the names for colours were no longer associated with
matters of the everyday.
My observations of associative and non-associative colour naming practices characterised Bourdieu’s
thought on good taste representing the formation of legitimate taste and popular taste. However, Shusterman’s criticism brought out well the definition initiated from high society, which was already valueridden. What makes it interesting is that this romantic phase during the post-war reconstruction period,
the contents of which were understandable from the perspective of the popular, could be clearly seen in
architectural production. For many architects, this phase lasted only for a short time. From the perspective of Bourdieu, it can be thought that legitimate taste had for a moment neared with popular taste. In
retrospect, architects have interpreted it as a temporary miring of taste. The “blue flower of romanticism”
did not bloom for long and the taste representing legitimate rational approach regained its position, but
even so, the taste of popular and high culture had still closely approached each other.
In conclusion
The inspection of colouration of the home during the post-war reconstruction period, from the perspective of the everyday and architecture, is concluded for this study. During the course of this study, with the
help of research questions, clues could be identified in the material to solve the riddle of colour use, which
I have previously described, but many questions were also left unanswered. During the course of the study,
new avenues of study revealed themselves. The silence of the body of architects with respect to colours,
bewildered me. I had not set answering this question as the aim of my study, but I continuously pondered
this riddle. I found some reasons, which could be used to explain the silence of architects on colour, but I
could not discern a full answer. Perhaps it was not so important to find the reason for the silence of architects on colour, but from the perspective of further study, it would be valuable when conducting questionnaires and interviews to also ask designers about the basis and aims for the use of colours in relation to
architecture. Colour should be made a natural part of the discourse of architecture.
Great haste is needed in extensively documenting the use of colour in architecture, in other than monumental buildings. In addition to documenting the use of colour, there is a clear need for study of the meaning of colour in the field of architecture. I see the purpose of my doctoral thesis as a kind of platform for
future studies of the architecture of apartments from the post-war reconstruction period. My study forms
a general image of the colouration of the home during the post-war reconstruction period, which future
studies can use as a resource. From the production monographs of architects, is it possible to chart in a
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limited way, individual apartments, perhaps even the original colouring of apartments by undertaking field
and archive work. This kind of study would continue and complement the work I have started.
The colouration of the home during the post-war reconstruction period is one example of a study looking
into the use of colour during a certain period. In the future it is important that construction and meaning
in the use of colour in homes, in other periods, also be studied. In addition, talking about colour has shown
itself to be important when discussing spaces and interiors of the home. Content based questions on
architecture, such as talking about space among non-architects is often hard. Colour as a spatial concept,
and as a question are more approachable by the general public, and could open an avenue of conversation
between architectural professionals and the general public.
At the beginning I described my study to be a qualitative study of architecture. As far as I can discern,
in Finland, besides this study, there has been no academic, or doctoral dissertation level research conducted into the relationship between colour and architecture. International research relating to colour
and architecture has been conducted, but this research often relies on psychology, physics, or chemistry.
For the unique position of architecture, a comprehensive and multidisciplinary approach would come close
to describing the relationship between colour and architecture. There are many contact points between
colour and light. As with colour research, in the field of architecture, light research seeks its own place
and value. While marginalised in Finland, internationally recognised architectural light and colour research
should be developed cooperatively in the future.
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