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TIIVISTELMÄ

Väitöskirjassani Kaupunkia etsimässä – Eliel Saa-
rinen Amerikassa 1923–1950 kuvailen Eliel Saarisen 
Amerikan aikaa osana Suomen ajan töiden jatkumoa. 
Tutkimuksen näkökulma painottuu kaupunkisuun-
nitteluun. Saarisen Suomessa aloittamaa kaupunki-
suunnittelijan uraa voi seurata liikennekysymysten 
ratkaisuihin innostaneesta Helsingin rautatieasemas-
ta ja muutamista katusuunnitelmista kansainvälisiin 
kilpailuihin ja Helsingin tulevaisuutta luotaaviin vi-
sioihin. Jälkimmäisissä hänen kaupunkisuunnittelu-
ajatuksensa näkyivät mittakaavallisesti laajimpina: 
mukana oli sekä koko kaupunkiseutu että asunto-
suunnittelu yksityiskohtineen. 

Monipuolisesti erilaisia mittakaavatasoja hyväkseen 
käyttävä suunnitteluasenne leimasi Saarisen uraa 
myös Amerikassa. Kaupunkiseudun Saarinen otti hal-
tuun orgaanisessa desentralisaatiossaan, mutta samal-
la hän otti kantaa kaupunkikuvallisiin yksityiskohtiin 
sekä suunnitteli asuntoja, sisustuksia ja tekstiilejä. 
Asuinalueiden suunnittelussa Saarinen tukeutui Suo-
men aikanaan tutkimiensa kytkettyjen asuntotyyppi-
en valikoimaan, eikä kokenut tarvetta tilaratkaisujen 
uusimiseen Amerikan ajan rivitaloasuntosuunnitel-
missaan. Vuosikymmenestä toiseen toistuvia teemoja 
olivat esimerkiksi asuntojen pohjakaavioiden saman-
kaltaisuus, sisätilan kytkeminen ulkotilaan, katutilan 
sommittelu, sujuvat liikenneratkaisut katu- ja polku-
hierarkioineen sekä välitöntä suunnittelualuetta laa-
jempien kokonaisuuksien huomioon ottaminen. Sa-
malla suunnitelmissa näkyi Saarisen perehtyneisyys 
ajankohtaiseen kaupunkisuunnittelukeskusteluun Yh-
dysvalloissa: korttelirakenne muuttui aiempaa avoi-
memmaksi ja liikennemuotojen hierarkkisesta erot-
telusta tuli entistä tärkeämpää. Suunnittelija yhdisti 
ajanmukaisuuden historiatietoisuuteen.

Saarinen suunnitteli kaupunkia myös suunnitel-
lessaan yhtä rakennusta. Kokonaisuuksia hallit-
sevan asenteen taustalla oli näkemys kaupungista 

kokonaistaideteoksena, jonka erilaiset vaiheet 
Saarinen koki uransa aikana. Munkkiniemi-Haa-
ga-suunnitelmassa hän esiintyi taiteilijan roolissa, 
mutta Yhdysvalloissa Eliel Saarinen kohtasi uuden-
laisen kaupunkisuunnittelukontekstin: ruuhkaiset 
suurkaupungit ja laajenevan suburbian. Saarisen 
ratkaisu sekä suburbian laajenemisen että liian tii-
viin keskustan aiheuttamiin ongelmiin oli vaiheittain 
toteutettava orgaaninen desentralisaatio. Kaupunki-
suunnittelijan rooli muuttui taiteilijasta prosessien 
kuvaajaksi. Laajaa kaupunkiseutua katsottiin ylhääl-
tä, mutta samalla paneuduttiin yksityiskohtiin ja piir-
rettiin koteja. Saarisen uraa kaupunkisuunnittelijana 
voi pitää yhtenä urbaaniin ajatteluun sovelletun ko-
konaistaideteosajatuksen kattavimmista esimerkeistä. 

Kaupunkisuunnittelija Saarinen jätti Amerikan perin-
nökseen 1920-luvun kaupunkikeskustojen rakentami-
seen vaikuttaneen pilvenpiirtäjämallin, suurkaupun-
kien kasvun järjestämiseen tähdänneen orgaanisen 
desentralisaation prosessin ja ajatuksen arkkitehdin 
pedagogisesta vastuusta yleisenä arkkitehtuurikasvat-
tajana. Kasvatukseen soveltuivat sekä kirjat että hyvin 
suunnitellut ympäristöt. Kaupunkisuunnittelijan, ra-
kennussuunnittelijan ja pedagogin roolit kietoutuivat 
yhteen, kuten tekivät töiden erilaiset mittakaavatkin. 
Eliel Saarisen suunnitelmissa kaikki mittakaavatasot 
yhdessä muodostivat kokonaisuuden, jonka perustei-
ta hän avasi biologisia analogioita käyttävissä kirjoi-
tuksissaan. Kaupunki oli organismi, ja niin muodon 
etsinnän inspiraatio kuin mittakaavatasojen hierarkia-
kin löytyivät luonnosta. Saarisen mittakaavatasojen 
vuorovaikutukseen ja harmoniaan päätynyt tulkinta 
kokonaistaideteoksen ajatuksesta ohjasi hänen suun-
nitteluaan, oli kyse sitten esineistä tai kaupunkiseu-
duista. Erityisesti seuraavan ylemmän mittakaavan 
huomioon ottamista hän korosti myös oppilailleen 
keskeisenä suunnittelun ohjeena. Mittakaavatasojen 
hallinnalla oli tuolloin – ja on edelleen – tärkeä mer-
kitys arkkitehdin suunnitteluprosessissa.   
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ABSTRACT

In my dissertation, Kaupunkia etsimässä – Eliel 
Saarinen Amerikassa 1923–1950 (Search for a City 
– Eliel Saarinen in America 1923–1950), Eliel Saa-
rinen’s American career is described as a continuation 
of his career in Finland. The focus is on urban design 
and planning. Saarinen’s career as an urban planner 
may be followed from the Helsinki railway station 
(which inspired him to search for solutions to traffic 
problems) to street plans, international competitions 
and visionary designs for the future of Helsinki.  In 
the latter, his urban design ideas may be seen in the 
largest scope of scales: from the city region to the de-
tails of housing design.   

Also in the United States Saarinen’s career was 
marked by a design attitude that used a variety of 
scales. The city region was taken over by Saarin-
en in his organic decentralization, but at the same 
time he took notice of urban details and designed  
houses, interiors and textiles. In housing design Saa-
rinen used the catalogue of attached houses that he 
had already researched in Finland, and did not see 
the need to rethink the spatial solutions to everyday 
living in his American rowhouse designs. Recurring 
themes throughout several decades were, for exam-
ple, similar spatial arrangements in apartment plans, 
connections between interior and exterior, composi-
tion of street space, flowing traffic solutions with a 
hierarchy of streets and paths and taking into account 
the larger context connected to the design task. At the 
same time, the designs show Saarinen’s familiarity 
with the current urban discourse in the United States: 
block structure became more open and the hierarchi-
cal separation of various traffic forms was more im-
portant than before.  The designer combined modern 
design ideas with a knowledge of the past.  

Saarinen was designing a city even when designing 
one building. Behind the attitude of controlling wholes 
was the idea of the city as a Gesamtkunstwerk, a total 

work of art. Saarinen saw the different phases of this 
idea during his career. In the Munkkiniemi-Haaga 
Plan he appeared as an artist, but in America he was 
confronted with a new kind of planning context: the 
problems of dense metropolitan cores and spreading 
suburbs. Saarinen’s solution to both problems was the 
gradual process of organic decentralization. The city 
planner’s role changed from an artist to the portrayer 
of processes. The urban region was looked at from 
above, but at the same time homes were designed and 
details drawn. Eliel Saarinen’s career was one of the 
most extensive examples of an urban application of 
the Gesamtkunstwerk idea.  

The American legacy of Saarinen the urban designer 
consisted of a skyscraper model that influenced ur-
ban centers in the United States of the 1920s, the pro-
cess of organic decentralization that aimed at creat-
ing order to metropolitan growth, and the idea of an  
architect’s pedagogical responsibility as an educator 
of the general public. Education could be furthered by 
books as well as thoughtfully designed environments. 
The roles of an urban planner, building designer and 
educator were all intertwined, as were the various 
scales of design work. In Eliel Saarinen’s designs all 
scale levels came together to form a whole, which 
was described by biological analogies in Saarinen’s 
writings. The city was an organism, and both the sca-
lar hierarchies and the inspiration for form search 
were found in nature.  Saarinen’s interpretation of 
the Gesamtkunstwerk idea evolved into an interac-
tion and harmony of levels of scale, which guided his 
design process whether the task was objects or city 
regions.  To his students he especially stressed the im-
portance of taking into account the next higher scale 
level in design. Mastering scale levels had then – as 
well as now – an essential importance in architectural 
design processes. 
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Prologi

Kaupunkia on vaikea nähdä, se täytyy kokea. Kaupun-
ki koostuu palasista, fragmenteista – jokainen kulkija 
muodostaa niistä oman kaupunkinsa. Kaupunkeja on 
yhtä monta kuin on kulkijoitakin; erilaisten yhdistel-
mien määrä on ääretön. Ja kuitenkin kyseessä on aina 
jokin tietty, yksi kaupunki – eivätkö Italo Calvinon 
näkymättömät kaupungitkin1 olleet yksi kaupunki, 
joka näyttäytyi katsojalle aina erilaisin muodoin, pal-
jastaen jokaisella kerralla itsestään jotakin uutta ja 
ainutlaatuista?

Miten suunnittelija näkee ja kokee kaupungin? 

Suunnittelija on yksi kaupungin kulkijoista. Oman 
kokemuksensa läpi hän tutkii kaupunkia ja katsoo 
silmiensä edessä yhtä mahdollista tulevaisuutta nyky-
hetken jatkeena. Hän on kuin Leena Krohnin novel-
lin mies, joka näkee ajan venyvän silmiensä edessä2. 
Kaiken nähdyn takana on heijastus jostakin aikaisem-
masta; historia jatkuu loputtomiin. Näistä nähdyistä 
palasista on suunnittelijan koottava kokonaisuus, joka 
parhaimmillaan on enemmän kuin vain yhden arkki-
tehdin kaupunki. Siinä on osia muiden kaupungeista, 
se on erilaisten kokemusten rypäs. Nämä “muut” kul-
kevat kuvissa, ylittävät katuja ja astuvat ovista sisään, 
asettuvat taloksi ja muuttavat kodeiksi ne tyhjät tilat, 
jotka suunnittelijan paperille hahmottuvat. He ovat 
olemassa ennen kuin heitä oikeastaan onkaan. 

Kaupungilla kulkijat ovat käyttäjiä. Mikä on heidän 
roolinsa kuvissa ja suunnittelijan ajatuksissa? Onko 
suunnittelija kyennyt asettumaan käyttäjien asemaan? 
Millaisen kaupungin hän on mielessään nähnyt? Sitä 
voi yrittää tulkita jäljelle jääneistä kuvista ja kirjoi-
tuksista. 
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JOHDANTO

TUTKIMUKSEN TAVOITE

Kun tutkimukseni alkuvaiheessa esittelin kansainvä-
lisessä seminaarissa Eliel Saarista koskevaa paperi-
ani, ihmetteli suomalainen taidehistorian professori 
ääneen, miten joku uskalsi tutkia Eliel Saarista. Sitä 
sopii yhä kysyä. Eliel Saarinen on edelleen, yli 60 
vuotta kuolemansa jälkeen, paljon tutkittu ja kansain-
välisesti tunnettu suomalainen arkkitehti. Tosin hänen 
tuotantoaan ei aina osata erottaa poikansa Eero Saa-
risen arkkitehtuurista – epäselvyys on ymmärrettä-
vää, sillä isä ja poika työskentelivät pitkään yhdessä4. 
Erityisen runsaasti Saaris-tutkimusta tehtiin Suomes-
sa 1900-luvun lopulla. Arkkitehti Kirmo Mikkolan 
väitöskirja Eliel Saarisesta aikansa kaupunkisuun-
nittelunäkemysten tulkkina ilmestyi vuonna 1984, 
ja kuusi vuotta myöhemmin julkaistiin kokoomateos 
Eliel Saarinen, Suomen aika. Mikkola keskittyi väi-
töskirjassaan Saarisen Suomen ajan kaupunkisuunni-
telmiin, toi esille kansainvälisiä vaikutteita ja selitti 
Saarisen kaupunkikäsitystä rakenteellisten mallien 
avulla. Suomen rakennustaiteen museon pääasiassa 
1980-luvulla toteuttama Saaris-tutkimus keskittyi 
myös Suomen aikaan. Tutkijaryhmä kartoitti Saarisen 
töitä ja monet kansainväliset yhteydet todettiin niin 
rakennussuunnittelun kuin kaupunkisuunnittelunkin 
alalla.5 Samoihin aikoihin Yhdysvalloissa tutkittiin 
Cranbrookin taideakatemian historiaa, ja Eliel Saa-
rinen oli tutkimuksen yhtenä kohteena. Tutkimusta 
koordinoivat tahot pohtivat myös tarvetta kartoittaa 
Eliel Saarisen Amerikan aikaa erillisen kirjan avul-
la, mutta tällainen hanke ei toteutunut6.  Molempien 
tutkimusten tuloksista valmistui näyttely. Näyttelyt 
olivat esillä Helsingissä syksyllä 1984; näyttelyjen 
järjestäjinä toimivat Suomen rakennustaiteen museo 
ja Suomen taideteollisuusyhdistys7. Näyttelyihin liit-
tyvät julkaisut ovat tehneet Saarista tunnetuksi sekä 
Suomessa että ulkomailla; hänet tunnetaan sekä laa-
joista kaupunkisuunnitelmistaan että kokonaistaide-
teosihanteen mukaisesti yksityiskohtia myöten vii-
meistellyistä rakennuksistaan. 

Mitä uutta olisi tuotavissa esiin kuuluisasta arkki-
tehdista? Ensinnäkin Eliel Saarisen toiminta Yhdys-
valloissa tunnetaan huonommin kuin työt Suomessa. 
Toiseksi hänen rakennuksiaan ja kaupunkisuunni-
telmiaan on usein tutkittu erillisinä ilmiöinä, vaikka 
hän hallitsi töissään samanaikaisesti useita mittakaa-
vatasoja ja korosti kirjoituksissaan kokonaisuuden ja 
osien näkemistä yhtä aikaa. Saarisen kaupunkisuun-
nitelmia koskevat tutkimukset ovat painottuneet suu-
rimittakaavaisten ehdotusten ja hajakeskitysmallin 
tarkasteluun – näkökulma on ollut enemmän urban 
planning- kuin urban design -painotteinen. Saarinen 
käytti itse kaupunkisuunnittelusta puhuessaan plan-
ningin sijasta mieluiten termejä design tai building8. 

Lähdin tutkimaan Eliel Saarisen Amerikan aikaa ark-
kitehtuurielämyksen innoittamana.  Olin 1990-luvun 
alussa ekskursiolla Minneapolisissa, mukanani lista 
kiinnostavista arkkitehtuurikohteista. Listan viimei-
senä oli Eliel Saarisen suunnittelema kirkko. Tätä 
rakennusta ei ollut helppo löytää amerikkalaisen 
asuinalueen keskeltä; se ei sijainnut kukkulalla mo-
numentaaliakselin päässä kuten monet Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelman julkiset rakennukset. Käännyin 
kadunkulmasta – yhtäkkiä se oli edessä. Tunsin tul-
leeni kotiin. Pieni vaatimattoman oloinen tiilikirkko 
näytti siltä kuin se olisi aina ollut siinä, luontevana 
osana ympäristöään. Tilasiirtymät julkisesta puoli-
julkiseen ja puoliyksityiseen oli toteutettu taitavasti; 
sisäpihalla istuessani olin yhtä aikaa tietoinen sekä 
koko kaupungista että välittömästi ympärilläni ra-
jautuvasta tilasta, jota täydensivät harkitut yksityis-
kohdat. Tilakokemus oli monitasoinen, samalla sekä 
laajeneva että tiivistyvä. 

Heräsi monia kysymyksiä. Millaisia jälkiä ajatuksis-
taan oli jättänyt arkkitehti, joka oli onnistunut yhdis-
tämään julkisen ja yksityisen tilan monitasoiseksi ko-
konaisuudeksi? Millainen oli tämä kokonaisuus, Eliel 
Saarisen kaupunki? 

Onko tulkinta merkityksen asettamista tekstiin vai merkityksen löytämistä, 
kysyi jo Nietzsche aikoinaan. Hermeneuttiselta kannalta teksti (tai kuva) 
on kuitenkin vain vaihe ymmärtämisen tapahtumisessa. Ymmärtäminen 
on tärkeintä. Kun yritämme ymmärtää tekstiä (kuvaa), asettaudumme kir-
joittajan (suunnittelijan) näkökannalle. Halutessamme todella ymmärtää, 
pyrimme jopa vahvistamaan kirjoittajan argumentteja mielessämme.

H-G. Gadamer 3
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Saarisen kirjoitukset avasivat hänen suunnitteluaja-
tuksiaan. Vähitellen aloin ymmärtää Minneapolisin  
kirkon aiheuttamaa elämystä. Se oli subjektiivinen 
kokemus, kokijan ja ympäristön välistä vuoropuhe-
lua, jossa tulkitsin tilojen kokonaisuutta omista lähtö-
kohdistani käsin. Tutkimusmatka kuvien ja kirjoitus-
ten kautta tulkittaviin arkkitehdin ajatuksiin oli vasta 
alussa. Suomen rakennustaiteen museon arkistosta 
löytyi hyllymetreittäin mappeja, jotka sisälsivät ai-
emman Saaris-tutkimuksen materiaalia. Kunnioitusta 
herättivät myös aiheesta ilmestyneet julkaisut läh-
deluetteloineen. Tutkimuksen kuluessa valkeni, että 
aineiston suuresta määrästä huolimatta osia puuttui. 
Aineisto keskittyi Suomen aikaan. Lisäksi arkistoissa 
oleva materiaali oli käynyt läpi erilaisia valikoinnin 
seuloja, joista ensimmäinen oli Eliel Saarisen itsensä 
päättämä9. Suunnittelija voi valinnoillaan vaikuttaa 
siihen, millainen kuva jälkipolville jää – syrjään hei-
tetty materiaali kertoo valinnoista. Tutkijaa kiinnos-
taa sekin mitä ei ole10. 

Minua kiinnostivat suunnitelmat, suunnittelun proses-
si ja sen taustalla olleet ajatukset. Tutkimusaineistona 
olivat erityisesti Saarisen Amerikan ajan piirrokset, 
pienoismallit, kirjoitukset ja haastattelut. Aikalais-
kontekstia sain myös muiden kirjoittajien tekstien 
kautta. Pohdin, löytyisikö hajakeskitysmallien ta-
kaa jotakin, joka kertoisi siitä, miten Eliel Saarinen 
ymmärsi kaupungin. Oletin Saarisen suunnitelmien 
kuva-aineiston ja sitä tukevien tekstien perusteella 
löytyvän jälkiä siitä prosessista, jolla suunnittelija ra-
kensi visiotaan kaupungista. Halusin selvittää, miten 

arkkitehti liitti suunnitelmansa ympäröivään kaupun-
kiin ja miten ymmärsi kaupungin kokonaisuudes-
saan. Aineiston keruun ja analysoinnin edetessä kävi 
selväksi, että kokonaisvaltaisen suunnitteluasenteen 
omaavan arkkitehdin työstä ei voinut valita tiettyjä 
osia käytettyjen mittakaavojen mukaan, vaan tar-
kasteluun oli otettava useita mittakaavatasoja. Kau-
punkeja tai kaupunginosia koskevien suunnitelmien 
lisäksi oli tutkittava rakennuksia ja niiden liittymistä 
kokonaisuuteen. Sisätilojakaan ei voinut jättää ulko-
puolelle, osoittivathan suunnittelijan suosimat asema-
piirros-pohjakaavio-hybridipiirrokset sen, että sisä- ja 
ulkotilat olivat olleet yhtä aikaa suunnittelijan mie-
lessä. Koska halusin tuoda esille toistaiseksi huonosti 
tunnettuja puolia Eliel Saarisen urasta, rajasin Saari-
sen Yhdysvalloissa suunnittelemat julkiset rakennuk-
set pois tarkastelusta. Ne olivat hyvin dokumentoitu 
ja tunnetuin osa Eliel Saarisen toimintaa arkkitehtina 
Yhdysvalloissa. Niihin viittaan vain silloin, kun ne 
valottavat kaupunkisuunnittelunäkökulmaa. Myös 
esineiden ja tekstiilien suunnittelun rajasin pois tie-
toisena siitä, että niilläkin on merkitystä kokonaistai-
deteosajatuksen vaikuttamassa suunnitteluprosessissa 
ja valmiin ympäristön kokemisessa. 

Kaupunkivisioita täytyi tutkia eri mittakaavatasoilla, 
oli myös ymmärrettävä miten nämä tasot liittyivät 
toisiinsa. Tutkimuksen edistyessä mittakaavatasojen 
merkitys korostui. Ne löytyivät asuntosuunnittelun 
detaljeista seudullisiin kokonaisuuksiin liikkuvan 
kaupunkisuunnittelijan piirustuksista, mutta sen li-
säksi Eliel Saarinen painotti mittakaavatasojen välillä 

(1) Minneapolisin Christ Church Lutheran -kirkko ja (2,3) Tabernacle Church of Christ, Columbus, Indiana.  Edellistä on pidetty Eliel 
Saarisen viimeisenä toteutettuna työnä. Molempien kirkkojen rakennuskokonaisuutta hallitsee torni.
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liikkumista opetuksessaan ja suunnittelua kuvaavissa 
kirjoituksissaan. Mittakaavatasojen ymmärtämisellä 
oli tärkeä osa arkkitehtien suunnitteluprosessissa Saa-
risen aikana, jolloin visuaalinen esittäminen perustui 
piirrettyihin kuviin ja pienoismalleihin. Laajan koko-
naisuuden esittäminen vaati suuren määrän erilaisia 
diagrammeja, karttoja, perspektiivikuvia, asemapiir-
roksia, leikkauksia, pohjakaavioita ja julkisivukuvia.  
Kukin esitti yhden osan kokonaisuudesta, ja kokonais-
kuvan hahmottamiseen vaadittiin “elävää perspektii-
villistä mielikuvitusta”11. Nykypäivän arkkitehdin 
työvälineet ovat muuttuneet, mutta näyttöruudullaan 
zoomaileva arkkitehti tai kaupunkisuunnittelija tar-
vitsee edelleen mittakaavatasojen yhdistelyn kykyä. 
Sen vuoksi mittakaavatasot ovat yhä tärkeitä.

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää mittakaavata-
sojen ilmenemistä ja merkitystä Eliel Saarisen Ame-
rikan ajan asuinalue- ja kaupunkisuunnitelmissa. 
Saarisen uran alkuvaiheen kuvauksessa olen pitkälti 
tukeutunut 1980-luvulla tehtyyn perusteelliseen Suo-
men aikaa koskevaan tutkimukseen12, johon viittaan 
siinä laajuudessa kuin tutkimuksen taustoittamisen 
kannalta olen katsonut tarpeelliseksi. Esittelen Eli-
el Saarisen uran toisen puoliskon suunnittelutöitä ja 
kirjoituksia sekä laajennan Suomen ajan tutkimuksen 
myötä syntynyttä käsitystä Saarisesta kansallisro-
manttisen kauden arkkitehtina ja kaupunkisuunnit-
telijana. Tuon esiin myös pedagogisen ulottuvuuden, 
jota Suomen aikaan ei juuri kuulunut. Eliel Saarisen 
Amerikan aika täydensi hänen Suomessa aloitta-
maansa kaupunkisuunnittelijan uraa; esiin tuli useita 
mittakaavatasoja hallitseva kirjoittaja ja opettaja.

MENETELMÄT JA HISTORIAKÄSITYS

Kuvailen tutkimusajankohdan sosiaalis-fyysisiä il-
miöitä, sitä kontekstia, jossa Eliel Saarinen toimi ja 
johon hänen suunnitelmansa sijoittuivat. Katson siis 
tutkimuskohdetta tietyn historiallisen tilanteen muo-
dostamaa taustaa vasten13. Samalla tutkin yksilöä, 
yksilöllistä ilmaisua ja luomisen prosessin tuloksia. 
Tässä yksilön ja kollektiivin yhdistämisessä olen 
käyttänyt hyväksi kokonaisuutta hahmottavaa nar-
ratiivista kuvausta. Aineiston keruu, organisointi ja 
evaluointi ovat vuorotelleet tulkinnan kanssa. Histo-
riallista aineistoa tulkitsevaan tutkimustapaan on liit-
tynyt käsitys historiasta.14 

Käyttämäni tarkastelutapa on lähtökohtaisesti herme-
neuttinen ja tähtää tutkitun asian syvälliseen ymmär-
tämiseen. Hermeneuttisen tulkinnan ja narratiivisen 
kerronnan merkitystä korostavan näkemyksen välillä 
on yhteyksiä. Hermeneutiikassa edellytetään kiinnos-
tusta merkityksistä ja ymmärtämisestä; se on lähtö-
kohtaisesti subjektiivisuutta korostavaa. Siinä hae-
taan kirjoittajan ja lukijan välistä yhteisymmärrystä ja 
etsitään kirjoittajan intentioita tekstistä. Narratiivisen 
teorian puoltajat eivät ole niin kiinnostuneita kirjoit-
tajan intentioista, sen sijaan itse teksti ja sen tulkinta 
korostuvat.15

Hermeneuttinen historiakäsitys korosti Hans-Georg 
Gadamerin tulkitsemana kulttuurista viitekehystä. 
Hän antoi perinteelle aiempaa enemmän merkitystä ja 
huomautti sen muokkaavan ennakko-oletuksiamme. 
Hänen mukaansa emme voi astua ulos kulttuurisesta 
viitekehyksestämme, vaikka modernistinen ajattelu 
näin väitti. Gadamer piti traditiosidonnaisuutta kui-
tenkin joustavana ja prosessinomaisena. Perinne oli 
hänelle kokemusta, joka toistui ja täydensi maailmaa. 

Kokemus kumosi odotuksia ohjanneet ajattelumallit 
ja jäsentyi samalla osaksi kokonaisuutta. Perinnettä 
ei ollut vain teksteistä ja muistomerkeistä koostuva 
kulttuuriperinne, vaan koko koettu maailma.16 Yhtei-
sen historian omaavat ihmiset toimivat saman kentän 
sisällä, ja siellä tapahtuu myös ilmiöiden tulkinta. 
Ilmiöt kuten ihmisetkin ovat historiallisia, ja saman 
maailmankatsomuksen sisällä ilmiöitä tulkitaan sa-
mansuuntaisesti. Ihmistä ja hänen toimintaansa ei 
hermeneuttisen käsityksen mukaan ole mahdollista 
ymmärtää muuten kuin osana laajoja yhteyksiä.17 

Historiallista ajanjaksoa olen tulkinnut poststruktu-
ralistisen historianäkemyksen tapaan. Kehityksen 
suuret kertomukset on siinä hylätty, eikä näkemys 
historian ajanjaksoista ole lineaarinen.18  Ajanjaksot 
nähdään erilaisten diskurssien verkostoina. Kunkin 
ajanjakson diskurssit määrittävät omaa aikaansa ja 
kertovat siitä, mitkä ovat yhteisesti sovitut tavat kat-
soa. Jokainen toimii lähtökohtaisten rajoitustensa 
puitteissa. Poststrukturalismissa nähdään kulttuurin 
tuotteet kytköksissä toisiinsa, mutta yleisiä lainalai-
suuksia ei etsitä. Kukin historiallinen ajanjakso on tä-
män näkemyksen mukaan kompleksista todellisuutta, 
jota ymmärtääkseen on jäsennettävä sitä määrittäviä 
diskursseja. Poststrukturalistisen historiakäsityksen 
mukaan historiallista ajanjaksoa tarkastellaan sellai-
sena kuin se on (as is).19 Sekä poststrukturalismi että 
hermeneutiikka korostavat kulttuurien tarkastelua 
itsenäisinä kokonaisuuksina, mutta eivät kiellä ajas-
ta toiseen siirtyvien käsitteiden olemassaoloa. Eroja 
nähdään kuitenkin siinä, miten näihin käsitteisiin kul-
loinkin suhtaudutaan ja millaisia merkityksiä ne saa-
vat. Historiallisuuteen liittyy kulttuurisidonnaisuus. 
Jos transhistoriallisen tiedon määrittelee tiukasti ajan-
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jaksosta toiseen sellaisenaan siirtyväksi tiedoksi, voi 
tulla olettaneeksi, että kaikkina aikoina filosofiassa on 
käsitelty samoja kysymyksiä20. Poststrukturalismiin 
ja hermeneutiikkaan tällainen ajatus ei sovi. Olen siis 
tarkastellut tutkimukseen sisältyvää ajanjaksoa sellai-
senaan. En ole nähnyt sitä modernistisen käsityksen 
tapaan pääasiassa kollektiivisen tajunnan ilmentymä-
nä tai jonkinlaisena historiallisen prosessin kulminaa-
tiona, enkä ole yrittänyt löytää yleisiä lakeja, joiden 
avulla voisi ennustaa yhteiskunnan prosesseja21. 

Tutkimus on sekä individualistinen että kollektiivinen 
– molemmat näkökulmat täydentävät toisiaan. Raja-
usta voi pitää osaelämäkerrallisena ja lisäksi sekä 
poikittais- että pitkittäisleikkauksena.22 Tarkastelta-
va ajanjakso on kerrottavissa vuosina (1923–1950), 
mutta samalla keskityn työssä tiettyyn osa-alueeseen: 
kaupunkikäsityksen muotoutumiseen ja ilmenemi-
seen. Tämän taustoitusta varten olen tutkimuksessa 
viitannut tutkittavaa ajanjaksoa edeltäviin töihin (eri-
tyisesti Saarisen Helsinki-suunnitelmiin). Aineistoa 
on ollut paljon ja tutkimuskohde on rajauksesta huo-
limatta ollut monivivahteinen ja laaja. Monivivah-
teisuus näkyy myös erilaisissa näkökulmissa, joiden 
kautta Saarisen uraa on eri aikoina tulkittu. Esitte-
lemällä näitä näkökulmia olen pyrkinyt välttämään 
yhden elämäkerrallisen tutkimuksen vaaroista: kehi-
tyslinjojen näkemisen liian suoraviivaisina23. Toise-
na vaarana henkilöhistorioissa on arvoväritteisyyden 
ongelma: joko kohteen varaukseton ihailu tai liian 
kriittinen suhtautuminen24. Täydelliseen objektiivi-
suuteen on mahdotonta päästä, kun kyse on tulkin-
nasta. Subjektiivisessa tulkinnassani tavoittelen sekä 
kohteen ymmärtämistä että arviointia25. 

Tutkimuksessani on henkilöhistoriallisen tutkimuk-
sen piirteitä ja samalla sen haasteita. Olen huomannut 
liikkuvani ymmärtämisen ja arvioimisen välillä, olen 
ajoittain pyrkinyt informatiivisen elämäkerran ob-
jektiivisuuteen ja välillä huomannut olevani lähem-
pänä kriittisen elämäkerran tulkinnallisuutta.26 Olen 
ollut innostunut aiheestani, mikä on pakottanut tie-
dostamaan kohteen idealisoinnin vaarat – puolustus-
asianajajan roolia en ole tietoisesti halunnut ottaa27. 
Historiakerronnassa on päämääränä todenperäisyys. 
Tulkinta ei saa sisältää kausaalisia suhteita, joita ei 
voi todentaa oikeiksi.28  Todenperäisyyden varmista-
miseksi olen pyrkinyt hakemaan useita lähteitä väit-
teiden perusteiksi.  Olen tuonut tutkimuksessa esille 
myös yksittäisistä lähteistä löydettyjä erillisiä tietoja, 
mutta lähinnä mahdollisuuksina, jotka tuovat tutki-
muskohteeseen lisää vivahteita. Kausaalisten suhtei-
den esittämisen sijaan olen käyttänyt rinnastuksia, 
jotka ovat enemmän mahdollisuuksien avaamista 
kuin perusteluja kaipaavia väitteitä.  

Tutkimusaineistoa on kahdenlaista: on henkilöä sekä 
hänen aikaansa ja toimintaympäristöään koskevaa ai-

neistoa. Edellinen koostuu Saarisen kirjoituksista ja 
piirroksista; mukana on myös kirjeenvaihtoa ja aika-
laisarvioita. Arviot koskevat henkilöä, mutta niissä 
kuvataan myös toimintaympäristöä.29 Kun henkilöä 
tutkitaan sekä yksilönä että osana kulttuuriaan, vaiku-
tuskentässä, tutkimus on lähellä totaalihistoriaa, siis 
kertomus henkilöstä, hänen ajastaan ja näiden vuoro-
vaikutuksesta30. Tällaisen tutkimuksen tulkinnassa on 
olemassa kaksi ääripäätä: suurmiesteoria ja kollekti-
vistinen tulkinta, jossa ihmiset ovat yhteiskunnallis-
ten voimien välikappaleita31. Olen katsonut Saarisen 
Amerikan ajan uraa aikansa yhteiskunnallisten voi-
mien vaikuttamana, mutta kollektivistisen tulkinnan 
äärimmäisyyttä olen halunnut välttää, kuten toista ää-
ripäätä suurmiesteoriaakin. 

Tutkimukseni on kohdistunut erityisesti tutkittavan 
henkilön töihin ja kirjoituksiin, tarkemmin sanottuna 
hänen kaupunkikäsityksensä kehittymiseen ja ilme-
nemiseen suunnitelmissa ja kirjoituksissa. Samalla 
on kuitenkin ollut pakko katsoa yksilösuorituksen 
yli siihen ympäristöön, jossa suunnitelmat ja tekstit 
syntyivät, unohtamatta katsoa myös menneisyyteen 
ja siihen perintöön, joka suunnitelmiin ja teksteihin 
vaikutti. Saarisen kirjoittamat teokset ja keskeneräi-
set käsikirjoitukset ovat olleet keskeisiä kirjallisia 
lähteitä, sen lisäksi olen tutkinut hänen kirjoittami-
aan artikkeleita ja kirjeitä. Myös lehtihaastatteluja 
on mukana. Ajallisesti viimeisin kirjallinen lähde on 
Saarisen kuolinvuotenaan kirjoittama Cranbrookin 
taideakatemian historiasta kertova käsikirjoitus “The 
Story of Cranbrook”.  Kyseessä on muistelmakirjoi-
tus, jota rasittaa muistelmille tyypillinen ongelma: ne 
esittävät usein loogiselta näyttäviä jatkumia, joissa 
kuvaan sopimaton sivuutetaan32. Muistelmakirjoitus 
toimii kuitenkin henkilökuvaa värittävän tiedon läh-
teenä.  Sen avulla voi laajentaa käsitystä ihmisen itse-
ymmärryksestä, siitä miten tutkittava itsensä ja oman 
elämänsä näki ja koki33.  

Yksityiskohtiin paneutuvassa tutkimuksessa on mik-
rohistorian piirteitä.  Mikrohistorioitsijat – toisin kuin 
historiatutkimuksen funktionalistit – keskittyvät ris-
tiriitaisuuksiin, näkemysten moninaisuuteen ja vasta-
kohtiin, jotka tekevät kaikista systeemeistä avoimia 
ja muuttuvia. Funktionalistinen näkemys sen sijaan 
ei analysoi käyttäytymisen syitä, vaan keskittyy tar-
kastelemaan käyttäytymistä sitä selittävän systeemin 
kautta. Esimerkiksi Sigfried Giedionin modernin 
arkkitehtuurin tarina on kirjoitettu pitkälti historia-
tutkimuksen funktionalistisesta näkökulmasta. Mik-
rohistoriallisen narratiivisen kerronnan tarkoitus on 
tuoda esiin asioita, jotka yleistävä näkökulma hel-
posti sivuuttaa. Lisäksi sen avulla tuodaan kerrontaan 
tutkimuksen rajoitukset ja tulkinnalliset rakenteet, eli 
toisin sanoen kerronnassa pyritään irrottautumaan 
objektiivisuuden harhasta. Tutkijan näkökulma tulee 
olennaiseksi osaksi kerrontaa. Myös lukija voidaan 
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ottaa mukaan koko historiallisen argumentoinnin pro-
sessiin. Mikrohistorialle on ominaista pieni mittakaa-
va, yksityiskohtaisuus, kerronnallisuus ja kontekstin 
määrittely.34 

Mikrohistoria tulisi kuitenkin liittää makrohistoriaan, 
eli täytyisi nähdä paikallisten detaljien suhde yleisiin 
trendeihin.35 Historioitsijat ovat kiistelleet siitä, miten 
tapahtumista kertova narratiivi liittyy laajaa kokonai-
suutta analysoivaan rakenteeseen. Jälkimmäinen on  
tunnettu erityisesti Fernand Braudelin lanseeraaman 
niin sanotun. pitkän keston (longue durée) käsitteen 
kautta. Braudelin mukaan perinteinen narratiivinen 
kerronta kattaa vain lyhytkestoisen kuvauksen, pitkän 
keston käsite puolestaan kattaa vuosisatoja ja kuvaa 
esimerkiksi maapallon ekologista historiaa.36 Histori-
oitsija Peter Burke on narratiivia ja rakennetta koske-
vien näkemysten synteesin kannalla. Rakenteelliseen 
analyysiinkin olisi hänen mukaansa hyvä saada ker-
ronnan avulla ajallista sujuvuutta, flow of time. Ker-
ronta esittää tapahtumat jostakin tietystä näkökulmas-
ta. Jotta tämän voisi välittää lukijalle, on kirjoittajan 
tuotava oma itsensä mukaan tekstiin.37 Richard Rorty 
on kuvannut erilaisten näkökulmien tarvetta historia-
kategorioissaan: hänen mukaansa on sekä mentävä 
kuvattavaan aikaan ja tulkittava sitä sen omista läh-
tökohdista, että katsottava sitä tulkitsijan ajan näkö-
kulmasta.38

Rorty on jakanut filosofisen historiografian käsitteen 
neljään tarkastelutapaan:39

1. Historiallinen rekonstruktio 

Historiallinen rekonstruktio pyrkii tutkimaan asiaa 
kunkin historiallisen ajankohdan omassa konteks-
tissa. Rorty pitää välttämättömänä, että onnistuneen 
historiallisen rekonstruktion tekijällä on itsellään aja-
tuksia käsiteltävänä olevasta asiasta, eli tarkastelu on 
subjektiivinen.

2. Rationaalinen rekonstruktio 

Rationaalinen rekonstruktio tuo tarkasteluun nyky-
päivän katseen. Tässä on anakronismin vaara, mutta 
Rortyn mukaan se saadaan vaarattomaksi olemalla 
siitä tietoinen. Rorty suosittaa historiallisen ja ratio-
naalisen rekonstruktion käyttöä vuorotellen, yhdessä 
ja erikseen. Rortyn mukaan nämä kaksi tarkasteluta-
paa ovat hetkiä hermeneuttisen ympyrän jatkuvassa 
liikkeessä. 

3. Geistesgeschichte eli “hengenhistoria” 

Hengenhistoria on synteesi kahdesta edellisestä tar-
kastelutavasta. Siinä pyritään liittämään tarkasteltava 
asia laajoihin yhteyksiin. Hengenhistoriassa koroste-
taan tulkinnan ajallisuutta; tulkinta on osa laajempaa 

kertomusta. 

4. Doksografia 

Doksografia pyrkii kuvaamaan historiallisia tekstejä 
uusimpien käsitysten valossa, mutta onnistuu siinä 
vain osittain, koska ei uudista tulkintasääntöjään vas-
taamaan näitä uusia käsityksiä. Doksografisessa tar-
kastelutavassa oletetaan virheellisesti, että kaikkina 
aikoina filosofiassa on käsitelty samoja kysymyksiä. 

Kuvaillessaan neljää tapaa tulkita historiaa Rorty 
näkee kolme ensimmäistä hyödyllisiksi. Rationaali-
sen rekonstruktion kannattajat voivat yksinään sor-
tua katsomaan menneisyyttä nykyhetkeen johtavana 
prosessina, nykyhetken yksipuolisesta johtoasemasta 
katsottuna. Historiallisen rekonstruktion kannattajat 
taas voivat kadota kontekstualismin syövereihin. Tar-
vitaan näiden yhdistämistä “hengenhistoriassa”, joka 
liittää tarpeen käsitellä yhtä asiaa tarpeeseen nähdä 
kaiken kokonaisuus.40 Nykypäivän katseen ylikoros-
tuminen on ollut yleistä historian kirjoittamisessa. 
Tällaisessa tulkinnassa etsitään yhteiskunnassa esiin-
tyvien nykypäivän piirteiden taustoja menneisyydes-
tä, kertoen samalla tarinaa, joka päättyy tämän päivän 
yhteiskuntaan kertomuksen päätepisteenä, nykyajan 
menestystarinana. Tulkinta ihannoi nykyaikaa.41 

Olen soveltanut tutkimuksessani sekä historiallista 
että rationaalista rekonstruktiota. Olen pyrkinyt luo-
maan kuvan ajasta ja paikasta, jossa Saarinen työs-
kenteli, mutta samalla tulkinnan konteksti on ollut 
nykyhetkessä kiinni. Eliel Saarista koskevissa ame-
rikkalaisissa tutkimuksissa on usein korostettu kult-
tuurisidonnaisuutta42, hänen suomalaisuudellaan on 
selitetty arkkitehtuurinäkemysten taustoja. Suoma-
laiseen luontoon on myös vedottu. Olen sitonut kah-
dessa kulttuurissa toimineen arkkitehdin työn kult-
tuuritaustaa laajempaan kontekstiin. Tarkastellessani 
Saarisen työtä kaupunkisuunnittelijana olen laajen-
tanut tulkintaa suurten mittakaavojen suunnitelmien 
tarkastelusta myös pienten mittakaavatasojen tarkas-
teluun. Saarisen kaupunkisuunnitelmien tutkimus on 
aiemmin painottunut rakenteelliseen analyysiin, jossa 
on dominoinut rationaalisen rekonstruktion näkökul-
ma43. Myös oman tutkimukseni Suomen aikaa koske-
vassa osassa on rationaalisen rekonstruktion painotus: 
katson Saarisen Suomen aikaa tietoisena myöhemmin 
Yhdysvalloissa tehdyistä suunnitelmista. Pelkän rati-
onaalisen näkökulman heikkoutena on kuitenkin kiin-
nittyminen vain omaan aikaansa. Sen seurauksena tul-
kinta vanhenee nopeasti. Historiallinen rekonstruktio 
tasapainottaa tarkastelua.  Tutkimuksessa esiteltyjen 
suunnitelmien ja tekstien vertailussa otan avuksi his-
toriallisen rekonstruktion: katson vaikutteita saman 
aikajakson puitteissa, pyrkien ajankohdan kontekstin 
tavoittamiseen. Vertailevaa rinnastusta teen esimer-
kiksi Daniel Burnhamin Chicagon ja Saarisen Helsin-
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ki-suunnitelmien välillä sekä Louis Sullivanin ja Eliel 
Saarisen kirjoitusten välillä. 1900-luvun alkupuolen 
Yhdysvaltojen suunnitteluympäristön eli kontekstin 
määrittelyyn on sisältynyt toisenkin tuolloin vaikut-
taneen arkkitehtuurikirjoittajan, Lewis Mumfordin, 

ajatusten esille tuominen. Suurten linjojen näkemisen 
kannalta tutkimani ajanjakso on lyhyt, mutta histori-
allisen ja rationaalisen rekonstruktion yhdistämisen 
avulla olen saanut mukaan ajallista syvyyttä.

Historiatietoisuus

Millaisella katseella katson aihettani? En ole ideal 
chronicler44, joka pystyisi kuvaamaan tarkasti tapah-
tumat niiden tapahtuessa. Tapahtumien kuvaaminen 
ei sitä paitsi ole vielä historiallista kerrontaa. Olen-
naista on kokonaisuus, joka on hahmotettava yksi-
tyiskohtien runsaudesta huolimatta. Kokonaisuus 
on subjektiivista tulkintaa olennaisiksi katsomistani 
tapahtumista ja niiden keskinäisistä merkityksistä. 
Yhdistelen asioita, rinnastelen ja vertailen. Kirjoitan 
narratiivia, mikä edellyttää muutakin kuin tapahtumi-
nen toistoa; taustat ja tulokset on tuotava esiin. Nar-
ratiivisen kerronnan kautta osat liittyvät toisiinsa ja 
kokonaiskuva alkaa hahmottua. 

Historiantutkija R.G. Collingwood on pohtinut histo-
rioitsijan asennetta omassa ajassaan. Kirjassaan The 
Idea of History (1946) Collingwood on käynyt läpi eri 
aikojen ja filosofien käsitystä historiasta; yhtenä kes-
keisenä kysymyksenä se, onko historia taidetta (art) 
vai tiedettä (science). Aikojen kuluessa ihmiset ovat 
käsittäneet historian eri tavoin. Collingwood tuntuu 
hyväksyvän molemmat, sekä tieteen että taiteen his-
toriasta puhuttaessa. Historiakäsitys on saanut paljon 
positivismilta (tosiasiat ja lait), mutta Collingwoodin 
mukaan olisi virhe rajata historia vain tähän. Historia 
ei vain löydä tosiasioita, vaan myös selittää niitä.45 

Historiallista tietoa ei Collingwoodin mukaan saa 
vain havaituista tapahtumista, vaan tapahtumien taus-
talla olevista ajatusprosesseista. Kuvaukset koostuvat 
siis sekä tapahtumien ulkoisesta että sisäisestä puo-
lesta. Lisäksi hän on korostanut apriorista mielikuvi-
tusta (a priori imagination). Historiallista tietoa on 
yleensä vain osasta tapahtumia, ja historioitsijan on 
Collingwoodin mukaan täydennettävä aukkokohtia. 
Näin historiallisiin narratiiveihin saadaan jatkuvuut-
ta. Historioitsijan tarina on sidottu aikaan ja paikkaan, 
se on johdonmukainen, ja sen avulla välitetty kuva 
perustuu todisteisiin.46 Todisteiden tulkinnat voivat 
kuitenkin muuttua. Historiassa ei ole mitään lopul-
lista, sillä historiallisten metodien muutoksen myötä 
muuttuu myös tarjolla olevan todistusaineiston tul-
kinta. Jokainen uusi sukupolvi kirjoittaa uutta histo-
riaa.47

Historian taiteellisuutta tai tieteellisyyttä on pohtinut 
myös historiafilosofi Arthur C. Danto. Danton mu-
kaan historia ei ole kumpaakaan. Sillä on piirteitä 

molemmista, mutta se kuuluu omaan kategoriaansa.48 
Danto on korostanut narratiivin merkitystä kirjassaan 
Narration and Knowledge (2007). Narratiiviset lau-
seet viittaavat kahteen ajallisesti erilaiseen tapahtu-
maan, vaikka niissä kuvataan varsinaisesti vain en-
simmäistä tapahtumaa49. Narratiivisessa kerronnassa 
selitetään ja tulkitaan menneisyyttä kuvailun lisäksi. 
Historia on Danton mukaan kokonaisuus, jossa kuva-
usta ei voi erottaa tulkinnasta, sillä jo kuvauskin on 
valikoivaa. Kuvauksen laatija on valinnut kuvattavat 
tapahtumat.50 Danto viittaa kirjoituksissaan tapahtu-
mia reaaliajassa kirjaavaan “ideaalikuvaajaan” (ideal 
chronicler).  Tällainen havainnoitsija ei voisi kirjoit-
taa historiaa, sillä kuvauksesta puuttuisi tapahtumia 
myöhemmin katsovan yhdistelykyky ja kokonaisuu-
den hahmottamisen mahdollisuus. Tämä on se tari-
na, jota historioitsijat kertovat. He tulkitsevat kuva-
uksia.51 Collingwoodin mukaan historiaa ei voi edes 
kirjoittaa, ellei historioitsija pysty omassa mielessään 
uudelleen esittämään niitä tapahtumia ja niiden ihmis-
ten kokemuksia, joista hän kirjoittaa52. Menneisyy-
teen voi kuitenkin nähdä vain jos on juurtunut omaan 
nykyhetkeensä – ei siis ole kyse hyppäämisestä ulos 
omasta ajasta, vaan siitä, että menneisyyttä tarkastel-
laan tietoisena nykyhetkestä.53 Sen sijaan tulevaisuu-
den ennustaminen ei kuulu historiaan54.

Collingwoodin kirjoitukset kuuluvat 1900-luvun his-
toriankirjoituksessa vallinneen neo-idealismin pii-
riin. Suuntaus oli velkaa Hegelille ja hegeliläiselle 
historismille. Collingwoodin mukaan olemme aina 
kiinni omassa historiallisessa ajassamme ja kulttuu-
rissamme, mikä värittää tulkintojamme. Collingwood 
piti historioitsijaa pikemminkin salapoliisina kuin ta-
pahtumien kuvaajana – historioitsija oli kiinnostunut 
tapahtuminen taustalla olevista ajatuksista. Yksityis-
kohdat eivät kerro kaikkea, mutta päättelemällä niistä 
voidaan saada kudottua yhtäjaksoinen tarina. Danto 
puolestaan kuuluu angloamerikkalaisen analyyttisen 
filosofian piiriin, jossa rakenteellisella tarkastelulla 
on tärkeä merkitys. Positivistista tieteen palvontaa 
kuitenkin kartetaan. Danto analysoi kirjoituksissaan 
narratiivisen kerronnan lauseita ja kiinnitti huomiota 
tulkitsijan rooliin: hänen mukaansa tulkitsijan näkö-
kulma on suhteellinen ja riippuu ajallisesta etäisyy-
destä tulkinnan kohteeseen. Danto näki ajallisen etäi-
syyden mahdollisuudeksi; jokainen sukupolvi näki 
edellistä paremmin, mitkä olivat olleet tehtyjen valin-
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tojen seuraukset. Ns. ideal chronicler ei tähän pysty-
nyt, sillä kaikki sen muodostamat lauseet olivat pree-
sensissä. Se ei kyennyt kuvaamaan ajallisesti jatkuvia 
tapahtumia eikä muodostamaan narratiivisia lausei-
ta.55 Molemmat historiankirjoitusta analysoineet ja 
kuvanneet kirjoittajat korostivat tulkinnan osuutta ja 
tulkitsijan sitoutumista aikaansa. Tulkitsijan rooli oli 
tärkeä, sillä ilman sitä ei ollut historian kirjoitusta.  

Historioitsijan on siis kyettävä katsomaan kahden-
laisella katseella. Kuvauksissa on pyrittävä ymmär-
tämään kuvattavaa aikaa ja ihmisiä omassa konteks-
tissaan, mutta historian kirjoittaja ei pääse irti omasta 
ajastaan ja tulkitsee sen vuoksi menneisyyttä myös 
nykypäivän katseella. Kohteen, jota hän tarkastelee, 
tulisi siis näyttäytyä sekä historiallisessa kontekstis-
saan että välissä olevien vuosien muuttamana. Kaikki 
aiemmat tulkinnat, joista historian kirjoittaja on tie-
toinen, vaikuttavat siihen miten hän kohdettaan kat-
soo.  Eliel Saarisestakaan ei voi kirjoittaa ottamatta 
huomioon vuosikymmenten kuluessa syntyneitä eri-
laisia tulkinnan kerroksia, samalla kun yrittää hah-
mottaa kaupunkisuunnittelun kontekstia 1900-luvun 
alun Yhdysvalloissa.

Arkkitehtien ymmärrykseen omasta ajastaan osana 
historian jatkumoa liittyy historismin56 käsite. Sana 
historismi omaksuttiin arkkitehtuurikieleen taidehis-
torian piiristä, missä historismia käytettiin ensin kor-
vaamaan negatiiviseksi käynyttä eklektismi-sanaa. 
Sanat eivät ole synonyymejä. Eklektismi on vakiin-
tunut kuvaamaan arkkitehtuurin tekemisen menetel-
mää, kun taas historismi on syvällisempi, historian 
kokemisen tapaa kuvaava sana.57 Arkkitehtuurin yh-
teydessä historismiin on liitetty käsitys, jonka mu-
kaan arvot muuttuvat kullekin aikakaudelle ominai-
siksi. Historismi esimerkiksi kyseenalaisti klassisen 
käsityksen arkkitehtuurista luonnon havainnointiin 
perustuvana yleispätevänä sääntökokoelmana. Ei ol-
lut pysyvää, muuttumatonta ideaa.58 Ajatus oli uusi  
ja sukua  sille historiantutkijoiden käsitykselle, jonka 
mukaan jokaista ajanjaksoa ja kulttuuria on tulkittava 
sen omista lähtökohdista käsin ja arvioitava sen mu-
kaan.59 

Alan Colquhoun on kuvaillut artikkelissaan “Three 
Kinds of Historicism” historismi-sanan erilaisia mää-
ritelmiä. Colquhoun ei pitäydy yhdessä määritelmäs-
sä, vaan käsittelee määrittelyä prosessina. Colquhou-
nin ensimmäinen määritelmä on historiateoreettinen. 
Sen mukaan ihmisen luomaa voidaan tutkia vain sen 
historiallisessa viitekehyksessä. Ajatus muuttumatto-
masta ideasta on silloin väärä, ja totuus on suhteel-
lista. Jonkinlaisen perimmäisen idean olemassaolo 
voidaan myöntää, mutta se muuttuu paikallisten 
kulttuuriarvostusten mukaan. Colquhounin keskim-
mäinen määritelmä – mielenkiinto menneisyyden 
perinteitä kohtaan – kertoo asenteesta ja sisältää tie-

toisuuden historiasta.60 Määritelmistä viimeisin – his-
toriallisten muotojen käyttö – luokittelee historismin 
arkkitehtisuunnittelun käytännöksi61. 

Historiateoreettisesti ymmärrettyyn historismiin on 
Colquhounin mukaan sisältynyt kulttuurirelativismia, 
joka pyrittiin voittamaan esimerkiksi geneettisen ke-
hityksen tarjoaman mallin avulla62. Mallin mukaan 
kulttuureja sääteli kasvun ja muuttumisen laki. Ää-
rimmilleen vietynä näkemys johti käsitykseen his-
toriasta prosessina, jossa oletetut päämäärät sääteli-
vät tapahtumia. Historia suuntautui tulevaisuuteen. 
Historian deterministisen luonteen teki tunnetuksi 
etenkin Hegel, jonka ajattelu vaikutti 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun taiteilijoiden käsityksiin. 
Tähdättiin kohti tulevaisuutta ja etsittiin oman ajan 
henkeä. Colquhounin mukaan “pako tulevaisuuteen” 
oli yksi historismin vaihe, joka omaksuttiin moder-
nismiin. Modernismia vastaan suunnattu kritiikki on 
usein kohdistunut tähän deterministiseen historiakä-
sitykseen. On arvosteltu omaksuttua sokeaa uskoa 
tulevaisuuteen ja todettu, ettei historiaa voi kokonaan 
kieltää.63

Myös Andrew Ballantyne on antanut historismille 
kolme määritelmää artikkelissaan “Architectures in 
the Plural”. Määritelmät mukailevat Colquhounin 
esittämiä. Ensimmäinen viittaa arkkitehtien rutiinin-
omaisesti käyttämään määritelmään, jonka mukaan 
historismi on pääasiassa historiallisten ornamenttien 
käyttöä.64 Toinen määritelmä korostaa historiateo-
reettista historismi-tulkintaa Karl Popperin kritiikkiin 
tukeutuen. Popper vastusti historismiin sisältyvää 
ajatusta deterministisestä ennalta määräytymisestä65. 
Ballantyne huomauttaa suurimman osan 1900-lu-
vun loppupuolen historiografisista kirjoituksista ol-
leen historistisia Popperin tarkoittamassa mielessä.66 
Ballantynen kolmas historismi-määritelmä – kuten 
Colquhounin toinen määritelmä – tarkoittaa histori-
allista tietoisuutta, kunkin aikakauden arvomaailman 
värittämää ymmärrystä historiasta. Historian kuva-
ukset rakennetaan tietoisesti, ja ne muuttuvat ajan 
myötä.67 Ballantynen historiatietoisuus kertoo histo-
rian kirjoittajan näkökulmasta kohteeseensa. Richard 
Rortyn mukaan tähän tuli sisällyttää sekä historial-
liseen kontekstiin asettaminen että tietoisuus oman 
ajan näkökulmasta tulkinnassa68. Kyse on filosofisen 
historiografian tarkastelutavoista. Historismia histori-
allisen tietoisuuden kuvaajana ovat käsitelleet myös 
Riitta Nikula (1981) ja Ville Lukkarinen (1989) väi-
töskirjoissaan. Molemmat ovat esitelleet taidehistori-
assa käytetyn historismi-käsitteen Wolfgang Götzin 
vuonna 1970 julkaisemaan selvitykseen  Historismus. 
Ein Versuch zur Definition des Begriffes pohjautuen. 
Siinä historismi nähtiin yhdeksi länsimaisen taiteen 
päävirtaukseksi ja liitettiin tapaan olla tietoinen men-
neestä ajasta. Historismi perustui historialliseen tie-
toisuuteen. Lukkarinen on avannut Götzin käsitteen 
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monitulkintaisuutta erittelemällä historismi-sanan in-
tentioihin ja motiiveihin liittyvä puolia sen todellisis-
ta ilmenemismuodoista eli tekemisestä. Historismissa 
voidaan erottaa aktiivinen historiallinen tietoisuus 
passiivisesta tietoisuudesta. Edellisessä etsitään his-
toriallisuuden takaa sisältöä tai “totuutta”, jälkimmäi-
sessä painottuu kohteiden arvo nimenomaan niiden 
historiallisuuden vuoksi.69

Arkkitehtuurikirjoittamisessa on luontevaa ottaa kan-
taa historiaan. Sieltä saadaan esimerkkejä, ja oman 
ajan suunnittelu näyttäytyy suhteessa jo rakennet-
tuun. Monissa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
keskeisissä arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelu-
kirjoissa otettiin kantaa historialliseen tietoisuuteen 
ja oman aikakauden paikkaan historiassa – näin teki 
myös Eliel Saarinen 1940-luvulla julkaistuissa kir-
joissaan. Historiallisten taustojen kertominen oli 
mukana esimerkiksi Camillo Sitten teoksessa Der 
Städte-bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen 
(1889), Daniel Burnhamin Chicago Planissa (1909) 
ja Le Corbusierin Urbanisme-kirjassa (1924). Mikä 
oli historian yksinkertaistusten narratiivinen funktio 
näissä eri vuosikymmeninä kirjoitetuissa, kaupunki-
suunnitteluun vaikuttaneissa kirjoissa? Le Corbusie-
rin kirjassa historiakertomusten rooli oli historistinen 
Popperin kritisoimassa mielessä. Siinä menneisyyden 
esimerkeistä etsittiin oikeutusta tulevaisuuden visioil-
le70. Saarisen (kuten myös Sitten ja Burnhamin) ta-
pauksessa funktio liittyi kirjoittamisen pedagogiseen 
lähtökohtaan. Niiden tarkoitus oli auttaa oletettua 
lukijaa näkemään oman ajan visiot osana historian 
jatkumoa71. Eliel Saarisen sukupolvi joutui aikanaan 
ottamaan kantaa tradition ilmentämiseen arkkitehtuu-
rissaan. 1800- ja 1900-luvun vaihteessa kansallisro-
mantiikan kausi oli ammentanut niin kansainvälisistä 
vaikutteista kuin kotimaisesta perinteestäkin. Samalla 
pyrittiin eroon tyyleistä ja kopioinnista, haluttiin il-
mentää omaa aikaa. Aikakauden jännitteet tulivat ilmi 
Eliel Saarisen teksteissä: niissä näkyi yhtä aikaa ajan 
hengen ilmentämisen vaatimus, luonto taiteellisen 
muodonannon lähteenä ja tietoisuus traditioista72. 

Hermeneuttinen käsitys historiasta – erityisesti Gada-
merin tulkitsemana – korosti paikkaan ja kulttuuriin 

kuulumista; kukaan ei sen mukaan voinut paeta omia 
juuriaan. Positivistinen historianäkemys taas korosti 
tieteen merkitystä. Eliel Saarisen The City ilmestyi 
vuonna 1943 ja Search for Form vuonna 1948. Vuon-
na 1942 oli ilmestynyt muun muassa Hempelin The 
Function of General Laws in History, joka loogisen 
positivismin hengessä oli korostanut uskoa tieteeseen 
varman tiedon lähteenä. Puuttumatta lainkaan siihen 
millaisia tieteen yleisteoksia Saarinen mahdollisesti 
luki, hänen kirjoitustensa kieli oli yleisen tieteellisen 
ja kulttuurisen sivistyksen vaikuttamaa73. Eliel Saari-
nen ei käyttänyt kirjoissaan lähdeviitteitä, mutta hän 
mainitsi useita filosofeja, taiteilijoita, kirjailijoita ja 
arkkitehteja. Hvitträskin kirjaston sisältö kertoo kir-
joittamisen taustalla olleesta kulttuurisivistyksestä; 
hyllyssä on yhä esimerkiksi Oswald Spengleriä, jon-
ka Länsimaiden perikato -teoksen Saarinen mainitsi 
kirjoituksissaan74. Sivilisaatioiden nousua ja tuhoa 
kuvaavia historiallisia teoksia oli 1900-luvun alku-
puolella kirjoitettu muitakin, kuten Arnold Toynbeen 
A Study of History, jonka kolme ensimmäistä osaa 
ilmestyivät 1930-luvun alussa.  Historiateosten nä-
kemys heijastui ajankohdan arkkitehtuuriteoksiin, 
mutta ajatus sivilisaatioiden kehityksestä liittyi jo 
arkkitehtuurikirjoittamisen pitkään perinteeseen75. 
Sekä historia- että arkkitehtuurikirjoituksissa pohdit-
tiin mitä menneisyydestä oli opittavissa ja minne ol-
tiin mahdollisesti menossa. Saarisen kirjoitukset ajan 
hengen ilmentämisestä on nähtävä tätä tieteellisen ja 
kulttuurisen sivistyksen taustaa vasten. 

Historismi on tässä tutkimuksessa ymmärretty Col-
quhounin ensimmäisen määritelmän mukaan his-
toriateoreettisesti. Se tarkoittaa, että jokainen histo-
riallinen ajanjakso on nähty ainutlaatuiseksi, omine 
sääntöineen. Ajanjaksoa on tulkittava sen omista 
lähtökohdista, ja historia nähdään prosessina. Tämän 
näkemyksen ääritulkinnasta, Popperin ja myös Gada-
merin kritisoimasta ennustettavuutta olettavasta his-
torismista käytän Gadamerin esittämää termiä naiivi 
historismi. Colquhounin toisen määritelmän mukai-
sesta historian ymmärryksestä – historismista histori-
allisen tietoisuuden kuvaajana – olen käyttänyt sanaa 
historiatietoisuus76. 

Gadamerin hermeneutiikka tulkinnan apuna  

Moderni hermeneutiikka syntyi kritiikiksi modernis-
mille; historiakäsityksiltään ne poikkeavatkin toisis-
taan. Modernistinen näkökulma pohjautui Hegelin 
Zeitgeist-käsitykseen, ja oletti kullakin ajalla olevan 
jonkinlainen kollektiivinen tajunta, ajan henki. Ny-
kyaika nähtiin historiallisen prosessin kulminaationa 
– tämä näkemys oli Rortyn mukaan rationaalisen re-
konstruktion vaaroja.77 

Hans-Georg Gadameria pidetään yleisesti filosofisen 
hermeneutiikan merkittävimpänä edustajana. Gada-
merin mukaan kaikki ajattelu oli historiallista ja tilan-
teesta riippuvaa; ei ollut itsenäistä kulttuurista riippu-
matonta ajattelua tai ajasta riippumattomia totuuksia. 
Gadamerin käsitys historismista oli siis historiateo-
reettinen. Ennustavaa historiallista ajattelua Gada-
mer kutsui naiiviksi historismiksi – hänen mukaansa 
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menneisyyttä tutkimalla ei voinut tieteellisesti saada 
selville inhimillisiä käyttäytymismalleja eikä niiden 
avulla voinut arvioida tulevaisuutta.78 Häntä kiinnosti 
erityisesti kysymys siitä, kuinka ymmärtäminen on 
mahdollista. Gadamerin pääteoksessa Wahrheit und 
Methode totuuden käsite korostui ja metodi jäi taus-
talle. Hän ei ollut täysin kielteinen metodia kohtaan, 
mutta kritisoi siihen takertumista79. Gadamerin on 
nähty pitäneen metodologisen lähtökohdan tuottamaa 
objektiivisuuden harhaa kohtalokkaana humanisti-
sille tieteille80. Gadamer kritisoi nykyhetken ylem-
myydentuntoista asennetta historiaa kohtaan, ja ulotti 
kritiikkinsä tekstin tulkintaan. Gadamer arvosteli sel-
laista tulkintaa, jonka mukaan kirjailijaa on ymmär-
rettävä paremmin kuin hän itsekään itseään ymmärsi. 
Tällaisessa asenteessa oletettiin lukijan ylemmyyttä. 
Lukija ei kuitenkaan voinut täysin ymmärtää ku-
ten kirjoittaja oli ymmärtänyt. Gadamerin mukaan 
sellaista kuin nykyhetki ei ollut oikeastaan olemassa, 
vaan kyse oli jatkuvasti muuttuvista tulevaisuuden ja 
menneisyyden horisonteista. Mitään tiettyä näkökul-
maa ei voinut varmasti pitää oikeana. Muuttuvat ho-
risontit ympäröivät historiallista ymmärrystä, joka 
liikkui niiden mukana.81

Gadamerin käsitys taiteesta on velkaa hänen oppi-
isänsä Heideggerin ajatuksille82. Taide oli Gadameril-
le yksi totuuden etsimisen tapa. Taide kykeni paljasta-
maan totuuksia inhimillisestä olotilasta tavalla, johon 
tieteellinen yritys ei kyennyt. Gadamer etsi totuutta 
kolmen kokemuksellisen tavan kautta: taiteen, his-
toriallisen ymmärryksen ja kielen avulla. Gadamerin 
mukaan taideteosta on mahdollista tarkastella niin 
kuin se olisi vain esteettinen tai teoreettinen ilmiö, 
mutta jos näin teemme, etäännytämme itsemme tar-
kasteltavasta kohteesta. Teoksen välittämä totuus jää 
silloin ymmärtämättä. Sen sijaan asettumalla dialo-
giin teoksen kanssa voimme kokea menneisyyden 
kosketuksen. Tämä oli Gadamerin “totuuden tapah-
tuma”. Totuus on tässä etsimisen tapahtumassa siis 
muuta kuin tieteellisen rationaalisuuden totuus; to-
tuus päästään kohtaamaan taiteessa, historiallisessa 
ymmärryksessä ja kielessä.83 Omassa tutkimukses-
sani on ollut erityisesti apua Gadamerin historiallista 
ymmärrystä koskevista teksteistä. Gadamer kirjoitti 
arkkitehtuuristakin. Hänen mukaansa arkkitehtuuria 
määrittivät sekä tarkoitus, jota sen tuli palvella että 
paikka, jonka se täyttäisi tilakokonaisuudessa eli kon-
tekstissaan. Näiden kahden avulla olisi mahdollista 
luoda kokonaistaideteos.84 Gadamer totesi, että käyt-
tötarkoituksensa menettänyt rakennus oli kadottanut 
jotain alkuperäisestä todellisuudestaan, siitä oli tullut 
vain valokuvauksen tai turismin kohde. Gadamerille 
arkkitehtuuri oli aina sidoksissa maailmaan ja aikaan-
sa85.

Totuus oli Gadamerille historiallista. Sen sijaan se ei 
Gadamerin mukaan ollut muuttumatonta ja ajaton-

ta, kuten analyyttisen filosofian mukaan oli väitetty. 
Moderniteetti oli korostanut liikaa yksilöä tiedon 
lähteenä; jokainen oli kuitenkin sidoksissa histori-
aan ja omiin lähtökohtiinsa. Näistä tekijöistä syntyi 
kunkin yksilön ymmärryshorisontti (horisontti oli jo 
Nietzschen ja Husserlin käyttämä käsite). Gadamerin 
horisontti oli panoraama-näkymää maailmaan. Hori-
sontti oli jatkuvasti muuttuva, mutta ymmärtämisen 
tapahtumassa horisontit yhdistyivät (fuusioituivat).86 
Gadamerin on nähty halunneen pureutua teoreetti-
sen moderniteetin pinnan alle, totuuden syvälliseen 
ymmärtämiseen. Gadamerin mukaan totuutta ei voi-
nut vangita teoreettiseen viitekehykseen.87 Gadamer 
myös kyseenalaisti modernin ajan itsetietoisuuden. 
Hänen mukaansa valistuksen ajan rationaliteetin 
myötä oli kadotettu harmonia, kokemus maailmasta 
jakamattomana uuden ja vanhan yhdistelmänä. Siis 
traditio oli menetetty.88

Gadamerin ajatuksiin pohjautuvassa uushermeneutii-
kassa ymmärryshorisontti on keskeinen käsite. Kir-
joittajalla tai tekijällä on ollut oma horisonttinsa, niin 
on myös tulkitsijalla. Tulkinnassa pyritään tarttumaan 
kirjoittajan horisonttiin, joka on löydettävissä tekstin 
sisältä. Kirjoittamista on ohjannut ennakoiva silmä-
ys vastaanottajaan, lukijan on puolestaan lukiessaan 
täytettävä tekstissä avautuva tulkinta- ja ymmärrys-
horisontti. Aktiivinen subjekti ei tuo merkitystä kuol-
leeseen objektiin, vaan mennyt ja nykyinen horisontti 
saatetaan yhteen. Tulkittavaa ei voi erottaa tulkinnas-
ta. Tekstin tulkinnassa on siis kyse dialogista. Nyky-
päivän kategorioita ei tulisi Gadamerin mukaan sel-
laisenaan sovittaa historialliseen tekstiin tai työhön 
– jos näin tekee, teksti hiljenee eikä dialogi ole enää 
mahdollista.89

Hermeneuttinen sääntö, jonka mukaan kokonaisuus 
tulee ymmärtää yksittäisestä ja yksittäinen kokonai-
suudesta, on peräisin jo antiikin retoriikasta. Gada-
merin mukaan ymmärtäminen on hermeneuttista: 
hermeneuttinen kehä on kokonaisuuden ja osien jat-
kuvaa vuorottelua. Gadamerille perinne oli jatkuvasti 
välittyvää avointa kokonaisuutta eli kokemusta. Ko-
kemus maailmasta oli toistuva prosessi, jonka avul-
la täydennettiin tuttua.  Gadamer havainnollisti her-
meneuttisen ymmärtämisen kehää vieraiden kielten 
kääntämisen esimerkillä: oikean ilmaisun etsiminen 
toistuu ja täydentää jo tuttua tekstiä. Vieraskielinen 
lause on jäsennettävä ennen kuin voi ymmärtää sen 
osien merkitystä. Jäsentämisessä vaikuttaa merkitys-
odotus: lukija odottaa lukemansa tekstin perusteella 
jo jotain, ennakoi tulevaa. Osat saavat merkityksensä 
kokonaisuudesta, mutta samalla ne myös itse vaikut-
tavat siihen millainen kokonaisuus on. Perinne (koke-
mus) muokkaa ennakko-oletuksiamme, emmekä voi 
astua ulos kulttuurisesta viitekehyksestämme, omas-
ta ymmärryshorisontistamme, vaikka modernistinen 
ajattelu rationaalisine metodeineen sitä yrittikin. 
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Ymmärtäminen edellyttää aina esiymmärrystä, joka 
on tulkitsijan taustan määrittämää. Hermeneuttisessa 
tulkinnassa tapahtuu tulkittavan ja tulkitsijan ymmär-
ryshorisonttien yhdistyminen. Gadamer korosti, että 
yrittäessämme ymmärtää tekstiä asetumme kirjailijan 
näkökannalle, pyrimme jopa lukiessamme vahvista-
maan hänen argumenttejaan.90

Gadamerille traditio oli sekä vapautta että historiaa. 
Elävä traditio ja historiallinen tutkimus muodostivat 
kokonaisuuden – historiallinen tietoisuus ei sinänsä 
ollut uutta, vaan pikemminkin uusi elementti suhtees-
sa historiaan.91 Ymmärtämisen käsitteeseen sisältyi 
enemmän kuin vain menneen maailman historiallis-
ta konstruoimista. Se oli itsensä asettamista tradition 
prosessiin, jossa menneisyys ja nykyisyys jatkuvas-
ti sulautuivat toisiinsa.  Gadamer korosti, että juuri 
tätä tulisi hermeneuttisen teorian kuvata, sen sijaan 
että se olisi metodin dominoima.92 Ymmärtämisen 
prosessi vaati jatkuvaa liikkumista kokonaisuudesta 
osaan ja takaisin kokonaisuuteen. Tätä ymmärtämi-
sen kehärakennetta kuvasi jo 1800-luvun hermeneut-
tinen teoria. Heidegger toi tähän oman tulkinnallisen 
lisänsä todetessaan, ettei ymmärrystä kokonaan saa-
vuteta, mutta esiymmärrys määrittää koko ajan luke-
misen kokemusta. Gadamerin mukaan kehä ei ollut 
subjektiivinen eikä objektiivinen, ymmärtäminen oli 
yhtä aikaa tradition ja tulkitsijan liikettä. Teksti on 
samanaikaisesti erillinen historiallinen objekti ja osa 
traditiota – sen paikka on sekä tuttu että outo. Tässä 
välimaastossa hermeneutiikka toimii. Jokainen aika 
ymmärtää tekstin omalla tavallaan, koska teksti on 
osa traditiota.93 

Gadamerin perinnekäsitys kytkeytyi hänen korosta-
maansa historialliseen tietoisuuteen. Historian koros-
taminen ei tarkoittanut Gadamerille kritiikittömyyttä 
historiaa kohtaan. Näkemyksessä oli dikotominen 
vastakkainasettelun vivahde; Gadamerin mukaan uu-
den ja tuoreen sisältö syntyi siitä, että se asettui jotakin 
olemassa olevaa vasten. Historiallinen tietoisuuden 
avulla saattoi ymmärtää menneisyyttä sen omista läh-
tökohdista käsin.94 Näin voisi välttää Richard Rortyn 
kritisoiman doksografian karikot, eikä tulisi oletettua, 
että kaikkina aikoina on käsitelty samoja kysymyk-
siä95. Gadamerin mukaan ihminen on aina tarvinnut 
jonkinlaista historiallista tietoisuutta muodostaessaan 
suhdetta omaan menneisyyteensä96. Gadamer kirjoitti 
ajallisesta etäisyydestä (temporal distance), mutta ei 
tarkoittanut sillä ylitettävää kuilua, vaan tulkintaa oh-
jaavaa tietoisuutta perinteen merkityksestä. Ajallista 
etäisyyttä ei tarvinnut voittaa, vaan sitä tuli Gadame-
rin mukaan pitää ymmärtämisen positiivisena perus-
tana.97

Gadamerin ajatusten kriitikot ovat väittäneet, että 
lopulta hermeneutiikka ajautuu kohti merkityksettö-
myyttä. Gadamerin käyttämän totuuskäsityksen on 

pelätty päätyvän relativismiin ja mahdollisesti johta-
van kaiken kulttuurisen suhteellisuuteen. Gadamerin 
teesiä ymmärtämisestä kirjoittajan ja tulkitsijan hori-
sonttien fuusiona on tulkittu siten, että Gadamer olisi 
puolustanut jonkinlaista konsensusta, täydellisen yh-
teisymmärryksen mahdollisuutta. Kriitikot eivät ole 
nähneet fuusiossa dualismia, ja ilman dualismia ei 
voinut heidän mukaansa olla merkitystäkään. Kritiik-
kiin voi vastata Jarkko Tontin esiin tuomalla, Gada-
merin tuotannossa vähän huomioon otetulla konfliktu-
aalisuuden käsitteellä. Jotta ylipäänsä voidaan puhua 
dialogista, tarvitaan eriäviä mielipiteitä. Ne voivat 
muokkautua uusiksi dialogin kuluessa, mutta lähtö-
tilanteessa on aina tulkintojen välinen erimielisyys. 
Dialogin voi nähdä pohjimmiltaan kamppailuksi.98 

Hermeneuttista sääntöä voi soveltaa suunnittelupro-
sessin jäsentelyyn. Suunnittelutehtävän hallinta vaa-
tii siirtymistä osien ja kokonaisuuden välillä, koko 
ajan tietoisena kaikista mittakaavatasoista. Asetel-
man kehämäisyys saa aikaan sen, että kokonaisuuden 
merkitystä ennakoidaan osien avulla; osat määritty-
vät kokonaisuudesta samalla kun ne itse määrittävät 
kokonaisuutta99. Tutkimuksen työvälineenä kehä on 
arkkitehdille vieraampi, mutta yhtä käyttökelpoinen. 
Yksityiskohtien ja kokonaisuuden välillä vuorotte-
lua ja vaikutushorisonteista tietoista ymmärtämistä 
ei tarvitse kutsua kamppailuksi, mutta haasteellises-
ta prosessista on kyse. Kuvien ja tekstien tulkinnassa 
olen ottanut avuksi hermeneuttisen tarkastelutavan. 
Hermeneutiikasta löysin myös historiallisuuden (his-
toriatietoisuuden) käsitteen.

Pyrkimyksenäni on ollut hermeneuttisen tulkinnan 
avulla saada ymmärtävä näkökulma Eliel Saarisen 
teksteihin ja suunnitelmiin, joista osa on todellisia to-
teutettuja kohteita ja osa kuvia. Kuvat kertovat koko-
naisista visioista. Toteutetut työt taas olivat prosesse-
ja, kompromisseja, fragmentteja jostakin isommasta, 
joka aikojen kuluessa muutti muotoaan. Kun halutaan 
tutkia muutosta, tekstejä tai kuvia ei voi tarkastella 
pysyvinä ja staattisina teoksina. Vaikkei niiden fyysi-
nen hahmo muuttuisikaan, käsittelyn konteksti muut-
tuu. Erilaiset ajassa päällekkäin kiinnittyvät tulkinnat 
tuovat uutta tarkastelun kohteisiin, joita on katsottava 
näiden tulkintojen läpi, niistä tietoisina. Jos painote-
taan teoksen merkityksestä kontekstissaan, kohdetta 
voi yrittää tarkastella ilman koko sen syntyhistorian 
jälkeisen tulkinnan painolastia. Tämä on vaikeaa, 
koska tekstejä ja teoksia ei ole helppoa erottaa vaiku-
tushistoriastaan – tutkija on siitä aina jollakin tasolla 
tietoinen.100 Olen pyrkinyt tarkastelemaan kohteena 
olevaa aineistoa kontekstissaan, samalla kuitenkin 
tietoisena vaikutushistoriasta. Saarisen tekstejä olen 
lukenut oman ymmärryshorisonttini kautta, pyrki-
en lukiessa hahmottamaan kirjoittajan tarkoituksen. 
Tulkintaan olen tarvinnut myös paikallisen ja ajalli-
sen kontekstin ymmärtämistä. Kahtalaisen historia-
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tietoisuuden välisessä tasapainottelussa on ollut apua 
Richard Rortyn historian tulkintakategorioista; histo-
riallisessa rekonstruktiossa otetaan mukaan kohteen 
aikakauden konteksti, kun taas rationaalisen rekonst-

ruktion avulla saadaan tulkintaan mukaan nykypäi-
vän katse ja tarkasteltavaan ilmiöön liitettävä vaiku-
tushistoria. 

ARKKITEHTUURIKUVIEN TULKINTA

Katsominen: aikakauden silmä ja taiteilijan intentio

Tutkimuksessa käyttämäni materiaali koostuu pää-
asiassa Eliel Saarisen suunnitelmista ja kirjoituksista. 
Pääpaino on yhdyskuntasuunnitteluun liittyvissä to-
teutetuissa kohteissa, piirroksissa (tai pienoismalleis-
sa) ja teksteissä. Aikalaiskontekstia olen selvittänyt 
sanomalehti- ja aikakauslehtiartikkelien sekä muu-
tamien valittujen arkkitehtien töiden ja kirjoitusten 
avulla. Tulkinta on ollut haastavaa erityisesti kuvien 
kohdalla; tulkinta on riippuvainen tulkitsijan katsees-
ta. Tutkitut piirrokset on nähtävä oman aikansa viite-
kehyksessä. Samalla tulkinta saa seurakseen katsojan 
aikakauden viitekehyksen, ja välissä olevat vuodet 
tuovat kuvan näkemiseen oman lisänsä. Katsominen 
on aina kerroksellista.

Anja Kervanto-Nevanlinna on kirjoittanut aikakau-
den silmästä, painottaen kuvien analysointia niiden 
syntyvaiheiden kontekstien kautta. Kuvien tulkinta 
siis edellyttää niiden kontekstualisointia. Kuvallisia 
esityksiä – erityisesti valokuvia – on usein oletettu 
itsestään selviksi; on ajateltu katseen olevan objek-
tiivisen ja kuvien toistavan kohteen ilman tunnetta 
ja tulkintaa. Kuvia voidaan kuitenkin manipuloida, 

mikä tekee niiden totuudellisuudesta ongelmallista.101 

Taiteilijan intentioita on perinteisesti pidetty tärkeänä 
taidehistoriallisessa tulkinnassa. Katsojan näkökul-
ma on viime vuosikymmeninä noussut esille taiteili-
jan intention rinnalle. Jos tulkintaan otetaan mukaan 
koko teoksen historia, kohteena ovatkin esineeseen 
sisältyvät kulttuuriset merkitykset, ei enää pelkkä 
esine. Kuvien tutkimuksesta tulee monimutkaista to-
dellisuuden tulkintaa. Tulkitsijalla on rooli, viatonta 
objektiivisuutta ei ole.102 Aikakauden silmän käsitet-
tä voi verrata Rortyn rationaaliseen rekonstruktioon, 
jonka avulla tulkintaan tuodaan nykypäivän katse. 
Historiallisessa rekonstruktiossa sen sijaan huomio 
kiinnittyy tarkasteltavan kohteen ajalliseen kon-
tekstiin. Olen käyttänyt kuvien kuten tekstinkin tul-
kinnassa hermeneuttista tarkastelutapaa. Se on ollut 
ymmärtämisen kehyksenä, ja sitä kautta olen tuonut 
tulkitsijan kokemuksellisuuden mukaan tulkintaan. 
Samalla olen ollut tietoinen tulkitsijan roolista. Her-
meneutiikassa ymmärtäminen on dialogia, jossa kat-
sojan/lukijan rooli on tärkeä103. 

Arkkitehtuurin esittämiskäytännöistä

Hilkka Lehtonen on väitöskirjassaan tutkinut arkki-
tehtisuunnitelmien esityskäytäntöjä. Hän on todennut 
eri esitysmuotojen olleen suosiossa eri aikoina, riip-
puen siitä, mitä piirteitä kulloinkin haluttiin korostaa. 
Pienoismallit olivat erityisesti suosiossa renessanssi-
aikana. Leone Battista Alberti (1404–1472) kirjoitti 
mallien käytön puolesta, hänelle kokonaisuus ja osat 
olivat erottamattomia. Yksinkertaisten ja selkeiden 
mallien avulla voitiin välttää affektiivinen ja retori-
nen vaikuttaminen, sillä mallien ei sopinut tavoitel-
la maalausten houkuttelevuutta. Tärkeintä oli saada 
tietoa kohteen muodoista ja mitoista. Perspektiivi-
konstruoinnin keksijä Alberti liitti perspektiivit etu-
päässä kuvataiteilijoiden työhön, arkkitehdilla tuli 
olla rationalistinen asenne esittämiseen. Katsojaan 
vaikuttamista pidettiin jopa vaarallisena.104 Perspek-
tiivikuvien viettelevyyttä on kritisoitu myöhemmin-
kin. Lehtosen mukaan RIBA:n (Royal Institute of 

British Architects) kannanotossa vuodelta 1839 to-
dettiin runsaan perspektiivikuvien käytön johtavan 
haitalliseen tulkinnalliseen avoimuuteen. Perspek-
tiivikuvat olivat suosittuja 1800-luvun Englannissa; 
tuolloin arkkitehtuuria korostettiin taiteena, haluttiin 
vaikuttaa ja kuvata ainutkertaista hetkeä. Perspektii-
vikuva toi esiin kohteen ilmiasun todellisuutta muis-
tuttavasti. Perspektiivien vaarallisuudesta huolimatta 
esitysmuoto nähtiin tärkeäksi, sillä olihan arkkitehdin 
hahmotettava kohteensa aikaansaamia vaikutuksia.105 

Perspektiiviesittämiseen sisältyy aina oletus inhi-
millisestä tarkkailijasta. Tila on kuvissa ääretöntä 
ja homogeenista. Ylhäältä päin kuvaamiseen liittyy 
ylemmyyden tunne ja pyrkimys kohteen hallintaan. 
Luonnollinen katsomiskorkeus ja horisontin suuntai-
nen kuvaaminen ei sisällä vastaavaa hallitsemispyr-
kimystä. Perspektiivikuvien katsoja samastuu kohtee-
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seen ja luulee hallitsevansa sitä, vaikka itse asiassa 
kohde hallitseekin häntä.106  

Lintuperspektiivikuvien kaupunkiin ei ole helppoa 
päästä sisälle, katsojan suhde siihen on aina kuin ul-
kopuolisen tarkkailijan107. Ihmiset näyttävät kuvissa 
muurahaisilta tai Bo Carpelanin sanoin “suuresta nä-
kymättömästä nuotiosta nousevilta nokihiutaleilta”108. 
Kaikille perspektiivikuville tyypillinen hetkellisyys 
ja konkreettinen tilan tuntu vaikuttaa lintuperspektii-
veissä109. Myös Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haagan 
perspektiivikuvat näyttävät esittävän hetkeä jonkin 
todellisen, kerralla rakennetun kaupungin elämästä. 
Pyrkimys kohteen hallintaan oli Saarisen kaupunki-
kuvissa tärkeä tekijä. Samalla esitystapa antoi mah-
dollisuuden korostaa kaupunkikuvallisia yksityiskoh-
tia kuten monumenttien asemaa, aksiaalisten reittien 
verkostoa tai katu- ja korttelitilan sulkeutuneisuutta. 
Kolmiulotteinen kaupunki tuli kuvissa lähes todelli-
seksi. 

Lintuperspektiivikuvat olivat osa oman aikansa ark-
kitehtuuriesittämisen tapaa; niillä markkinoitiin myös 
Daniel Burnhamin Chicago-suunnitelmaa 1900-lu-
vun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Niin taiteilija 
Jules Guérinin maalaamissa Chicago-kuvissa kuin 
Saarisen Helsinki-kuvissakin näkyvä maalaukselli-
suus oli tyypillistä viime vuosisadan vaihteen ark-
kitehtuuripiirustuksille. Munkkiniemi-Haaga-suun-
nitelmasta tehtiin myös pienoismalli. Pienoismalleja 

Saarinen suosi myöhemminkin suunnittelutyössään 
ja opetuksessaan. Pienoismallien on sanottu tukevan 
tehokkaasti osien ja kokonaisuuden hermeneuttisen 
ymmärtämisen kehää110, joten oli luonnollista, että 
osien ja kokonaisuuden vuorovaikutusta suunnitte-
lussa painottanut Saarinen käytti niitä suunnittelun 
välineinä ja korosti niiden merkitystä opetuksessa.111 

Jos perspektiivikuvissa pyrittiin konkreettisen tilan-
teen esittämiseen ja vaikuttamiseen, rakennusten poh-
jakaavioilla ja leikkauksilla oli toinen tarkoitus. Ne 
kertoivat tilojen järjestelyistä, niiden avulla pystyi ku-
vittelemaan millaista olisi liikkuminen rakennuksessa 
ja millaisia tilasarjoja avautuisi112. Munkkiniemi-
Haagan rivitaloja luonnostellessaan ja Cranbrookin 
kotiaan piirtäessään Saarinen käytti hybridipiirroksia, 
joissa pohjapiirros yhdistyi asemapiirrokseen: niissä 
näkyivät ulko- ja sisätilojen yhteydet ja rakennuksen 
liittyminen laajempaan kokonaisuuteen. Tällainen 
esitystapa oli luonteva arkkitehdille, joka suunnitte-
li usealla eri mittakaavatasolla ja halusi myös esittää 
näitä yhtä aikaa piirroksissaan. Cranbrookin kam-
puksen alueelta on jopa piirroksia, joissa näkyy sekä 
laaja koulun alue monine rakennuksineen että näiden 
rakennusten sisätilat. Koska suuri osa kuvatuista si-
sätiloista oli julkisia, piirroksesta voi nähdä sisältä 
ulos polveilevan julkisten tilojen sarjan. Tällainen 
piirros houkutteli astumaan sisään kuvaan ja kulke-
maan tilasta toiseen, näkymiä tarkkaillen. Kuvissa 
arkipäivän tilat, keittiöt, makuuhuoneet ja työhuoneet 

(4) Munkkiniemi-Haaga (1915). “Urban fabric by the bolt”, kirjoitti Marc Trieb Eliel Saarisen lintuperspektiivikuvien Munkkiniemi-
Haagasta. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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linkittyivät julkisiin tiloihin, aukioihin ja monument-
teihin. Detaljien runsaus toi ne lähelle katsojaa ja loi 
illuusion todellisuudesta, silloinkin kun kyseessä oli 
suunnittelijan omin sanoin vain luonnos113. 

Saarisen suunnitellessa 1800- ja 1900-luvun vaih-
teessa ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä pyrittiin 
arkkitehtuurin esittämisessä konkreettisen tilanteen 
tunnun ja hetkellisyyden tavoittamiseen.114 Monissa 
Saarisen tuon ajan arkkitehtuuripiirroksissa näkyy 
ainutkertainen hetki. Kuvat kertovat tarinoita; niissä 
ihmiset näyttävät tarkkailevan ympäristöään, astele-
van hiljakseen, kiiruhtavan, keskustelevan. Helsingin 
rautatieaseman luonnoksissa kiinnittää huomiota pii-
rustusten suuren määrän lisäksi se, miten vähän ra-
kennusten detaljit eroavat toisistaan eri piirustuksis-
sa. Rakennuksesta on tehty useita yksityiskohtaisia, 
lähes samanlaisia ulkoperspektiivikuvia. Suunnitte-
lija on hionut detaljeja, hakenut piirtäessään tulevaa 
ulkoasua. Näissäkin luonnoksissa esiintyy ihmisiä. 
Usein ne ovat vain mittakaavaa osoittavia nopeita 
kynänvetoja, mutta niissä näkyy myös yksilöllisiä 
piirteitä.  Toisistaan vain vähän poikkeavissa arkki-
tehtuurikuvissa ei kuitenkaan kopioitu samoja ih-
mishahmoja. Ikään kuin eri piirrokset kuvaisivat eri 
hetkeä: silinteripäinen herrasmies, joka äsken käve-
lykeppiään heilutellen kiiruhti asemarakennuksesta 

poispäin, on toisessa kuvassa jo ehtinyt kadun yli ja 
hävinnyt näkyvistä115.

1920-luvulla yksityiskohtaisesta arkkitehtuuriesittä-
misen perinteestä alettiin siirtyä aiempaa niukempaan 
ilmaisuun. Esittämistä alkoi hallita modernismin pel-
kistävä viivapiirtäminen, joka hylkäsi kaiken tuntei-
siin vetoavan, hetkellisen ja ainutkertaisen. Olennai-
siksi esittämisessä tulivat selkeys ja informatiivisuus. 
Perspektiivipiirroksistakin tuli universaaleja ja abst-
rakteja, kokemuksellisuus katosi.116  Niukkaa ilmai-
sua suosivan esitystavan vaikutuksen voi nähdä myös 
Eliel Saarisen piirustuksissa. Vuonna 1944 piirretyis-
sä Edmundsonin Memorial museon (nykyisin Des 
Moines Art Center) luonnoksissa on tutkittu raken-
nuksen massoittelua ja erikorkuisten osien suhdetta 
toisiinsa. Ikkunakentät vuorottelevat seinäpintojen 
kanssa, joille paperiin piirretty ortogonaaliviivasto-
verkko antaa tekstuuria. Esitystapa on vähäeleinen, 
eikä puiston keskelle sijoittuvan museon kytköksiä 
rakennettuun ympäristöön juuri näy. Vasta asemapiir-
ros kertoo maisemasuunnittelun keinoin maastoon si-
joitetusta rakennuksesta. Museon ulkoasua voi kutsua 
moderniksi puhdasoppisen modernisminkin määritel-
män mukaan. Modernin arkkitehtuurin pelkistynei-
syys näkyi esitystavassa. 

(5) Burnham & Bennett: Plan of Chicago (1909) oli näyttävästi esille tuotu, erilaisia kuvia hyväkseen käyttävä suunnitelma.  Erityisesti 
tunnelmalliset perspektiivikuvat herättivät huomiota. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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Selkeiden ja niukkuutta suosivien piirrosten rinnal-
la markkinointitarkoituksiin tarvittiin kuitenkin yhä 
kuvia, jotka välittivät tilaajalle suunnitellun miljöön 
tunnelmaa. Arkkitehtitoimistoissa käytettiin tällaisiin 
kuviin erikoistuneita piirtäjiä, joista yksi oli amerik-
kalaisista pilvenpiirtäjäkuvistaan kuuluisaksi tullut 
Hugh Ferriss. Hän piirsi Saaristen toimistolle muun 
muassa General Motors Technical Centerin perspek-
tiivikuvia vuonna 1945. Ne olivat komeita esittelyku-
via, joissa näytettiin valmiita, virtaviivaisia moderne-
ja rakennuksia. Erityisesti normaaliperspektiiveissä 
pääpaino oli tunnelman luomisessa ja hetken tavoit-
tamisessa, arkkitehtuurin yksityiskohtien esittely oli 
toissijaista. Kuvilla markkinoitiin suunnitelmaa.

Arkkitehtuuripiirrokset ovat aina sidoksissa aikaan 
jossa ne tuotetaan. Niitä on siis tulkittava yhdessä 
aikakauden muiden kuvien kanssa. Kuvien välisistä 
yhteyksistä on johdettu sellaiset käsitteet kuin kon-
tekstuaalisuus ja interkuvallisuus.117 Arkkitehdin te-
kemissä kuvissa näkyy ajankohdan esittämiskäytän-
töjen vaikutus, mutta myös piirrosten käyttötarkoitus. 
Kuvat voivat olla sekä suunnittelijan työvälineitä 
että suunnitelman havainnollistajia. Eliel Saarisen 
kohdalla voi seurata koko kaupunkia esittävien yk-
sityiskohtaisten lintuperspektiivikuvien vaihtumista 
pelkistettyihin kaavioihin. Kaupunkisuunnittelijauran 
alkuvaiheen kokonaisvaltaisista visioista siirryttiin 
lopulta prosessien kuvaukseen.

VÄITÖSKIRJAN RAKENNE 

Olen tarkastellut Eliel Saarisen Amerikan ajan töitä 
osana Suomen ajan töiden jatkumoa. Tutkin Saari-
sen toimintaa kaupunkisuunnittelijana Amerikas-
sa vuosina 1923–1950 selvittääkseni miten hänen 
kaupunkikäsityksensä kehittyi ja mitä muuta siihen 
kuului orgaanisen desentralisaation118 lisäksi. Tuon 
esiin Eliel Saarisen kaupunkinäkemyksen kehityksen 
Gesamtkunstwerk-ajatuksesta organismi-vertauksiin, 
täydentämään kansallisromantiikan ajan119 värittämää 
käsitystä hänen urastaan. Tarkastelu kattaa useita mit-
takaavatasoja.  

Kaupunkisuunnittelija Saarisen Suomen ajan uraa voi 
seurata kaupungin liikennekysymysten ratkaisuihin 

innostaneesta Helsingin asemarakennuksesta (1904–
1909) ja muutamista pääkaupungin katusuunnitelmis-
ta (City-pasaasi 1908–1909, Kaisaniemenkatu 1912–
1913 ja Keskuskatu 1916120) asiantuntijalausuntoon 
(Budapest 1911–1912121), kansainvälisiin kilpailuihin 
(Tallinna 1911–1913, Canberra 1911–1912) ja Helsin-
gin tulevaisuutta luotaaviin visioihin (Munkkiniemi-
Haaga 1910–1915 ja Pro Helsingfors 1917–1918).122 
Olen kuitenkin keskittynyt Saarisen Suomen ajan ku-
vauksessa kahteen jälkimmäiseen Helsinki-suunnitel-
maan, joissa hänen kaupunkisuunnitteluajatuksensa 
näkyivät mittakaavallisesti laajimpina. Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelmassa Saarinen näyttäytyi sekä yk-
sityiskohdista kiinnostuneena asuntosuunnittelijana 

(13) Helsingin rautatieaseman luonnos. Eliel Saarinen hioi rakennuksen yksityiskohtia useiden luonnosten avulla. Kuvien nopein vedoin 
piirretyt ihmishahmot kertoivat kaupungissa asuvien tarinaa. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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että kokonaisuuksia hallitsevana kaupunkisuunnitte-
lijana. Pro Helsingfors -suunnitelmassa kokonaisnä-
kemys laajeni seudulliseksi. Asuntosuunnittelijana 
Saarinen toimi niin Suomessa kuin Amerikassakin; 
tämän taustoittamiseksi olen kuvannut Eliel Saarisen 
suhtautumista suomalaista arkkitehtikuntaa puhutta-
nutta asuntokysymystä kohtaan. Kaupunkisuunnitte-
luajatusten kansainvälisten vaikutteiden osalta olen 
tarkentanut amerikkalaisten vaikutteiden mahdollista 
merkitystä Eliel Saarisen tuotantoon. Olen tarttunut 
Daniel Burnhamin Chicago-suunnitelman vaiku-
tukseen123 ja selventänyt yhteyksiä kuvarinnastuksia 
syvemmälle tekstien vertailuun. Useita Suomen ajan 
töissä näkyviä kaupunkisuunnittelun teemoja – kuten 
monen mittakaavatason suunnittelua – voi seurata 
myöhemmin Amerikan ajan töissä.

Työ jakautuu johdannon jälkeen viiteen päälukuun. 
Ensimmäinen luku taustoittaa Amerikan aikaa; kar-
toitan siinä Saarisen Suomen ajan kansainvälisiä 
yhteyksiä ja kuvailen aiemmissa Saaris-tutkimuk-
sissa esille tuotua. Yhdysvalloista tuli vaikutteita 
Eurooppaan ja Suomeen, ja Saarinen oli tietoinen 
amerikkalaisen arkkitehtuurin kehityksestä jo ennen 
muuttoaan Yhdysvaltoihin. Toisessa luvussa kerron 
Amerikkaan siirtymisestä ja ensimmäisinä vuosina 
laadituista suunnitelmista. Saarinen sai kuuluisuutta 
pilvenpiirtäjämallin arkkitehtina, mutta tuli nopeasti 
tunnetuksi myös kaupunkisuunnittelijana sekä asun-
tojen ja sisustusten suunnittelijana. Kolmannessa 

luvussa paneudun Saarisen kaupunkikäsityksen ku-
vaukseen ja selvennän sikäläistä kaupunkisuunnitte-
lukontekstia. Kysyn millainen oli se Amerikka, johon 
Saarinen muutti, ja millaisia haasteita se tarjosi kau-
punkisuunnittelijalle? Suurkaupunkien laajenemisen 
aiheuttamat ongelmat saivat Saarisen kehittämään 
ajatuksen orgaanisesta desentralisaatiosta. Tarkaste-
len lisäksi seutua pienempiä mittakaavatasoja kuten 
asuntosuunnittelua – painotan Munkkiniemi-Haaga-
suunnitelmassa tutkitun kytketyn pientalotyypin 
esiintymistä Saarisen tuotannossa. Neljännessä lu-
vussa tuon esiin näyttävien kaupunkivisioiden var-
joon jäänyttä kirjoittavan kaupunkisuunnittelijakon-
sultin ja opettajan työtä. Viidennessä luvussa esittelen 
Saarisen uran tulkintaan vaikuttaneita näkökulmia. 
Asetan monimittakaavaisen kaupunkisuunnitteluun 
painottuvan näkökulman aiempien tulkintojen rinnal-
le, joissa ovat korostuneet esimerkiksi luontosuhde ja 
suomalaisuus, kansallisromantiikan aika tai suuren 
mittakaavan suunnitelmat. 

Kolme ensimmäistä lukua noudattelee kronologista 
esitystapaa. Niissä kerrotaan arkkitehdin ja kaupun-
kisuunnittelijan työstä, vaikutteista, suunnitelmista 
ja niiden konkreettisista toteutuksista. Lukujen ala-
otsikoinnissa tuon esiin karkean mittakaavatasojaot-
telun: kussakin luvussa tarkastelen sekä kaupunkia 
että kotia tässä kaupungissa.  Ensimmäinen kaupunki 
on Saarisen 1910-luvun visioiden Helsinki ja koteja 
ovat Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman rivitalotut-

(14) Edmundson Memorial Museo, Des Moines, Iowa, Inside Court with Pool (1944). Museon sisäpihaa 
kuvaavassa Eliel Saarisen luonnoksessa näkyy eri mittakaavatasojen viivaleikki. Tekstiilisuunnitteluun 
mielleyhtymiä tuova ortogonaaliviivastokuvio peittää paperin pintaa ja tuo tekstuuria julkisivuihin. 
Sama kuvio toistuu rakennuksen ikkunoissa. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOI-
KEUSSYISTÄ.



26

kielmat. Toinen “kaupunki” on 1920-luvulla aloitet-
tu Cranbrookin taideakatemian kampus, ja koti on 
Saaristen oma Saarinen House kampuksella. Kolmas 
kaupunki on 1940-luvulla Saarisen The City -teokses-
sa julkaistu orgaanisen desentralisaation laaja kau-
punkiseutu, ja kotiesimerkeiksi olen valinnut samalta 
ajalta peräisin olevat työväen asuntoalueen rivitalot. 
Luvuissa kuvattuja tarinoita nivoo yhteen kaupun-
kisuunnittelijan asenne ja käsitys kaupungista usean 
mittakaavatason kokonaisuutena. 

Neljäs ja viides luku eivät noudata kronologista esi-
tystapaa. Neljännessä luvussa kuvaan monen vuosi-
kymmenen aikana jäsentyneitä opettavan ja kirjoitta-
van arkkitehdin ajatuksia. Saarisen kirjoissa etsittiin 
aikaan sopivaa muotoa ja ratkaisuja amerikkalaisen 
kaupungin ongelmiin. Kaupunkisuunnittelijan, raken-
nussuunnittelijan ja pedagogin roolit ovat kietoutuneet 
yhteen, kuten ovat töiden erilaiset mittakaavatkin. 
Eliel Saarisen suunnitelmissa kaikki mittakaavatasot 
yhdessä muodostivat kokonaisuuden, jonka taustalla 
näkyi edellisen vuosisadan vaihteen arkkitehtuuri-
suunnittelussakin vaikuttanut kokonaistaideteoksen 
käsite. Saarisen suunnitteluajatuksia kuvaavat teks-
tit tukevat suunnitelmissa näkyvää kokonaisvaltaista 
suunnitteluotetta. Suunnittelijan ajatusten ymmär-
tämisen ja tulkitsemisen ohessa olen avannut hänen 
julkista rooliaan arkkitehtuurikasvattajana. 

Työn tarkastelunäkökulma on suunnittelijakoulutuk-
sen saaneen arkkitehdin. Taustalla on vaikuttanut 
ajatus mahdollisten löydösten käytännön sovelta-
mispotentiaalista. Vaikka 1980-luvulla julkaistussa 
väitöskirjatutkimuksessa (Kirmo Mikkola 1984) to-
dettiin, ettei kaupunkia enää käsitetty kokonaistai-
deteokseksi tai elimistöksikään, voivat Saarisen pro-
sessia kuvaavat vertaukset olla edelleen avuksi, kun 
yritetään ymmärtää kaupunkeja ja niiden kehittymi-
sen lainalaisuuksia.  2000-luvun alkaessa biologisia 
vertauksia käytetään jälleen kaupunkien kehityspro-
sesseja kuvattaessa, ja kokonaisuuden ymmärtäminen 
(vaikka totaalinen haltuunotto ei olekaan mahdollista) 
on tärkeää myös nykyajan kaupunkien suunnittelussa 
mukana oleville.
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I SUOMEN AIKA: KANSAINVÄLINEN SAARINEN

KAUPUNKIKOKONAISUUS

Eliel Saarista koskevat tutkimukset ovat etupäässä 
painottuneet Suomen ajan tarkasteluun. Tutkijoita 
on kiinnostanut 1800- ja 1900-luvun vaihteen koko-
naistaideteosajatuksesta ammentavan arkkitehtuurin 
lisäksi arkkitehdin rooli kaupunkien suunnittelijana2. 
Aiheet liittyvät toisiinsa: on huomattu Eliel Saarisen 
aloittaneen kaupunkien suunnittelun siinä vaiheessa, 
kun rakennusten kokonaisvaltaista suunnittelua sisus-
tuksista ja esineistä alkaen ei pidetty enää tärkeänä3. 
Laajentaessaan kokonaisuuksia hallitsevan suunnitte-
lun kaupunkiin Saarinen liittyi edellisen vuosisadan 
vaihteessa toimineiden merkittävien kaupunkisuun-
nittelija-arkkitehtien joukkoon. Arkkitehdin toimen-
kuvan laajeneminen kaupunkien suunnitteluun – 
jossa olivat 1800-luvulla korostuneet tekniset seikat 
kaupunkikuvan kustannuksella4 – toi mukaan uuden 
suunnittelun mittakaavan ja sen myötä mahdollisuu-
den osallistua aiempaa aktiivisemmin yhteiskunnan 
muokkautumisen prosesseihin. 

1800-luvun loppupuolella kaupungit olivat kasvaneet 
niin voimakkaasti, että herättiin huomaamaan kau-
konäköisen suunnittelun tarve. Erityisesti Saksa oli 
kaupunkisuunnittelun edelläkävijämaa; saksalaisilla 
kaupungeilla oli kehittynyt hallinto ja sen myötä val-
mius vastata modernien kaupunkien kasvun ja muu-
toksen haasteisiin. Kaupunkien laajenemista oli siellä 
pyritty hallitsemaan jo 1800-luvulla. Infrastruktuurin 
toimimisesta ja väestön hyvinvoinnista oli huolehdit-
tu, ja maata oli ostettu ja kehitetty kaukonäköisesti.5 
Saksassa myös julkaistiin kaupunkisuunnittelualan 
käsikirjoja. Reinhard Baumeisterin (1833–1917) kirja 
Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher 
und wirtschaftlicher Bezierung ilmestyi vuonna 1876 
ja Josef Stübbenin (1845–1936) teos Der Städtebau 
vuonna 1890. Kirjoissa selvitettiin asemakaavasuun-
nittelun periaatteita ja kiinnitettiin huomiota sujuvan 
liikenteen suunnitteluun.6 Itävaltalaisen Camillo Sit-
ten (1843–1903) teos Der Städte-Bau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen ilmestyi vuonna 1889 ja 
nosti esille kaupunkien suunnittelun rakennustaiteel-
lisen puolen, kolmiulotteisuuden ja tilan.7 Erityistä 
huolta Sitten kirjassa tunnettiin kaupunkikuvasta ja 

aukioiden oikeista mittasuhteista ja sulkeutuneisuu-
desta8. Raymond Unwinin (1863–1940) sitteläisestä 
näkemyksestä ammentava Town Planning in Practice 
ilmestyi puolestaan 1909 ja Otto Wagnerin (1841–
1918) suurkaupungin laajenemista käsittelevä Die 
Groszstadt vuonna 1911. Suunnittelijoiden avuksi 
kirjoitettujen käsikirjojen lisäksi kaupunkisuunnitte-
lukysymyksiä pohdittiin kilpailujen ja suunnitelmien 
selostusteksteissä ja vuosisadan alussa perustetuissa 
lehdissä9.

Kasvavien kaupunkien ongelmien ratkaisemisek-
si syntyi vähitellen uusi kaupunkisuunnittelijoiden 
ammattikunta, joka tavoitteli fyysisen kaupunkiym-
päristön laadullisia parannuksia. Eurooppalaisen ja 
amerikkalaisen urbanisaation keskeisiä kysymyksiä 
olivat jo 1800-luvulla kaupunkien nopeasta väestön-
kasvusta johtuva asuinolojen ahtaus, terveysriskit ja 
kohtuuhintaisten asuntojen puute. Kaupunkien laaje-
tessa myös liikenteen joustavuuden kysymykset nou-
sivat tärkeiksi asuntokysymyksen rinnalle.10 Kaupun-
kisuunnittelun ja arkkitehtuurin alalla oli 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alussa vilkasta kansainvälistä 
ajatusten vaihtoa. Amerikkalaiset arkkitehdit hank-
kivat koulutusta Euroopassa11 ja eurooppalaiset ark-
kitehdit vierailivat Amerikassa. Amerikkalaiseen 
arkkitehtuuriin Euroopassa liitetty teknisen uutuuden 
leima heijastui maan kaupunkisuunnitelmien vas-
taanottoon: kaupunkien kasvun ja sen rajoittamisen 
ratkaisut kiinnostivat. 1900-luvun alussa kaupunki-
suunnittelijoiden ammattikunta pyrki kansainväliseen 
tiedonvaihtoon erityisesti konferenssien, näyttelyjen 
ja niistä kertovien julkaisujen avulla. Euroopassa 
huomiota herättivät muun muassa Berliinin ja Düs-
seldorfin näyttelyt sekä Lontoon kaupunkisuunnitte-
lukonferenssi vuonna 1910. Esillä oli niin saksalaisia, 
itävaltalaisia, brittiläisiä kuin amerikkalaisiakin esi-
merkkejä.12 

Käytännöllisten suunnittelukysymysten lisäksi myös 
kaupunkikuvalliset tekijät kiinnostivat suunnitteli-
joita. Camillo Sitten teos oli herättänyt arkkitehdit 
pohtimaan kaupunkisuunnittelua tilan kokemisen ja 

The difference between a historian and a novelist is that a historian’s 
story is localized in space and time. 

R.G. Collingwood 1
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esteettisten sommitteluperiaatteiden kannalta. Suuria 
kaupunkeja koskevissa laajoissa suunnitelmissa otet-
tiin haltuun koko seutu, ja ajatuksia kaupunkien tule-
vaisuudesta kuvitettiin lintuperspektiivein ja pienois-
mallein. Molemmat olivat suunnittelijan työvälineitä, 
mutta samalla niillä pyrittiin vaikuttamaan. Kohde 
kuvattiin ylhäältä, mistä se oli parhaiten hallittavis-
sa.13 Malleja ja perspektiivikuvia esiteltiin kansain-
välisissä näyttelyissä ja julkaisuissa, ja niiden avulla 
niin kaupunkisuunnitteluajatukset kuin suunnitelmi-
en esittämiskäytännötkin levisivät maasta toiseen.14  
Kuvissa näkyi 1800-luvun lopulla arkkitehtuuriin 
omaksutun Gesamtkunstwerk-ajatuksen vaikutus15. 
Sen myötä ympäristön esteettinen merkitys oli koros-
tunut, myös kaupunkia tarkasteltiin taideteoksena16. 

Gesamtkunstwerk-käsitteen soveltaminen kaupunkiin 
ei ollut yksiselitteistä; käsite sai tulkinnoissa erilaisia 
merkityksiä. Yhtäläisyys ei ollut aina johdonmukai-
nenkaan, joskus verrattiin maalausta ja kaupunkia, 
joskus taas maalaamista ja kaupunkisuunnittelua. 
Maalaustaide-analogiaa pidettiin kuitenkin luonte-
vana, vaikka taiteilija kuvasi maalauksissaan näke-
määnsä ja kokemaansa, kun taas kaupunkisuunnit-
telija hahmotteli tulevaisuuden visioita.17 Wolfgang 
Sonne on erotellut kaupunki kokonaistaideteoksena 
-ajattelussa neljä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa 
kaupunkisuunnittelija otti tehtäväkseen kuvata kau-
punkikokonaisuutta taiteilijana ja maalarina. Toisessa 
vaiheessa ajatus kaupungista kokonaistaideteoksena 
tuli yleisesti hyväksytyksi; kaupunkia verrattiin kol-
miulotteiseen maalaukseen. Kaupunkisuunnittelijan 
asema taiteilijana korostui entisestään, ja työssä yh-
distyivät maalarin, kuvanveistäjän, arkkitehdin, muu-
sikon ja runoilijan strategiat. Kolmannessa vaiheessa 
suunnittelun käytännön vaatimukset laajensivat tehtä-
väkirjoa, ja kaupunkisuunnittelija nosti itsensä niiden 
hallitsijana sosiaaliseksi suunnittelijaksi. Kaupun-
gista tuli sosiaalinen taideteos, johon otettiin lisäksi 
mukaan ajallinen ulottuvuus.  Todettiin kaupunkien 
suunnittelu monen sukupolven tehtäväksi, jota ei 
yksi ihminen voinut hallita. Neljännessä vaiheessa 
kaupunkisuunnittelijasta tehtiin lähes jumalallisia 
piirteitä omaava luonnonprosessin luoja. Kaupunkia 
verrattiin organismiin, ja sen myötä kuvauksiin tuo-
tiin kosmista järjestystä. Ajatus sisälsi kuitenkin risti-
riidan: jos kaupunki ymmärrettiin luonnonmukaiseksi 
tapahtumaksi, se merkitsi samalla kaupunkisuunnit-
telijan vallan riisumista. Suunnittelussa havaittiin 
tekijöitä, jotka olivat lopulta kaupunkisuunnittelijan 
vallan ulkopuolella. Kaupunkisuunnittelun monimut-
kaisessa prosessissa suunnittelijan rooli vaihtui vähi-
tellen prosessien luojasta niitä vierestä seuraavaksi 
katselijaksi.18 

Wolfgang Sonnen kuvaamat vaiheet seurasivat toi-
siaan keskenään limittyen. Estetiikan ja käytännön 
vaatimuksia otettiin yhtä aikaa huomioon, ja tekniik-

ka ja tiede yhdistyivät taiteeseen. Suunnitelmia ha-
vainnollistettiin visuaalisuutta korostavin esityksin. 
Lintuperspektiivi oli aikakauden kaupunkisuunnitte-
lun tunnusmerkki19, vakiintunut suunnittelun työkalu, 
joka toimi samalla työn havainnollistajana ja mark-
kinoinnin välineenä. Suunnittelija saavutti taiteilijan 
statuksen omaksuessaan suunnitteluun taiteelliset 
esitystavat20. Amerikkalaisen kaupungin vertikaali-
sesta kasvusta saadun innoituksen myötä kaupunkeja 
alettiin esittää uudella tavalla: leikkauspiirroksin näy-
tettiin useita eri tasoja ja lintuperspektiivit kertoivat 
kokonaisuudesta21. Myös pienoismalli kehittyi suosi-
tuksi kokonaissuunnittelun työkaluksi. Näyttäviä pie-
noismalleja käytettiin muun muassa vuosina 1901 ja 
1902 Yhdysvalloissa Washingtonin suunnittelukilpai-
lun yhteydessä. Daniel Burnham ja Charles McKim 
olivat oivaltaneet kolmiulotteisen mallin vaikuttavuu-
den ja rakennuttaneet pienoismallin, johon sisältyivät 
sekä olemassa olevat rakennukset että suunnitellut 
uudet.22 Wienin keskustan pienoismalli herätti puo-
lestaan huomiota Berliinin kaupunkisuunnittelunäyt-
telyssä vuonna 191023. 

Suurkaupunkien suunnitteluideat olivat pian tunnet-
tuja myös Suomessa. Meillä ei ollut 1800- ja 1900-lu-
vun vaihteessa kansainvälisen luokan metropoleja, 
mutta kaupunkien asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle syntyneiden esikaupunkialueiden voimakas 
väestönkasvu koettiin ongelmaksi. Kaupungin omis-
tamat maa-alueet alkoivat olla rakennettuja, ja asu-
tus laajeni vähitellen yksityiselle maalle. Nopeasti 
kasvavat kaupungit joutuivat pohtimaan julkisen ja 
yksityisen maanomistuksen oikeuksia; tarvittiin ai-
empaa pitkäjänteisempää kaupunkien tulevaisuuden 
suunnittelua.24 Asemakaavoitus oli 1800-luvun vii-
meisillä vuosikymmenillä ollut enemmän insinöörien 
ja maanmittareiden kuin arkkitehtien käsissä25, mutta 
1800-luvun lopulla Camillo Sitten ajatukset alkoivat 
innoittaa myös suomalaisia arkkitehteja, ja kiinnos-
tus kaupunkisuunnittelua kohtaan heräsi. Erityisesti 
ajatuksista innostuivat Bertel Jung ja Lars Sonck26. 
Suomessa sitteläiset ajatukset näkyivät Töölön ase-
makaavakilpailun yhteydessä 1899–190027. 

Eliel Saarista koskevissa tutkimuksissa havaittiin jo 
varhain yhteydet sekä Englantiin että Manner-Eu-
rooppaan, erityisesti Saksaan ja Itävaltaan. Saarinen 
– kuten muutkin suomalaiset arkkitehdit – matkus-
teli Euroopassa, ja hänellä oli yhteyksiä saksalaisiin 
ja itävaltalaisiin kollegoihin.28 Yhteyksiä oli myös 
Amerikkaan. Yhdysvaltojen uusi arkkitehtuuri vai-
kutti Suomen 1800- ja 1900-luvun vaihteen raken-
nussuunnitteluun;29 sen lisäksi on todettu amerikka-
laisen kaupunkisuunnittelun vaikuttaneen Saarisen 
Helsinki-suunnitelmiin30. Saarisen perspektiiviku-
vien kaupunkivisiota on rinnastettu Daniel Burnha-
min Chicagoon ja Otto Wagnerin Wieniin31 – näissä 
muutamaa vuotta aiemmin julkaistujen suunnitelmien 
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perspektiivikuvissa näkyi samanlainen suljettu um-
pikorttelirakenne ja kaupunkikuvaa jäsentävä monu-
mentaalisuus kuin Saarisen Suomen ajan kaupunki-
suunnitelmissa. Kuvissa perinteinen eurooppalainen 
umpikorttelikaupunki levittäytyi kohti horisonttia ja 
komeat bulevardit leikkasivat monumentaaliraken-
nusten jäsentämää kaupunkikudosta. Monumentaa-
lisommittelu oli 1900-luvun alkupuolen kaupunki-
suunnitteludiskurssin tärkeitä teemoja – muita olivat 
kaupunkikuva, kaupunkitila ja kaupunkirakenne32. 
Monumentaalisen sommittelun taustalla olivat Geor-
ges-Eugène Haussmannin (1809–1891) 1800-luvun 
puolivälin jälkeen toteutetut kaupunkikirurgiset toi-

menpiteet Pariisissa;33 käsityksiin kaupunkikuvasta ja 
-tilasta taas vaikuttivat Camillo Sitten ajatukset kau-
punkirakennustaiteesta. Munkkiniemi-Haaga-suun- 
nitelman selostuksen tekstissä mainittiin sekä Hauss-
mannin Pariisi että Sitten kaupunkitilaa koskevat kir-
joitukset34. Saarinen käytti Helsinki-visioissaan kes-
keisiä kansainvälisiä kaupunkisuunnittelun teemoja, 
joita voi myöhemmin seurata myös hänen Ameri-
kan ajan töissään. Munkkiniemi-Haaga-suunnitelma 
oli mittakaavalliselta tarkastelultaan laajin Saarisen 
suunnitelmista; siinä olivat mukana koko kaupunki 
sekä kodit tässä kaupungissa. 

Munkkiniemi-Haaga: yhtenäinen kaupunki 

Saarinen kiinnostui kaupunkisuunnittelusta Helsingin 
rautatieaseman suunnittelun yhteydessä35. Voitettuaan 
aseman suunnittelukilpailun vuonna 1904 hän mat-
kusti stipendin turvin tutkimaan eurooppalaisia rau-
tatieasemia36 ja tutustui samalla kaupunkien liikenne-
ongelmien ajanmukaisiin ratkaisuihin37. Vuonna 1910 
ennen Helsingin suunnittelun aloittamista Saarinen 
teki opintomatkan Manner-Eurooppaan Julius Tall-
bergin ja Leo Lerchen seurassa38. Saarisen on arveltu 
tällöin voineen tutustua Berliinissä kansainväliseen 
kaupunkisuunnittelunäyttelyyn39, jossa esitettiin ver-
tailuja kansainvälisten suurkaupunkien välillä, ja ku-
vaesimerkkejä oli myös Yhdysvalloista40.  Näyttely 
oli tärkeä yleiseurooppalainen suunnittelutapahtuma, 
joka innoitti Saarisen kaupunkisuunnittelijakollegaa 
Bertel Jungia. Jung oli kiinnostunut kaupunkisuun-
nittelusta ennen Saarista ja oli aktiivinen yhteistyö-
kumppani Helsingin suunnittelussa. Jungin vuonna 
1911 esittelemässä, Berliinin näyttelyn inspiroimas-
sa Suur-Helsinki-suunnitelmassa kasvu oli ohjattu 
koilliseen ja luoteeseen raideliikenteen varaan, ja 
Helsingin keskustaan ulottui kaupungin ulkopuolelta 
yhtenäinen Keskuspuisto.41 Näistä ajatuksista nähtiin 
jälkiä sekä Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa että 
Pro Helsingfors -suunnitelmassa, joiden laatimiseen 
Jung osallistui.42 Kaupunkisuunnittelun kysymykset 
kiinnostivat myös paikallisia liikemiehiä kuten Julius 
Tallbergia, jonka ideoiden pohjalta Pro Helsingfors 
-suunnitelma tehtiin. Erilaisten rakentamishankkei-
den edistämiseksi perustettiin yhtiöitä, joissa oli mu-
kana arkkitehtejakin – myös Eliel Saarinen oli osak-
kaana tällaisessa yhtiössä43. 

Eliel Saarinen teki Munkkiniemi-Haaga-alueella 
maata omistavan Stenius-yhtiön tilaamaa toimeksian-
toa viitisen vuotta. Suunnitelma valmistui vuonna 
1915. Hvitträskin toimistoon oli palkattu väkeä eri-
tyisesti tähän projektiin44. Otto-Iivari Meurman on 
muistellut, kuinka joutui työpaikkaa vastaanottaes-
saan lupaamaan Saariselle, että alkaisi opiskella ase-

makaavoitusta45. Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman 
selostuskin laadittiin monen henkilön yhteistyönä. 
John Uggla kirjoitti rakennusjärjestyksestä ja sen oi-
keusvaikutuksista, Sigurd Stenius kunnallisista kysy-
myksistä ja Gustaf Strengell “kaupunkijärjestelytai-
teesta”. Strengell pystyi osuudessaan hyödyntämään 
hiljattain Englantiin suuntautuneella matkallaan 
hankkimaansa puutarhakaupunkitietoutta. Hamp-
stead Garden Suburbista oli tekstissä seikkaperäinen 
kuvaus ja illustraatioina useita piirroksia. Ebenezer 
Howardin ajatukset Raymond Unwinin sovelluksina 
olivat siis tuttuja Munkkiniemi-Haagan suunnitteluun 
osallistuneille. 

Eliel Saarisen Helsinki-suunnitelmat olivat visuaa-
lisesti komeita esityksiä lintuperspektiiveineen ja 
pienoismalleineen. Havainnollinen esitystapa oli 
tarpeen, jotta olisi saavutettu päätarkoitus, joka oli 
“voittaa asian yleisön mielenkiinto ja myötätunto” 
– ilman tätä suunnitelman toteutus ei ollut Saarisen 
mukaan mahdollinen46. Kuvissa näkyvää yhtenäistä 
umpikorttelikaupunkia on Marc Trieb osuvasti ku-
vannut sanoilla “urban fabric by the bolt”47 – kau-
punkikudosta pakkakaupalla.  Trieb on todennut, ettei 
tällainen pakasta vedetty kaupunki ollut arkkitehdin 
ajatuksissa sellaisenaan toteutettava, sillä kaupungit 
rakentuvat hitaasti. Kuvat esittivät Saarisen tuntemaa 
kaupunkia,48 ja niillä oli myös arkkitehtipraktiikan 
mainostamistarkoitus49.  Rakennukset sulkivat sisään-
sä vehreitä pihoja, kadut levenivät aukioiksi, monu-
mentaalirakennuksia oli sijoitettu leveiden pääkatujen 
päätteiksi. Osa kaduista kaartui loivasti, syntyi julki-
sivuja korostavia katunäkymiä, joissa 1900-luvun 
alun arkkitehtuurille tyypilliset yksityiskohdat pääsi-
vät oikeuksiinsa. Saarisen suunnitelmissa yhdistyivät 
sekä pitkiä näkymiä tuottava monumentaalisuus että 
romanttiseksi suuntaukseksi kutsuttu sulkeutunei-
suus50. Syntyi tilallisesti vaihtelevaa kaupunkikuvaa, 
jossa suljetut pittoreskit aukiot, kadut ja kujat liit-
tyivät kokonaisuutta jäsentäviin aksiaalilinjoihin ja 
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monumentaalirakennuksiin. Saarinen oli perillä niin 
romanttisen koulukunnan trendeistä kuin kaupunkiki-
rurgian klassikoistakin. 

Saarisen kuvissa näkyvä yhtenäinen kaupunkikuva oli 
ajankohdan suunnitteluajatusten mukainen tavoite51. 
Osien ja kokonaisuuden välisen yhtenäisyyden ja so-
pusoinnun ajatus oli sisältynyt jo kokonaistaideteos-
ajatukseen; kaupunkisuunnitelmissa ajatus sai omat 
sovelluksensa. Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman 
selostuksen “kaupunkijärjestelytaidetta” koskevassa 
osuudessa vaadittiin yhtenäisyyttä, mutta todettiin 
vaatimuksen saattavan johtaa yksitoikkoisuuteen. 
Tämä mielessään Saarinen kirjoitti, ettei ympäröivi-
en rakennusten julkisivuja tarvinnut laatia ankaran 
yhdenmukaisiksi. Riitti, että ne olivat sopusoinnussa 
keskenään. Kaupunkikuvamielessä oli tärkeämpää, 
että katujulkisivu oli rauhallinen, pihan puolella oli 
mahdollista sallia enemmän vapauksia.52 Jonkinlai-
nen villi individualismi oli kuitenkin saanut kaupun-
kiarkkitehtuurissa vallan, sillä Saarinen totesi, että 
“naapurien keskeisestä rakennustaiteellisesta yksi-
tuumaisuudesta ei kukaan välitä”. Asiantilan korjaa-
miseksi Saarinen ehdotti toimivallaltaan laaja-alais-
ten rakennuslautakuntien perustamista.53

Yksityiskohtien kuten katujulkisivujen yhtenäisyy-
den painottaminen oli luonnollinen seuraus kolmi-
ulotteisuuden vaatimuksesta. Tekstissä tämä ilmeni 
tilavaikutuksen korostamisena54, perspektiivikuvissa 
ja pienoismallissa kolmas ulottuvuus oli läsnä aika-
kauden esityskonventioiden mukaisissa puitteissa. 
Saarisen Munkkiniemi-Haaga-suunnitelma esiteltiin 
Ritarihuoneella syksyllä 1915. Suurikokoiset kar-
tat ja perspektiivikuvat kiersivät seiniä, ja huoneen 
keskelle oli sijoitettu pienoismalli alueesta. Mallin 
kaupunkirakenteellisissa elementeissä näkyi Ca-
millo Sitten vaikutus, jonka juuret johtivat pitkälle 
eurooppalaisen urbanismin perinteeseen55. Historia-
tietoisuus näkyi Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman 
selostuksessakin56. Tekstissä korostettiin kaupungin 
kokonaisuuden ja osien välistä sopusointuista suhdet-
ta, pohdittiin tilavaikutelmia ja tuotiin esiin liikkeen 
merkitys57. 

Näkemys kaupungista toimivana kokonaisuutena tuli 
ilmi kasvavan kaupungin liikennetarpeiden tarkaste-
lussa. Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa esitetyssä 
pääkaupunkiseudun liikenneratkaisussa näkyi selkeä 
hierarkkisuus moottoripikateistä sisäisen liikenteen 
asuntokatuihin ja rivitaloalueiden kapeisiin talouska-
tuihin. Nopea autoliikenne oli erotettu hitaammasta 
huoltoliikenteestä. Raitiotieverkosto kattoi koko kau-
pungin. Kaukonäköisessä liikennesuunnitelmassa 
esitettiin autoliikennettä kahdessa tasossa ja esikau-
punkirataa pikatien alle.58 Munkkiniemi-Haagassa 
yhdysliikenteen pääasiallisiksi kasvusuunniksi ole-
tettiin luode ja koillinen. Nopeat esikaupunkiradat 
todettiin välttämättömiksi; maanalaisen tai ilmaradan 
mahdollisuus tuotiin esille. Liikenneratkaisu tukeutui  
hierarkiaan, jossa katujen käyttötarkoitus saneli mit-
tasuhteet ja kadunvarren käsittelyn.59 

Aikalaisarvion mukaan suunnitelman kuvat olivat 
niin vaikuttavia, että näyttelyyn tutustunut yleisö 
oli suorastaan ällistynyt.60 Otto-Iivari Meurman ar-
vioi Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmaa tuoreeltaan 
Teknillisessä aikakauslehdessä. Artikkelissa kiinni-
tettiin huomiota asuntokysymyksen ratkaisuun; sen 
sanottiin jatkavan jo olemassa olevaa suuntausta, jon-
ka mukaan työväenasutus laajenisi koilliseen. Vas-
taavasti varakkaiden asuinalue laajenisi luoteeseen 
päin, Töölöön ja sen takana oleville alueille.61 Myös 
H. Parmalan arviossa Helsingin Kaiku -lehdessä pa-
neuduttiin asumisen kysymyksiin. Parmalan mukaan 
asuntokysymys vaati ratkaisua jo miltei kaikissa kan-
sankerroksissa ja Saarisen suunnitelma pyrki vas-
taamaan tähän ongelmaan. Parmala arveli Saarisen 
suunnitelman viitoittavan tietä kohti onnellisempaa 
asuntokulttuuria.62 Kaikki arviot eivät kuitenkaan ol-
leet varauksettoman positiivisia; muun muassa Valter 
Thomé piti negatiivisena sitä, että tilaajan lähtökohdat 
olivat sitoneet suunnittelijan käsiä63. Yleisesti suunni-
telmaa pidettiin sekä taideteoksena että huomattavana 
kunnallispoliittisena julkaisuna.64 Suunnitelmaa esi-
teltiin myös kansainvälisissä lehdissä, ainakin tans-
kalaisessa, saksalaisessa ja hollantilaisessa;65 lisäksi 
työ oli näytteillä kesällä 1923 Göteborgin kaupunki-
suunnittelunäyttelyssä 66. 

Pro Helsingfors: seudullinen suunnittelu 

Kolmisen vuotta Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman 
esittämisen jälkeen valmistui Pro Helsingfors -suun-
nitelma. Suunnitelman tilasi tälläkin kertaa yksityi-
nen taho, liikemies Julius Tallberg. Sen alkusysä-
yksenä on arveltu olleen Tallbergin ajatus siitä, että 
Töölönlahti pitäisi täyttää ja rautatieasema siirtää 
pohjoisemmaksi Pasilaan. Näin olisi saatu kaupungin 
keskeisille alueille uutta tonttimaata liikekeskustan 
laajentumistarpeisiin.67 Saarinen on kertonut suhtau-

tuneensa ensin ajatukseen epäillen, mutta myöhem-
min vakuuttuneensa idean kehityskelpoisuudesta68.

Eliel Saarisen, Einar Sjöströmin ja Bertel Jungin yh-
dessä aloittaman suunnittelutyön oli tarkoitus kes-
kittyä vain kaupungin keskustaan liittyviin osiin. 
Työ kuitenkin laajeni niin, ettei se ehtinyt valmistua 
Tallbergin 60-vuotispäiville toukokuussa 1917. Kan-
salaissodan aika esti työryhmän yhteiset tapaamiset, 
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ja Eliel Saarinen saattoi työn loppuun yksin. Suunni-
telman perimmäisenä tarkoituksena oli “herättää mie-
lenkiintoa suurten suuntaviivojen selvittämiseen”. 
Tekstiosuuden kirjoittaneen Jungin mukaan seudulli-
nen näkökulma oli erityisen tärkeä, oli kiinnitettävä 
huomiota “yksityisiin esiseutuihin”, jotka olivat jää-
neet virallisilta suunnitteluorganisaatioilta huomaa-
matta.69

Ajatukset aseman siirrosta ja Töölönlahden täyttä-
misestä esitettiin Saarisen piirtämässä, keskustasta 
pohjoiseen katsovassa lintuperspektiivikuvassa, jos-
sa kuvapinnan keskiössä oli monumentaalinen uusi 
pääkatu. Keskustan liikenneratkaisujen lisäksi suun-
nitelmassa pohdittiin koko kaupungin kokonaisuutta. 
Munkkiniemi-Haaga-kirjassa esitetty Suur-Helsingin 
asemakaava oli laajentunut seudulliseksi tarkasteluk-
si, joka heijasteli Ebenezer Howardin hahmotteleman 
social city -kaavion mukaista kaupunkirakennetta70. 

Howardin kaaviossa keskuskaupunkia ympäröi kuu-
den tytärkaupungin kehä. Tytärkaupungit olivat yhtey- 
dessä sekä toisiinsa että keskuskaupunkiin nopeiden 
ratayhteyksien avulla71. Tällaisen kaupunkiseudun 
asukkaalla oli siis käytössään jonkinlaisen polysent-
risen verkoston edut. Tytärkaupungeilla oli kullakin 
oma luonteensa ja niiden väestömäärä oli kontrolloitu 
Howardin puutarhakaupunkeja koskevien periaattei-
den mukaisesti.72 Howardin puutarhakaupunkiaja-
tus oli laajalti tunnettu, mutta asiantuntijatkin olivat 
usein kiinnostuneempia yksityiskohdista kuin niiden 
takana olevasta kokonaisuudesta73. Unwinin ja Par-
kerin sovellukset Howardin kaaviosta värittivät käsi-
tystä puutarhakaupungista, vaikka Howardin idea ei 
ollut sidoksissa tietynlaiseen arkkitehtuuriin, ja hänen 
kaavionsa alueiden järjestelyistäkin olivat olleet vain 
kaavioita. Howardin yksittäistä puutarhakaupunkia 
koskevat periaatteet saatettiin unohtaa, puhumatta-
kaan siitä seudullisesta kokonaisuudesta, johon yk-
sittäisen puutarhakaupungin oli ajateltu social city 
-kaaviossa kuuluvan. Puutarhakaupunkeja (garden 
city) ei pian enää erotettu puutarhalähiöistä (garden 
suburb).74

Saarisen puutarhakaupunkitulkinta ammensi itse alku-
peräisestä ideasta, ei vain sen markkinointikelpoisista 
sovelluksista. Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman se-
lostuksessa oli esitelty Howardin puutarhakaupungin 
erityispiirteitä (joita olivat esimerkiksi maaseudun ja 
kaupungin hyvien puolien yhdistäminen, maan ar-
vonnousun hyöty yhteisölle, kaupunkia ympäröivä 
maaseutuvyöhyke, osittainen työpaikkaomavaraisuus 
ja rajoitettu asukasluku). Gustaf Strengellin selostus-
tekstissä hyödynnettiin Hampstead Garden Suburbiin 
tehtyä matkaa. Strengellin Arkitekten-lehteen kirjoit-
tamaan matkakuvaukseen sisältyi kertomus junamat-
kasta keskustasta esikaupunkiin – esimerkki ei siis 
rajoittunut vain visuaalisiin mielikuviin, vaan puu-

tarhakaupungin liikenneyhteyksiä pidettiin tärkeinä.75 
Pro Helsingfors -suunnitelmassa kokonaisuuden osat 
oli sidottu toisiinsa tehokkaan rataverkoston avulla, 
joka oli ollut myös Howardin kaupunkikaaviossa 
keskeisessä roolissa. Asutusta oli esitetty sekä kanta-
kaupunkiin että sitä ympäröiviin tytärkaupunkeihin.  
Rengasrata yhdisti esikaupunkeja toisiinsa, keskus-
taan pääsi esikaupunkiratoja pitkin. Tytärkaupunkien 
ja keskustan välisten yhteyksien kuvailussa ratoja eh-
dotettiin rakennetuilla alueilla “tunneli- taikka ilma-
radoiksi”.76 Suunnitelman julkistamisen aikoihin ei 
liikenne pääkaupungissa ollut sitä luokkaa, että sen 
esittämät liikenneratkaisut olisivat olleet lähivuosina 
tarpeen. Suunnitelmassa pyrittiinkin juuri sellaiseen 
kaukonäköisyyteen, jota Saarisen itse myöhemmin 
vuonna 1931 peräänkuulutti: tarvittiin “kykyä nos-
tautua jokapäiväistä tasoa korkeammalle, ymmärtää 
kehitystä ja kehityksen kulkua ja sen mukaan ohjata 
toimenpiteensä. Kaukonäköisyys on sukua taiteel-
lisen mielikuvituksen kanssa, mutta pysyttäytyy aina 
vankalla todellisella pohjalla.”77

Bertel Jung korosti Pro Helsingfors -suunnitelman se-
lostuksessa kokonaisuutta tutkivaa ja kaukonäköistä 
suunnitteluotetta, mutta tiesi jo etukäteen sen saavan 
arvostelua osakseen. Jungin frustraatiot ovat luetta-
vissa tekstistä: 

“Tuleeko tämä suurisuuntainen aate ainoastaan 
jäämään paperille ja kaupungin asemakaava, kuten 
tähän saakka, vaivalloisesti rämpimään eteenpäin 
pitkin rinteitä ja mäkiä, arasti välttäen pienempiäkin 
esteitä ja nöyrästi kumartuen päivän nuhjustelun ja 
kompromissien edessä, jotka tekevät mahdottomaksi 
ne suuret voitot, mitkä huominen päivä viskaisi meille 
kuin kypsät hedelmät jos me nyt rohkeina olisimme 
valmiit tekemään päätöksen? Muuta tuskin voi otak-
sua.  Kuivanselvästi ja kylmästi tullaan “pätevillä syil- 
lä” repimään rikki ja hajalleen tässä esitetyt motii-
vit. “Kauniita unia ja fanttasiioja!” On niin helppo 
suoriutua ihmisistä tällä halvalla kiitoksella. Niillä 
sanoilla on tässä maailmassa paljon tapettu.”78

Aikalaisarviot olivat ristiriitaisia. Suunnitelma herät-
ti runsaasti huomiota, mutta se oli myös “loukannut 
ja suututtanut” ihmisiä79. Valtion rautateiden kanta 
kalliiseen aseman siirtoon oli kielteinen80. Arkki-
tehditkin kritisoivat suunnitelmaa; lehdissä esiintyi 
sellaisia sanoja kuin “fantasia” ja “väkevöityä mie-
likuvitusta”, mutta suunnitelmaa myös kiiteltiin kau-
konäköisyydestä81.  Carolus Lindberg puolsi Saarisen 
maankäyttöratkaisuja Arkitekten-lehdessä ja oli Töö-
lönlahden täyttämisen ja tavaraliikenteen siirtämisen 
kannalla. Lindberg kuvasi arviossaan suunnitelman 
detaljeja, mutta totesi lopuksi suurten linjojen olevan 
suunnitelman merkittävä osa: ne säilyisivät yksityis-
kohtien muuttuessa. Lindberg oli oikeassa. Kaupun-
kirakenteen kysymyksiä ei Lindbergin artikkelissa 
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kuitenkaan juuri käsitelty eikä artikkelin kuvituskaan 
tuonut niitä esiin, vaikka Lindberg oli ymmärtänyt 
suunnitelman tärkeimmän annin olevan kokonaisuu-
den hahmottelussa.82

Suunnitelman valmistumisen jälkeen Julius Tallberg 
lahjoitti sen vuonna 1918 perustamalleen säätiölle, 
joka puolestaan lahjoitti sen Helsingin kaupungin-
valtuustolle83. Vuonna 1919 Tallberg ehdotti, että 
kaupunki, valtio ja yksityinen taho perustaisivat yh-
dessä yhtiön Pro Helsingfors -suunnitelman toteut-
tamiseksi. Kaupunki suhtautui asiaan myönteisesti, 
mutta hanke kuivui kokoon Julius Tallbergin kuoltua 
vuonna 1921.84 Suunnitelmasta keskusteltiin vielä 
1930-luvulla. Gustaf Strengell kutsui suunnitelmaa 
tuolloin kaukonäköiseksi katusuunnitelmaksi auton 
aikakautta varten.85 P.E. Blomstedtin puolestaan kriti-
soi Helsinki-artikkeleissaan yksityiskohtia kuten ase-
man siirtoa ja Töölönlahden täyttämistä, sen lisäksi 
hän näki kasvusuunniksi idän ja lännen pohjoiseen 
suuntautuvan kiilan sijaan. Blomstedt oli funktiona-
lismin kaupunkisuunnittelun johtava suomalainen 
teoreetikko ja hänen ajatuksensa saivat kannatusta 
arkkitehtikunnan piirissä.86  

Pro Helsingfors -suunnitelman kriittisimmät kom-
mentit ja arviot keskittyivät keskustan järjestelyihin, 
siis niihin konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin ase-
man siirrosta ja Töölönlahden täyttämisestä, jotka 
olivat olleet suunnittelun aloittamisen kimmokkeina. 
Suunnitelman kaupunkirakennetta korkeintaan sivut-
tiin aikalaiskommenteissa. Detaljeihin oli helpompi 
tarttua kuin kokonaisuuteen, joka todettiin “liian suu-
renmoiseksi”87. Saarinen itse totesi 1930-luvun alussa 
Helsingin asemakaavakysymyksiä käsittelevässä lau-
sunnossaan, että “yksityiskohdat joutuivat etualalle, 
asemakaavan kokonaisuus sivuseikaksi”88. Saarisen 
kokonaisuuteen kuului kaupungin elimistöllinen yh-
tenäisyys biologisin analogioin kuvattuna; ainoakaan 
molekyyli tai elin ei tässä kokonaisuudessa saanut 
olla esteenä, niin että olisi aiheuttanut kokonaisuu-
den kuihtumisen89 – siis vaikeuttanut tulevaisuuteen 
tähtäävää suunnittelua. Suunnitelman keskeinen 
tarkoitus oli ollut kuvata järjestelmä, jonka avul-
la kaupungin tulevaa kehitystä voisi hahmotella90. 
Kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua pääkaupun-
kiseudun huomattiin kaipaavan senkin jälkeen, kun 
Saarisen suunnitelman yksityiskohtia ei enää pidetty 
ajankohtaisina.91 Pro Helsingfors -suunnitelma ei sel-
laisenaan toteutunut, mutta sen esittämä kasvumallin 
periaate toimi Helsingin suunnittelun ohjeena vuosi-
kymmeniä92. 

(8) Ebenezer Howard: Social City -kaavio (1889). Howardin 
kaavio vaikutti Eliel Saarisen orgaanisen desentralisaation taus-
talla. Sen vaikutus oli nähtävissä jo Pro Helsingfors-suunnitel-
man seudullisessa rakenteessa.  

(9) Eliel Saarinen. Pro Helsingfors (1918). KUVA ON POISTET-
TU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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Kaupunkivisioiden merkitys

Saarisen Helsinki ja  
Burnhamin Chicago
Saarisen Helsinki-suunnitelmien tapaisia laajoja kau-
punkisuunnitelmia laadittiin 1800- ja 1900-luvun 
vaihteen molemmin puolin. Kokonaistaideteokseksi 
käsitettyä kaupunkia saattoi ihailla vaikuttavissa vi-
sioissa, jotka kertovat yhtä paljon tarpeesta katsoa 
kaupunkien mahdolliseen tulevaisuuteen kuin suun-
nittelijoiden halusta hallita suuria kokonaisuuksia.  
Tällaisia visioita olivat muun muassa Otto Wagnerin 
Wien-suunnitelmat (1893 ja 1911) ja Daniel Burn-
hamin Chicago-suunnitelma (1909). Molempien on 
nähty vaikuttaneen Saarisen Helsinki-suunnitelmien 
kaupunkikuvaan93. Olen keskittynyt tässä tutkimuk-
sessa vertailemaan Saarisen suunnitelmia erityises-
ti Burnhamin suunnitelmaan, josta Saarinen on itse 
kertonut olleensa kaupunkisuunnittelijana tietoinen 
jo paljon ennen Amerikkaan muuttoaan. Hän kehui 
suunnitelmaa, mutta kritisoi sitä, että se ei ottanut 
huomioon amerikkalaisen kaupungin uutta vertikaa-
lisuutta.94 On arveltu Saarisen nähneen Burnhamin 
suunnitelmassa pyrkimyksen samanlaiseen kokoa-
vaan järjestykseen, jota itsekin tavoitteli kaupunki-
visioissaan95. Suunnitelmaan tutustuminen toi ame-
rikkalaisen kaupunkisuunnittelun erityiskysymykset 
Saarisen tietoisuuteen.

Eurooppalaiset vaikutteet olivat luonnollisia, Saari-
nen matkusteli Manner-Euroopassa96 ja todennäköi-
sesti tutustui myös huomattavista kaupunkisuunnitte-
lunäyttelyistä julkaistuun materiaaliin97. Näyttelyjen 
ja julkaisujen avulla Euroopassa saatiin tietoa myös 
amerikkalaisista kaupunkisuunnitelmista. Daniel 
Burnhamin ja Edward Bennettin The Plan of Chicago 
julkaistiin vuonna 1909. Suunnitelma esiteltiin Town 
Planning Conference -kokouksessa Lontoossa vuon-
na 191098, ja samana vuonna Saarinen aloitti Munkki-
niemi-Haagan suunnittelun99.  Chicagon suunnitelma 
oli ilmestyessään uutta Yhdysvalloissa sekä laajuu-
deltaan että visuaalisuudeltaan. Työ ei ollut vain yh-
den arkkitehdin visio, vaan sitä oli tekemässä joukko 
eri alojen ammattilaisia, jotka halusivat osallistua ko-
tikaupunkinsa tulevaisuuden suunnitteluun. Burnha-
min Chicago Plania pidettiin merkittävänä; erityisesti 
amerikkalaiset korostivat sen vaikuttavuutta100. Suun-
nitelmasta koottiin kaupunkisuunnittelukysymyksiä 
pohtiva kirja101, jota levitettiin myös Eurooppaan102. 
Suunnitelma tunnettiinkin pian Euroopassa, ja sil-
lä oli vaikutusta myös Eliel Saarisen Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelmaan103. 

1900-luvun alun kaupunkisuunnitelmien kuva-aineis-
to kertoo visuaalisen esityksen korostamisesta. Tämä 
on hyvin nähtävissä Chicago Planin kohdalla. Alku-
peräinen Chicago Plan sisälsi 142 kuvaa, joista 81 oli 
historiallisia dokumentteja (valokuvia, karttoja, suun-
nitelmia, perspektiivikuvia, diagrammeja)104. Munk-
kiniemi-Haaga-suunnitelman selostuksessa oli kuvia 
135 kappaletta105. Molemmilla suunnitelmilla pyrit-
tiin yleisön valistamiseen. Suunnitelmia selostavat 
kirjat tekivät suunnittelukysymyksiä ymmärrettäviksi 
ja alkoivat historiakatsauksilla106. Lukijat pyrittiin va-
kuuttamaan suunnitelmien tarpeellisuudesta. Teosten 
oppikirjamaisuus oli yhteydessä niiden markkinoin-
tiin; Chicagossa jopa koululaisia valistettiin tulevai-
suuden kaupunkivision merkityksestä107. 

Burnhamin suunnitelman herättämä kiinnostus ei 
johtunut pelkästään sen yksityiskohtaisuudesta ja 
komeista perspektiivikuvista. Huomionarvoisia oli-
vat myös sen alulle pano, rahoitus ja levitys: kaikki 
tapahtui yksityisen sektorin toimesta.108 Commercial 
Club of Chicago tilasi työn, jonka valmistumisen 
jälkeen perustettiin erityinen Chicago Plan Commis-
sion edesauttamaan sen markkinointia ja toteutusta109. 
Herättämänsä positiivisen huomion lisäksi suunni-
telma sai myös kritiikkiä. Päättäjiä arvosteltiin siitä, 
että suunnitelmaan suhtauduttiin liian kunnioittavasti. 
Sanottiin sen vaativan jatkuvaa arviointia muuttuvien 
olosuhteiden vuoksi. Mel Scott on kutsunut suunni-
telmaa aristokraattiseksi liike-elämän metropoliksi ja 
moittinut sitä inhimillisten perustarpeiden unohtami-
sesta.110 Chicagon pormestari oli kuitenkin ymmär-
tänyt suunnitelman tarkoituksen kirjoittaessaan työn 
valmistumisvaiheessa positiiviseen sävyyn kaupunki-
kehityksen suuntaviivoja hahmottelevasta suunnitel-
masta. Hän sanoi sen olevan mahdollisuuksia esittele-
vä ehdotus, ei sellaisenaan hyväksyttävä tai hylättävä 
“hard and fast plan”; näkökulmakin oli kauas 50–100 
vuoden päähän111. Burnhamin suunnitelma oli kau-
pungin tulevaisuutta pohtiva visio – kuten Munkki-
niemi-Haaga-suunnitelmakin. 

Burnhamin Chicagon ja Saarisen Helsingin välillä on 
mainittu yhtäläisyyksinä muun muassa kortteliraken-
ne, monumentaaliset bulevardit ja “kaupunki organis-
mina” -kielikuva, mutta nämä vaikutteet saattoivat 
tulla muitakin reittejä112. Molemmat arkkitehdit mat-
kustelivat Euroopassa – vaikutteiden hakeminen tällä 
tavoin oli osa arkkitehdin yleissivistystä113. Liikenne 
oli tärkeä lähtökohta molemmissa suunnitelmissa, 
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sekä 1900-luvun alun Yhdysvalloissa että Suomessa 
muutamia vuosia myöhemmin. Tulevaisuuteen kat-
sova suunnittelija otti huomioon autojen kasvavan 
merkityksen. Kasvuennusteet olivat tärkeässä roo-
lissa molemmissa suunnitelmia selostavissa kirjois-
sa.114 Suunnitelmissa käytettiin selkeää katuhierarki-
aa; tarpeet sanelivat katuleveyksiä.115 Spekulatiivista 
maankäyttöä kritisoitiin howardilaisessa hengessä116. 
Kokonaisuuden ja osien välistä harmonista suhdet-
ta korostettiin. Pittoreski saksalaistyylinen kaupun-
kisuojelu (Sitte) ja ranskalainen kaupunkikudosta 
leikkaava monumentaalisuus (Haussmann) todettiin 
molemmat käyttökelpoisiksi suunnittelussa117. Kirjo-
jen rakenne oli samankaltainen, jopa suunnitelmien 
toteutuksen mahdollisuuksia arvioivat lakimiehen 
tekstit löytyvät kummankin kirjan lopusta. 

Yhtäläisyyksien lisäksi suunnitelmissa oli selkeitä 
eroja. Molemmat olivat kiinni omassa ajassaan ja 
koskivat tiettyä kaupunkia, jonka erityispiirteet antoi-
vat lähtökohdat suunnittelulle. Kaupunkien katuver-
kostot olivat erilaiset. Chicagossa oli amerikkalaisille 
kaupungeille tyypillinen ruutukaava, jota Burnhamin 
suunnitelmassa jäsennettiin leikkaavilla diagonaa-
likaduilla. Saarinen suunnitteli kasvavaa kaupun-
kia, ja toimeksiantajan intresseissä oli asuinalueiden 
suunnittelu hankituille maa-alueille. Saarinen pohti 

asuntokysymystä ja esitteli yksityiskohtaisen asunto-
mallikuvaston. Burnham sen sijaan oli saanut toimek-
siantonsa liikekeskustan kehityksestä kiinnostuneilta 
liikemiehiltä. Hän suunnitteli kaupungin keskustaa 
ja kaupunkikokonaisuutta eivätkä asuntokysymykset 
olleet etusijalla. 

Suunnitelmien toteutuksesta ja  
vaikutuksesta
Kun Eliel Saarinen saapui Chicagoon ensimmäistä 
kertaa vuonna 1923, hän hämmästyi havaitessaan, et-
tei Daniel Burnhamin ideoita ollut vielä toteutettu.118 
Saarinen lienee muistellut omienkin suunnitelmien-
sa kohtaloa kirjoittaessaan, että Chicago Plania oli 
kohdannut sama kuin monia muita kauniita unelmia 
siihen aikaan; suunnitelmien toteutusta viivytettiin 
kunnes oli liian myöhäistä, tai sitten niiden suuren-
moisuus ja kauneus oli niin häkellyttävää, ettei niiden 
toteutumiseen vain jaksanut uskoa.119 Sekä Burnha-
min Chicago-suunnitelmaa että Saarisen Helsinki-vi-
sioita kutsuttiin liian laaja-alaisiksi ja kunnianhimoi-
siksi. Burnhamin suunnitelmastakin toteutettiin vain 
pieniä osia, vaikka markkinointiin panostettiin pal-
jon. Chicagossa suunnitelmaa esiteltiin kansalaisille 
luentojen, elokuvien, koulukirjojen ja esitteiden avul-

(10) Burnham & Bennett: Plan of Chicago (1909). Suunnitelmaan kuului perspektiivikuvia, liikenne-
karttoja, asemapiirroksia ja alueleikkauksia.  Keskusalueen asemapiirros (kuvassa on osa siitä) oli 
hybridipiirros, jossa esitettiin myös rakennusten sisätiloja. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA 
TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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la. Näin suurta markkinointikoneistoa ei Helsingissä 
saatu aikaan – tilaajan idea suunnitelman toteutusta 
edistävästä yhtiöstä ei toteutunut. Huonon ajankoh-
dan on nähty olleen yksi syy suunnitelmien toteutuk-
sen hiipumiseen.120

Suunnitelmien vaikutus oli kuitenkin niistä toteutet-
tuja fragmentteja laajempi. Molemmat olivat visioita 
kaupunkien tulevista mahdollisuuksista. Chicago Pla-
nilla on todettu kaksi funktiota. Toinen oli tekninen, 
se tuki suunnitelman yhtenäisyyttä ja määritteli sen 
elementtien mittakaavan. Suunnitelma antoi pohjan 
paikallisille tulkinnoille, olosuhteista riippuvat yksi-
tyiskohdat oli tarkoitus ratkaista toteutusvaiheessa. 
Toinen funktio oli ideologinen. Suunnitelma oli pape-
rille hahmoteltu tuote, jonka avulla ihmiset voitaisiin 
vakuuttaa sen tarpeellisuudesta ja mobilisoida toteu-
tuksen taakse.121 Todellisuutta muistuttavat perspek-
tiivikuvat olivat tehokkaita suunnitelmien markkinoi-
misessa122. Ideologinen funktio ilmeni komeasti sekä 
Burnhamin että Saarisen suunnitelmien perspektiivi-
kuvissa.

Molemmat funktiot sopivat Saarisen Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelman tulkintaan. Suunnitelman kritii-
kissä on usein korostettu teknistä funktiota123, mutta 
suunnitelman visuaalinen presentaatio on sopusoin-
nussa ideologisen funktion ajatuksen kanssa. Tätä 
tulkintaa tukee myös suunnitelman johdanto, jossa 
todettiin suunnitelman tarkoitukseksi yleisön mie-
lenkiinnon herättäminen. Sekä Munkkiniemi-Haa-
ga- että Pro Helsingfors  -suunnitelmat olivat mah-
dollisuuksiin inspiroivia visioita, joiden tarkoitus oli 
vakuuttaa ihmiset esitetyn järjestyksen ja kauneuden 
ideasta124. Yksityiskohtien toteutuminen sellaisenaan 
oli sivuseikka, aika ja todellisuus muuttaisivat niitä 
joka tapauksessa. Ideologista funktiota korostavassa 
tulkinnassa kytkös todelliseen kaavoitusprosessiin jää 
löyhäksi. Suunnitelman toteuttaminen ei ole enää vi-
sionäärin tehtävä. Kaupunkien rakentuminen on jat-
kuvasti päivittyvä prosessi.

Urbaanien prosessien vaiheittaiseen luonteeseen ei 
sovi mahtipontisten laajojen visioiden toteuttaminen 
– niissä on harvoin kyetty ottamaan kaikki urbaanin 
yhtälön muuttujat huomioon. Visioilla on kuitenkin 
merkityksensä mahdollisuuksien osoittajina. Tällais-
ten visioiden rooli ei ole vakio. Ne muuttuvat ajan 
kuluessa kuten todellinen kaupunkikin tekee. Cons-
tantinos Doxiadiksen mukaan utopioita tarvitaan125. 
Kollektiivinen, urbaanin mittakaavan unelmointi on 
yhtä tarpeellista kuin se on yksilöllisellä tasollakin. 
David Pinder sanoo utooppista urbanismia tarvitta-
van, koska sen avulla voidaan kehittää kriittisiä nä-
kökulmia kaupunkikysymyksiin.126 Burnhamin Chi-
cago-suunnitelmaa ja Saarisen Helsinki-suunnitelmia 
voi tulkita utooppisen urbanismin näkökulmasta kes-
kustelun avaajina ja mahdollisuuksien esille tuojina. 

Saarisen suunnitelmista erityisesti Munkkiniemi-
Haagaa koskenut työ oli visuaalisessa vaikuttavuu-
dessaan huomattava.127 

Saarisen suunnitelmien utooppiseen urbanismiin ei 
aikalaisarvioissa tai myöhemmissäkään arvioissa 
juuri puututtu, ne keskittyivät pääasiassa suunnitel-
mien toteutumisen arviointiin. Saarisen 50-vuotis-
päivän yhteydessä julkaistujen ylistävien arvioiden 
joukossa muisteltiin Saarisen Suur-Helsingin suun-
nitelman kritiikkiä. Se oli saanut aikanaan osakseen 
“pikkumaista arvostelua, liian aikaista hymyilyä ja 
olan kohautusta”128. Myöhemmissä arvioissa harmi-
teltiin menetettyjä mahdollisuuksia, mutta yleisesti 
arveltiin suunnitelman olleen liian “suurisuuntai-
nen” toteutettavaksi129. O-I. Meurmankaan ei puhu-
nut Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman ideologisesta 
funktiosta mitään todetessaan 1980-luvun alussa, että 
suunnitelmasta oli toteutettu lähinnä Munkkiniemen 
puistotie130. Kirmo Mikkolan mukaan suunnitelmasta 
toteutui Munkkiniemen puistotien ja Laajalahdentien 
kaakkoispuolen katuverkko ja sen länsipuolen huvi-
la-alue, rakennuksista Hollantilaisentien rivitalot ja 
Munkkiniemen pensionaatti; muilta osin sekä katu-
verkko että rakennustapa poikkesivat täysin Saarisen 
suunnitelmasta131. 

Muita positiivisemman arvion suunnitelman toteu-
tumisesta on antanut Marika Hausen, jonka mukaan 
Munkkiniemeä kehitettiin Saarisen suunnitelman 
pohjalta, vaikka alueen arkkitehtuuri olikin toisenlais-
ta132. Hausenin arviossa näkyy ideologisen funktion 
ymmärrystä. Nykyisin Munkkiniemen alueelle tulija 
saa nauttia vaihtelevista näkymistä, monumentaalisen 
ja pittoreskin rinnakkaiselosta. Suunniteltu puistobu-
levardikin on olemassa. Saarisen visiot vaikuttivat 
Helsingin suunnitteluun133, ja ne tulevat yhä ajoittain 
esiin, kun keskustellaan Helsingin keskustan suun-
nittelusta134. Visioiden kuvallinen tarina on kerännyt 
useita päällekkäisiä uusia kerroksia, mutta vuosien 
1915 (Munkkiniemi-Haaga) ja 1918 (Pro Helsing-
fors) kuvat ovat edelleen osa kaupungin muistia, kuin 
vaihtoehtoista historiaa. 

Yhden Saarisen Helsinki-suunnitelmien kriitikon 
mukaan arkkitehti ei saisi suunnitella sellaista, jota 
ei yhden sukupolven aikana voi toteuttaa135. Tällaiset 
kriitikot jättävät suunnitelmien ideologisen funktion 
huomiotta. On eri asia etsiikö suunnitelmasta jotain, 
joka pitää toteuttaa, vai jotain, jonka toteuttaminen 
olisi mahdollista. Ideologinen funktio liittyy suun-
nittelutahtoon, johon visioilla pyritään vaikuttamaan. 
Visioissa kohdataan tuntemattoman tulevaisuuden 
haasteet. Eliel Saarinen ilmaisi asian näin kuvates-
saan Chicago Lake Front -suunnitelmaansa vuonna 
1923: “En ole esittänyt suunnitelmaa joka tullaan 
toteuttamaan, vaan suunnitelman joka voitaisiin to-
teuttaa”.136 
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KAUPUNKI ALKAA KODISTA

Asuntokysymys 1900-luvun alussa 

Kodin merkitys ja kokonaistaideteos
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa Eliel Saarinen 
paneutui kokonaisen kaupungin tarkastelun lisäksi 
arkkitehteja 1800-luvun loppupuolelta puhuttanee-
seen asuntokysymykseen. Kodin merkitys oli noussut 
keskeiseksi 1800-luvun toisen puoliskon yhteiskun-
tapoliittisessa ajattelussa137. Kaupunkien rajojen ul-
kopuolelle noussut vähävaraisten asutus oli laajentu-
nut 1800-luvun lopulla myös Suomessa, ja se alettiin 
nähdä ongelmaksi. Esikaupunkialueita kuvattiin ne-
gatiivisin sanoin, muun muassa Tampereen Kyttälää 
kutsuttiin “varkaiden, veijareiden ja irtolaisten tyys-
sijaksi”.138 Tällaisia paikkoja ei pidetty hyvänä kas-
vuympäristönä, ja perättiin toimenpiteitä kunnollisten 
kotiolojen saamiseksi kaikille. Hyvät kodit nähtiin 
hyvän yhteiskunnan edellytykseksi. Muuten oli vaa-
rana, että moni joutuisi huonojen kotiolojen vuoksi 
yhteiskunnan hoitotoimenpiteiden alaiseksi139.

Yhteiskuntapoliittinen keskustelu heijastui arkkiteh-
tien opetukseen.  Vuosina 1879–1910 Polyteknillisen 
opiston (vuodesta 1908 Teknillinen korkeakoulu) 
opettajana toiminut Gustaf Nyström140 oli luennois-
saan erityisesti korostanut kodin merkitystä ihmisille. 
Nyström antoi myös käytännöllisiä ohjeita suunnit-
teluun. Asunto oli ihmisen jokapäiväisen elämän ta-
pahtumapaikkoja, siellä elettiin perhe-elämää ja kas-
vatettiin lapsia. Asunnoista saattoi päätellä ihmisten 
elinolosuhteet, taloudelliset saavutukset, kulttuurisen 
tilan ja yksilölliset piirteetkin. Nyström korosti myös 
yhtenäisyyttä asuntoarkkitehtuurissa.141 

Eliel Saarinen oli opettajansa esimerkin mukaisesti 
kiinnostunut kotien merkityksestä ihmisille. Munk-
kiniemi-Haaga-suunnitelmassaan hän esitti asumis-
vaihtoehtoja kaikille sosiaaliluokille varakkaista 
työväestöön. Tätä ennen hän oli jo suunnitellut ker-
rostaloja ja kartanoita. Erityisesti kokonaistaideteok-
siksi suunnitellut ylemmän keskiluokan kodit olivat 
olleet vaativia toimeksiantoja, joissa tilojen lisäksi 
arkkitehdin pohdittavana olivat kalustus ja väritys 
pienimpiä yksityiskohtia myöten142. Suunnitellun in-
teriöörin tunnelmaa havainnollistavat sisäperspektii-
vikuvat olivat paitsi arkkitehdin työn apuvälineitä, 
myös sopivia työn markkinointiin.143 Kuvissa näkyvä 
kokonaistaideteosajatus sai paljon huomiota 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa, ja asuntojen interiöörikuvat 
levisivät nopeasti laajalle.144 Gesellius, Lindgren ja 
Saarisen töitä julkaistiin myös ulkomaisissa lehdis-
sä145. 

Ympäristön esteettinen merkitys korostui, kun suun-
nitteluun otettiin Gesamtkunstwerk-ajatuksen mu-
kaisesti mukaan monta mittakaavatasoa. Gustaf  
Strengell kiteytti näitä mittakaavatasoja 1920-luvulla 
kirjoittamaansa kirjasarjaan, joka alkoi kaupungista. 
Kaupunki taideluomana omistettiin Eliel Saarisel-
le146. Sarjaan kuuluivat myös kirjat Rakennus taide-
luomana ja Koti taideluomana. Kirjojen tarkoitusta 
Strengell luonnehti taiteellis-opettavaiseksi ja neuvoa 
antavaksi. Koteja käsittelevä kirja pyrki konkreetti-
sesti neuvomaan sisustusasioissa, kaupunkien koh-
dalla opetettiin lukijaa katsomaan ja ymmärtämään 
kaupunkia. Strengellin kaupunkikirjan ilmestymisen 
jälkeen Arkkitehti-lehdessä julkaistussa arvostelussa 

(11) Työväenasumisen malleja: Arabian porsliinitehtaan työ- 
väenasuntojen piirroksia julkaistiin Teollisuuslehdessä 1887. 
Asunnot ovat esimerkkejä kytketystä talotyypistä, jonka esikuvat 
löytyvät kasarmirakentamisesta. Sanaa vuokrakasarmi käytet-
tiinkin puhuttaessa työväenasunnoista. 
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kiinnitettiin huomiota juuri teoksen yleisöä sivistä-
vään merkitykseen. Artikkelissa esiteltiin valistuskei-
noina arkkitehtuurin sisällyttäminen niin alkeis- kuin 
korkeakouluopintoihinkin sekä aiheen popularisointi 
luentojen, näyttelyjen ja sanomalehtikirjoittelun avul-
la. Valistuksen todettiin olevan mahdollista ihmisen 
omassa elinpiirissä kodista alkaen.147 Pedagoginen 
valistustehtävä oli osa kokonaistaideteosajatusta: elä-
män läpäisevä taide kuului mahdollisuutena kaikille, 
ja sen mahdollisuuden ymmärtämiseksi tarvittiin ope-
tusta. Toisaalta kotien ja kodeissa tapahtuvan elämän 
liittäminen mukaan kokonaistaideteosajatukseen toi 
sen lähelle tavallista ihmistä – ja sitä kautta syntyi 
ajatuksen kritiikkiä. Gesamtkunstwerk-ajatusta ei 
kannatettu varauksettomasti. Idean kriitikot olivat 
sitä mieltä, että kodin sisustukseen ja esineistöön pi-
täisi asukkaan itse saada vaikuttaa, vähitellen esineitä 
keräten148. Muun muassa Sigurd Frosterus tuli tunne-
tuksi kokonaistaideteosajatuksen arvostelijana. Hän 
kutsui joka ainoan objektin suunnittelua diktatorisek-
si ja laskelmoiduksi.149 

Kokonaistaideteossuunnittelulla oli arkkitehtuurissa 
lyhyt kukoistuskausi. Sen ensimmäisenä esimerkkinä 
Suomessa on pidetty Gesellius–Lindgren–Saarisen 
vuonna 1902 valmistunutta Suur-Merijoen kartanoa, 
jossa on jo nähty pyrkimystä samanlaiseen yhtenäi-
seen ympäristön suunnitteluun, josta Eliel Saarinen 
tuli myöhemmin kaupunkisuunnitelmissaan kuu-
luisaksi.150 Suur-Merijoki suunniteltiin asiakkaalle, 
mutta Hvitträsk oli arkkitehtikolmikon oma koti. 
Kokonaistaideteokseen voitiin siellä liittää suunnitte-
lijoiden taidetta luova elämäntapa. Kyseessä oli koti 
taideteoksena.151 Marika Hausen on laajentanut ko-
konaistaideteoksen myös rakennuksen ulkopuolelle: 
kaikki käsitettiin saman kokonaisuuden osiksi, aina 
ympäröivän metsän puista sisustusesineisiin asti. Hän 
on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että taloa ei ra-
kennettu valmiiksi kerralla, vaan se kasvoi asukkait-
tensa myötä. Kokonaistaideteoksen luomisprosessi 
jatkui.152 

(12) Munkkiniemi-Haagan työväenasuntoja, perspektiivikuva (1915). KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUS-
SYISTÄ.
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Ensimmäinen yleinen asuntokongressi
Asuntokysymys oli yleiseurooppalainen ongelma. Se 
koski kaikkia teollistuneita maita, joissa kaupungit 
olivat kasvaneet nopeasti. Asuntopula vaivasi erityi-
sesti vähävaraisia.153 Työväestö kärsi ongelmasta eni-
ten Suomessakin154. Asunnot olivat pieniä ja monien 
jakamat yhteistilat nähtiin ongelmallisiksi.155 Aihees-
ta keskusteltiin vuonna 1917 Helsingissä järjestetys-
sä Suomen ensimmäisessä yleisessä asuntokongres-
sissa. Kongressin järjesti Yhdistys yleishyödyllisen 
rakentamistoiminnan edistämiseksi156, ja Otto-Iivari 
Meurman oli mukana kongressin yhteydessä pidetyn 
näyttelyn “komisaariona”. Näyttelyn tarkoituksena 
oli luoda katsaus pienten asuntojen suunnittelutilan-
teeseen. Eliel Saarisen pari vuotta aiemmin julkaistu 
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelma oli mukana esi-
teltyjen joukossa.157 Näyttelyssä oli esillä erityisesti 
vähävaraiselle väestölle tarkoitettuja asuntoratkaisu-
ja, joista rivitaloa pidettiin soveliaana työväenasun-
tomuotona ja yhtenä ratkaisuna asuntokysymykseen. 
“Omaa kotia” pidettiin parhaana asumismuotona 
kaikille, niiden vastakohtana mainittiin “vuokraka-
sarmit”.158 Asuntokongressissa näkyi arkkitehtien 

kiinnostus erityisesti asuntokysymykseen159, mutta 
myös koko yhdyskunnan rakentamiseen. Meurmanin 
alustusta kongressissa voi pitää lyhyenä asemakaava-
oppina. Hän kuvaili yleisiä yhdyskunnan suunnitte-
luperiaatteita ja antoi yksityiskohtaisia ohjeita katu-
jen leveyksistä. Alustuksessa oli useita kohtia, jotka 
olivat olleet esillä jo Munkkiniemi-Haaga-suunnitel-
massa160.

Asuntokongressissa peräänkuulutettiin kotien mer-
kitystä viihtyisän perhe-elämän paikkoina. Oman 
kodin kunnossapidon katsottiin tarjoavan työväes-
tölle vapaa-ajan tekemistä ja rauhoittavan mahdol-
lisia kumouksellisia ajatuksia. 1800-luvun lopulla 
vuokra-asuminen oli kaupungeissa yleistä kaikkien 
yhteiskuntaluokkien keskuudessa. Omaa kotia koros-
tettiin, mutta esiintyi myös näkemystä, jonka mukaan 
omistusasuminen rajoittaisi työläisten itsenäisyyttä. 
Se pakotti asumaan samalla paikkakunnalla ja sitoi 
asukkaan pitkään velkasuhteeseen. Oman kodin mer-
kitystä korostava näkemys tuli lopulta kuitenkin val-
litsevaksi.161 Samalla ymmärrettiin, että liian ankaria 
määräyksiä ei asumisen suhteen kannattanut asettaa; 
myös “vuokrakasarmit” – eli 3-6-kerroksiset kivitalot 

(13) Pääasiassa Loja Saarisen tekemä pienoismalli oli yksityiskohtainen ja realistinen rakennusten detaljeja myöten. Ei ihme, että Otto-
Iivari Meurman kuvitteli itsensä autoilemaan mallin kaduille. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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– saattoivat tarjota kelvollisia asuntoja.162 

Tärkeän asuntokysymyksen joutumista taloudellisen 
hyödyn tavoittelun välineeksi paheksuttiin asunto-
kongressissa jyrkästi.163 Pidettiin valitettavana, että 
Helsingin ympärille oli syntynyt esikaupunkialueita, 
jotka saattoivat jatkossa vaikeuttaa kaupungin kehit-
tämispyrkimyksiä. Yksityinen pääoma oli huomannut 
kaupungin rajamaiden arvon keinotteluvälineenä; va-
rakkaat yhtiöt olivat ostaneet maita ja ryhtyneet har-
joittamaan tonttikauppaa. Paheksuttiin “rajattoman 
taloudellisen individualismin” mukaista toimintaa, 
jossa kodit uhkasivat jäädä keinottelun välineiksi. 
Kritiikki kiteytti jo pitkään tiedostetun ongelman 
– yksityisten maayhtiöiden omistamat alueet kau-
pungin ulkopuolella saattoivat rajoittaa kaupungin 
kehittymistä tulevaisuudessa – siihen havahduttu-
aan monet kaupungit ryhtyivätkin tekemään laajoja 
maakauppoja. Ellei kaupunki omistanut maata, sillä 
ei juuri ollut keinoja puuttua esikaupunkialueidensa 
rakennustoimintaan.164 

Kongressin pöytäkirjaan kirjattu keskustelu ei puut-
tunut yhtiöitä koskevaan kritiikkiin.165 Kritiikin voi 
tulkita myös Stenius-yhtiön Munkkiniemi-Haagassa 
harjoittaman toiminnan arvosteluksi. Asuntokongres-
sin oheisnäyttelyn oppaassa oli näyttävästi esillä koko 
sivun kokoinen Stenius-yhtiön mainos, jossa kau-
pattiin tontteja Munkkiniemi-Haagan alueelta. Kon-
gressin osallistujien nimilistassa olivat sekä Stenius-
yhtiön edustaja Sigurd Stenius että Stenius-yhtiön 
osakkeenomistaja ja yhtiön maille kaupungin ulko-
puolelle Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman laatinut 
Eliel Saarinen. Suunnitelmassaan kiinteistökeinotte-
lun tuominnut Saarinen oli samaan aikaan osakkaana 
yhtiössä, joka harjoitti maa- ja kiinteistökauppaa. On 
todettu Saarisen kytkösten liike-elämään herättäneen 
jo aikanaan epäilyjä hänen suunnitelmansa ratkaisu-
jen motiiveista, mutta ristiriitaa on pidetty lähinnä 
näennäisenä.166 Pääkaupunkiseudun rakentumisen 
kuviot olivat 1900-luvun alussa sekoitus yksityisen 
ja julkisen toimijan välistä yhteistyötä. Esimerkiksi 
Bertel Jung oli Helsingin asemakaava-arkkitehtina 
(vuosina 1908–1917) samoihin aikoihin, kun oli 
mukana avustamassa Saarisen yksityiselle tilaajalle 
laatimia Helsinki-suunnitelmia. Lauttasaaren kaa-
voituskin oli yhteistyöprojekti: kun Julius Tallberg ei 
saanut kaupunkia ostamaan aluetta, hän osti sen itse 
ja apulaisasemakaava-arkkitehti Birger Brunila kaa-
voitti sen 1913 huvilakaupungiksi167.   

Suomen ensimmäiseen yleiseen asuntokongressiin 
liittyneen näyttelyn opaskirjasessa esiteltiin erilaisia 
asuntototyyppejä, rivitalojen lisäksi myös erillispien-
taloja, paritaloja, neljän perheen taloja, ja kerrosta-
lotkin mainittiin kaupunkimaisena asumismuotona. 
Erillistä yhden perheen taloa pidettiin ehdottomasti 
parhaana asumismuotona, mutta sen todettiin olevan 

asuntotyypeistä kallein168. Siihen ei tekstissä puutut-
tu, miten kävisi, jos kaikki tosiaan asuisivat yhden 
perheen taloissa.  Kaupunkikielteinen miljöö ei sen-
tään liene ollut Otto-Iivari Meurmanin mielessä, kun 
hän asuntokongressin näyttelyoppaassa pohdiskeli, 
että “nykyisenä kulkuneuvojen kukoistusaikana on 
paras varsinkin työväen asuinalueilla pyrkiä tilavaan, 
matalaan ja laajalle levinneeseen asutustapaan. Oma-
koti on luonnollisesti jokaisen kernainten haluama 
asuinmuoto, joskin se monen on mahdoton toteuttaa. 
Rivitalo- ja kaksoistalotyyppiä käyttäen sitä ehkä kui-
tenkin vielä paljon voidaan edistää”.169 Näistä autoi-
levien työssäkäyvien alueista kaupungin ulkopuolella 
Meurman käytti näyttelyoppaassa nimitystä “siirto-
la”.170 Myös desentralisaatio-sana tuli esiin kongres-
sin puheenvuoroissa. Niissä todettiin, että kaupunkien 
tulisi järjestää liikenneolot sellaisiksi, että asukkaiden 
sijoittuminen kaupunkialueen etäisimpiin osiin mah-
dollistuu. Raitioliikenne liikkumisen muotona lienee 
ollut päällimmäisenä kirjoittajien mielessä.171 Meur-
manin “siirtola”-nimitystä olisi voinut käyttää myös 
Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haagasta. Meurman 
ylisti näyttelyoppaassa Munkkiniemi-Haaga-suunni-
telmaa, ja rivitalosuunnitelmia hän kuvaili yksityis-
kohtaisesti.172 Myös Birger Brunilan kongressissa 
pitämässä alustuspuheenvuorossa Saarisen rivitalot 
tuotiin esille hyvinä esimerkkeinä173. 

Rivitalot keskiluokan asuntotyyppinä 
Siitä huolimatta, että asuntokongressin näyttely eri-
koistui työväenasuntoihin ja kongressin alustuksissa 
viitattiin jo rakennettuihin työväenasuntoihin, yhteyt-
tä olemassa olevien, riviin rakennettujen asuntojen ja 
uudeksi kerrotun rivitalotyypin välillä ei noteerattu. 
Rivitalosta puhuttiin uutena rakennustyyppinä174, joka 
nähtiin yleisesti hyväksi ratkaisuksi asuntopulmaan. 
Samalla kuitenkin huomattiin, että vanhat asenteet 
saattoivat olla esteenä uuden tyypin yleistymiselle.175 
Rivitalojen tulevaisuuden nähtiin riippuvan siitä, mi-
ten esikuvia pystyttäisiin soveltamaan kotimaisiin 
sääoloihin sekä paikallisiin asumisen ja rakentamisen 
tapoihin. Talotyyppi vaati tarkkaa sijoittelua korkeus-
olosuhteiltaan vaihtelevaan maastoon, ja rivitaloasun-
non tilojen sijoittumisen kahteen kerrokseen arveltiin 
olevan totuttelua vaativa uutuus.176 

Englantilaiset esikuvat olivat tuoneet riviin asetet-
tujen asuntojen talotyyppiin uutuuksia 1900-luvun 
alussa, mutta kytketyt asunnot olivat olleet työväestön 
asuntorakentamisessa käytössä jo pitkään Suomessa-
kin. 1800-luvulla rakennettuihin työväenasuntoihin 
otettiin usein mallia sotilaskasarmien arkkitehtuu-
rista. Kasarmirakennusten mallin käyttöä työväestön 
majoituksen ratkaisuna on pidetty yleiseurooppalai-
sen ilmiönä. Suomessa tällaisia asuntoja suunnitteli-
vat muun muassa C.L. Engel Fiskarsiin (1828), C.A. 
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Setterberg Vaasaan (1857–58) ja G.T. Chiewitz Fors-
saan (1858). Fiskarsin Vanhan kasarmin neljällä si-
säänkäynnillä varustettu pohja muistutti kaksi rivita-
loa seläkkäin yhdistävää “kahdenkertaisen” rivitalon 
tai “kaksoisrivitalon” mallia, joka englanninkielisissä 
maissa tunnettiin back to back -rivitalona.177 Kasar-
mit olivat omana aikanaan olleet sovelias ratkaisu 
teollisuuspaikkakuntien asumisen ongelmaan, mutta 
1800-luvun lopulla väestön kasvaessa yhteiskeittiöt 
ja muut jaetut asuintilat alkoivat saada yhä enemmän 
kritiikkiä osakseen. Perheen merkitys nähtiin entistä 
tärkeämmäksi, ja uusiin asuntoihin alettiin rakentaa 
aiempaa enemmän yksityisiä tiloja. Rivitaloja, pari-
taloja ja muita kytkettyjä pientaloja esiteltiin yhden 
perheen talojen rinnalla.178

Eliel Saarisen voi olettaa olleen ennen arkkitehti-
opintojaan perillä kytkettyjen asuntojen perinteestä 
työväestön asuntorakentamisessa – ainakin sellaisena 
kuin se oli Tampereella käytössä 1800-luvun lopulla. 
Saarinen kävi vuosina 1890–1893 Tampereella Suo-
malaista Reaalilyseota, josta pääsi keväällä 1893 yli-
oppilaaksi. Reaalilyseo oli siirtynyt Jac. Ahrenbergin 
suunnittelemaan vasta valmistuneeseen rakennuk-
seen Eliel Saarisen aloittaessa Tampereella lukionsa. 
Koulu oli korttelin päässä Hämeenpuistosta Pyynikin 
kirkkopuiston ja Aleksanterin kirkon vieressä. Lähellä 
oli myös Amurin työläiskaupunginosa, jonka raken-
nuskanta koostui yksikerroksisista ja monihuoneisis-
ta puutaloista. Kuistit rytmittivät pitkien hirsitalojen 
julkisivuja. Yhteiskeittiöjärjestelmä oli tyypillinen.179 
Amuria oli alettu rakentaa vuonna 1869, ja tontit ra-
kentuivat 1900-luvun alkuun mennessä. Saarisen 
kouluvuosina alueella oli vielä rakennustoimintaa180. 
Tuntuu epätodennäköiseltä, että näin lähellä koulua 
sijaitseva alue olisi jäänyt Saariselle tuntemattomak-
si. Voi olettaa lukioikäisen pojan tutkineen koulukau-
punkiaan, vaikka tuolta ajalta olevaan luonnoskirjaan 
tallentuikin Tampereen seudulta enimmäkseen Pyyni-
kin jylhiä järvi- ja metsämaisemia181. Tampereen vuo-
silta tarttui varmaan mukaan muitakin virikkeitä – oli 
niiden käyttö sitten arkkitehtina rivitaloja suunnitel-
lessa tietoista tai ei. 

Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa Saarinen kehit-
teli rivitalotyyppiä monipuoliseksi mallikuvastoksi. 
Suunnitelma heijasteli oman aikansa yhteiskunnan 
luokkarakenteita; asuntokanta jakautui sosiaalisesti 
erilaisiin asuinalueisiin (varakkaille, keski-luokalle 
ja työväestölle). Eri luokille oli oma rivitaloasunto-
tyyppinsä.182  Rivitalot olivat Saarisen mukaan “talou-
dellisesti edullisin tapa rakentaa yksityisiä asuintaloja 
kaupungeissa ja esikaupungeissa”183. Saarinen mää-
ritteli rivitalon tässä yhteydessä yksityisomistuksessa 
olevien, seinät vierekkäin riviin rakennettujen asuin-
talojen ryhmäksi. Suunnitelmassaan Saarinen pyrki 
ratkaisemaan ajankohtaisen asuntopulan ongelmaa, 
keskittyen myös kaupunkirakenteeseen ja kaupun-

kikuvaan. Asuntosuunnittelun kriteereinä Saarinen 
mainitsi taloudellisuuden lisäksi tarkoituksenmukai-
suuden, terveellisyyden ja esteettisyyden184. Saarinen 
korosti suunnitelmassaan rauhallisen kokonaisvaiku-
tuksen merkitystä asuinalueilla ja esitteli yksityiskoh-
taisin luonnoksin erilaisia talotyyppejä sekä niihin 
liittyviä puutarhoja ja keittiökasvimaita. Asuntosuun-
nittelu käsitti niin pohjaratkaisut kuin pihojen suun-
nittelun. Luonnosten huolellisuus ja tarkkuus ker-
tovat kiinnostuksesta asuntokysymykseen ja kotien 
merkitykseen, arkkitehtonisista ambitioista yleensä 
sekä tilaajan tarpeesta saada houkuttelevaa markki-
nointimateriaalia. Saarinen viittasi muualta saatuihin 
esikuviin, etupäässä saksalaisiin ja englantilaisiin, ja 
kirjoitti rivitaloista keskiluokan uutena asuntotyyp-
pinä.185 Saarisen suunnitelmien mukaan rakennettiin 
yksi rivitalo Munkkiniemeen Hollantilaisentien var-
relle vuonna 1920. 

Saarisen kollegoista myös Armas Lindgren, Bertel 
Liljeqvist, Birger Federley, Bertel Jung ja Harald An-
dersin olivat kiinnostuneita rivitalojen suunnittelus-
ta.186 Lindgrenin ja Liljeqvistin Kulosaareen suunnit-
telemat vuonna 1916 aloitetut Ribbingshofin rivitalot 
olivat maamme ensimmäiset rivitalot. Riitta Nikula 
on todennut, että huvilakaupunkiosakeyhtiö osoitti 
ennakkoluulottomuutta tuodessaan Kulosaareen kan-
sainvälisesti suositun rakennustyypin, joka ei Suo-
messa ollut toistaiseksi kelvannut.187 

Kirsi Saarikankaan mukaan perinteistä brittiläisestä 
asuntotyypistä – rivitalosta – keskusteltiin 1910-lu-
vulla, mutta se ei yleistynyt Suomessa kuin vasta 
1950-luvulla, jolloin se ei enää ollut yksinomaan työ-
väestön asuntotyyppi.188 Saarikankaan tekstissä tulee 
esiin rivitalo eri sosiaaliluokkien asumismuotona 
– erottelu on olennainen tekijä selvitettäessä tyypin 
epäsuosiota ja hitaasti tapahtuvaa yleistymistä. Ri-
viin asetettujen asuntojen rakentaminen ei ollut uutta 
Suomen oloissa, mutta uutta oli se, että tyyppiä esitet-
tiin keskiluokalle, kuten Saarinen teki Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelmassa. Onnistuneista rivitaloesimer-
keistä huolimatta keskiluokka ei tuntenut omakseen 
asumisen mallia, jonka esikuvat löytyivät etupäässä 
työväen asuinalueilta189. Malli yleistyi keskiluokan 
asumismuotona vasta vuosikymmeniä myöhemmin, 
vaikka rivitalon markkinointiin 1910-luvulla liitettiin 
uutuusarvoa ja korostettiin ajankohtaisia kansainväli-
siä esikuvia – erityisesti englantilaisia – kotimaisten 
rivitalomallin edeltäjien sijaan. Työväestökin vieras-
ti asuntoja, joissa varhaisempaa perua olevaa tilojen 
sijoittelun tapaa uudistettiin ja myös markkinoitiin 
uutena. Uutta oli erityisesti omistusasumisen koros-
taminen, mikä ei työväestön keskuudessa saanut yhtä 
suurta suosiota kuin sivistyneistön parissa190. Asunto-
kongressissa esitetty käsitys rivitaloista uutena tyyp-
pinä on myöhemmin toistunut useissa artikkeleissa191. 
Perusperiaatteeltaan rivitaloa ei kuitenkaan voi pitää 
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niin huomattavana uutuutena kuin mitä vuoden 1917 
asuntokongressin puheenvuoroista ja näyttelyoppaas-
ta voisi päätellä.  Rivitalo ei ollut tuntematon asun-
totyyppi 1900-luvun alun Suomessa, mutta omistus-
asumisen muotona se oli uusi. Tyypin syntyhistoria 

paljastaa, että sillä oli edeltäjänsä työväenasumisen 
talotyyppien joukossa – typologinen prosessi192 ei al-
kanut tyhjästä. Eliel Saarisen rivitalotutkielmat olivat 
osa tätä prosessia.  

Munkkiniemi-Haaga: asuinaluesuunnittelu

Suunnitelman mittakaavatasot
Munkkiniemi-Haagan rivitalotutkielman tarkat luon-
nokset pohjineen, leikkauksineen ja julkisivukuvi-
neen olivat suunnitelman yksityiskohtaisin osuus. 
Lintuperspektiivikuvat puolestaan kertoivat kaupun-
kiseudun kokonaisuudesta, joka otettiin Pro Helsing-
fors -suunnitelmassa tarkemmin pohdittavaksi. Saari-
nen piti suunnitellessaan mielessään yhtä aikaa useita 
mittakaavatasoja. Se oli välttämätöntä, jos aikoi sovit-
taa suunnitelmansa laajempaan kontekstiin. Tällainen 
asennoituminen oli luonnollinen jatke Gesamtkunst-
werk-ajatusta aiemmissa rakennussuunnitelmissaan 
käyttäneelle arkkitehdille.193 Munkkiniemi-Haagan 

asuntosuunnitelmien esittelyssä sekä myöhemmin 
esitetyissä Amerikan ajan asuntoesimerkissä olen 
korostanut suunnitelmien mittakaavatasoja. Kokonai-
suuden ja osien yhteispelin hahmottamisessa olen so-
veltanut typomorfologista näkökulmaa. Typomorfo-
logiassa on pohjimmiltaan kyse kaupunkimuodon ja 
rakennustyyppien määrittelystä194. Tässä tapauksessa 
on pyritty käytettyjen muotojen ja sääntöjen identifi-
oimiseen ja ymmärtämiseen, typomorfologia on siis 
ollut tulkinnan taustalla, apuna kokonaisuuden ja osi-
en ymmärtämisessä. Näin tyypin käsitettä on sovel-
tanut italialaisen typologisen koulukunnan edustaja 

(14) Eliel Saarinen: Munkkiniemi-Haagan rivitalomalli B (1915). KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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Gianfranco Caniggia, jonka pyrkimyksenä on ollut 
löytää nykypäivän arkkitehtuurin juurettomuuden 
ongelmiin paneutuva teoria ja työkalu. Caniggia on 
kritisoinut individualismia korostavan suunnittelun 
tuloksena syntyneitä rakennuksia, joilla ei ole mitään 
suhdetta toisiinsa tai ympäristöönsä. Caniggian mu-
kaan typologisen tulkinnan avulla voitaisiin elvyttää 
kollektiivinen kulttuuriperinne ja tuoda historia mu-
kaan suunnitteluprosessiin.195 

Typologisessa tulkinnassa etsitään ympäristöstä or-
gaanista yhtenäisyyttä (organic unity), siis harmonis-
ta järjestelmää, jonka avulla objektien rinnakkaiselo 
on mahdollista. Caniggia puhuu rakentamisen typo-
logisesta prosessista, joka sisältää tilassa ja ajassa 
tapahtuvat muutokset. Korrelaatio on tärkeä käsite. 
Samanaikaisesti olemassa olevat objektit ovat tilal-
lisessa korrelaatiosuhteessa toisiinsa, mutta samalla 
ne ovat ajallisessa korrelaatiosuhteessa niitä edeltä-
neisiin objekteihin.196 Tutkimusasteikon hierarkia on 
tärkeä osa Caniggian typologista tarkastelua. Tutkit-
taessa kaupunkia pienimpinä yksikköinä ovat esimer-
kiksi rakennukset, rakenneyksikkönä on kaupunkiku-
dos, järjestelmäyksikkönä ovat yksittäiset alueet ja 

organismiyksikkönä koko kaupunki. Tarkastelu kat-
taa useita eri mittakaavatasoja ja kaikilla tasoilla on 
ollut käytössä sama yksityiskohtainen hierarkia. Ty-
pomorfologinen analyysi liikkuu yksityiskohtaisesta 
yleiseen ja päinvastoin.197 

Tässä tutkimuksessa tarkastelu on rajoittunut yhden 
arkkitehdin töihin, joten orgaanisen yhtenäisyyden 
esiintyminen on luonnollista. Koska tutkittu jakso 
kattaa useita vuosikymmeniä, typologista prosessia 
on voinut seurata ja objektien korrelaatiota tarkastel-
la. Olennaista on ollut kokonaisuuden ymmärtäminen 
mittakaavatasojen vuorovaikutuksen kautta. Työssä 
on vertailtu myös eri aikoina suunniteltujen asunto-
jen tilallista syvyyttä198, jonka perusteella voi arvioida 
suunnittelijan käyttämää asuntosuunnittelutypologiaa 
ja sen mahdollisia muutoksia. Hierarkkinen jaottelu 
on tässä pelkistetty kolmeen mittakaavalliseen ta-
soon: koko kaupungin mittakaavaan, korttelin tai 
rakennusryhmän mittakaavaan ja rakennuksen mitta-
kaavaan. 

(15) Eliel Saarinen: Munkkiniemi-Haagan rivitalomallit L ja M (1915).  KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUS-
SYISTÄ.



46

Suuri mittakaava: koko kaupunki
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmaan liittyi yleiskaa-
vataso: kaupunkia katsottiin Munkkiniemi-Haagan 
laajennusalueen lisäksi kokonaisuudessaan. Kasvu-
mahdollisuuksista esitettiin ennusteita, liikenteen su-
juvuutta pohdittiin ja kokonaisuutta visioitiin kartto-
jen ja perspektiivikuvien avulla. Maankäyttö jakautui 
Saarisen mukaan karkeasti neljään eri toimintoon: 
julkisiin rakennuksiin, erilaisiin asuinrakennuksiin, 
puistoihin ja tehdasalueisiin.199 Tehdastontit sijaitsi-
vat kartan reuna-alueilla. Julkiset rakennukset erot-
tuivat katuakselien päätteinä, usein ryhminä aukiota 
reunustamassa, joskus keskellä puistoa. Asuinraken-
nukset oli eritelty värisymbolein, tarkkaan osoittaen 
missä osassa sijaitsi minkä korkuisia ja minkä tyyp-
pisiä rakennuksia.  Suurin osa alueesta oli varattu ur-
baanille, perinteiselle umpikorttelikaupungille, jonka 
rakennukset olivat pääasiassa yli 4-kerroksisia kivi-
taloja. 

Asumista koskevat vaatimukset Saarinen luetteloi 
seuraavasti:200

1. Tarkoituksenmukaisuus: eri kansanluokkien täy-
tyi saada tarpeittensa mukaisia asuntoja.

2. Taloudellisuus: maankäytön ja rakentamisen piti 
olla edullista.

3. Terveellisyys: tarvittiin valoa ja ilmaa sekä puis-
toja ja vihreyttä tasaisesti ympäri kaupunkia. 

4. Esteettisyys: ympäristön tuli olla miellyttävää.201 

Esittämiään asuntosuunnitelmia Saarinen kutsui 
luonnoksiksi202. Sana kertoo suunnitelmasta mahdol-
lisuuksien avaajana. Alueesta tehty pienoismalli aut-
toi suunnitelmaan tutustujaa liittämään yksittäisen ra-
kennuksen laajempaan kaupunkikontekstiin. Malli oli 
niin yksityiskohtainen, että sen kuvia katsellessa voi 
kuvitella näkevänsä oikean kaupungin kaukaa yläil-
moista kuvattuna. Ei ihme, että malli inspiroi Saa-
risen toimistossa työskennellyttä Otto-Iivari Meur-
mania kertomaan kuvitteellisesta miniatyyriautolla 
huristelusta pitkin mallikaupungin katuja.203 Meur-
manin autoajelu mallin miljöössä toi kaupunkikuval-
liset ideat liikkeeksi ja näkymiksi, ja kansoitti kadut 
ja maanalaisen asemat kaupungin asukkailla. Aurinko 
paistoi sekä umpikorttelien avarille pihoille että sisäl-
le asuntoihin, joiden sijoittelussa oli otettu huomioon 
ilmansuunnat. Rivitalojen kohdalla kurkistettiin sisäl-
le asuntoihin: nähtiin “päivähuoneet” alakerrassa ja 
makuuhuoneet yläkerrassa. Puutarha oli osa asumi-
sen piiriä ja asukkaiden virkistäytymistä. Meurmanin 
kuvaama Munkkiniemi-Haaga oli kaupunki, jossa ei 
näkynyt kolkkoja kivikatuja eikä pimeitä pihoja. Sii-
nä oli onnistuttu luomaan urbaania ympäristöä, jossa 
“liikenteelliset ja terveydelliset näkökohdat käyvät 

käsi kädessä kauneusvaatimusten kanssa”.  Meurma-
nin kuvaus päättyi ilmalentoon kaupungin ylle kuten 
monet nykyajan mallinnusesityksetkin päättyvät. 
Yläilmoista tulevaisuuden kaupunki näkyi kokonai-
suudessaan: perinteinen eurooppalainen umpikortte-
likaupunki monumentaaliakseleineen ja aukiosarjoi-
neen. Kuvauksessa tulivat esiin suunnitelman lukuisat 
mittakaavat, sommittelun lähtökohdat, detaljit, asu-
misen arkiympäristö ja lopuksi kokonaisuus. Koko 
kaupunki oli otettu haltuun, vaikka toimeksianto kos-
ki alun perin yhtä laajenevan kaupungin osaa. 

Korttelin mittakaava: suljetut kadut ja aukiot
Liikenteelliset lähtökohdat olivat Munkkiniemi-Haa-
gassa tärkeät, se näkyi hierarkkisen katuverkoston 
huolellisessa suunnittelussa. Suurin osa suunnitel-
masta oli perinteistä umpikorttelikaupunkia, johon 
julkiset sommitteluelementit kuten tornit ja aukiot 
toivat kohokohtia ja näkymien päätteitä. Rakennuk-
set rajasivat katuja. Tila oli suljettu sekä kaduilla että 
korttelien sisäpihoilla. Keskiluokan rivitaloillakin ra-
jattiin hierarkialtaan vilkkaampia katuja, jotka usein 
johtivat julkisille aukioille tai puistoihin. Näiden vä-
liin sijoittuivat huviloiden reunustamat asuntokadut. 

Työväestölle tarkoitetuilla rivitaloalueilla korttelira-
kenne oli avoimempi. Keittiöpuutarhojen vaatiman 
tilan vuoksi rajaus oli toispuoleista; lopullinen rajaus 
täydentyisi kasvillisuuden avulla. Osa esitetyistä talo-
nauhoista oli yli 200 metriä pitkiä – siis pitempiä kuin 
mitä vuosikymmeniä myöhemmin tyypin yleistyessä 
ryhdyttiin rakentamaan. Suunnitelman mittakaava oli 
sellainen, että yksityiskohtia, massojen rytmitystä tai 
aukkoja oli vaikea esittää. Pitkien talorivien rakenta-
minen olisi vaatinut todellisuudessa tasaista maastoa, 
kuten Birger Brunila myöhemmin asuntokongressissa 
totesi204. Saarisen suunnitelmassa maaston korkeus-
käyrät oli otettu huomioon: epätasaisessa maastossa 
talojen rivit sijoittuivat käyrien suuntaan. Perspektii-
vikuvat kertovat urbaanista suunnitelmasta. Alueen 
puistot eivät olleet suuria, vehreyttä ja luonnonlä-
heisyyttä toivat yhtenäisten korttelipihojen puusto ja 
perspektiivikuvien horisontissa siintävä meri. 

Katujen hierarkia syntyi erilaisista käyttötarkoituk-
sista. Pääkatujen ja muiden liikennekatujen kohdal-
la korostettiin liikenteen sujuvuutta, nopean auto-
liikenteen kuin huoltoliikenteenkin vaatimukset oli 
otettava huomioon. Katuleveydet vaihtelivat huo-
mattavasti käyttötarkoituksen mukaan. Koska valon 
saamista asuntoihin suunnitelmassa erityisesti koros-
tettiin, Saarinen tähdensi, ettei rakennusten välinen 
etäisyys kadun yli missään kohdassa ollut alle 20 
metriä. Rivitalojen pihan puolen talouskadut olivat 
kapeita, jopa vain kolmen metrin levyisiä. Asuntoka-
tujen kohdalla viitattiin mahdollisuuksiin tehdä ka-
duista myöhemmän ajan pihakatua muistuttavia paik-
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koja. Niiden leveydet vaihtelivat, ne laajenivat välillä 
aukioiksi ja niissä saattoi olla istutuksia tai jopa ten-
niskenttiä.205 Liikennetarpeista lähteneessä suunnit-
telussa otettiin siis huomioon katujen rajautuminen 
ja suljetun ja avoimen tilan vaihtelu. Kaupunkikuva 
näkymineen oli olennainen tekijä. 

Rakennuksen mittakaava: rivitalomallisto
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman rivitalomallis-
tossa Eliel Saarinen esitteli monipuolisesti rivitalon 
mahdollisuuksia asuntotyyppinä206. Kaikki esitetyt 
olivat variaatioita samasta perusmallista, jota muun-
telemalla asunnoista saatiin sekä yksinkertaisia työ-
väenasuntoja että varakkaamman väen asuntoja 
palvelijanhuoneineen. Koska rivitalo oli vielä uusi 
keskiluokan asumisen muotona, Saarinen osoitti sen 
joustavuutta monen eri version avulla. Versiot vaih-
telivat yksinkertaisista parin huoneen ja tupakeittiön 
asumuksista (mallit P ja R) kymmenen huoneen ja 
keittiön asuntoihin (malli B). Variaatioita oli lasku-
tavasta riippuen yhteensä 14–16 kappaletta.  Varsi-
naisen rivitalon lisäksi Saarinen esitteli myös muita 
kytkettyjen pientalojen malleja, joissa asunnot olivat 
kiinni toisissaan pergoloiden tai katettujen kulkureit-
tien välityksellä. Yhden perheen talo oli tyyppinä jo 
tunnettu, mutta selostuksen kuva-aineistossa oli kui-
tenkin useita esimerkkejä hyviksi todetuista ulko-
mailla toteutetuista ratkaisuista. 

Asuntojen tilajärjestelyjen peruskaava oli seuraa-
va: keittiö ja olohuone (tai pelkkä tupakeittiö) olivat 
alakerrassa, makuuhuoneet yläkerrassa207. Joissakin 
malleissa huonemerkintää oli myös ensimmäisessä 
sisääntulokerroksessa. Nämä ovat voineet olla työ-
huoneita. Vesiklosetti oli piirretty jokaiseen asuntoon, 
mutta vain isoimmissa malleissa oli ammeella varus-
tettu kylpyhuone (mallit B, C, D, E, G, H, K, L, M). 
Kaikista asunnoista (paitsi kaksoisrivitaloissa) pääsi 
sekä kadun että puutarhan puolelle. Sisäänkäyntien 
hierarkiassa samoin kuin asunnon sisäisissä porras-
järjestelyissä voi lukea suunnitteluajankohdan sosi-
aalista hierarkiaa: isommissa asunnoissa oli palveli-
janhuone tai -huoneita, ja portaiden ja keittiöpuolen 
järjestelyt kertovat isäntäväen, vieraiden ja palveli-
joiden tilojen eriyttämisestä. Koska pohjien variaati-
oita oli monta, piirustuksista voi seurata sosiaalisen 
hierarkian hienosäätöä ja asteittaista muuttumista. 
Keskiluokan asunnoistakin löytää sekä hierarkialtaan 
eriytettyjä että sekoittuneita versioita208. 

Suurin rivitaloasunto oli kymmenen huoneen ja 
keittiön asunto (malli B), jossa palvelijalla oli oma 
huone ja erillinen portaikko keittiötiloista. Muutama 
rivitalomalliksi kutsuttu oli itse asiassa pienkerrosta-
lo, jossa oli kolme asuntoa päällekkäin (mallit G, H, 
K, ja O), ja toisessa mallissa taas käytettiin hyväksi 
kellarikerroksen yhteisiä tiloja paritalon tapaan: kaksi 

viereistä asuntoa jakoi yhteisen keittiösisäänkäynnin, 
pesutuvan ja talonmiehen asunnon (malli D). Mitä 
pidemmälle malliluettelon aakkosissa edettiin, sitä 
yksinkertaisemmiksi asunnot kävivät. Mallissa H ja 
K ei ollut palvelijan huonetta, mutta erillinen keit-
tiöporras oli. Mallissa L oli palvelijan huone, mutta 
palvelija sai käyttää samaa sisäänkäyntiä ja portaita 
kuin isäntäväki. Tyyppi O oli yksinkertainen pienker-
rostaloasunto, jossa ei ollut tilaa palvelijoille. Viimei-
set kaksi rivitalomallia, P ja R, oli erikseen merkitty 
työväenasunnoiksi. Ne olivat tilajärjestelyiltään yk-
sinkertaisia, mutta kullakin asunnolla oli omat sisään-
käyntinsä – toinen keittiöpuutarhan puolelle. Näiden 
mallien pohjakaaviot muistuttavat työväenasumisen 
pitkästä perinteestä. Etenkin kaksi rivitaloa seläkkäin 
asettava malli R (back to back -versio eli kaksoisri-
vitalo) oli sovellus yleisesti Euroopassa 1800-luvulla 
käytetystä työväenasuntotyypistä209. 

Eri asunnoilla oli yhteisiä porrashuoneita, vaikka 
näitäkin yhteisiä tiloja oli työväenasuntojen kohdalla 
kritisoitu210. Pääsisäänkäyntejä oli kadun puolelta ku-
hunkin asuntoon vain yksi (pienkerrostaloversioissa 
samasta sisäänkäynnistä pääsi useampaan asuntoon), 
mutta isojen asuntojen pihan puolen useat sisään-
käynnit kertovat sekä sosiaalisesta hierarkiasta että 
toimintojen eriyttämisestä. Ruokasalista saattoi olla 
pation kautta käynti puutarhaan, vaikka aivan vie-
ressä sijaitsi keittiön sisäänkäynti. Sen lisäksi saattoi 
keittiön vieressä olla kolmaskin sisäänkäynti pihan 
puolelle, kahden asunnon yhteinen (malli C). Järjes-
tely vaikuttaa mutkikkaalta, mutta puutarhan eri toi-
minnot, kuten perheen ruokailu kesäaikaan, vieraiden 
kestitseminen, puutarhan hoito ja keittiökasvitarhan 
tuotteiden tai halkojen kuljettaminen sisätiloihin vaa-
tivat omia erillisiä reittejään. 

Tarkat asemapiirrokset kuvasivat sekä sisätiloja että 
pihaa. Kaikille asunnoille oli osoitettu viljelyalaa. 
Mitä pienempi asunto, sitä suuremmaksi oli keittiö-
puutarhan viljelypalstaosuus piirretty. Muutamassa 
mallissa talouskujaa rajaamaan oli piirretty myös työ-
kaluvajoja tai liitereitä, rivin viimeisen rakennuksen 
pihan reunaan pergolakin (mallit G, H, K, N, O). Eri 
sosiaaliluokkien tarpeet huomioon ottavassa mallis-
tossa oli tutkittu rivitalon mahdollisuuksia huolelli-
sesti, eikä tarkastelu jäänyt vain sisätilojen asteelle. 
Ulko- ja sisätilojen yhteydet esitettiin havainnollisesti 
hybridipiirroksissa. Asumisen tilat olivat laajentuneet 
ulos pihalle ja puutarhaan.
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Kaupunkisuunnitteluperintö: asunnoista kaupunkiseutuun

Saarisen uraa kaupunkisuunnittelijana määritti jo 
alkuvaiheessa monimittakaavaisuus. Hän oli kiin-
nostunut niin asuntosuunnittelusta kuin kaupunki-
seudun kokonaisuudestakin. Molempien suunnit-
teluratkaisuissa näkyivät kansainväliset vaikutteet 
suomalaisten erityiskysymysten rinnalla. Eliel Saa-
risen Suomen ajan kaupunkisuunnitelmat perspek-
tiivikuvineen, pienoismalleineen, selostuksineen tai 
talomallistoineen olivat aikakautensa suunnittelu- ja 
esityskäytäntöjen vaikuttavia esimerkkejä. Niissä 
tuli julki ajatus kaupungista kokonaistaideteoksena, 
joka vaikutti 1900-luvun alun merkittävien kaupun-
kisuunnittelijoiden töihin niin Euroopassa kuin Ame-
rikassakin. Kun kaupunkia pidettiin kokonaistaide-
teoksena, otettiin suunnitteluun mukaan estetiikka 
asuntotarpeiden, liikenteen ja viheralueiden rinnalle. 
Kaupunkia yläilmoista kuvaavat perspektiivikuvat 
olivat taideteoksia, joiden avulla suunnittelijoiden 
ajatukset kaupunkien tulevaisuuden mahdollisuuksis-
ta levisivät sekä kaupunkien asukkaiden että muiden 
arkkitehtien tietoisuuteen.211 Eliel Saarisen perspek-
tiivikuvat kuuluvat 1900-luvun alun merkittävien 
kaupunkivisualisointien joukkoon. Wolfgang Sonne 
on maininnut Saarisen Helsinki- ja Canberra-suun-
nitelmien rinnalla muun muassa Daniel Burnhamin 
Washington D.C:n (1902) ja Chicagon (1909), Bru-
no Schmitzin Berliinin (1910), Walter Burley Griffi-
nin Canberran (1912) ja H-P. Berlagen Amsterdamin 
(1917)212. Listan kaupungit kertovat kaupunkisuun-
nittelun kansainvälisyydestä. Käytännön ongelmista 
kaupunkisuunnittelijoiden erityisen huomion saivat 
asuminen ja liikenne. Pyrittiin edistämään kaupungin 
asukkaiden hyviä asunto-oloja ja esitettiin ratkaisu-
ja kasvavan liikenteen tarpeisiin. Asuntokysymystä 
pidettiin tärkeänä kaikissa teollistuneissa maissa.213 

Myös Eliel Saarinen keskittyi näihin kysymyksiin. 
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa tuotiin esille ri-
vitalo joustavana asuntotyyppinä, joka voisi vastata 
sekä työväestön että keskiluokan asuntopulaan.

Saarisen viimeisimmässä Helsinki-suunnitelmassa 
(Pro Helsingfors 1918) Gesamtkunstwerk-vaikuttei-
nen visuaalinen esitystapa yhdistyi Ebenezer Howar-
din social city -vaikutteiseen kaupunkiseudun tulevai-
suuden tarkasteluun. Kaupunkia katsottiin seutuna. 
Suunnittelu lähti liikkeelle sujuvan liikenteen vaa-
timuksista, mutta myös kaupunkikuva näkymineen 
oli tärkeä tekijä. Kansainvälisesti tunnetut kaupunki-
suunnitteluajatukset sitteläisestä aukiosommittelusta 
hausmannilaiseen monumentaalisuuteen ja asuntojen 
detaljeista seudulliseen näkökulmaan olivat kaikki 
ajatuksia, jotka Saarinen vei mukanaan Yhdysvaltoi-
hin. Helsinki-suunnitelmissa esille tuotuja teemoja 
– kytketyn talotyypin mahdollisuudet ja seudullinen 
tarkastelu – voi seurata myöhemmin Amerikan ajan 

töissä. Gesamtkunstwerk-ajatuksen kokonaisuuksien 
hallinta muokkautui mittakaavatasojen vuorovaiku-
tukseksi, osien ja kokonaisuuden yhteispeliä korosta-
vaksi suunnitteluasenteeksi.

Amerikan kaupunkisuunnittelun kehitys ja suunnit-
telukäytännöt eivät olleet Saariselle tuntemattomia, 
kun hän muutti maahan 1920-luvun alussa. Amerik-
kalaisten kaupunkisuunnitelmien saapuminen eu-
rooppalaisiin näyttelyihin oli tuonut suunnitelmat 
ja niiden visualisoinnin Eliel Saarisen tietoisuuteen. 
Daniel Burnhamin Chicago-suunnitelma oli tuttu214. 

Saarisen Amerikkaan muutto nähtiin myöhemmin 
väistämättömäksi, viitattiin kotimaan huonoon työ-
tilanteeseen ja ison maan mahdollisuuksiin. Nähtiin, 
ettei kotimaa tarjonnut tarpeeksi haasteellisia tehtäviä 
kaupunkisuunnittelijalle ja arkkitehdille. Kun Eliel 
Saarinen täytti 60 vuotta vuonna 1933, tapahtuma no-
teerattiin Arkkitehti-lehdessä runokoosteella215. Ru-
noissa viitattiin Amerikan houkutuksiin ja haasteisiin, 
sinne oli päästävä kun “pieneks kävi Suomen niemi”. 
Ensimmäinen Saarisen Amerikkaan suunnittelema 
rakennus oli ainakin yhdeltä dimensioltaan sellainen, 
että sellaista ei olisi Suomeen tuolloin suunniteltu. 
Pilvenpiirtäjä vei Saarisen Yhdysvaltoihin. 
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II MUUTTO AMERIKKAAN

KAUPUNKIKUVA JA PILVENPIIRTÄJÄ 

Korkean rakennuksen ongelma

Eliel Saarisen muutto Yhdysvaltoihin sai alkunsa 
vuonna 1922 laajaa kansainvälistä huomiota herät-
täneestä pilvenpiirtäjäkilpailusta. Ehdotuksensa saa-
man julkisuuden myötä Saariselle avautui tilaisuus 
matkustaa Amerikkaan, missä hän pian toi julki myös 
osaamistaan kaupunkisuunnittelijana. Useita mitta-
kaavatasoja huomioon ottavan kaupunkisuunnitteli-
jan asenne näkyi näissä ensimmäisissä Amerikan ajan 
töissä, joissa Saarinen ilmaisi näkemyksensä pilven-
piirtäjästä kaupunkikuvan yhtenä osana. 

Sanomalehti Chicago Tribunen vuonna 1922 ju-
listamassa pilvenpiirtäjäkilpailussa tehtävänä oli 
ratkaista korkean toimistorakennuksen ongelma. 
Yhdysvalloissa haettiin 1920-luvun alussa uudelle 
rakennustyypille vielä luonteenomaista ulkoasua. 
Pilvenpiirtäjä oli kriisissä. Rakennusten korkeus oli 
noussut sellaisiin mittoihin, etteivät totutut julkisivun 
jäsentelykeinot enää toimineet. Teknologinen kehitys 
ja arkkitehtuuri eivät olleet kyenneet yhdistymään. 
Yksittäisten rakennusten ja kaupunkimiljöön välillä 
oli lisäksi ristiriita. Kaupungin liikekeskustan toimi-
vuuden varmistamiseksi olisi tarvittu kokonaisuutta 
käsitteleviä toimenpiteitä, mutta pilvenpiirtäjäraken-
tamisessa oli vallalla individualismi.2 Thomas van 
Leeuwen on käyttänyt yltiöpäisen pilvenpiirtäjära-
kentamisen esimerkkinä sanomalehtitalojen imagon 
rakentamista 1800-luvun lopulla New Yorkissa. Leh-
titalot rakensivat korkeita pilvenpiirtäjiä vieri viereen, 
jotta naapureitaan korkeamman rakennuksen korke-
us näkyisi heti. Tätä kilpailua käytiin New Yorkissa 
1880-luvun lopulta 1910-luvulle asti.3 1910-luvulla 
nähtiin kuitenkin parhaaksi rajoittaa kehitystä, joka 
lisäsi ruuhkia kaduilla, toi kaupunkeihin liikaa ihmi-

siä ja oli muuttamassa kadut pimeiksi kanjoneiksi.4 
Vuonna 1916 saatiin New Yorkissa voimaan setback-
ratkaisuja edesauttava zoning ordinance, jonka avulla 
pyrittiin ratkaisemaan korkeiden rakennusten aiheut-
tamia ongelmia. Chicago Tribune Tower -kilpailun 
aikaan Chicagossa sellaista vasta suunniteltiin, mutta 
kilpailuohjelmassa annettiin jo mahdollisuus porras-
tetusti ylöspäin kapeneville pilvenpiirtäjille.5 Set-
back-rakentamisen syyksi mainittu valon ja ilmavuu-
den vaatimus oli van Leeuwenin mukaan kuitenkin 
yksinkertaistus, sillä taustalla vaikutti liike-elämän 
kehittämä imagon nostaminen korkean rakentamisen 
avulla. Setbackien avulla kaupunkiin yksinkertaisesti 
mahtui enemmän pilvenpiirtäjiä.6

Yhdysvalloissa pilvenpiirtäjän nähtiin kuvastavan 
amerikkalaisuutta, olihan Amerikassa ensimmäiseksi 
laajamittaisesti toteutettu tätä rakennustyyppiä. Pil-
venpiirtäjää pidettiin teollisen tehokkuuden ja kapi-
talismin symbolina. Jo Chicago Fair -näyttelyn aikoi-
hin vuonna 1893 muu maailma oli ollut kiinnostunut 
Chicagon keskustan korkeista, noen tummentamista 
toimistotaloista.7  Pilvenpiirtäjiä ei kuitenkaan nähty 
vain amerikkalaisten yksinoikeudeksi. 1900-luvun 
alussa pilvenpiirtäjäkysymys askarrutti arkkitehteja 
molemmin puolin Atlanttia, ja pilvenpiirtäjäsuunni-
telmia tehtiin myös Euroopassa. Saksassa pilvenpiir-
täjäkysymys oli erityisesti esillä 1910-luvun alussa. 
Oli pohdittu korkeiden rakennusten sopivuutta Berlii-
nin keskustaan, mietitty niiden rakentamisohjeistusta 
ja vaikutusta liikenteen lisääntymiseen.8 Pilvenpiirtä-
jät nähtiin rakennuksina, jotka korostivat tiettyjä koh-
tia kaupungin keskustassa kuin katedraalit muinoin. 
Eurooppalaiset eivät halunneet kaupunkeihinsa tihei-

History cannot be scientifically written unless the historian can re-enact 
in his own mind the experience of the people whose actions he is narra-
ting. At the same time the historian must also stand firmly rooted in the 
present; his business is not to leap clean out of his own period of history 
but to be a man of his age and to see the past as it appears from the stand 
point of that age. 

R. G. Collingwood 1
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tä korkeiden rakennusten ryppäitä; amerikkalaisen 
kaupungin kaoottisuudesta ja kontrolloimattomasta 
kasvusta oltiin huolissaan.9

Suomalainen pilvenpiirtäjäkeskustelu 
Pilvenpiirtäjäkysymys askarrutti 1900-luvun alku-
puolella myös Suomessa; keskustelu heijasteli luon-
nollisesti eurooppalaista diskurssia. Eliel Saarinen 
kirjoitti pilvenpiirtäjistä vuonna 1912 Canberran kil-
pailuselostukseen. Hän toivoi rajoituksia rakennusten 
korkeudelle, koska ei halunnut “Amerikan mallista 
kasvua”. Heti perään hän totesi, että paikoin korkeita 
rakennuksia voisi kuitenkin ryhmitellä monumentaa-
lisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.10 Vuonna 1922 
– Chicago Tribune Tower -kilpailun julkaisuvuon-
na – pilvenpiirtäjäkeskustelu kiihtyi. New Yorkin 
siluetin “omituinen ja odottamaton kaupungin kau-
kokuvan kauneus” oli innoittanut arkkitehteja, vaik-
ka samalla nähtiin hillittömän pilvenpiirtäjäraken-
tamisen aiheuttamat liikenneongelmat11. Suomessa 
Sigurd Frosterus totesi, ettei amerikkalaistyylisessä 
pilvenpiirtäjärakentamisessa kokonaisvaikutus kovin 
paljon merkinnyt, mutta siitä huolimatta oli saatu ai-
kaan jotain, joka ei voinut olla katsojaa kiehtomatta. 
Pilvenpiirtäjissä ilmenevää inhimillistä voimaa ihai-
levassa kuvauksessa rakennusten nähtiin kertovan 
enemmän luonnonkauneuden oikullisuudesta kuin ih-
misen tekemästä säännöllisyydestä: rakennusryppäitä 
verrattiin aarniometsään.12 Amerikkalaismallista tor-
nimetsää liikenneongelmineen ei Frosterus halunnut, 
vaan toivoi pilvenpiirtäjistä eurooppalaista versiota, 
jossa korkeat rakennukset olisivat kohokohtia kau-
punkikuvassa.13 Saarinen oli samaa mieltä korkeiden 
rakennusten funktiosta: monumentaalisen kokonais-
vaikutuksen tuli olla rakennusten ryhmittelyn ta-
voitteena14. Frosteruksen kirjoituksessa oli kuitenkin 
eurooppalainen lähtökohta, hän pohti pilvenpiirtäjä-
kysymystä nimenomaan Helsingin näkökulmasta ja 
mietti pilvenpiirtäjien – jotka Arkkitehti-lehden artik-
kelin illustraatiokuvissa olivat alle 20-kerroksisia ra-
kennuksia – sijoittumista tiettyihin kohtiin Helsingin 
kaupunkikuvassa. Saarinen laajensi näkökulman ylei-
seksi eikä muuttanut Canberran kilpailuselostuksessa 
luonnostelemaansa näkemystä silloinkaan, kun pil-
venpiirtäjäkysymys koski amerikkalaisia kaupunkeja. 

Pilvenpiirtäjän sijoittelun ongelmaa pohdittiin Suo-
messa vielä 1920-luvun lopulla. Arkkitehti-lehti jul-
kaisi vuonna 1928 artikkelin “Pilvenpiirtäjä vai ei?”, 
jossa yksitoista suomalaista arkkitehtia esitti mieli-
piteensä pilvenpiirtäjän sijoittamisesta Helsinkiin, 
Hakasalmenkadun (nykyisin osa Keskuskatua) ja 
Pohjois-Esplanadin kulmaan. Kommentteja oli pyy-
detty juuri tietystä ehdotuksesta tunnettuun paikkaan. 
Amerikkalaista pilvenpiirtäjää kuvailtiin sanoilla 
“uudenajan saurus, joka meidän eurooppalaiset ai-

vomme kauhulla sokaisee” ja Manhattanin siluettia 
kuvattiin kammottavaksi. Bertel Jung toivoi “pil-
venraapijoiden” pysyvän dollarien maassa. Korkean 
rakennuksen rakentamista pohdittiin kaupunkikuval-
lisena kysymyksenä. Pilvenpiirtäjien rakentamista – 
oikeisiin kohtiin – Helsinkiin eivät arkkitehdit sinän-
sä vastustaneet, sillä “kiellettäväksi on tällainen ilmiö 
aivan liian kiintoisa pienissä oloissamme”.15 Kom-
mentissaan hyvin kriittinen Bertel Jung oli todennut 
vuosia aiemmin, että hän tervehti innostuneesti uutta 
amerikkalaista metropoliarkkitehtuuria.16 Pilvenpiir-
täjätyyppi ei vain ollut sellaisenaan tuotavissa Suo-
meen. 

Yhtenä eurooppalaisena versiona tuotiin samoihin 
aikoihin esille Le Corbusierin suurkaupunkiteorian 
mukaista korkeaa rakentamista, jonka myötä maan-
pinnan tasoon jäisi runsaasti avointa rakentamatonta 
tilaa. P.E. Blomstedt kutsui tätä nimellä “vapaa kor-
kearakennusjärjestelmä” ja huomautti, ettei sillä ol-
lut mitään tekemistä ahtaasti sijoitettujen amerikka-
laisten liiketalopilvenpiirtäjien kanssa sen enempää 
kuin esteettisten periaatteiden mukaan sijoitettujen 
pilvenpiirtäjienkään kanssa, joita hän piti vanhentu-
neen kaupunkirakennustaiteen “huutomerkkeinä”. 
Blomstedt toi keskusteluun rakennustyypin mahdol-
lisuudet muuna kuin kaupunkirakennustaiteellisena 
elementtinä ja korosteena.17 Saariselle pilvenpiir-
täjä oli nimenomaan kaupunkirakennustaiteellinen 
elementti. Kymmenen vuotta ennen Chicago Tri-
bune Tower -kilpailua antamissaan pilvenpiirtäjä-
lausunnoissa Saarinen oli ollut yhtä varauksellinen 
rakennustyyppiä kohtaan kuin monet suomalaiset 
kollegansa18. Innostus ja kriittisyys vuorottelivat. Pil-
venpiirtäjien avulla aikaansaatu monumentaalivaiku-
tus kiehtoi häntä, mutta kaupunkikuvamielessä hän 
piti rakennustyyppiä ongelmallisena. Varauksellises-
ta suhtautumisesta huolimatta Eliel Saarinen tarttui 
vuonna 1922 korkean toimistorakennuksen suunnit-
telun haasteeseen. 

Louis Sullivan ja  
pilvenpiirtäjän kehitys  
Amerikkalaisen pilvenpiirtäjäarkkitehtuurin kehit-
tämisessä mukana olleen Louis Sullivanin vaikutus-
ta Eliel Saarisen arkkitehtuuriajatteluun ei ole juuri 
tutkittu, vaikka kuvarinnastuksia on tehty Adler & 
Sullivanin ja Gesellius, Lindgren & Saarisen toimis-
ton suunnittelemien rakennusten välillä19. Eliel Saa-
risen tiedetään olleen kiinnostunut Louis Sullivanin 
arkkitehtuurista20. Erityisenä kiinnostuksen kohteena 
oli vuonna 1893 Chicago World’s Columbian Expo-
sition -näyttelyyn (joka tunnetaan myös nimellä Chi-
cago Fair) rakennettu Transportation Building, joka 
poikkesi näyttelyn klassistisen arkkitehtuurin linjas-
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ta. Saarinen kiinnitti rakennuksen kuvan työpöytänsä 
ylle Hvitträskissä, ja vielä kolmisenkymmentä vuotta 
Chicago Fairin jälkeen Saarinen kertoi sen olleen it-
selleen innoituksen lähde, yksi esimerkki siitä miten 
Louis Sullivan vaikutti yleismaailmallisesti21. Raken-
nuksen on nähty symboloineen Saariselle ajanmukai-
sen muodon etsintää ja esittämisen vapautta. Raken-
nuksen kuuluisin kohta, kiistelty Golden Door, oli 
muusta rakennuksesta irrallinen fragmentti ja pääosin 
pitkälle vietyä koristelutaidetta, mutta samalla hie-
nosti detaljoitu rakennelma.22 Montgomery Schuyler, 
Architectural Record -lehden kriitikko, piti Sulliva-
nin Transportation-rakennusta Chicagon näyttelyn 
kunnianhimoisimpana. Rakennus toi julki materiaalin 
luonteen, se oli väliaikaiseen näyttelyyn suunniteltua 
väliaikaista, innovatiivista lavastearkkitehtuuria.23 
Transportation Building oli horisontaalinen, hahmol-
taan toista kuin Sullivanin vertikaaliset pilvenpiirtä-
jät. Harkitut koristeelliset detaljit löytyivät kuitenkin 
kaikista Sullivanin rakennuksista, myös pilvenpiirtä-
jistä. 

Eliel Saarisen on täytynyt olla tietoinen Sullivanin 
suunnittelemista korkeista rakennuksista. Thomas 
A.P. van Leeuwenin mukaan Sullivanin auktoriteet-
tiasema modernina arkkitehtina tuli vakiinnutetuksi 

Euroopassa viimeistään siinä vaiheessa, kun H. P. 
Berlagen teos Amerikaansche reisherinneringen jul-
kaistiin vuonna 191324. Jo tätä ennen Eurooppaankin 
tilattu amerikkalainen lehti Architectural Record oli 
julkaissut ahkerasti kirjoituksia amerikkalaisen pil-
venpiirtäjäarkkitehtuurin kehityksestä.25 Artikkeleis-
sa analysoitiin perusteellisesti julkisivujen käsitte-
lyä, ja Sullivanin suunnitelmien vertikaalisuus näkyi 
artikkelien illustraatioina olleissa kuvissa. Korkean 
toimistorakennuksen ongelmaa käsiteltiin useissa Ar-
chitectural Record -lehden numeroissa 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alussa. Juuri ennen vuosisadan 
vaihdetta valitettiin pilvenpiirtäjän kehityksen seisah-
tuneen paikoilleen. Lisäksi syntynyttä kaupunkikuvaa 
pidettiin jäsentymättömänä, korkeilla rakennuksilla ei 
ollut sen enempää yhteyttä toisiinsa kuin allaan levit-
täytyvään kaupunkiin.26 Architectural Record  -lehti 
tunnettiin myös Suomessa: Eliel Saarisen opettaja 
Gustaf Nyström tilasi lehteä niinä vuosina kun Saari-
nen kävi Polyteknillistä koulua27. Saarinen on voinut 
tutustua Sullivanin arkkitehtuuriin ja pilvenpiirtäjien 
kehitykseen lehden välityksellä. 

Louis Sullivan antoi selkeän muodon korkealle ra-
kennukselle – hän ei vain suunnitellut pilvenpiirtäjiä, 
vaan kirjoitti niiden suunnittelun problematiikasta. 
Artikkelissa “The Tall Office Building Artistically 

(16) Louis Sullivan: Bayard Building (1897–1898). Rakennusta 
on pidetty yhtenä Sullivanin onnistuneimmista korkeista raken-
nuksista. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄN-
OIKEUSSYISTÄ.

(18) Louis Sullivan: Transportation Building (1893). Tämän 
rakennuksen kuvan Eliel Saarisen kerrotaan kiinnittäneen työ-
pöytänsä ylle Hvitträskissä. 

(17) Louis Sullivan: Transportation Building, Golden Door.
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Considered” vuonna 1896 Louis Sullivan antoi kor-
kean rakennuksen suunnittelijoille kolmijakoon pe-
rustuvan ohjeen, jonka pohjana oli ajatus rakennuksen 
osien erilaisista funktioista. Sullivanin mukaan raken-
nus, kuten elävä organismi, kuvasti sisäistä elämään-
sä ulkoisen muotonsa avulla.28  Korkeassa rakennuk-
sessa tuli olla jalusta, yhtenäinen keskiosa ja yläosa 
– joista käytettiin pylvään osiin viittaavia nimityksiä 
base, shaft, capital – mutta tästä analogiasta Sullivan 
ei pitänyt29. Sullivan oli esittänyt vertauksensa kuva-
kielenä, joka ei sellaisenaan riittänyt perustelemaan 
kolmijakoa sen paremmin kuin kasvivertauksetkaan. 
Ainoana kunnon perusteena oli funktio.30 

Wainwright Building (St. Louis 1890–1891) oli Adle-
rin ja Sullivanin ensimmäinen pilvenpiirtäjä31. Lähes 
kaikki korkeat rakennukset seuraavan 25 vuoden ajan 
noudattivat sen antamaa esimerkkiä: korostivat verti-
kaalisuutta ja antoivat rakennuksen keskiosan jatkua 
keskeytyksettä ylöspäin. Adler ja Sullivan suunnitte-
livat kuitenkin jo 1890-luvun alussa pilvenpiirtäjiä, 
joissa käytettiin hyväksi varhaista setback-systeemiä: 
rakennukset kapenivat porrastetusti ylöspäin. Ra-
kennuksen erikorkuisten osien perusteluna oli valon 
saaminen toimistotiloihin. Tällaisia olivat oli muun 

muassa Schiller Building (1891–1892) ja Fraternity 
Temple Building (1891), jota ei rakennettu. Jälkim-
mäisen voi nähdä ennakoineen New Yorkin vuoden 
1916 City Zoning -lakia.32 Sullivanin suunnittelemaa 
vuosina 1897–1898 valmistunutta Bayard Buildingia 
New Yorkissa pidettiin oivana vastauksena korkean 
rakennuksen ongelmaan; siinä kantavan rakenteen 
pystysuorat osat tulivat ilmi julkisivun vertikaalisuu-
dessa.33 Sullivanin on sanottu myös itse pitäneen ra-
kennusta onnistuneimpana pilvenpiirtäjänään34.  

Sullivan kuului niihin amerikkalaisiin arkkitehteihin, 
jotka eivät olleet varauksettoman ihastuneita pilven-
piirtäjien rakentamisesta kaupunkien keskustoihin. 
Hän pohti korkeiden rakennusten vaikutuksia kau-
punkikuvaan kuten monet eurooppalaiset kollegan-
sa35 ja arvosteli kirjassaan The Autobiography of an 
Idea keskustojen korkeiden rakennusten ryppäitä, 
joissa rakennuksista tuli “vastavuoroisesti tuhoisia” 
(mutually destructive). Piittaamaton ja itseriittoinen 
asenne ei ollut Sullivanin mielestä sovelias yhteisöl-
lisessä kontekstissa.36 Sullivanin kritiikki kohdistui 
erityisesti tapaan, jolla rakennuksia oli toteutettu.  Pa-
himmillaan se oli New Yorkin tapaisessa suurkaupun-
gissa, jonka kadunvarsien toinen toistaan individua-
listisempien rakennusten riitaisesta laumasta Sullivan 
kirjoitti antropomorfisen kuvauksen.37 “Roar of the 
streets” ja “deluge” – Sullivan käytti voimakkaita 
kielikuvia valittaessaan vuoden 1901 Manhattanin 
rakentamisen tilaa. Muutosten tuhoava nopeus ver-
tautui hirmumyrskyyn, jonka keskuksessa rahanahne 
turhamaisuus imi sielut tyhjiksi.38 Kuvaus herättää 
intertekstuaalisia linkkejä Baudelairen vajaa puoli 
vuosisataa aiemmin kirjoittamiin Pariisin katuvili-
nän kuvauksiin. Sullivanin aikaan vuosisadan vaih-
teessa katukuilut eivät olleet vielä niin varjoisia kuin 
myöhemmin; kirpein kritiikki kohdistuikin siihen 
tyylisekasotkuun, jonka mukaan korkeita rakennuk-
sia suunniteltiin. Sullivanille New York oli illuusioi-
den kaupunki negatiivisessa mielessä.39 Kuvauksista 
välittyy modernin kaupungin henki – tällaisiahan 
kaupungit juuri ovat, jatkuvassa muutoksen tilassa, 
kauneus ja kauheus vierekkäin. Sullivanin runollises-
ti virittynyt proosa onnistui tekemään kritiikin koh-
teesta kiehtovan ja haastavan. Siinä olivat modernin 
elämän ristiriidat läsnä; pysyvän kaipuu jatkuvan 
muutoksen keskellä. 

Louis Sullivan oli elinaikanaan kiistelty arkkitehti. 
Häntä pidettiin pitkään epäonnistuneena eksentrikko-
na, kunnes 1930-luvulla hänet huomattiin modernin 
arkkitehtuurin esipioneeriksi. Tällaisessa yksipuo-
lisessa tulkinnassa korostuivat vain tarkkaan vali-
koidut puolet Sullivanin urasta. Erityisen kuuluisa on 
Sullivanin lausahdus muodon ja funktion yhteydestä 
(form follows function)40, joka sopi funktionalismin 
uskontunnustukseksi.41 Toisaalta Sullivan on myös 
yhdistetty romantiikan traditioon, jolloin hänen orna-

(19) Adler & Sullivan: Fraternity Temple Building (1891). Adler 
ja Sullivan olivat suunnitelleet varhaisia setback-pilvenpiirtäjiä 
jo 1800-luvun lopulla.
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mentiikkansa on saanut korostuneen merkityksen.42 
Sullivanin korkeat rakennukset – kuten Bayard-buil-
ding sekä Schlesinger & Mayer -tavaratalo (myöhem-
min nimeltään Carson, Pirie & Scott) – kertovat hä-
nen olleen muutakin kuin koristeiden suunnittelija.43 

Chicago Tribune Tower -kilpailu
Chicago Tribune Tower -kilpailussa oli kyse etu-
päässä ulkoasun suunnittelusta – etsittiin maailman 
kauneinta toimistorakennusta44. Rakenne tai raken-
nuksen asema kaupunkimiljöössä ei ollut kilpailun 
järjestäjien kiinnostuksen kohteena. Kilpailu oli hy-
vin suosittu myös eurooppalaisten arkkitehtien kes-
kuudessa. Suomestakin kilpailuun osallistui kaksi 

ehdotusta, Eliel Saarisen sekä Jarl Eklundin ja Einar 
Sjöströmin ehdotukset. Eliel Saarisen juuri ennen kil-
pailun päättymistä perille saapunut ehdotus sai toisen 
palkinnon, ensimmäinen ja kolmas palkinto meni-
vät amerikkalaisille45. Kilpailuehdotuksessaan Eliel 
Saarinen palasi porrastetun rakennuksen teemaan, 
jota oli tutkinut jo 1900-luvun ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä, esimerkiksi Suomen valtiopäivätalokil-
pailun vuonna 1908 voittaneessa ehdotuksessaan46. 
Saarisen pystysuuntaista nousua korostava ehdotus 
herätti huomiota. Erityisesti Louis Sullivanin arviot 

(20) Saarisen Chicago Tribune Tower -kilpailuehdotus (1922) 
herätti huomiota sekä taitavan piirustustekniikan että vertikaa-
lisuutta onnistuneesti korostaneen julkisivukäsittelyn ansiosta. 
KUVA ON POISTETTU TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.

(21) Arkkitehtuurifantasia (1908). Eliel Saarinen luonnosteli 
porrastettuja rakennuksia piirroksissaan jo paljon ennen pilven-
piirtäjäkilpailua. KUVA POISTETTU TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.

(22) Howells & Hoodin voittanut ja toteutettu ehdotus sai Saari-
selta kritiikkiä: rakennuksen idea ei ollut kokonaan aistittavissa 
kadulta, sillä sen kruunu jäisi piiloon. 
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Saarisen kilpailuehdotuksesta olivat ylistäviä; Sulli-
vanin mielestä Saarinen olisi ansainnut ensimmäisen 
palkinnon.47  Kilpailun dramaattiset vaiheet ovat an-
taneet aihetta erilaisille spekulaatioille48, ja kilpailun 
lopputulosta on myöhemmin pidetty ennalta selvänä: 
amerikkalaisen ehdotuksen oli voitettava. Chicago 
Tribunen kaltaisen isänmaallisen lehden julistaman 
kilpailun voittajaksi ei olisi voitu valita ulkomaalais-
ta.49 Euroopan reunalta tulleen ehdotuksen menestys 
vahvisti Chicago Tribunessa esille tuotua suhtautu-
mista eurooppalaiseen kulttuuriperintöön: sen rappi-
ota korostettiin asenteella “The Twilight of Europe”, 
kuten lehti otsikoi pääkirjoituksensa kilpailun aikana. 
Kansallisuudesta tehtiin uutisaihe; kilpailua kuvattiin 
mittelöksi Euroopan ja Amerikan välillä.50 Loppu-
tulosta pidettiin amerikkalaisen kulttuurin voittona, 
ja erityistä vahingoniloa tuotti se, etteivät vanhoista 
kulttuurimaista, Ranskasta, Italiasta tai Englannista, 
tulleet ehdotukset olleet palkittujen joukossa51. Saa-
risen ehdotusta ylistävissä kirjoituksissa painotettiin 
tekijän suomalaista taustaa. Kuvauksiin liitettiin ek-
soottisia luontoviittauksia, joilla työ erotettiin perin-
teisistä eurooppalaisista kulttuurimaista.52 

Monien mielestä Saarisen ehdotuksen tuominen jul-
kisuuteen oli kilpailun parasta antia53. Saarisen eh-
dotuksessa oli ratkaistu monia amerikkalaisia arkki-
tehteja askarruttaneita kysymyksiä kuten porrastetun 
huipun ja rakennuksen muun osan integrointi, räys-
tään reunuslistojen hylkääminen, vertikaalisuuden 
korostus ja massoittelun asettaminen pinnan orna-
mentoinnin edelle.54 Saarisen ehdotuksessa näkyviä 
keskeisiä Sullivanin aloittamia julkisivun jäsentely-
ratkaisuja olivat setback-rakentaminen ja vertikaali-
suuden korostus. Saarista ei kuitenkaan sitonut ylei-
senä pilvenpiirtäjäsommittelun sääntönä vaikuttanut 
kolmijakotulkinta. Jos ehdotuksesta olikin erotetta-
vissa jonkinlainen jalusta, keskiosa tai yläosa, ne ni-
voutuivat toisiinsa. On arveltu Eliel Saarisen saaneen 
kilpailussa setback-tietoutta amerikkalaisilta yhteis-
työkumppaneiltaan (associates Wallace & Grenman), 
mutta Saarisen tiedetään luonnostelleen porrastettuja 
rakennusmassoja jo vuosia ennen kilpailua. Ehdotuk-
sessa massan sisäänvedot oli tehty hienovaraisesti, 
kruunu oli osa rakennusta, ei erillinen elementti.55 Ra-
kennuksen kruunusta keskusteltiin kilpailun jälkeen; 
Saarinenkin osallistui keskusteluun huomauttamalla, 
ettei voittaneen ehdotuksen ylin osa näkyisi kadulta. 
Saariselle vertikaalisuus oli pilvenpiirtäjäsuunnittelun 
keskeinen teema. Pystysuuntaisen liikkeen havain-
nointi oli tärkeää myös kadun kulkijan näkökulmasta; 
rakennuksen juurelta tuli voida seurata korkeuksiin 
kohoavaa hahmoa ylös asti. Pilvenpiirtäjä piti Saari-
sen mukaan suunnitella siten, että kokonaisuus olisi 
ymmärrettävissä myös aivan läheltä tarkasteltuna, 
koska todennäköisesti rakennuksen ympärillä olisi 
pian toisia yhtä korkeita rakennuksia.56 Saarinen näki 
tässä arviossaan amerikkalaisen kaupunkikeskustan 

tulevaisuuden realistisesti. 

Eliel Saarinen ei ollut vielä käynyt Yhdysvalloissa, 
kun hän suunnitteli Chicago Tribune Tower -kilpailu-
ehdotustaan. Saarinen totesi haastattelussa kilpailun 
aikoihin, ettei juuri ollut seurannut amerikkalaisen 
liikerakentamisen kehitystä.57 Lauseen on epäilty 
olleen turhan vähättelevä, onhan useiden kolmikon 
Gesellius–Lindgren–Saarinen suunnittelemien liike-
rakennusten nähty olleen H. H. Richardsonin arkki-
tehtuurista inspiroituneita.58 Saarisen elämäkerran 
kirjoittaja Albert Christ-Janer on myös arvellut, ettei 
Saarinen kilpailua tehdessään täydellisesti ymmärtä-
nyt tämän rakennustyypin asemaa amerikkalaisessa 
kaupungissa59. Täydellistä ymmärrystä ei ollut ame-
rikkalaisilla arkkitehdeillakaan. Sen vuoksi kilpailu 
olikin niin ajankohtainen60. 

Amerikkalaiset ihmettelivät kilpailun ratkettua sitä, 
että toisen palkinnon voittaja oli pilvenpiirtäjiä nä-
kemättä onnistunut suunnittelemaan sellaisen.61 
Saarisen ehdotukseen kohdistunut ihmettely johtui 
toimittajien huonosta Eurooppa-tuntemuksesta, sil-
lä mikään periferiasta yhtäkkiä ilmaantunut luomus 
ei Saarisen pilvenpiirtäjäehdotus ollut. Saarinen oli 
aikaansa seuraavana arkkitehtina perillä sekä eu-
rooppalaisista korkean rakennuksen suunnitelmista 
että amerikkalaisesta kehityksestä. Niistä raportoi-
tiin ajoittain myös Arkitekten-lehdessä62. Hän kertoi 
aloittaneensa kilpailun ottamalla esiin New Yorkin 
siluettikuvan ja ryhtyneensä luonnostelemaan sen 
päälle todellista vertikaalikaupunkia63. Voimakasta 
vertikaalisuutta tavoittelevan pilvenpiirtäjäarkkiteh-
tuurin tuntemus näkyi Saarisen ehdotuksesta, olivatpa 
sen esikuvina sitten lehdissä esitetyt kuvat Sullivanin 
Bayard-rakennuksesta ja sen edeltäjistä, tai sitten ne 
lukuisat, toinen toistaan korkeammat toimistoraken-
nukset, jotka olivat Sullivanin kehittelemien periaat-
teiden inspiroimia. Saarisen rakennus oli kuitenkin 
sovellus erilaisista aineksista, joista ei pidä unohtaa 
hänen omia, vuosikausia kehiteltyjä monumentaalira-
kennusluonnoksiaan. 

Saarisen ehdotus sai myös kritiikkiä 64, esimerkiksi sii-
tä, että rakenne ei näkynyt tarpeeksi selvästi. Romaa-
niset kaaret eivät ilmentäneet teräsrakennetta, ja palk-
kien ilmenemistä julkisivuissa oli häivytetty liikaakin 
pystyelementtien avulla65. Eliel Saarista 1940-luvun 
lopulla haastatelleen Aline B. Louchheimin mukaan 
Saarinen joutui kilpailuvaiheessa perehtymään ni-
menomaan pilvenpiirtäjien rakenteeseen.66 Kritiikin 
kohteet Saarisen ehdotuksessa olivat osittain samoja, 
joista Louis Sullivanin suunnittelemat pilvenpiirtäjät 
olivat saaneet moitteita jo pari vuosikymmentä aiem-
min67. Rakennetta tärkeämpänä gotiikkaa suosineet 
arvostelijat kuitenkin pitivät ehdotuksen vertikaali-
suutta ja sen myötä saatua ylevää henkistä sisältöä68. 
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Chicago Tribune -lehti kutsui kilpailun jälkeen Eliel 
Saarisen Chicagoon ja vaikutti hänen kuuluisuutensa 
kasvuun Yhdysvalloissa: lehti myös julkaisi Saarisen 
näkemyksiä pilvenpiirtäjärakentamisesta ja kaupun-
kisuunnittelusta. Keväällä 1923 lehti julkaisi huhun, 
jonka mukaan chicagolainen yritys olisi aikeissa ra-
kentaa Saarisen kilpailuehdotuksen mukaisen raken-
nuksen. Jo lokakuussa 1922 ennen kilpailun tulosten 
julkistamista oli Economist-lehti kirjoittanut Chica-

go Tribunen aikovan rakentaa myös toiseksi tulevan 
ehdotuksen tontille, joka sijaitsi poikittain ensim-
mäiseen nähden North Michigan Avenuen varrella.69 
Huhut eivät syntyneet tyhjästä; Saarisen saamasta 
virallisesta onnittelukirjeestäkin saattoi rivien välistä 
lukea viittauksen tämäntapaiseen mahdollisuuteen70. 
Ylistävistä mielipiteistä huolimatta Saarinen näki 
suunnittelemaansa pilvenpiirtäjän vain lukuisina ko-
pioina. Saarisen pilvenpiirtäjäehdotuksella oli huo-
mattava merkitys erityisesti 1920-luvulla71. Suunni-
telma toimi innoituksena kokonaiselle sukupolvelle 
pilvenpiirtäjiä.72 Joidenkin rakennusten kohdalla su-
kulaisuussuhde oli niin ilmeinen, että ei voi puhua 
pelkästään innoituksesta73. Saarinen toimi tiennäyttä-
jänä, hänestä puhuttiin “uuden amerikkalaisen tyylin” 
luojana74.   Jopa sellainen termi kuin saarinened otet-
tiin käyttöön kuvaamaan Saarisen vaikutusta ame-
rikkalaiseen rakentamiseen75.  Vincent Scully on ki-
teyttänyt Saarisen vaikutuksen huomauttamalla, että 
Saarinen hävisi Chicagossa, mutta voitti New Yorkis-
sa76. Saarisen suunnitelma oli malli, joka sijoittui eri 
versioina kaupunkeihin ympäri Yhdysvaltoja, vaikkei 
sitä Chicago Tribune rakennuttanutkaan77. New Yor-

(23) Raymond Hood: American Radiator Building (1924). Chi-
cago Tribune Tower -kilpailun voittaneen toimiston seuraavissa 
pilvenpiirtäjissä on nähty toiseksi tulleen ehdotuksen vaikutusta. 
Tekijät ovat itsekin sen todenneet.  Ferriss liitti piirroksia uusista 
pilvenpiirtäjistä kirjaansa The Metropolis of Tomorrow. KUVA 
ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.

(24) Hugh Ferris: The Four Stages (kirjasta The Metropolis of 
Tomorrow). Vincent Scully näki metropolifantasioissa Saarisen 
pilvenpiirtäjäehdotuksen vaikutusta, mutta Ferriss oli työsken-
nellyt setback-ratkaisun parissa jo ennen Chicago Tribune Tower 
-kilpailua. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄN-
OIKEUSSYISTÄ.
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kin Rockefeller Centerin rakennukset on nähty jon-
kinlaisena kulminaationa tälle mallivaikutukselle78.  
Tätä taustaa vasten on pidetty erikoisena, ettei Saari-
nen päässyt rakentamaan yhtään pilvenpiirtäjää eikä 
lopulta edes pitänyt niitä kovin tarpeellisina79. 

Saarisen elämäntyötä tarkastelevat artikkelit alkavat 
usein Chicago Tribune Tower -ehdotuksesta. Saarisen 
pilvenpiirtäjäluonnos jäi ihmisten mieliin siinä mää-
rin, että jossain vaiheessa unohdettiin, ettei sitä edes 

rakennettu.  Kaksikymmentä vuotta kilpailun jälkeen 
julkaistussa Saarisen The City -kirjan arviossa viitat-
tiin Saariseen maininnalla “designer of one of the first 
skyscrapers in Chicago”.80 Saarinen itse väsyi lopul-
ta kilpailumenestystä seuranneeseen spekulointiin. 
1940-luvun lopulla hän puolileikillään kielsi haastat-
telijaa edes kysymästä Chicago Tribune Towerista, 
sitä seurannut ikuinen kakkostilan leima kyllästytti 
jo81.

Pilvenpiirtäjän asema Saarisen kaupungissa

Eliel Saarisen pilvenpiirtäjämielipiteitä leimasi suo-
malaisessa keskustelussa 1910- ja 1920-luvulla nä-
kynyt dikotominen asenne. Kaupunkikuvallinen 
tarkastelu oli pääosassa, amerikkalaiseen tapaan 
rakentaa korkeita rakennuksia vieri viereen suhtau-
duttiin kielteisesti. Samalla rakennustyypin mahdol-
lisuuksia pohdittiin ennakkoluulottomasti ja todettiin 
sen olevan kiinnostava. Saarisen pilvenpiirtäjiä kos-
kevat kannanotot tulisi nähdä ajankohdan suomalais-
ta – ja samalla eurooppalaista – arkkitehtuurikeskus-
telua vasten. Keskustelu osoittaa, että metropoleissa 
virinnyt pilvenpiirtäjäkysymys ei ollut tuntematon 
Suomessa, eikä niin muodoin ollut outoa, että suoma-
lainen arkkitehti pärjäsi hyvin amerikkalaisessa pil-
venpiirtäjäkilpailussa. 

Vaikka Saarisen Chicagoon suunnittelema pilven-
piirtäjäehdotus tuotti lukemattoman määrän saman-
kaltaisia kopioita amerikkalaiseen kaupunkikuvaan, 
Saarinen suhtautui siis ristiriitaisesti tähän uuteen 
rakennustyyppiin. 1920-luvun alussa hän puhui haas-
tatteluissa positiiviseen sävyyn vertikaalikaupungis-
ta, vertasi sitä mäntymetsään ja tuntui ymmärtävän 
pilvenpiirtäjän luonteen kaupallisuuden ilmentymä-
nä.82 Samoihin aikoihin sanomalehtien palstoilla nä-
kyi Saariselta kriittisiäkin kommentteja, esimerkiksi 
New Yorkin katukuva oli hänestä liian levoton. Ylös-
päin kasvavan New Yorkin sijaan Saarinen toivoi 
näkevänsä kontrolloitua kasvua ulospäin.83 Saarisen 
kritiikki koski erityisesti kaupunkikuvaa, jota ei Chi-
cago Tribune Tower -kilpailussa ollut juuri käsitel-
ty. Ympäristö oli selvästi mukana Saarisen kilpailun 
jälkeen laatimissa Chicagon ranta-alueen (1923) ja 
Detroitin joen varren (1924) suunnitelmissa, joissa 
korkeilla rakennuksilla oli sommitelmaa hallitseva 
asema. Nämä Saarisen ensimmäiset Yhdysvaltojen 
maaperällä suunnittelemat työt jatkoivat perinteisellä 
monumentaalisommittelun linjalla. Gustaf Strengell 
on todennut, että Chicagon Lake Front -suunnitelman 
avulla pilvenpiirtäjäsuunnittelija Saarinen opittiin 
tuntemaan Yhdysvalloissa myös kaupunkisuunnitte-
lijana84. Suunnitelmilla oli arkkitehdin suunnittelure-
pertuaarin mainostamisen tarkoitus – pilvenpiirtäjien 

suunnittelija osoitti hallitsevansa useita mittakaavata-
soja. 

Chicagon ranta-alueen suunnittelu
Saarisen Chicago Lake Front -suunnitelma julkaistiin 
The American Architect -lehdessä joulukuussa 1923. 
Suunnitelman julkaisun yhteydessä kirjoittamassaan 
tekstissä Saarinen totesi tulleensa Chicagoon puoli-
sen vuotta aiemmin; vierailevan arkkitehdin objektii-
visin silmin hän tarkasteli näkemäänsä, kehui hyviä 
puolia ja mahdollisuuksia, mutta ei voinut olla puut-
tumatta muutamiin havaitsemiinsa epäkohtiin. Saari-
sen lähtökohta oli liikenne ja sen ongelmien ratkaisu. 
Puhtaalta pöydältä hän ei suunnitelmaansa aloittanut; 
heti alussa hän viittasi Daniel Burnhamin suunnitel-
maan vuodelta 190985. 

Saarinen oli kiinnittänyt huomiota siihen, että suuris-
sa amerikkalaisissa kaupungeissa kaupallinen toimin-
ta oli sulloutunut pienelle alueelle keskustassa. Hän 
ennakoi orgaanisen desentralisaation ajatusta ehdot-
taessaan, että tiivistymän sijaan kaupungeissa voi-
si olla useita keskuksia. Tämä helpottaisi liikenteen 
ongelmia. Heti perään Saarisen kuitenkin totesi, että 
ehdotus saattaisi olla liian väkivaltainen hyökkäys 
suurten amerikkalaisten kaupunkien sielua kohtaan.86 
Tämän sielun yhtenä kiteyttäjänä voi pitää komeis-
ta metropolipiirroksistaan kuuluisaksi tullutta Hugh 
Ferrissiä, joka oli ollut vuosina 1921–1922 mukana 
kuvittamassa New Yorkin zoning-lakeja. Ferrissin 
piirroksia julkaistiin kirjana The Metropolis of To-
morrow (1929), jossa veistokselliset pilvenpiirtäjäry-
kelmät olivat kuin vuoria87, vertaus jota Ferriss itse-
kin käytti. Ferriss ei uskonut Saarisen propagoimaan 
desentralisaatioon, vaan puolusti sen sijaan sentrali-
saatiota.88 Kysymys oli pohjimmiltaan painotuserois-
ta, sillä amerikkalaisessa kaupungissa keskipakoiset 
ja keskihakuiset voimat olivat vallalla yhtä aikaa – 
desentralisaatio ei poissulkenut sentralisaatiota.
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Ferrissin on arveltu inspiroituneen Eliel Saarisen Chi-
cagoon suunnittelemasta pilvenpiirtäjäprototyypis-
tä89, vaikka hän työskenteli setback-ongelman parissa 
jo ennen Chicagon pilvenpiirtäjäkilpailua.90 Saarisen 
Chicagon Lake Front -suunnitelmassa kuten Ferrissin 
metropolipiirroksissakin korkea rakennus oli osa ur-
baania kokonaisuutta.91 Liikennejärjestelyjen kuvaus 
oli Saarisen suunnitelmassa yksityiskohtaista. Myös 
Ferrissin kirjassaan esittämän kaupunkivision yhtenä 
tärkeänä painopisteenä oli monitasoinen liikenne- ja 
jalankulkuverkosto. Saarinen pohti suunnitelmassaan 
paikoituksen järjestelyjä ja esitteli aiemmin kuule-
maansa ajatusta jalankulkijoiden nostamisesta au-

tojen yläpuoliselle tasolle. Jo Munkkiniemi-Haaga-
suunnitelmassa esillä ollut katujen hierarkia tuotiin 
amerikkalaisessa kontekstissa uudelle mittakaavata-
solle lisääntyneiden liikennetarpeiden myötä. Nope-
an läpikulkuliikenteen Saarinen halusi pois keskustan 
katuja ruuhkauttamasta, mutta hän toivoi myös kes-
kustassa asioivien välttävän autolla liikkumista ruuh-
kautuvilla kaduilla. Hänen suunnitelmassaan valtava 
itsepalveluparkkihalli ottaisi vastaan keskustassa asi-
oivien autot, ja lyhyet matkat työpaikoille ja kauppoi-
hin sujuisivat jalan. Saarinen siis luotti – kuten moni 
myöhempienkin aikojen autotonta keskustaa suunnit-
televa – ihmisten valmiuteen käyttää omia jalkojaan.92

Liikenteen lähtökohdista alkaneen työn toinen as-
pekti oli kaupunkikuvallinen ja välillisesti yhteis-
kunnallinenkin. Saarinen kirjoitti arkkitehtonisesta 
kokonaisuudesta ja suuren kaupungin kaipaamas-
ta monumentaalisuudesta. Tekstissä oli kuvauk-

(27) Eliel Saarisen Detroitin ranta-alueen suunnitelma (1924). KUVAT ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.

(25) Eliel Saarinen: Chicagon ranta-alueen suunnitelma (1923). 
Kuvassa pilvenpiirtäjä hallitsee kokonaisuutta “urbaanin näyttä-
mön katselijana.” 

(26) Eliel Saarisen ohjaama opiskelijatyö Walter Hickeyn Det-
roitin ranta-alueen suunnitelma (1938). Työssä esiintyy pilven-
piirtäjä osana matalampaa rakennuskompleksia kuten opettajan 
suunnitelmassa vuosia aiemmin. 
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sia kehystetyistä näkymistä sekä kadun tasolta että 
yläilmoista, ja pilvenpiirtäjät nähtiin strategisesti 
sijoitettuina kohokohtina. Saarisen suunnitelmas-
sa kulttuurirakennukset olivat kiinteässä yhteydessä 
puistoon, vaikka sikäläiset määräykset eivät sellaista 
toistaiseksi sallineet. Saarinen korosti suunnitelmaan-
sa mahdollisuuksien avaajana.93 Puistoalue kulttuuri-
rakennuksineen oli suunnitelmassa yhteistä kaupun-
kilaisten oleskelutilaa, autolla liikkumaan tottuneiden 
asukkaiden jalankulkuun ja vapaa-ajan virkistäyty-
miseen tarkoitettu alue. Saarisen projektiesittelyyn 
liittyneessä toimittajan kommentissa kehuttiin sitä, 
kuinka Saarisen oli onnistunut yhdistää kaksi ame-
rikkalaista kaupunkisuunnittelua askarruttanutta tee-
maa: kaupungin kaunistamisen (joka koski erityisesti 
yhteiskunnallisia instituutioita ja niiden ympäristöä) 
ja alati lisääntyvän autoilun tarpeet (erityisesti hie-
rarkkisen tieverkon ja paikoituksen osalta).94 Toimit-
tajan kehuma puiston käyttöä haittaamaton liikenteen 
suunnittelu saattaa perspektiivikuvien katsojaa kui-
tenkin epäilyttää: kuusikaistaisen moottoritien ylityk-
sestä on vaikea tehdä miellyttävää. 

Saarinen piirsi perspektiivikuviin mukaan vuotta ai-
emmin ratkenneen Chicago Tribune Tower -kilpai-
lun pilvenpiirtäjäehdotuksensa. Se oli maamerkki ja 
kiintopiste, merkitsemässä maan alle rakennetun rau-
tatieaseman paikkaa, joka ei tarvinnut enää erillistä 
rakennusta maan päälle. Esitetty pilvenpiirtäjä oli ho-

telli95. Rakennuksen hahmo oli eroteltu neljään osaan, 
joiden näkyminen julkisivussa korosti korkeuksiin 
kohoavaa vertikaalisuutta. Juuri se oli Saarisen mu-
kaan puuttunut Burnhamin Chicago-suunnitelmas-
ta96. Amerikkalaisen kaupungin olennaista element-
tiä – pilvenpiirtäjää – ei ollut otettu siinä huomioon, 
vaikka rakennustyyppiä oli vuonna 1909 kehitelty 
pitkälle ja sen mahdollisuudet alkoivat olla tiedossa. 
Chicagon ranta-alueen suunnitelman kuvissa Saari-
sen oma pilvenpiirtäjäversio näkyi kolmiulotteisena 
objektina monesta suunnasta eri näkökulmista lähel-
tä ja kaukaa. Sitä oli tutkittu sekä monumentaalisen 
näkymän päätteenä että osana julkista tilaa rajaavien 
rakennusten ryhmää. Kaukaa näkyi ympäristöstään 
erottuva jylhä hahmo, läheltä pystysuuntainen korkea 
rakennus, jonka vertikaalisuus olisi ollut seurattavis-
sa kadun tasolta ylös huippuun asti, kuten Saarinen 
itse pilvenpiirtäjiltä edellytti.97

Saarisen muutto Amerikkaan oli Chicago-suunni-
telman julkaisemisen aikoihin sen verran tuore ta-
pahtuma, että Suomessakin seurattiin tiiviisti hänen 
tekemisiään. Chicago Lake Front -suunnitelma jul-
kaistiin kaksiosaisena artikkelina Arkkitehti-lehdessä. 
Sen kirjoitti Gustaf Strengell, Saarisen ensimmäisen 
Yhdysvaltoihin suuntautuneen matkan matkakump-
pani98. Strengell taustoitti artikkelinsa katsauksella 
Chicagon historiaan ja kertoi Burnhamin Chicago-
suunnitelmasta, jonka innoittajana olivat olleet lii-
kennejärjestelyt kuten Saarisellakin. Strengell pitäy-
tyi uskollisesti Saarisen tekstin referoinnissa, mutta 
kiinnostavan lisämausteen tekstille antoi hänen viit-
tauksensa Oswald Spengleriin. “Rikas ja upea pil-
venpiirtäjämetsä” muuttuikin teknologisen edistyk-
sen esimerkistä hiipuvan kulttuurin saavutukseksi. 
Länsimaisen perikadon tunnelmissa Strengell äityi 
runolliseksi Saarisen suunnitelmaa kuvatessaan: 
...“edustaa se kiteisen kiinteänä, sävyltään abstrak-
tina ja muodoltaan kivettyneenä omaa aikaamme, 
paremmin kuin mitään toista – kokonaissommitelmaa 
valaisee laskevan kulttuurin traagillisuuteen viittaa-
va iltarusko”.99 

Saarisen työ herätti kiinnostusta amerikkalaisissa 
arkkitehtipiireissä. Chicago Tribune Tower -kilpailun 
tuomaristoon kuulunut Albert Granger innostui Saa-
risen suunnitelmasta niin, että ryhtyi sen esittelijäksi. 
Grangerin innostusta eivät lannistaneet edes muuta-
mat yksityiskohdat, jotka hän totesi mahdottomiksi 
(mm. suuri autotalliajatus oli epärealistinen järven 
vedenpinnan vuoksi).100 

Kaikki eivät innostusta jakaneet, ainakin Edward 
Bennett oli esittänyt kritiikkiä projektia kohtaan.101 
Suunnitelma on joka tapauksessa nähty ensimmäi-
seksi vakavasti otettavaksi yritykseksi sovittaa auto-
liikenteen vaatimuksia laaja-alaiseen, urban design 
-aspektia korostavaan kaupungin kehittämissuunni-

(29) Kalevala-talo (1921). Turun kaupungintalo ja Kalevala-talo 
ovat molemmat esimerkkejä tornien käytöstä osana rakennusryh-
mää. Eliel Saarinen suunnitteli Kalevala-talon pari vuotta ennen 
Amerikkaan muuttoaan. Mahtipontinen suunnitelma ei toteutu-
nut. Se julkaistiin sekä Arkkitehti-lehdessä että erillisenä vihko-
sena, ja vielä 1940-luvulla uudelleen Arkkitehti-lehdessä.

(28) Turun kaupungintalon sijoitusehdotus (1917) julkaistiin tuo-
reeltaan Arkitekten-lehdessä.
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telmaan102. 

Chicago-suunnitelma teki Saarisen kaupunkisuun-
nittelutaidot tunnetuksi amerikkalaisille. Lake Front 
-suunnitelman Keskilännen alueella saama innos-
tunut vastaanotto johti siihen, että Saariselta tilat-
tiin pian ranta-alueen suunnitelma myös Detroitiin.  
George Booth, Detroit News -lehden omistaja ja 
Cranbrookin perustaja, oli mukana Detroitin River 
Front -hankkeen puuhamiehenä. Tehtävä kesti pit-
kään: Eliel Saarinen oli kolmena vuosikymmenenä 
mukana tekemässä suunnitelmaa.103 Ensimmäinen 
suunnitelma (1924) tunnetaan pilvenpiirtäjästä, joka 
oli tuttu jo Chicago Tribune Tower -kilpailusta. Suun-
nitelmaan kuuluivat myös rantapromenadi, auditorio, 
näyttelytiloja ja virastorakennuksia. Suunnitelmasta 
tehtiin pienoismalli, jota hallitsi viereiseen matalaan 
rakennukseen kiinni rakennettu pilvenpiirtäjä – kuin 
kirkko Camillo Sitten Der Städte-Baun aukiopiirrok-
sissa.104

Alueen suunnittelu kiinnosti kaupunkilaisia, se oli 
vuosien varrella julkisuudessa esillä useaan ottee-
seen. Saaristen Detroitin ranta-alueen suunnitelmia 
lainattiin lehtiartikkeleissa, usein ilman arkkitehtien 
nimiä.105 Suunnittelijoiden ajatukset olivat jääneet 
kaupunkilaisten mieleen, ja tästä kuvastosta ammen-
nettiin vapaasti.  Arkkitehdin kansanvalistusrooli oli 
onnistunut: suunnitelma oli lopulta yhteistä omai-
suutta. Näin oli käynyt Saarisen pilvenpiirtäjäehdo-
tuksenkin kohdalla. 

Urbaanin näyttämön katselija
Eliel Saarinen piti Amerikan vuosinaan kiinni ai-
kaisemmin omaksumastaan käsityksestä: korkeat 
rakennukset olivat parhaimmillaan kaupunkiraken-
nustaiteellisina kohokohtina. Saarisen ajatuksella pil-
venpiirtäjän asemasta on yhtymäkohtia saksalaiseen 
Stadtkrone-ajatteluun. Ajatus kaupungin kruunusta 
oli suosittu Saksassa 1800-luvulla ja vielä 1900-lu-
vullakin. Monumentaalirakennusten käyttämisestä 
vallan symbolina löytyi esimerkkejä myös Yhdys-
valloista, missä erityisesti City Beautiful -liike kan-
nusti kaupunkikeskustojen kohentamiseen julkisten 
rakennusten avulla.106 Saarisen pilvenpiirtäjäkäsitystä 
leimasi hänen näkemyksensä kaupungista kokonai-
suutena, johon kaikki sen osat olivat alisteisessa ase-
massa. Kollektiivisessa kaupunkikuvassa pilvenpiir-
täjä edusti parjattua individualismia. 

Saarinen oli yhdistänyt fyysisen kaupungin perintei-
set rakennuselementit yhtenäiseksi kaupunkikuvaksi 
Helsinki-visioissaan 1910-luvulla. Lintuperspektiivi-
en kuvaamassa, horisonttiin jatkuvassa kaupungissa 
oli kaksi elementtiä – aukio ja torni – joiden merkitys-
tä Saarisen kaupunkisuunnittelijan uralle on korostet-

tu107. Marc Trieb on liittänyt tornin ja aukion Camillo 
Sitten vaikutukseen sekä eurooppalaiseen kaupunki-
perinteeseen, johon suljetut aukiot ja julkisten raken-
nusten tornit olennaisesti kuuluivat.  Eliel Saarisen 
Suomen aikanaan suunnittelemissa kaupunginta-
loissa näkyi eurooppalaisen kaupungin perinteinen 
torniaihe. Myös myöhemmin suunnitellut kirkot ja 
koulut saivat kiintopisteekseen epäsymmetrisesti si-
joitetun tornin, joka liittyi usein kiinteästi muuhun ra-
kennuskompleksiin108. Epäsymmetrisyys antoi tornin 
katsojalle erilaisia katselukulmia. Rakennus avautui 
parhaiten liikkeen kautta, kiertämällä kokien.109 Tor-
neilla oli näissä suunnitelmissa kaupunkikuvallinen 
funktio, ne eivät olleet pelkästään kellotorneja tai sa-
vupiippuja, vaan ne toimivat eri mittakaavatasoilla eri 
tavoin. Kaupunkikuvassa tornin toiminnallinen funk-
tio oli eri kuin sen jokapäiväisessä käytössä. Funkti-
on erilaisesta merkityksestä eri mittakaavatasoilla on 
todennäköisesti ollut kyse silloinkin, kun isä ja poika 
Saarinen olivat eri mieltä tornin ulkoasusta suunnitel-
lessaan Columbuksen kirkon (1940–42) kellotornia. 
Eero Saarinen olisi halunnut kellotornista avoimen 
metallikehikon, josta tornin funktio olisi näkynyt 
kauaksi. Eliel Saarinen halusi suljetumman rakenteen 
ja voitti kiistan.110 Tornista tuli monoliittinen hahmo, 
kaupunkikuvassa moniselitteinen ja arvoituksellinen, 
mielikuvatasolla muutoksiin mukautuva. Jos tornin 
merkitystä tarkastelee kaupunkikuvan kannalta, Co-
lumbuksen kirkontornin kiistassa isän ja pojan välillä 
ei ollut kyse pelkästään perinteisen ja uuden avoin-
ta rakenteellisuutta korostavan näkemyksen välillä. 
Taustalla oli suunnittelijoiden erilainen asenne kau-
punkikuvaan; he näkivät tornin merkityksen ympäris-
tössään eri tavoin.  Eliel Saarinen suunnitteli kaupun-
kia silloinkin kun suunnitteli rakennusta. 

Pilvenpiirtäjässä torniaihe voimistui. Saarisen suhtau-
tumisessa pilvenpiirtäjään oli dikotomisuutta kuten 
monilla eurooppalaisilla. Amerikkalaista kaupunkia 
verrattiin Babyloniin, samalla kun todettiin sen ole-
van loistava ja taianomainen.111 Vertikaalikaupunki 
kiehtoi, vaikka sen kadut olivat vaarallisia ja moder-
nin elämänmenon vauhti oli pelottavaa. Le Corbusier 
kutsui New Yorkia kauniiksi katastrofiksi; hän oli 
lumoutunut amerikkalaisen kaupungin uutta luovas-
ta ilmapiiristä ja rohkeudesta, vertasi pilvenpiirtäjä-
kaupunkia metsään kuten Saarinen ja moni muukin 
oli tehnyt, ja oli viehättynyt pilvenpiirtäjien kauneu-
desta ja kauheudesta ne ensi kertaa nähdessään. Hä-
nen mielestään kaupungit Yhdysvalloissa olivat yhtä 
aikaa “hopeless cities and cities of hope”.  Hän kri-
tisoi matkanteon pakollisuutta, meluista maanalaista, 
reunakaupunkien jättömaita ja sieluttomia kaupungin 
katuja. Amerikkalaisella kaupungilla oli hänen mu-
kaansa Janus-kasvot.112 Saarinen ryhtyi kohentamaan 
näitä kaupungin kasvoja. Ensimmäisinä Amerikan 
vuosina laadituissa Chicagon ranta-alueen ja Detroi-
tin joen varren suunnitelmissa pilvenpiirtäjää käytet-
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(30, 31) Detroitin ranta-alueen suunnitelmat vuosilta 1938 ja 1947. Saaristen toimisto työskenteli Detroitin civic center -projektin 
parissa useaan otteeseen. Ylempi piirros (30) vuodelta 1938 on Eero Saarisen käsialaa. KUVAT ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA 
TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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tiin kaupunkikuvallisena elementtinä, joka tarvitsi 
tilaa ympärilleen. Kadun tasolla pilvenpiirtäjä saattoi 
olla rakennettu kiinni ympäröiviin matalampiin ra-
kennuksiin, mutta se ei sietänyt toista korkeaa raken-
nusta lähettyvillään. Sen tuli erottua kaupunkikuvassa 
maamerkkinä. Manfredo Tafuri on kutsunut Saari-
sen pilvenpiirtäjiä urbaanin näyttämön katselijoiksi 
(spectators of the urban scene): ne olivat kaupungin 
tarkasteluun tarkoitettuja itsenäisiä elementtejä113. Ta-
furin mukaan Saarisen pilvenpiirtäjä kontrolloi koko 
urbaania kokonaisuutta. Kaupunkia määrittivät moni-
muotoisuus, muutos ja liike, ja näitä suurkaupungille 
tyypillisiä ominaisuuksia tuli pilvenpiirtäjäarkkiteh-
tuurin kuvata.114 Saarinen ei kaupunkisuunnitelmis-
saan käsitellyt pilvenpiirtäjää kaupallisten lakien 
alaisena rakennuksena. Se ei ollut luonteva osa hänen 
kaupunkiaan muuten kuin sommittelun kohokohtana, 
joka näkyi ja jota katsottiin – tai josta saattoi katsel-
la kaupungin kokonaisuutta. Pilvenpiirtäjärykelmien 
kohdalla ei olisi toteutunut Saarisen ajatus pilvenpiir-
täjistä kokonaisuudelle alisteisina osina.115

Marika Hausen on jakanut Saarisen suunnittelemat 
korkeat monumentaalirakennukset kahteen perus-
tyyppiin. Chicago Tribune Tower edusti hänen mu-
kaansa vertikaalista porraspyramidityyppiä, kun taas 
vuonna 1919 suunniteltu mahtipontinen Kalevala-
talo oli viimeinen rakennus sarjassa, joka alkoi kan-
sallismuseosta ja jatkui Helsingin rautatieasemassa.116 
Kalevala-taloa ei tarvitse kuitenkaan nähdä sarjan vii-
meiseksi, jatkoihan Saarinen samantapaista teemaa 
ensimmäisissä Cranbrookin rakennuksissaan. Hause-
nin mainitsema erottelu vaikuttaa massoittelun erolta, 
mutta jos vertailussa korostaa rakennustyyppien suh-
detta ympäristöönsä, rakennustyypin ulkoinen muoto 
jää sivuseikaksi. Kontekstin merkityksen voi aavistaa 
jo Hausenin tekstistä. Hän on todennut, että porras-
pyramidi oli Chicago Tribunen tapauksessa vailla 
avaraa maisemaa, jollaisiin Saarisen suunnitelmat 
usein sijoittuivat. Saarisen Chicago Tribune Tower 
-kilpailua edeltävät ziggurat-luonnokset näyttävätkin 
leijuvan todellisuudesta irrallisina jonkinlaisessa tie-
teistarinaulottuvuudessa. Amerikkalaisen pilvenpiir-
täjän saattoi kuitenkin sitoa kaupunkiympäristöön117. 
Saarisen myöhemmin suunnittelemat – ja jopa hänen 
oppilaidensa suunnittelemat – korkeat rakennukset 
liittyivät usein välittömästi matalampiin rakennus-
osiin118. Tällaiset korkeat rakennukset hallitsivat ym-
päristöään, mutta eivät olleet itseriittoisia. Camillo 
Sitte ja keskiaikaisten kirkkojen kiinteä suhde ym-
päröiviin rakennuksiin vaikutti taustalla – Sitte oli 
kirjoittanut monumentaalisuuden tulevan paremmin 
esille, kun sen saattoi suhteuttaa johonkin muuhun119. 
Saarinen liitti muun muassa Chicago Lake Front- ja 
Detroit River Front -suunnitelmissa pilvenpiirtäjät 
osaksi kaupunkikokonaisuutta, jonka monumentaali-
sina hallitsijoina ne toimivat. 

Kyse ei ollut niinkään kahdesta erilaisesta monumen-
taalirakennustyypistä, vaan siitä, että joustava raken-
nustyyppi mukautui erilaisiin tilanteisiin. Kun katsoo 
korkean tornin tai pilvenpiirtäjän asemaa kokonai-
suuden osana, merkitsevää eroa kahden eri tyypin 
välillä on vaikea nähdä. Kalevala-talo sekä Hausenin 
mainitsema Helsingin rautatieasema ja kaupunginta-
lotkin torneineen edustivat tornilla varustettua monu-
mentaalirakennusta, jonka idea oli kokonaisuudes-
sa. Torni oli vain sen yksi, vaikkakin hallitseva osa. 
Sama pätee Saarisen tulkintaan pilvenpiirtäjätyypistä. 
Se ei ollut vain itsenäinen, porrastettu setback-raken-
nustavan toteutus, vaan osa laajempaa kokonaisuutta, 
johon sen tuli sovittautua. Hausenin mukaan Saari-
selle oli korkean rakennuksen suunnittelussa tärkein-
tä nimenomaan muoto ja hahmottaminen, vaikka ei 
hän sisältöäkään unohtanut120. Tätä kautta voi hyvin 
ymmärtää Saarisen suhtautumisen pilvenpiirtäjiin 
kaupunkirakennustaiteellisina elementteinä, joiden 
liiketaloudellinen luonne oli sivuseikka. Pilvenpiirtä-
jien yksilöllisyys ei sopinut yhteen sen kollektiivista 
yhtenäisyyttä edustavan kaupunkikuvan kanssa, jota 
Saarinen piti tavoittelemisen arvoisena. Pilvenpiirtä-
jän kaupunkirakennustaiteelliset hyvät ominaisuudet 
menivät hänen mukaansa hukkaan amerikkalaisissa 
kaupungeissa, joissa korkeiden rakennusten sijoitte-
lu vieri viereen johti ruuhkaisiin, pimeisiin katuihin. 
Parhaimmillaan pilvenpiirtäjä oli erillisenä arkkiteh-
tonisena yksityiskohtana.121  

Saarinen ei nähnyt omaa pilvenpiirtäjäänsä raken-
nettuna muuten kuin kopioina, joten on mahdotonta 
sanoa, millaiseksi pilvenpiirtäjä olisi hänen suun-
nittelemanaan muokkautunut. Saarinen oli ollut 
ensimmäisiä Amerikkaan muuttaneita tunnettuja 
immigrantti-arkkitehteja, mutta 1930-luvulla uuden 
immigrantti-arkkitehtisukupolven122 myötä maahan 
saapui puhdasoppinen modernismi. Modernin aika-
kauden rakennustyyppi – pilvenpiirtäjä – sai pian uu-
den mallin esikuvakseen. Ludwig Mies van der Ro-
hen teknologian ja arkkitehtuurin yhteyttä korostava 
pilvenpiirtäjämalli yleistyi123, ja pilvenpiirtäjäraken-
taminen siirtyi eklektisestä kokonaan moderniin vai-
heeseen124. Kuuluisuutta saivat myös  Le Corbusie-
rin uljaiden kaupunkivisioiden pilvenpiirtäjät, joiden 
esittämä voimakkaan visionäärinen modernistinen 
utopia sai sovelluksensa lukuisissa esikaupunkisuun-
nitelmissa ympäri maailmaa. Ajan hengen ilmen-
tämisen vaatimus, johon Saarinenkin oli yhtynyt jo 
lähes puoli vuosisataa aiemmin125, johti vähäeleiseen 
modernismiin. Koko uransa ajan erilaisia elementtejä 
vapaasti yhdistellyt Saarinen ei tällaiseen puhdasop-
pisuuteen ryhtynyt, mutta ajanmukaisen ja toimin-
nallisuutta ilmentävän arkkitehtuurin kaipuu näkyi 
Saarisen töiden muodonannon muutoksissa. Detroit 
River Frontin tapauksessa porrastetusta vertikaali-
sesta pilvenpiirtäjästä tuli vähitellen suoralinjainen 
laatikko126. 
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Vaikka Saarisen ja Le Corbusierin suhtautumisessa 
amerikkalaisiin pilvenpiirtäjiin oli yhtäläisyyksiä, 
Saarinen ei myöhemminkään omaksunut Pauli Blom-
stedtin puolustamaa, Le Corbusierin hahmottelemaa 
“vapaata korkearakennusjärjestelmää”. Le Corbusie-
rille pilvenpiirtäjä oli väline väestön keskittämiseen 
ja tehokkuuteen. Hänen pilvenpiirtäjäkaupunkinsa 
on tuttu luonnoksista, joissa korkeat rakennukset 
nousevat kristalleina – kuten hän itse niitä kuvasi127 

– vihreyden keskeltä. Saarinen taas piti kaupungin 
kokonaisuutta ja sen mittakaavaltaan erilaisten osien 
harmonista yhteensopivuutta olennaisena. Saarisen 
pilvenpiirtäjä sai merkityksensä ja voimansa konteks-
tin osana, juuri tietyssä kaupunkikudoksen paikassa. 

Pilvenpiirtäjään liitetty amerikkalaiseksi ominaisuu-
deksi käsitetty historiattomuus on nähty piirteeksi, 
joka tekee pilvenpiirtäjästä uuden alun ilmentäjän, 
erityisesti Uuden Maailman rakennuksen128. Tällai-
nen rakennus kuvasi muutosta ja mahdollisuuksia. 
Pilvenpiirtäjä oli rakennus, jossa moninaisuus tii-
vistyi, jossa asetuttiin arjen ulkopuolelle tai yläpuo-
lelle. Sieltä arjen näki toisin silmin. Saarinen kuvasi 
tällaista ulkopuolisen katsetta kertoessaan Chicagon 
Lake Front -suunnitelmansa tekstissä turistista, joka 
saapui hotelliin, nousi hissillä ylös ja tarkkaili sieltä 
näkemäänsä. Tässä tapauksessa katsoja oli urbaanin 
näyttämön katselija, kuten Tafuri kuvasi Saarisen pil-
venpiirtäjän roolia kaupungissa129. 

“And I see a stranger arrive in Chicago. From Cent-
ral Station he makes his easy way by elevator to the 
hotel above. From its garden terraces a beautiful 
panorama greets his eye. To the West and North he 
sees the growing metropolis and above it farther to 
the North the green park girdle along the length of 
the shore. Below him Grant Plaza expands southward 
in majestic repose, surrounded by flower beds and 
public buildings in harmonic monumentality; farther 
away verdant Grant Park and in the distant South, 
Chicago Tower’s monumental pinnacle flashing high 
above the city’s smoke and dust. To the Eastward, 
Lake Michigan spreads its wide expanse in green and 
violet, fading toward the horizon.”130

Saarisen tekstissä kaupungin kokonaisuus levittäytyi 
katsojan alapuolella.131 Kuvausta voi verrata Michel 
de Certeaun kuvaukseen New Yorkista World Trade 
Centerin tornista katsottuna132. De Certeau on kutsu-
nut kokemusta kokonaisuuden näkemisen (seeing the 
whole) mielihyväksi. Korkealla ja kaukana katuvili-
nästä kokija muuttuu katsojaksi, saaden lähes juma-
lallisia piirteitä. Katuvilinän kokijat sen sijaan elävät 
alhaalla pakollisen liikkumisen määrittämää jokapäi-
väistä arkeaan, tuskin tietoisina ympäristönsä koko-
naisuudesta. Näiden kahden vastakkaisen näkemyk-
sen, ylhäältä katsojan ja alhaalla kokijan, ristiriita 
näkyi Eliel Saarisen dikotomisissa pilvenpiirtäjälau-

sunnoissa. Kirjassaan The City hän kuvaili innos-
tuneesti Manhattanin näkymiä kaukaa joelta nähtynä, 
mutta toisaalla hän kritisoi sitä arjen ympäristöä, jota 
tällainen korkea rakentaminen sai aikaan133. Kokonai-
suuden katsoja näki vertikaalikaupungin myönteisiä 
puolia, mutta asettuessaan kokijan asemaan suunnit-
telija havaitsi negatiiviset piirteet, ahtauden ja pimey-
den.

Manfredo Tafuri toivoi toisenlaista päätöstä Saarisen 
pilvenpiirtäjätarinalle, joka jäi ideologiselle tasolle. 
Saarisen suunnitelmien olennaisin merkitys kuitenkin 
oli juuri ideologisella tasolla, siitäkin huolimatta, että 
hän oli kaupunkisuunnittelijauransa alkuvaiheessa 
ollut mukana myös rakentamiseen liittyvässä liike-
toiminnassa134. Ideologinen taso riitti Saariselle; hän 
näki arkkitehdin roolin visionäärinä, mahdollisuuk-
sien avaajana, jonka ideoiden toteuttaminen vaati 
sekä asiantuntijoiden yhteistyötä että kaupunkilaisten 
asettautumista ideoiden taakse135. Tafurin luonneh-
dinta Saarisen pilvenpiirtäjistä urbaanin näyttämön 
katselijoina on osuva, mutta yhtä hyvin niitä olisi voi-
nut kutsua näyttelijöiksi. Jo Saarisen ensimmäisissä 
Amerikan ajan suunnitelmissa näkyi kokonaisuutta 
korostava kaupunkinäkemys. Siinä pilvenpiirtäjät ei-
vät olleet tähtiä, vaan ainoastaan osa urbaania näy-
telmää. Erilaisten Amerikan ajan rakennusprojektien 
torniaihe toteutti lopulta pienessä mittakaavassa sen, 
mistä Chicago Lake Frontin perspektiivikuva oli an-
tanut viitteitä: korkea rakennus toimi sommitelman 
kokoajana ja kaupunkikuvallisena kiintopisteenä. Se 
oli yksi osatekijä harmonisessa kokonaisuudessa, 
jonka kaikki osat korreloivat keskenään ja johon ne 
olivat alisteisessa suhteessa. Tämän keskeisen suun-
nitteluperiaatteen Saarisen vei toiselle, laajalle mitta-
kaavatasolle ryhtyessään luomaan järjestystä amerik-
kalaiseen kaupunkiin seudullista tarkastelua vaativan 
orgaanisen desentralisaation avulla. 
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KOTI KAMPUKSELLA

Taideakatemian suunnittelu

Pilvenpiirtäjän suunnittelu vei Eliel Saarisen Amerik-
kaan, mutta sinne jäämisen syynä oli Cranbrookin tai-
deakatemian suunnittelu. Cranbrookissa Saarinen sai 
suunniteltavakseen sekä yhdyskunnan että sen osan: 
oman kotinsa. Yksilöllinen asumisen ympäristö lin-
kittyi laajaan kampuskokonaisuuteen.

Saarisen ja Cranbrookin perustajan George Boothin 
tuttavuuden alkuvaiheista on erilaisia versioita. Saa-
rinen oli ensimmäisenä Amerikan vuotenaan vierai-
levana arkkitehtuurin opettajana Michiganin yliopis-
tossa. On arveltu, että yliopiston arkkitehtuuriosaston 
johtaja Emil Lorch kutsui Saarisen paikkakunnalle, 
koska piti häntä Chicago Tribune Tower -kilpailun 
löytönä. Lorch on kuvannut kirjeissään järjestelyjä, 
joiden avulla Saariselle pyrittiin saamaan kiinnostu-
neimmat ja kyvykkäimmät oppilaat. Lorchin on myös 
arveltu tuoneen Saarisen Boothin tietoisuuteen, mutta 
moni muukin on ottanut kunniaa tuttavuuden lujitta-
misesta.136 

Saarisen ja Boothin ensitapaaminen todennäköisesti 
tapahtui joulukuun alussa 1923 University of Michi-
ganin Student Union -tiloissa Saariselle pidetyil-
lä tervetuliaispäivällisillä. Kuukautta aikaisemmin 
Saarinen oli tullut kouluun opettajaksi, ja George 
Boothin poika Henry Booth oli hänen oppilaansa.137 

George Booth oli paitsi Detroit News -sanomalehden 
omistaja, myös arts & crafts -liikkeestä kiinnostu-
nut amatööriarkkitehti, joka oli perustamassa omis-
tamilleen maille oman kotinsa läheisyyteen erityistä 
taideopetukseen erikoistuvaa oppilaitosta. Boothin 
ja Saarisen välisten keskustelujen seurauksena Hen-
ry Booth alkoi suunnitella Eliel Saarisen ohjauksessa 
Cranbrookin taideakatemian kampusta talvella 1924. 
Sommittelun selkärankana käytettiin Boothien kodin 
Cranbrook Housen länsiterassilta lähtevää akselia – 
sama idea oli myöhemmin käytössä Saarisen jatkettua 
suunnittelua.138 Cranbrookin kampuksen suunnittelun 
alkuvaiheessa oli Saarisen tulevalla vävyllä Robert 
Swansonilla ja Henry Boothilla (joilla oli valmistut-
tuaan yhteinen toimisto) merkittävä rooli. Kesästä 

(32) Cranbrook Academy of Art -asemapiirros. Eliel Saarisen varhaisissa suunnitelmissa näkyy Henry Boothin alkuperäinen idea Cran-
brook Houselta (oikealla kuva-alueen ulkopuolella) koululle johtavasta akselista. Tätä täydennettiin uusilla akseleilla, aukioilla ja po-
luilla, joista muodostui maisemaan mukautuva yhtenäinen verkosto. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUS-
SYISTÄ.
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1924 syksyyn 1926 Saarinen oli projektissa pääasi-
assa konsulttina, mutta sen jälkeen hän teki aiempaa 
tiiviimmin yhteistyötä George Boothin kanssa.139

Saarinen muisteli myöhemmin ensitapaamisiaan  
George Boothin kanssa; voimakkaimpana innoittaja-
na hänen mieleensä oli jäänyt mahdollisuus opettaa 
tulevaa sukupolvea arvostamaan taidetta. Keskus-
telijat jakoivat luottamuksen siihen, että varhaisella 
taidekasvatuksella oli pysyvää positiivista vaikutus-
ta nuorten ihmisten elämään, tuli heistä myöhemmin 
taiteilijoita tai ei. Booth ja Saarinen uskoivat molem-
mat ympäristön esimerkin vaikutukseen.140 Keväällä 
1924 George Booth pyysi Saariselta sekä akatemian 
kokonaissuunnitelmaa että apua opetuksen suunnitte-
lussa.141 Booth ja Saarinen päätyivät Saarisen muisti-
kuvien mukaan lopulta siihen, että Saarinen – joka oli 
jo ostanut menoliput Suomeen – palaisi kesän 1924 
jälkeen takaisin ja ryhtyisi suunnittelemaan Cran-
brookin taideakatemiaa.142 

George Booth koki arts & crafts -liikkeen ja käsityö-
perinteen arvostuksen vastavoimaksi amerikkalaises-
sa yhteiskunnassa näkemälleen maun rappiolle, joka 
liittyi yhteiskunnan lisääntyvään urbanisoitumiseen, 
teollistumiseen ja kaupallistumiseen.143 Cranbrookin 
rakentaminen on myös tulkittu variaatioksi vanhasta 
amerikkalaisesta teemasta, ideaaliyhteisön perusta-
misesta144. Saarisen taustan kansallisromantiikan ark-

kitehtina on arveltu olleen yhdistävä tekijä keskuste-
luissa George Boothin kanssa, olihan Booth tunnettu 
arts & crafts -liikkeen kannattaja. Muitakin Suomea 
ja Keskilänttä yhdistäviä tekijöitä on nähty: samoja 
maiseman piirteitä ja luonnon käyttäminen taiteilijoi-
den inspiraation lähteenä. Yhtäläisyyksiä on havaittu 
myös Boothien kodin sijainnissa: se oli yhtä kaukana 
kaupungin vilinästä kuin Saaristen koti Hvitträskissä. 
Detroitin ympäristön maaseutumaista menneisyyttä 
ja urbaania tulevaisuutta on myös verrattu vastaaviin 
piirteisiin Helsingissä.145 Suomea ja Keskilänttä yh-
distävät tekijät tuskin olivat kuitenkaan olennaisia 
George Boothille, joka halusi kampukselleen ensi si-
jassa kokeneen ja näkemystä omaavan suunnittelijan. 
Sen sijaan yhtäläisyydet ovat voineet vaikuttaa Saa-
risten perheen kotiutumiseen Cranbrookin alueelle.

George Boothin alkuperäinen idea taideakatemiasta 
perustui Roomassa sijaitsevan American Academyn 
esimerkille. Sen mukaan eri alojen taiteilijoita kutsut-
taisiin Cranbrookiin työskentelemään sillä ehdolla, 
että he antaisivat opetusta asuntoja ja työskentelyti-
loja vastaan ja tekisivät taidetta Cranbrookin alueelle. 
Akatemian vaiheittainen rakentuminen hyvien suun-
nitteluperiaatteinen mukaisesti oli yksi osa oppimisen 
kokemusta.146 Taideakatemian arkkitehtisuunnitte-
luun liittyi Saarisen vuonna 1925 kirjoittama käsikir-
joitus, jossa hän pohti arkkitehtuurin opetusta ja tai-
teen merkitystä yleensä sekä hahmotteli perustettavan 
koulun organisaatiota ja tarvittavia rakennuksia. Käsi-
kirjoituksessa näkyi arts & crafts -liikkeen ja William 
Morrisin painottama käsityön arvostus sekä kritiikki 
teollista tuotantoa kohtaan147. Saarinen kirjoitti teolli-
suuden olevan käsityön vihollinen ja ruotsalaista Carl 
Malmstenia lainaten myös, että kulttuuri kukoistaa 
niin kauan kun käsityötaito on arvossaan.148 Saarisen 
käsikirjoituksessaan hahmottelema taideakatemian 
ohjelma noudatteli todennäköisesti George Boothin 
kanssa jo keskusteltuja ajatuksia.149 Suurin osa Saari-
sen käsikirjoituksesta käsitteli kuitenkin arkkitehtuu-
rin olemusta ja taideopetusta, erityisesti arkkitehtuu-
rin oppimista. Siinä tuli esiin taideakatemian tehtävä 
ei vain arkkitehtien opettajana, vaan vaikuttajana sii-
nä yhteisössä, jossa akatemia sijaitsi. Saarinen hah-
motteli myös ulkopuolisiin toimeksiantoihin vastaa-
mista. Akatemialla oli yleinen kasvatustehtävä, jonka 
avulla piti nostaa taiteen arvostusta. Tärkeässä osassa 
oli akatemian architectural workshop, suunnittelutoi-
misto, jossa annettaisiin opetusta työskentelyn ohes-
sa. Arkkitehtien lisäksi workshopissa työskentelisi 
taiteilijoita, sillä rakennuksiin haluttiin muun muassa 
metallitöitä ja tekstiilejä. Suunnittelu tapahtuisi siis 
Gesamtkunstwerk-ajatuksen hengessä. Käsikirjoi-
tuksen loppupuolella Saarinen pohti taideakatemian 
organisaatiota. “Academy layout” -osuudessa oli tar-
vittavien rakennusten luettelo; selvää oli, että kampus 
rakentuisi hitaasti. Saarisen mukaan hiljalleen raken-
tuminen olisi hyväksi, rakennuksiin saataisiin näin 

(33) Saarinen House, Cranbrook (1928). Sisä- ja ulkotilojen 
yhteys näkyi asunnon pohjan ja asemapiirroksen yhdistävässä 
hyb-ridipiirroksessa. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA 
TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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enemmän elävyyttä.150

Vuoden 1926 puoleen väliin mennessä akatemian 
Architectural Office oli jo perustettu Cranbrookin 
rakennusten suunnittelua varten. Toimisto noudat-
ti Saarisen hahmotteleman oppimisen mallia: siellä 
tehtiin työtä akatemian rakennusten suunnittelun pa-
rissa ja opittiin perinteisen mestari-oppilas-tradition 
tapaan.151 Virallisesti akatemia avattiin vuonna 1932. 
Jo vuotta ennen Cranbrook oli ollut niin paljon esil-
lä julkisuudessa, että Saarinen joutui kansallisessa 
AIA:n (American Institute of Architects) kokouk-
sessa oikomaan luuloa, jonka mukaan Cranbrookin 
taideakatemiassa arvostettiin vain käsityötaitoa. Saa-
rinen painotti, että suunnittelussa oli tärkeintä löytää 
ajankohdalle sopiva muoto, oli sivuseikka oliko työ 
tehty käsin vai koneella. Materiaaleja ei kuitenkaan 
voinut oppia tuntemaan vain paperilla suunnitellen.152 

Saarisen esittämissä ajatuksissa voi nähdä viitteitä 
samankaltaisesta taiteilijan, käsityöläisen ja teollisen 
tuotannon yhdistämisestä, jonka Deutscher Werkbund 
onnistui tekemään 1900-luvun alussa153.

Ensimmäistä Saarisen Cranbrookiin suunnittelemaa, 
vuonna 1925 aloitettua ja vuonna 1930 valmistunutta 
Cranbrookin poikakoulua on kutsuttu materiaalin tun-
temuksen ja käsityötaidon ylistykseksi. Siinä on näh-
ty ruskinilainen “työn ilo” kiteytyneenä, yhtä lailla 
kuin harkittu ornamentiikka ja materiaalin tuntukin. 
Koulun rakentamisessa mukana olleiden käsityön tai-
tajien panos oli tärkeä; kokonaisuutta oli arkkitehdin 
lisäksi tekemässä suuri joukko ammattinsa osaavia 
taitajia.154 Lopputuloksena oli ympäristöä, jonka yh-
tenäisyyteen mahtui suuri määrä variaatioita ja yk-
sityiskohtia. Jokainen yksittäinen paikka tai detalji 

oli samalla yhteydessä kokonaisuuteen. Kampuksen 
polkuverkostoa rytmitettiin taideteoksin, kalustein, 
aurinkokelloin, suihkulähtein ja seinissä tai porttien 
yllä katseen kiinnittävin tekstein, joista kuuluisin on 
holvikaareen hakattu kirjoitus: “A life without beauty 
is only half lived”. 

Vuonna 1929 aloitetun Kingswoodin tyttökoulun 
suhteessa käsityötaitoon on nähty jo eroja155. Kings-
woodissa käytettiin runsaasti teollisesti tuotettua 
ornamentiikkaa; käsityön taitajilla ei ollut enää niin 
suurta roolia kuin aiemmin. Kingswoodin estetiikas-
sa on koettu kaikuja Frank Lloyd Wrightin “Art and 
Craft of the Machine”-kirjoituksesta156. Wrightin alun 
perin jo vuonna 1901 julkisesti esittämässä tekstissä 
näkyi teollisesti tuotetun ornamentiikan hyväksyn-
tä: se oli osa ajan mukanaan tuomaa uudistusta, jota 
arkkitehdin kannatti käyttää hyväksi. Sama asenne 
oli Eliel Saarisella vuonna 1931 pitämässä AIA:n 
kokouspuheessa. Saarinen kutsui aikaansa koneajak-
si kuten Wright.157 Koneajan arkkitehtuurin täytyi 
Saarisen mukaan olla muuta kuin menneiden aikojen 
luomusten kopiointia. Sen ymmärtäisi maallikkokin 
saatuaan arkkitehtuurin opetusta, arveli Saarinen. 
Opettamisessa oli kyse esimerkin voimasta: yleisöä 
ei tarvinnut opettaa, jos taide itsessään opetti. Jokai-
nen ymmärtäisi taiteen kieltä, jos sen pohjalla olisi 
loogista ajattelua ja totuuden sanoja – unohtamatta 
tietenkään luovan mielikuvituksen voimaa.158 Vuonna 
1925 esittämästään käsityötaidon arvostuksen koros-
tuksesta Saarisen oli siirtynyt korostamaan muodon-
annon merkitystä ja taidekasvatusta. Cranbrookissa 
Saarinen pyrki luomaan taiteen läpitunkemaa arkki-
tehtonista oppimisympäristöä. 

Cranbrookin Saarinen house

Opettajien asunnot eivät olleet ensimmäinen suun-
nittelutehtävä kun Cranbrookin taideakatemiaa ryh-
dyttiin rakentamaan. Ennen kuin Eliel Saarinen pääsi 
muuttamaan suunnittelemaansa kotiin Cranbrookiin, 
alueella sijaitsivat jo Boothin perheen koti Cranbrook 
House (1907–1908), kreikkalainen teatteri (1915), 
Brookside-koulu (1918, 1928–1929), Christ Church 
Cranbrook (1924–1928) ja Cranbrookin poikakoulu 
(1925–1928), jonka suunnittelussa Saarinen itse oli jo 
mukana, sekä Arts & Crafts -rakennus (1928–1929). 
Kingswoodin tyttökoulu oli rakenteilla, se valmistui 
1931.159

Saaristen oma talo Cranbrookissa oli paritalon puoli-
kas ja osa katumiljöötä. Academy Way oli kampuksen 
pääasiallinen sisääntuloväylä ja asemapiirroksessa 
eräänlainen selkäranka. Taloja ei rakennettu Acade-
my Wayn varteen ensimmäisen vuoden 1924 asema-

piirroksen mukaan, sillä katu valmistui vähitellen ja 
suunnitelmat ehtivät hieman muuttua. Alkuperäinen 
perusajatus on kuitenkin yhä nähtävissä toteutunees-
sa katumiljöössä.  Pääasiassa asuntokadulta näyttä-
vän kadun varrella oli myös toimistoja, studioita ja 
opetustiloja. Toiminnot sekoittuivat joustavasti: Saa-
risten omaan kotiinkin kuului ateljee-työtila, joka oli 
katetun käytävän välityksellä yhteydessä koulun ope-
tustiloihin.160 Sisääntulokadun järjestelyssä on nähty 
samoja piirteitä kuin 1900-luvun alun amerikkalais-
ten puutarhakaupunkisovellusten työväestön kortte-
leissa161. 

Amerikan vuosien alkuvaiheen tilapäisissä asun-
noissa asumisen ja työskentelyn jälkeen oman ko-
din suunnittelu Cranbrookiin oli mieluinen tehtävä 
Saarisille162. Suunnittelu aloitettiin 1928 ja Saariset 
muuttivat taloonsa syyskuussa 1930.163 Suunnittelus-
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sa he käyttivät Christ-Janerin mukaan “uusia muo-
toja, jotka he olivat omaksuneet totuttuaan elämään 
uudessa maassa”.164 Mitään erityisen amerikkalaista 
talon ulkonäössä ei voi kuitenkaan havaita, pikem-
minkin se muistuttaa englantilaisten rivitaloesikuvien 
inspiroimia Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman asun-
toluonnoksia165. Jo kytketyn pientalon valitseminen 
oman kodin malliksi oli epätavallinen, urbaani ratkai-
su. Yhdysvalloissa kaupunkien ulkopuolella asuttiin 
yleensä yhden perheen omakotitaloissa. Saarinen ei 
kuitenkaan halunnut luoda kampusalueen liepeil-
le opettajien huvilayhdyskuntaa. Tärkeänä tekijänä 
suunnittelussa ja talon sijoittamisessa oli Cranbroo-
kin perusajatus opettamisesta taiteilijoiden oman esi-
merkin avulla. Cranbrookin oli tarkoitus olla yhteisö, 
jossa kaikki elivät ja työskentelivät yhdessä, oppilaat 
oppien opettajiltaan, jotka opettivat konkreettises-
ti paikan päällä taidetta tekemällä166. Opetustilojen, 
ateljee-tilojen ja asuntojen tuli olla yhteydessä toi-
siinsa, jotta taiteen kyllästämä ilmapiiri syntyisi. Tilat 
yhdistettiin toisiinsa kulkuväylillä ja poluilla, jotka 
risteilivät verkostona ja edesauttoivat virikkeiden 
saamista. 

Saaristen talo oli ulkoasultaan ja detaljeiltaan yksin-
kertainen ja vaatimaton rakennus167, sitä suuremmal-
la syyllä sen sisätilat ja sisustus herättivät aikanaan 
huomiota. Kattavin esitys talosta on Gregory Witt-
koppin toimittama kirja Saarinen House and Garden 
– A Total Work of Art. Siinä taloa kutsutaan yhdeksi 
tärkeimmistä 1920-luvulla Amerikassa rakennetuista 
kodeista, jolla oli valmistuessaan merkittävä vaikutus 
moderniin amerikkalaiseen designiin. Puutarhakin 
oli kirjan mukaan “outstanding” ja kuvasti maisema-
suunnittelun keinoin arts & crafts -kauden suunnitte-
luajatuksia. Takakannen esittelytekstin mukaan Saari-
nen yhdisteli arts & crafts -ajattelutavan 1900-luvun 
modernismin päämääriin. Saarista kuvaillaan Suo-
messa tunnetuksi arts & crafts -liikkeen puolestapu-
hujaksi, Amerikassa hänen kerrotaan kannattaneen 
art deco -suuntausta ja myöhemmin modernistisia 
virtauksia168. Talon sisätiloja on sanottu 1920-luvun 
mestariteokseksi, joka auttoi omalta osaltaan määrit-
telemään amerikkalaista art decoa169. 

Cranbrookin mittakaavatasot

Suuri mittakaava: akateeminen kylä
Sana urbaani ei heti tule mieleen Cranbrookia katso-
essa – vaikka sitä on kutsuttu Eliel Saarisen kaupun-
kisuunnitteluajatusten laajimmaksi toteutukseksi170. 
Se on amerikkalaisen kampussuunnittelun perin-
teiden mukaisesti akateeminen kylä. Cranbrookin 
kokonaisuus näyttää kuitenkin, että Eliel Saarinen 
suhtautui tehtävään kaupunkisuunnittelijan asenteel-
la ja käytti urbaaneja ratkaisuja. Yksi tällainen oli 

opettajien asuntojen ratkaiseminen jo Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelmassa tutkittua kytketyn pientalon 
periaatetta käyttäen. Asunnot liitettiin kokonaisuuden 
osiksi, ne eivät olleet irrallisia puutarhojensa eristä-
miä objekteja. Osat olivat alisteisia kokonaisuudelle, 
periaate, jota Saarinen korosti myöhemmin kaupun-
kisuunnittelua käsittelevissä teksteissään171. 

Jo Cranbrookissa toteutui Saarisen myöhemmin 
kirjassaan The City esittämä toteamus siitä, kuinka 
kaupunkien suunnittelu alkoi kodeista172. Kampus-
ympäristö oli suunnittelutehtävänä kokonaisvaltaista 
hallintaa vaativa – kiehtova tehtävä Saariselle, jon-
ka koordinointitarve siirtyi kaupunkisuunnitelmien 
kokonaisuuksiin sen jälkeen, kun Gesamtkunstwerk-
ajatuksen vaikutus kotien suunnittelussa ei ollut enää 
muodissa173. Cranbrookissa Saarinen yhdisti mitta-
kaavatasoja: oman kotinsa suunnittelun pienimpiä 
yksityiskohtia myöten Gesamtkunstwerk-hengessä, 
kodin liittämisen asuntokadun miljööseen sekä kadun 
aseman suunnittelun kampusympäristössä. Saaristen 
omaa kotia ei voi tarkastella ottamatta huomioon ym-
päristöä, johon se kuului.

Akatemian perustamista hahmottelevassa käsikirjoi-
tuksessaan Saarinen kuvasi Cranbrookin suunnittelun 
tavoitteeksi hyvän massoittelun ja linjojen rytmin 
maisemassa, sekä harmonisen ja rakennusten luon-
teeseen sopivan paikkojen muotoilun. Suunnitelman 
tuli myös olla joustava ja ottaa huomioon aikojen 
kuluessa esiin tulevat poikkeamat. Arkkitehtuuri sai 
olla yksinkertaista ja materiaalit vaihdella eri osissa 
aluetta. Saarinen kirjoitti: “Sopivissa paikoissa on eh-
dotettu rikkaampaa muodon käsittelyä, näin on tuettu 
monimuotoista pittoreskia vaikutelmaa, jonka avulla 
on poikettu suunnitelman perusratkaisun symmetri-
asta ja vakavuudesta”174. Lause kuvasi Cranbrookin 
kampusaluetta sellaisena kuin siellä kävijä voi sen 
yhä kokea; symmetria-akselit ovat olemassa, mutta 
niiden lisäksi alueelle on ominaista monimuotoinen 
näkymien ja paikkojen verkosto, joka ei sellaisenaan 
avaudu asemapiirrosta katsomalla. Kyseessä on – 
Michel de Certeaun sanoin – trajectory eli ajallinen 
liikkuminen tilassa175. Suunnitelman prosessiluonteen 
voi katsoa koskevan paitsi alueen rakentumista, myös 
sen kokemista. Alueen kokonaisuus syntyy paikkojen 
välisistä yhteyksistä ja hahmottuu liikkuessa.  

Ryhmän mittakaava: rakennusryppäitä  
ja yhteyksiä
Cranbrookin rakennusryhmiä määrittävät sekä ryh-
män osien sisäiset suhteet että niiden paikka kokonai-
suudessa. Polut ja ajoväylät tarjoavat alueella liikku-
misen yhteyksiä, mutta osien väliset linkit eivät ole 
pelkästään konkreettisia, liikkumiseen tarkoitettuja. 
Osa niistä on visuaalisia yhteyksiä paikkojen välillä. 
Polut risteävät, tekevät mutkan, levenevät pysähdys-
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paikoiksi – ja näissä pysähtymisen ja valinnan pai-
koissa voi äkkiä huomata aukon tiilimuurissa, joka 
kehystää näkymälinjan toiseen osaan kampusaluetta. 
Yhteyksien verkosto on jatkuvaa symmetrian rikko-
mista ja jälleen kokoamista, visuaalisia yllätyksiä ja 
taas tuttuuden tunnetta.176 Risteävien linjojen verkon 
saattoi nähdä jo Saarisen varhaisissa asemapiirrok-
sissa, joihin merkityt viivat näyttivät osoittavan sekä 
kulkuväyliä että näkymälinjoja, välillä taittuen. Näitä 
samoja viivoja voi yhä seurata kampuksella kuljes-
kellessaan. Viivat voi tulkita myös liikkumista ohjaa-
viksi, kokonaisuuden hahmottamisen avuksi – ilman 
liikettä kokonaisuus ei ole ymmärrettävä. 

Viivojen käyttö asemapiirroksissa tällä tavoin ei ole 
aivan tavallista. Niiden funktio on kokonaan toinen 
kuin esimerkiksi pohjapiirroksissa, joissa vastaavilla 
viivoilla on perinteisesti merkitty leikkauslinjoja tai 
symmetria-akseleita. Saarisen piirroksissa viivoilla 
on useampia tehtäviä. Osa niistä on puhtaasti akseleita 
tai näkymälinjoja, jotka jatkavat Boothien Cranbrook 
Housen terassin läpi johtavasta akselista aloitettua 
akselien verkostoa177. Kohdissa, joissa linjat taittuvat 
suuntaa vaihtaen, ne alkavat muistuttaa alueella kul-
kemista kuvaavia väylälinjoja. Samankaltaisin katko-

viivoin Saarinen merkitsi myös Cranbrookin kotinsa 
piirroksessa (kyseessä oli asemapiirros-pohjakaavio-
hybridipiirros) talon sisäänkäynnit. Pääsisäänkäynnin 
kohdalla viivat jatkuvat talon läpi puutarhaan, mutta 
mistään systemaattisista leikkausviivoista ei ole kyse. 
Viivat eivät jatku muualla talon läpi. Puutarhassa vii-
voilla osoitetaan laatoitetun pihaosan symmetrisyys 
kahteen suuntaan, mutta pidempi viivoista jatkuu 
puutarhan aidan läpi kampuksen puolelle – sen voi 
tulkita näkymälinjaksi. Pohjapiirroksen ja asemapiir-
roksen yhdistelmässäkin viivasto on monimerkityk-
sellinen. 

Cranbrookin kampussuunnitelman edeltäjän löytää 
Saarisen ennen Yhdysvaltoihin muuttoaan suunnit-
telemasta Teknillisen Korkeakoulun uudisrakennus-
ten sijoitussuunnitelmasta. Yhteyksiä ja akseleita on 
siinäkin merkitty viivoin. Suunnitelma on huomat-
tavasti ortogonaalisempi kuin Cranbrookin kampus; 
siinä esitetyt viivat ovat joko suorassa kulmassa toi-
siaan leikkaavia tai yhdensuuntaisia. Piirroksessa on 
Cranbrookia rajatumpi alue, mutta se koostuu samalla 
tavoin monumentaalisista akseleista, pienistä aukiois-
ta ja yhteyksistä rakennusten välillä. Se on kampus-
suunnittelun harjoitelma ennen Cranbrookin suunnit-

(34) Teknillisen korkeakoulun uudisrakennuksen sijoitussuunnitelma on todennäköisesti vuodelta 1922. Suunnitelma oli Cranbrookin 
taideakatemiaa edeltävä kampusharjoitelma. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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telua.178 Cranbrookissa akselit, aukiot ja rakennusten 
väliset yhteydet muodostavat verkoston, jossa raken-
nusryhmissä näkyvä vaihtelu ja epäsymmetrisyys 
tuovat vastapainon sommitelman kurinalasille ja suo-
raviivaisille osille.

Rakennuksen mittakaava: toiminnallisuutta ja 
joustavasti käytettävää tilaa
Suunnitellessaan perheelleen omaa kotia Eliel Saa-
rinen valitsi talon perusmalliksi kytketyn pientalon, 
joka oli keskiluokan asumismuodoksi epätavallinen 
ratkaisu suurkaupungin ulkopuolella. Talon toiseen 
puolikkaaseen muutti kuvanveistoa opettanut ruotsa-
lainen Carl Milles perheineen. Toteutusta voi verrata 
kolmikon Gesellius–Lindgren–Saarinen suunnitte-
lemaan Hvitträskiin, joka oli alun perin kolmen per-
heen asunto- ja työyhteisö. Cranbrookin kodissaan 
Saarinen osoitti kytketyn pientalotyypin soveltuvuu-
den ylemmän keskiluokan asunnoksi.

Talon pitkä sivu oli kadun suuntainen, mikä mahdol-
listi siipien rakentamisen pihan puolelle tontin rajaa 
pitkin, molemmin puolin väliin jäävää osittain kivet-
tyä pihaa. Toinen siivistä oli etelään suunnattu erilli-
nen katettu kuisti, toinen pohjoiseen päin suunnattu 
ateljee. Molemmille tiloille oli toimintoja ajatellen 
paras mahdollinen orientaatio.  Väliin jäävä sisäpi-
ha179 laajensi viereisten olohuoneen ja ruokasalin 
käyttömahdollisuuksia. Jos kuisti (porch180) ja ateljee 
jätetään pois, talon tilojen järjestely muistuttaa tavan-
omaisen kaksikerroksisen rivitalon perusmallia: olo-
huone, ruokailu ja keittiö alakerrassa, pesutilat ja ma-
kuuhuoneet yläkerrassa. Huoneet eivät olleet suuria, 
tilaa ei ollut tuhlattu. Talossa oli nurkkia, istumapaik-
koja ja detaljeja, jotka jäivät pois Munkkiniemi-Haa-
ga-suunnitelman kaikkein yksinkertaisimmista rivi-
talomalleista, mutta kokonaisuudessa vaikutti sama 
tilaa säästävä selkeys kuin varhaisemmissa malleissa. 
Yksinkertaisuudesta huolimatta mukana oli ylellisiä 
yksityiskohtia kuten sekä aamu- että ilta-auringon va-

loa saava kylpyhuone.  

Munkkiniemi-Haagan rivitalomallien yksityiskoh-
tia voi nähdä kehittyneempinä versioina Saarisen 
Cranbrookin kodissa. Esimerkiksi sivuilta suljetusta 
pihasta on viitteitä yhdessä Munkkiniemi-Haagan 
rivitalon päätyasunnossa, jossa asunnon puutarha 
rajautuu kasvillisuuden ja lisärakentamisen avulla.  
Toinen Munkkiniemi-Haagan rivitaloista muistuttava 
piirre on palvelijoiden tilojen ja niiden sisäänkäyntien 
käsittely. Tästä Munkkiniemi-Haagan rivitaloissa oli 
useita erilaisia variaatioita. Cranbrookissa Saarisen 
käytti versiota, jossa keittiösisäänkäynti oli aivan 
kadunpuoleisen pääsisäänkäynnin vieressä. Keittiö-
sisäänkäynnin sijainnin ratkaisi funktio: keittiöön 
oli päästävä kadun puolelta, mistä ruokatarvikkeet 
tuotiin taloon (toisin kuin Munkkiniemi-Haagan rivi-
taloissa, joissa osa ruoasta tuli puutarhasta – kaiken 
kokoisiin asuntoihin oli piirretty keittiöpuutarhat is-
tutuskaistoineen). Cranbrookin kodin keittiöstä pääsi 
erillisiä portaita pitkin palvelijan huoneeseen, joka oli 
toisessa kerroksessa asunnon muiden makuuhuonei-
den kanssa. Ratkaisu oli sama Munkkiniemi-Haagan 
isoissa rivitaloasunnoissa. 

Julkisen ja yksityisen tilan erottelu vaihteli Saaristen 
Cranbrookin kodissa. Munkkiniemi-Haagan malli-
katalogissa näkyneet erilaisten toimintojen vaatimat 
järjestelyt vaihtelevine julkisuusasteineen saivat 
oman sovelluksensa. Suunnittelua leimasi toimin-
nallinen joustavuus; tilojen julkisuus/yksityisyysaste 
ei ollut staattinen. Yläkerta oli yksityistä tilaa, mutta 
alakerran tilat olivat tilanteen vaatiessa sekä perheen 
käytössä että edustustiloina. Ateljeekin muuttui välil-
lä työtilasta edustustilaksi181.  Tilojen syvyystarkas-
telusta voi päätellä, että erityistiloistaan huolimatta 
Saaristen Cranbrookin koti noudatteli samankaltaisia 
tilajärjestelyjä kuin keskiluokan rivitalokodit Munk-
kiniemi-Haaga-suunnitelman rivitalomalleissa (ks. 
tilasyvyyskaaviot liitteissä). 

Liikkuminen Cranbrookissa: yhteyksien verkosto

1990-luvulla tehdyn restauroinnin seurauksena Saa-
risten kotiin pääsee aistimaan jälkiä siitä tunnelmasta, 
joka siellä aikanaan vallitsi. Restaurointitöitä johta-
nut museonjohtaja Gregory Wittkopp on kirjoittanut 
herkän ja oivaltavan kuvauksen taloon saapumisesta 
ja sen sisätiloista. Hän on huomannut päällystetyn 
sisääntulokäytävän forced perspective -kavennuksen 
ja kertoo eteisen olevan julkisivun suuntainen välit-
tävä tila, jonka tarkoitus oli suojata puutarhan puo-
lella olevia yksityisempiä tiloja. Sisätilan vaihtuvia 
akseleita hän vertaa samaan tapaan suunniteltuun 
kampusalueeseen, ja huomauttaa akselien näkyvän 

asemapiirroksissakin katkoviivoina. Wittkoppin mu-
kaan vaihtuvien akselien oli tarkoitus tehdä alueella 
liikkuja tietoisemmaksi ympäristön arkkitehtuuris-
ta.182 Suunnittelijan intentiot eivät ehkä kuitenkaan 
olleet näin osoittelevia, vaan hienovaraisesti vaikut-
tamaan pyrkiviä. Cranbrookin ympäristössä liikkumi-
nen antaa kulkijalle mahdollisuuksia havaita näkymiä 
ja yksityiskohtia, jotka samalla toimivat liikkumista 
orientoivina kiinnekohtina, mutta Saarisen suunnitte-
lufilosofian mukaan arkkitehdin tehtävä oli antaa ih-
misille sellaista ympäristöä, ettei siitä tarvinnut olla 
jatkuvasti tietoinen183.
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Wittkopp kertoo myös tilojen käytöstä. Ensimmäisen 
kerroksen päätilat kuten eteinen, ruokasali, olohuone, 
studio ja sen alkovi olivat kaikki ajoittain julkisia tilo-
ja. Olohuone oli Wittkoppin mukaan vastaanottotila, 
jossa tavattiin vieraat ennen siirtymistä ruokasaliin tai 
kirjastonurkkaukseen.184 Studion alkovin hän kertoo 
olleen sekä Saarisen oppilaiden että perheenjäsenten 
mielestä talon sydän. Siellä keskusteltiin opiskelijoi-
den töistä, siellä tavattiin asiakkaita, siellä perhe istus-
keli päivällisen jälkeen ja siellä lastenlapset leikkivät. 
Loja Saarinen kutsui sitä nimellä cosy corner.185 Tila 
sijaitsi olohuoneen (living room) ja studion välissä. 
Talon tiloja voisi kuvata nykyisinkin keskiluokkaisis-
sa amerikkalaisissa yksityiskodeissa käytössä olevin 
nimityksin: living room on edustustila, samoin dining 
room. Näin oli Saaristenkin kodissa. Eteinen oli ka-
dun suuntainen tila eikä edustustilojen välissä kuten 
yleensä. Näin saatiin säilymään olohuoneen ja ruoka-
salin välinen suora yhteys, joka oli ollut tyypillinen 
järjestely sekä Munkkiniemi-Haagan rivitaloasun-
noissa että useissa kolmikon Gesellius-Lindgren-Saa-
rinen kerrostaloasunnoissa. Perheen oleskeluhuone 
eli family room on amerikkalaisissa kodeissa usein 
yhteydessä living roomiin (kuten Saarisillakin cosy 
corner), mutta sinne ei tavata vieraita kutsua, elleivät 
nämä ole läheisiä ystäviä. Saaristen talossa studion 
alkovi oli kuitenkin monipuolisessa käytössä sekä 
perheen että vieraiden oleskeluun. 

Talon ateljeehen eli studioon kuljettiin olohuoneesta 
cosy cornerin läpi. Studio oli Saarisen omia projekte-
ja varten, kouluun liittyvä työskentely tapahtui muu-
alla. Tila oli alkuperäisessä asussaan niin vaikuttava, 
että sen valokuvia nähtyään Cranbrookin tuore joh-
taja päätyi 1970-luvun lopulla ehdottamaan huoneen 
entisöimistä. Studiossa oli tynnyriholvattu katto ja se 
oli mittasuhteiltaan “dramaattinen”.186 Saaristen ai-
kaan studiossa oli kolme piirustuspöytää. Cranbrook 

Architectural Office sijaitsi toisella puolella Academy 
Wayta, ja Saaristen oma toimisto myöhemmin Long 
Lake Roadin varrella. Studiosta oli uloskäynti, jonka 
kautta pääsi vieressä olevassa rakennuksessa sijait-
sevaan opiskelijoiden piirustussaliin. Professorin on 
kerrottu ottaneen ateljeensa ovelle koputtavat opiske-
lijat mielellään vastaan.187 

Puutarhan ja sisätilojen eli maiseman ja arkkiteh-
tuurin yhteys oli tärkeää. Myös puutarha entisöitiin 
1990-luvun restauroinnin yhteydessä. Entisöinnistä 
vastannut Diana Balmori pitää kokonaisuutta hieno-
na esimerkkinä Eliel ja Loja Saarisen yhteistyöstä188. 
Puutarhassa on nähty yhtäläisyyksiä Hvitträskiin, al-
kaen seiniä pitkin kiertyvistä villiviineistä. Element-
tien toistumisen eri mittakaavoissa on nähty olleen 
ohjaava tekijä myös puutarhan suunnittelussa: sisäti-
lojen detaljien toistuminen isommassa mittakaavassa 
oli osa suunniteltua sisä- ja ulkotilojen yhteyttä.189 
Balmori arvelee Eliel Saarisen suunnitelleen itse puu-
tarhan omaperäisen pengerrysratkaisun. Sille oli hä-
nen mukaansa ominaista dynaamisuus ja liike, arts & 
crafts -liikkeelle tyypillinen siirtymien kokeminen.190 
Nämä siirtymät kytkevät puutarhan suunnitteluperi-
aatteineen kampusalueeseen, joka muotoutui samojen 
dynaamisia siirtymisiä korostaviin periaatteisiin noja-
ten. Saaristen osallistuminen puutarhansa suunnitte-
luun näkyy muun muassa siitä, että puutarhasuunni-
telmassa oli mukana asunnon pohjapiirros. Tällainen 
yhdistelmä oli piirroksissa epätavallista.191 

Taiteilijaperheen vieraanvarainen elämäntapa Cran-
brookissa edellytti samankaltaisia tiloja kuin aika-
naan Hvitträskissä. Hvitträskiin oli pistäytynyt run-
saasti ulkomaisia vieraita ja siellä oli isännöity suurta 
pohjoismaista arkkitehtikokoustakin192. Cranbrookis-
sa akateeminen elämä vaati myös edustamista, jota 
varten alakerran tilat soveltuivat hyvin. Studiotilaa 
käytettiin taideakatemian vuosittaisiin juhliin, ja hal-
li, olohuone ja ruokasali olivat myös edustuskäytös-
sä. Tilat olivat monikäyttöisiä. Sekä Hvitträskissä että 
Cranbrookissa työtilat sijaitsivat kodin yhteydessä, ja 
molemmissa tapauksissa ateljee oli vaikuttava tila, jo-
hon liittyi pienempiä tiloja tai istuskelunurkkauksia. 
Cranbrookin kodin alakerta oli suunniteltu edustus-
velvoitteet huomioon ottaen, ja puutarhan puolen piha 
ja sen toisella sivulla oleva kuisti toimivat sisätilojen 
jatkeena. Talon yhteys ulkotiloihin vaikuttaa Cran-
brookin tapauksessa tarkemmin suunnitellulta kuin 
Hvitträskin erämaa-ateljeekodissa, jossa yhteys ym-
päröivään luontoon oli itsestään selvää.  Myös metsän 
ympäröimässä Hvitträskissä puutarha oli tärkeässä 
osassa, ja siellä ikuistettiin useita Saaristen perheen 
elämästä ja edustamisestakin kertovia valokuvia193. 

Cranbrookissa Eliel Saarisen oma koti oli osa kadun 
molemmin puolin sijaitsevaa kytkettyjen talojen ryh-
mää. Kytkökset ympäristöön olivat kuitenkin yhtä 

(35) Saarinen House (studio). 1920-luvun interiööri edusti suun-
tausta, josta Yhdysvalloissa käytettiin nimeä art deco tai mod-
erne. Studio on kuvattu ilman työpöytiä, taustalla cosy corner. 
KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUS-
SYISTÄ.
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katua laajemmat. Jos talon tilojen sijoittelulla pyrit-
tiinkin luomaan jonkinlaista muuria sisäänajoväylänä 
toimivan kadun ja yksityisten tilojen välille, niin ta-
lon takapihalla ja puutarhassa oli yksityisen tilan sul-
keutuneisuuden lisäksi visuaalinen yhteys kampus-
ympäristöön. Cranbrookin kuvauksissa on liikettä, 
näkymät ja akselit kietoutuvat toisiinsa ja yhdistävät 
rakennuksia, aukioita ja sisäpihoja verkostoksi, jossa 
tilavaikutelmia leimaa positiivinen variointi ja luon-
teva sulautuminen maisemaan. Sisällä rakennuksissa 
havaittu tilajärjestely laajenee systemaattisesti ulos. 
Se on tulkittu avoimeksi periaatteeksi, jota varioimal-
la kokonaisuuteen voi reuna-alueilla lisätä element-
tejä ja siten jatkaa alueen geometriaa.194 Esittelyt laa-
jenevat koskemaan koko taideakatemian aluetta.

Suunnittelijan ajatukset näkyivät ympäristössä; Eliel 
Saarinen tähdensi myös kirjoituksissaan eri mittakaa-
vatasojen samanaikaista käyttöä suunnitteluproses-
sissa. Erityisen tärkeää oli ottaa huomioon kokonai-
suus. Rakennusta ei voinut erottaa ympäristöstään.195 
Suunnitellessaan Cranbrookin kampusta Saarinen 
kutoi piirroksiinsa korrelaation verkkoa akseleista ja 
näkymälinjoista, symmetriasta ja sen poikkeamista, 
visuaalisesta ja fyysisestä liikkeestä. Monumentaali-
suus yhdistettiin suljettuihin tiloihin, epäsymmetriaan 
ja suunnan vaihtoihin. Tuloksena oli ympäristö, jonka 
yksityiskohdissa näkyi seuraavan suuremman mitta-
kaavatason vaikutus. Kokonaisuus näkyi osissa. Ko-
konaisuutta korostava kaupunkisuunnittelu oli Saari-
sen mielestä välttämätön osa arkkitehdin koulutusta.  
Hänen mukaansa kaupunkisuunnittelun opetuksen 
ongelma ei ratkeaisi lisäämällä kaupunkisuunnittelun 
(planning) oppiaine opinto-ohjelmaan vain muuta-
mien opiskeltavaksi, vaan kaupunkisuunnittelun (de-
sign) hengen tulisi näkyä jokaisessa ratkaistavassa 
suunnitteluongelmassa. Ympäristöstään irrallisia ra-
kennuksia ei pitäisi suunnitella.196

Saarinen oli korostanut kokonaisuuden merkitystä 
myös pilvenpiirtäjien kohdalla; asenne oli näkynyt 
Chicago Tribune Tower -kilpailua seuranneissa Chi-
cagon ja Detroitin keskustasuunnitelmissa.  Cran-
brookin kampuksella hän suunnitteli oman kotinsa 
lisäksi vaiheittain rakentuvaa taidekoulun aluetta. 
Työn alla oli sekä detaljien suunnittelua vaativa osa 
että yhdyskuntasuunnittelua vaativa kokonaisuus. 
Kokonaisuuksia hahmottavan yhdyskuntasuunnitte-
lijan roolissaan Saarinen ryhtyi pohtimaan ratkaisua 
amerikkalaisen kaupungin kasvun ongelmiin.
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III ELIEL SAARINEN AMERIKASSA

1920-luvun Yhdysvallat oli haastava maa kaupun-
kisuunnittelusta kiinnostuneelle arkkitehdille kuten  
Eliel Saarinen. Kaupunkisuunnittelun (urban plan-
ning) ala oli vasta pari vuosikymmentä aiemmin al-
kanut muotoutua; monien eri alojen toimijat olivat 
mukana planning-keskustelussa. Kaupungit olivat 
kasvaneet nopeasti, autot olivat lisääntyneet ja tek-
niikan kehitys tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia. 
1920-luku oli jännitteiden sävyttämä; vallalla oli vah-
vaa uskoa teknisen kehityksen kaikkivoipaisuuteen, 
vaikka toisaalta suurkaupunkien ongelmat alkoivat 
olla jo näkyvissä. Tekniset kehitykset, auto erityi-
sesti, muuttivat kaupunkeja. Monet aiemmin hyviltä 
vaikuttaneet ratkaisut saivat 1920-luvulla osakseen 
rajua kritiikkiä – ongelmia olivat aiheuttaneet muun 
muassa yksipuolisia alueita synnyttänyt zoning2, lii-
an tiuhoiksi rykelmiksi rakennetut pilvenpiirtäjät ja 
kaupunkien ympärille holtittomasti kasvanut oma-
kotiasutus.3 Kaikessa vaikutti amerikkalaiselle suun-
nittelukulttuurille tyypillinen keskusjohtoisten ko-
konaistavoitteiden asettelun ja yksityisten intressien 
välinen jännite. Suunnittelijoilla oli haasteita.4

Eliel Saarinen oli tottunut erilaisten vaikutteiden su-
lattamiseen yhdeksi kokoavaksi synteesiksi5. Saarinen 
ei tuntenut Yhdysvalloissa kohtaamaansa suunnitte-
lukeskusteluakaan aivan vieraaksi, sillä kaupunki-
suunnittelun ala oli kansainvälinen ja uudet ajatukset 
olivat kulkeutuneet yli Atlantin molempiin suuntiin. 
Asunto-ongelma oli erityisesti esillä 1920-luvulla, 

mutta kaupunkikeskustojen edullisten asuntojen tarve 
oli jatkuva ongelma 1900-luvun ensimmäisellä puo-
liskolla. Asuntosuunnittelu kiinnosti Saarista, olihan 
hän Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa paneutunut 
aiheeseen huolella. Saarisen opetustoimensa ohella 
saamat rakennussuunnittelun toimeksiannot olivat 
kuitenkin pääasiassa julkisia rakennuksia.6

Seuraavissa luvuissa valotan 1900-luvun alkupuolen 
amerikkalaista suunnittelukulttuuria. Esittelen sitä 
ympäristöä, jossa Eliel Saarinen toimi uransa toisen 
puoliskon ajan. Koska Saarinen ryhtyi tänä aikana 
myös kirjoittamaan suunnitteluajatuksistaan, olen The 
City -teoksen esittelyn taustaksi ja vertailun vuoksi 
kertonut vaikutusvaltaisen yhdysvaltalaisen kaupun-
kikirjoittajan Lewis Mumfordin ajatuksista. Saarisen 
ja Mumfordin kirjoituksissa on samoja teemoja, jotka 
juontavat juurensa molempien taustaan alkuperäisen 
howardilaisen puutarhakaupunkiaatteen puoltajina. 
Tarkastelu painottuu kaupunkien laajenemisen ai- 
heuttamiin ongelmiin, joiden ratkaisuksi Eliel Saari-
nen esitti oman versionsa desentralisaatiosta.

Keskeisiä kysymyksiä ovat: millainen oli se Ame-
rikka, johon Saarinen muutti? Millaisia haasteita se 
tarjosi kaupunkisuunnittelijalle, joka hallitsi useita 
mittakaavatasoja? Millaiseksi Saarisen kaupunkikäsi-
tys muuttui Amerikan vuosina? Mikä oli hänen kont-
ribuutionsa amerikkalaiseen kaupunkisuunnitteluun?

AMERIKKALAINEN KAUPUNKI: KONTEKSTIA JA KÄSITTEITÄ

Spekulaatiota ja suunnittelua

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa 
elettiin taloudellisen kasvun aikaa. Kulutustarvikkei-
den tuottaminen lisääntyi vauhdikkaasti. Erityisesti 
autojen määrä alkoi kasvaa, mikä vaikutti suburbian 
laajentumiseen. Tätä 1920-luvun kasvun kautta on 
M. Christine Boyer kutsunut superspekulaation kau-

deksi.7 Taloudellisen kasvun alla kyti ongelmiakin. 
1920-luvun vauraus perustui toistaiseksi tuntematto-
mien alojen kasvulle, ja työttömyys kasvoi vaurau-
desta huolimatta.8 

To exist historically is to perceive the events one lives through as part of a 
story later to be told. Narrative is a form of explanation. 

A.C. Danto 1
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1900-luvun alussa oli puhuttu työväen asuntojen puo-
lesta, todettu hyvien olosuhteiden tuottavan tehok-
kaampia työntekijöitä, vähemmän poissaoloja, lakko-
ja tai tyytymättömyyttä, jonka pelättiin kannustavan 
sosialistisiin pyrkimyksiin. Hyvien asunto-olojen 
tarve oli todettu myös ensimmäisen maailmansodan 
aikana, jolloin valtio (federal government) oli lopulta 
vastentahtoisesti joutunut puuttumaan rakentamiseen, 
koska yksityisin varoin ei asuntojen tarvetta pystytty 
tyydyttämään. Sodan aikainen asuinaluesuunnitte-
lu oli osoittanut planning-suunnittelijoiden tarpeen.9 
Tuolloin huomattiin myös hälyttävä tyhjiö kansalli-
sissa informaatiorakenteissa. Ryhdyttiin tiedonkeruu-
seen, ja suunnittelu siirtyi paikalliselta osittain kan-
salliselle tasolle. Department of Commerce laajensi 
tehtävänkuvaansa tilastotietojen kokoamisesta raken-
tamista, kaupunkisuunnittelua, zoning-järjestelmää ja 
liikenneturvallisuutta koskevaan neuvontaan. Vuonna 
1921 perustettiin Department of Commercen sisälle 
vielä erityinen Division of Building and Housing -ja-
osto, joka ryhtyi tukemaan asumiseen liittyvää tut-
kimusta ja tiedon levitystä. Tarkoitus ei kuitenkaan 
ollut kilpailla yksityisyrittäjyyden kanssa – se ei olisi 
sopinut amerikkalaiseen suunnittelukulttuuriin.10 

1920-luvulle tultaessa oli Yhdysvalloissa käyty läpi 
kaupunkien fyysisen ympäristön uudistamiseen täh-
täävä City Beautiful -liike. Yksi liikkeen huomatta-
vimpia saavutuksia oli ollut osoittaa pitkäjänteisen 
kaupunkisuunnittelun tarve. Laajoja alueita koskevia 
uudistuksia varten kaupunkeihin tarvittiin pysyviä 
kaupunkisuunnitteluelimiä. Lyhytikäiset suunnittelu-
komissiot eivät kyenneet suoriutumaan kuin heti ra-
hoitettavista ja tehtävistä hankkeista.11 Myös Ebene-
zer Howardin puutarhakaupunkiajatuksella oli ollut 
vaikutusta Yhdysvaltojen kaupunkisuunnitteluun12. 
Keskiluokkaa varten rakennetut garden suburb -alu-
eet eivät kuitenkaan olleet varsinaisia puutarhakau-
punkeja, eikä niillä ratkaistu pienituloisten asunto-
ongelmia.13 Jo City Beautiful -liikkeen sisällä oli 
kuitenkin herätty huomaamaan sosiaalisten tekijöiden 
merkitys suunnittelussa14.

Mario Manieri-Elia on käyttänyt amerikkalaista kau-
punkisuunnittelua kuvaavassa kirjoituksessaan vä-
liotsikkoa “From City Beautiful to City Planning” 
– otsikko kuvaa vaiheittaista siirtymistä varsinaiseen 
kaupunkisuunnitteluun, jota City Beautiful -liikkeen 
uudistukset eivät vielä olleet. Manieri-Elian mukaan 
rakennus- ja urban design -suunnitteluun keskitty-
nyt City Beautiful -liike jätti useita alueita kiinteis-
tökeinottelun ratkaistaviksi. Laajoista suunnitelmis-
ta voitiin toteuttaa vain pieniä osia eikä 1900-luvun 
alussa ollut juuri mahdollista kontrolloida yksityisiä 
investointeja.  Suunnitelmat ja todellisuus eivät koh-
danneet. Liike oli kuitenkin nostattanut uudenlai-
sen innostuksen suunnittelua kohtaan.15 Christopher 
Tunnard on nähnyt City Beautiful -liikkeen ansioksi 
kokonaisuuden merkityksen oivaltamisen; sen myötä 
suunnittelijat aikanaan ymmärsivät yhteistyön edut 
ja sen, että kokonaisuuden kannalta saattoi olla hyö-
dyllistä asettaa yleinen etu yksityisen edun edelle.16 
Amerikkalaisten kaupunkien ongelma – hankkeiden 
kapea-alaisuus ja suunnittelukohteiden pirstoutumi-
nen pieniin osiin – koski Tunnardin mukaan erityises-
ti 1920-luvun jälkeistä kehitystä.17 

1900-luvun alun kaupunkisuunnittelun yhtenä piir-
teenä oli pyrkimys ottaa kansalaiset mukaan suun-
nitteluun. Tämä oli näkynyt hyvin muun muassa 
Chicago Planin markkinoinnissa. Erilaisilla kansa-
laisjärjestöillä oli osallistumisessa merkittävä asema, 
ne toimivat linkkinä suunnittelun ja kaavakieltä ym-
märtämättömän yleisön välillä. Kansalaisilta kysyt-
tiin mielipiteitä pitkälle viedyistä luonnoksista. Jos 
suunnitelma oli hyvin tehty, ehdotuksia ei juuri tullut 
– uudet ehdotukset olisivatkin todennäköisesti vaati-
neet niin paljon erilaisia muutoksia, että kaikki niiden 
vaikutukset olivat tavallisen kansalaisen käsitysky-
vyn ulkopuolella. Joka tapauksessa näin menetellen 
saatiin yleensä suunnitelmalle yleistä tukea. Yleinen 
hyväksyntä oli tarpeen, koska kaavoituksella (plan-
ning) ei ollut laillista valtaa määrätä yksityisen maan 
kehittämisestä. Usein realistiset ja käytännöllisetkin 
suunnitelmat jäivät idealistisiksi visioiksi, jotka vai-
kuttivat vain vähän kaupunkien nopeaan laajenemi-
seen.18

Asunto-ongelmia ja talouden kriisiä

Amerikkalaisilla kaupungeilla oli 1930- ja 1940-lu-
vulla kaksi toisiinsa liittyvää haastetta: kokonais-
valtainen suunnittelu ja miniminormien mukaisen 
asunnon saaminen jokaiselle amerikkalaiselle. Edel-
linen oli mahdotonta niin kauan kuin keskustassa 
oli slummiutuneita osia, jotka haittasivat kaupun-
gin talouselämän kehitystä. Slummeja oli raivattu 
jo vuosisadan vaihteessa, mutta alueilta pois ajetun 
väestön uudelleen asuttamisesta ei ollut huolehdit-

tu. Edullinen asuntotuotanto katsottiin yksityisen 
pääoman tehtäväksi, mutta todellisuudessa yksityi-
sellä rahoituksella ei pystytty vastaamaan edullisten 
asuntojen kysyntään. Valtio oli jo puuttunut asunto-
kysymykseen 1920-luvulla kannustaessaan omako-
titalojen ostamiseen ja avustaessaan rakentamisen 
standardoinnin tutkimusta, mutta 1930-luvun lama-
aikana asunto-ongelman noustua akuutiksi ruvettiin 
puhumaan valtion osallistumisesta vähävaraiselle 
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väestölle tarkoitettuun asuntorakentamiseen. Julkisen 
sektorin katsottiin kuitenkin voivan osallistua asunto-
tuotantoon vain silloin, kun yksityinen sektori ei ollut 
sitä halukas tekemään.19

Vanhat asuinalueet keskustassa olivat slummiutuneet. 
Teollisuus ja muut melua ja saastetta tuottavat toi-
minnot olivat tulleet liian lähelle asuinalueita, katu- 
ja tonttirakenne sallivat liian tiiviin rakentamisen ja 
auto antoi vauraalle väestölle mahdollisuuden paeta 
keskustasta sen sijaan, että ongelmia olisi ratkaistu 
paikan päällä. Laman myötä kuitenkin huomattiin 
suburbian tulleen kalliiksi. Viemäröinti, raideliiken-
ne, kadut, puistot ja koulut olivat kalliita. Käännet-
tiin katse keskustaan ja toivottiin sinne tehtävien 
investointien kääntävän kaupunkien ytimet uuteen 
nousuun.20 Huomattiin toimivan kaupungin keskus-
tan olevan tärkeä sivistykselle ja urbaanille elämälle. 
Desentralisaation aiheuttamaa muuttoa pois keskus-
tasta kritisoitiin21 ja sen puoltajia moitittiin keskustan 
unohtamisesta22. Tässä vaiheessa sana desentralisaa-
tio oli jo saanut negatiivisen painotuksen. Se tarkoitti 
kaikenlaista keskustapakoisuutta, niin järjestynyttä 
kuin järjestymätöntäkin.  

Jokamiehen unelma, yhden perheen talo, merkitsi 
suburbia-alueiden kasvua. Regional Planning As-
sociation of American jäsen Henry Wright kirjoitti 
vuonna 1932, ettei ollut järkevää enää ajatella jokai-
sen työläisen asuvan omakotitalossa, koska siihen ei 

lopulta kaikilla olisi varaa. Sen sijaan olisi mietittävä 
ratkaisuja, joissa yhdistettäisiin rivitalo- ja kerrostalo 
hybridiksi (pienkerrostaloksi). Wrightin kirjoitukses-
sa kritisoitiin jokamiehen unelmaa ja sen seurauksia.  
Toisenlaisia esimerkkejä haettiin Euroopasta, erityi-
sesti Saksasta, missä oli tehty uudenlaisia työläisten 
asuntoja jo 1920-luvulla. Wright ennusti rakentami-
sen tapahtuvan tulevaisuudessa suurten yhtiöiden 
toimesta. Yhtiöt ostaisivat isoja maa-alueita ja suun-
nitteluttaisivat ne asuinalueiksi.23 Eurooppalaisten 
esimerkkien soveltaminen amerikkalaisiin olosuh-
teisiin ei kuitenkaan ollut yksinkertaista. Euroopassa 
monet suuret kaupungit omistivat kaupungin ympä-
rillä olevaa maata, joka oli reservinä tulevaa asutusta 
varten. Yhdysvalloissa tällaisia maanhankintapyrki-
myksiä pidettiin usein liian sosialistisina.24

Demokratialle keskeiset yksityisomistuksen ja vapau-
den arvot olivat usein ristiriidassa seutusuunnittelun 
julkisen kontrollin kanssa. Loppujen lopuksi yksityi-
nen sektori sai rakennettavakseen toisen maailman-
sodan jälkeisen amerikkalaisen kaupungin. Planning-
suunnittelijoiden visioiden ja toteutuvan kaupungin 
välillä oli kuilu: demokratiassa suunnitelmat saattoi-
vat päästä toteutukseen vain, jos niillä oli laaja kansa-
laisten tuki. Planning antoi ehdotuksia, määräyksiin 
sillä ei ollut valtaa.25 Kansalaisilla taas oli tekemistä 
oman sodan jälkeisen arkielämänsä kanssa eikä pit-
kän tähtäyksen yhdyskuntasuunnittelu jaksanut kiin-
nostaa26.  

Urban – Rural -vastakkainasettelu

Käsite Urban America oli ristiriitainen 1900-luvun 
alkupuolella, vaikka kaupunkien kasvu oli ollut nope-
aa teknisen kehityksen myötä. Yhdysvalloissa suuri 
osa asukkaista on perinteisesti halunnut asua kaupun-
gin keskustan ulkopuolella, näin oli myös 1900-luvun 
alussa27. Amerikassa on pitkät perinteet kaupunkeja 
kohtaan tunnetulle epäluulolle28. Amerikkalaisessa 
kulttuurissa kodin merkitys on aina ollut vahva. Kotiin 
perustui yhteiskunnan vakaus ja isänmaallisuus; pe-
lättiin, että ilman kunnollisia kotioloja syntyisi anar-
kismia ja vallankumouksellisia ajatuksia29. Tiiviisti 
asutetut kaupungit nähtiin otollisiksi paikoiksi täl-
laisten ajatusten leviämiselle. Maaseutu ymmärrettiin 
kansallisen elinvoiman lähteeksi, ja kaupunki näytti 
sen rinnalla keinotekoiselta, sairaalta ja vaaralliselta. 
Kaupungin koettiin etääntyneen kauas luonnosta ja 
sen harmonisesta järjestyksestä. Kaupunkien uudis-
tusohjelmat syntyivät alun perin tarpeesta palauttaa 
kadonnut harmonia. Varsinainen kaupunkisuunnitte-
luala syntyi kuitenkin uudenlaisesta suhtautumisesta, 
jossa nähtiin tämän vastakkainasettelun yli.30 

Varhaiset kaupunkiuudistajat uskoivat, että fyysinen 
ympäristö auttoi ihmisiä saavuttamaan harmonisen 
suhteen ympäristönsä kanssa. Uskottiin köyhyyden-
kin katoavan oikeanlaisessa ympäristössä. Uudis-
tukset tähtäsivät olojen parantamiseen yhteiskunnan 
vakauden säilymisen vuoksi. Vakautta edistävän 
ympäristön luomisen nähtiin vaativan ohjausta ja 
valvontaa viranomaisten taholta.31 Toisaalta maata pi-
dettiin ostettavana ja myytävänä omaisuutena ja yksi-
tyisomistuksen oikeuksia arvostettiin. Kuten Thomas 
Adams, Regional Plan of New Yorkin (1929)32 pääkir-
joittaja asian kiteytti: “Amerikkalaisessa kaupungissa 
kehityksen johtavana tekijänä ei ollut mikään yhtei-
sön puolta pitävä arkkitehtoninen kontrolli, vaan tont-
tien jakaminen yksityisille ihmisille, joilla oli vapaus 
hyötyä niistä omiin yksityisiin tarkoituksiinsa”.33

Yhdysvalloissa vaikutti 1920-luvulla myös suburbi-
an roolia korostava näkökulma: kaupungin nähtiin 
muuttuneen pääasiassa suburbiaksi. Keskusta koet-
tiin tuhoon tuomituksi, joten huomio oli kiinnitettävä 
reuna-alueisiin.34 Reuna-alueiden käytöllä oli pyritty 
ratkaisemaan sekä keskustojen liiallisen tiiviyden että 
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erilaisten tilaa vaativien toimintojen aiheuttamat on-
gelmat. Charles Mulford Robinson oli kirjoittanut jo 
vuonna 1909 teoksessaan Cities and Towns, että kes-
kustojen liiallista tiiviyttä voisi helpottaa siirtämällä 
tehtaat ja työntekijät kaupungin ulkopuolelle, ja myös 
toiminnallinen eriyttäminen oli tuolloin esillä.35 Autot 
ja nopeat raidelinjat sekä turvallisten omakotitalojen 
tehokas markkinointi olivat vaikuttaneet kaupunkien 
keskustojen väestön vähenemiseen, minkä seuraukse-
na keskustat olivat luisumassa taloudelliseen kriisiin 
jo ennen 1930-luvun lamakautta.36 

1920-luvun seutusuunnittelu oli pääosin kaupallisia 
ja teollisia intressipiirejä edustavien tekijöiden käsis-
sä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti liikenteeseen ja 
toimintojen sijoitteluun, ei niinkään työttömyyteen 
tai maaseudun väestökatoon.  Sosiaaliset ongelmat 
eivät tuntuneet enää pelottavan suunnittelijoita kuten 
vuosikymmeniä aiemmin.37 Seudullisten utopioiden 
(regional utopias) avullakaan ei kyetty löytämään 
ratkaisua kaupunkikeskustan ongelmiin. Keskustan 
näivettymiseen tai lähiöiden hallitsemattomaan kas-
vuun ei “regionalismi”38 pystynyt tarjoamaan paljoa-
kaan.39 1930-luvullakaan ei keskustan ongelmiin tar-
tuttu, koska lamakauden suurimmat ongelmat nähtiin 
toisaalla.40

Megalopolikseksi levittäytynyt kaupunki sai kritiik-
kiä, etsittiin uutta järjestystä kaoottiseksi riistäyty-
neeseen kokonaisuuteen.41 Erityisesti kriitikon teh-
tävässä kunnostautui New Yorker -lehden kolumnisti 
Lewis Mumford42, joka kirjoitti kaupunkikulttuurista 
ja arkkitehtuurista myös kirjoja. Vuonna 1924 ilmes-
tyi kriittinen Sticks and Stones, jonka tärkeimpinä 
viesteinä Mumford piti pilvenpiirtäjäkritiikkiä ja 
vaatimusta yksittäisten rakennusten liittämisestä ur-
baaniin (tai maiseman) kokonaisuuteen.43 Neljä vuo-
sikymmentä myöhemmin julkaistussa kirjassa The 
Highway and the City kaupunkeja käsiteltiin seutuina. 
Mumford vaati autoilun rajoittamista suurkaupunkien 
keskustoissa ja puolsi julkisen liikenteen kehittämis-
tä. Terävänä kynän käyttäjänä tunnettu Mumford piti 
perusongelmana sitä, että edelleen oletettiin jokaisen 
yksityisauton omistajan tarvitsevan pääsyä jokaisen 
kaupungin rakennuksen luo autollaan, vaikka tällai-
nen asenne tuhoaisi kaupungin.  Samanaikaisesti su-
burbia laajeni kaupunkien ulkopuolella, myrkyttäen 
levitessään maaseutua kuin pahin ydinsaaste.44 

Suburbian holtittomaan laajenemiseen kaivattiin jär-
jestystä. Frank Lloyd Wrightin vuonna 1929 aloitta-
ma Broadacre City -suunnitelma oli yksi vastaus on-
gelmaan. Broadacre City esitti – futuristista kuvastoa 
käyttäen – läpi valtakunnan ulottuvaa säännöllistä 
omakotiasuntojen verkostoa paikallisine keskuksi-
neen. Wright totesi uuden uljaan kaupungin olevan 
kaikkialla, vaikkei se ollut missään45. Suunnitelmassa 
näkyi periamerikkalainen, jeffersonilainen epäluulo 

urbaania kohtaan46. Wrightin versio kaupunkiuudis-
tuksesta on nähty yhtä aikaa oman arkkitehtiprak-
tiikan suurisuuntaiseksi mainokseksi ja teknologia-
myönteiseksi, kauaskatseiseksi visioksi. Siinä tuotiin 
järjestystä suburbia-ilmiön hallitsemattomuuteen, 
luotiin kaikkialle ulottuvaa kaupunkia, joka ei ollut 
enää kaupunki perinteisessä mielessä. Pitkälle vietyä 
desentralisaatioajatusta selostaessaan Wright kirjoitti 
vuolaasti demokratiasta, samaan tapaan kuin Louis 
Sullivan oli tehnyt.47 Uudenlaisen kaupungin poh-
dinnassa nähtiin Yhdysvalloissa pääasiassa kaksi eri-
laista tulevaisuuden vaihtoehtoa; toinen uskoi autojen 
ja kasvavien valtateiden mahtiin ja näki kaupungin 
globaalisena mekanismina; toinen taas luotti haja-
keskitettyihin yksiköihin ja perusti näkemyksensä 
puutarhakaupunki-ideologiaan.48 Lewis Mumford ja 
Regional Planning Association of America edustivat 
jälkimmäistä näkemystä.

Regional Planning Association of America perustet-
tiin vuonna 1923, siis samana vuonna, jona Eliel Saa-
rinen muutti Yhdysvaltoihin. Yhdistyksen perustajat 
halusivat tuoda esiin kritiikkiä, joka kohdistui sekä 
suurkaupunkien tiiviiden keskustojen että suburbian 
leviämisen aiheuttamiin ongelmiin. Ryhmän perusta-
minen sai kimmokkeensa ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeisestä asuntokriisistä: kustannusten noustua 
yksityinen sektori ei enää kyennyt tuottamaan tar-
vittavaa määrää kohtuuhintaisia asuntoja. Yhdistyk-
sellä oli yhteyksiä puutarhakaupunkiliikkeeseen ja 
urbaanin desentralisaation puolustajiin, mutta se ei 
ajanut yksipuolisesti näitä asioita.49 Ryhmä oli epä-
virallinen koulukunta, jonka tavoitteena oli tehdä yh-
dyskuntasuunnittelun merkitystä tunnetuksi. Siihen 
kuului noin parikymmentä henkeä, jotka muodostivat 
löyhän verkoston. Mukana olivat muun muassa Cla-
rence Stein, Henry Wright, Lewis Mumford, Benton 
MacKaye, Charles Whitaker, Frederick Ackerman ja 
Frederick Bigger. Ryhmään olivat yhteydessä myös 
Tracy Augur, Catherine Bauer ja Clarence Perry. Ryh-
män jäsenistä ainakin Clarence Stein ja Henry Wright 
kävivät Englannissa tutustumassa puutarhakaupun-
keihin. Raymond Unwinin ajatuksilla olikin suuri 
vaikutus ryhmän kannattamiin periaatteisiin. Yhdis-
tyksen ajatuksia testattiin vuonna 1924 aloitetussa ja 
1928 valmistuneessa Sunnysidessa ja vuonna 1928 
aloitetussa Radburnissa.50

RPAA korosti kaupunkisuunnittelun seudullista 
luonnetta. Näkemystä kutsuttiin regionalismiksi. Se 
sai jonkin verran vaikutteita romanttissävytteisestä 
idealistisesta asennoitumisesta maaseutuun, osittain 
se oli reaktiota uuden teknologian asettamiin haas-
teisiin. Naiiviin agraari-ihannointiin se ei sortunut. 
Sen juuret olivat amerikkalaisessa perinteessä (kuten 
thoreaulainen naturalismi), mutta myös Euroopasta – 
varsinkin Ranskasta – tulleissa vaikutteissa, joita eri-
tyisesti Lewis Mumford välitti. Vaikutusta oli myös 
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Patrick Geddesin ajattelulla; monet RPAA:n käyttä-
mät orgaaniset analogiat sekä käsitys kaupungista or-
ganismina olivat peräisin Geddesiltä51. Lewis Mum-
fordin tulkinta regionalismista käsitti sekä ajatuksen 
keskuksesta (sentralisaatiosta) että sen vastakohdasta, 
desentralisaatiosta. Seudullinen suunnitteluote vaati 
molemmat. Kyseessä oli prosessi, jonka Mumford 
toivoi johtavan symbioottiseen suhteeseen kaupungin 
ja maaseudun välillä – seudullisen rakenteen tarkas-
telun avulla löytyisi ratkaisu keskuksen ja suburbian 
ongelmiin. RPAA:n regionalismi ei kuitenkaan ollut 
sama asia kuin 1920-luvulla jalansijaa saanut regional 
planning, sillä RPAA:n mielestä toteutuneet regional 
planning -suunnitelmat olivat epäorgaanisia ja lyhyt-
näköisiä. Muun muassa Thomas Adamsin Regional 
Plan of New York sai ryhmältä kritiikkiä.52

RPAA:n kannattaman regionalismin tavoitteena oli 
kaupunkialueiden orgaaninen, kontrolloitu kasvu, 
joka johtaisi alueelliseen desentralisaatioon. Sen vas-
takohdaksi nähtiin hallitsematon metropolialueiden 
laajeneminen, joka lopulta nielaisisi kitaansa kau-
punkia ympäröivän suburbian. RPAA halusi – kuten 
Ebenezer Howard aikoinaan – yhdistää maaseudun 
ja kaupungin parhaat puolet. Seudullinen kaupunki 
(regional city) mahdollistaisi sekä yhteydet luontoon 
että yhteydet toisiin ihmisiin, joko kyläkulttuurin 
yleisinä yhteyksinä tai urbaanin yhteisön erityisinä 
yhteyksinä.53 

RPAA-ryhmään kuulunut Lewis Mumford suosit-
teli erityisesti puutarhakaupunkiajatusta ratkaisuksi 
amerikkalaisen kaupungin ongelmiin. Tarvittiin ko-
konaisvaltaista tarkastelua; oli nähtävä koko seutu ja 
kaupunki sen osana54. Mumford ei unohtanut kaupun-
gin keskustaa, mutta piti perinteistä amerikkalaista 
kaupunkimallia tuhlaavana ja teknisesti vanhentunee-
na. Mumfordin mukaan uuden amerikkalaisen kau-
pungin kasvua tuli voida kontrolloida, ja keskustan 
ulkopuolelle rakennettavien uusien yhdyskuntien tuli 
olla muuta kuin perinteistä lähiömattoa. Ne oli suun-
niteltava sen verran omavaraiseksi, että ne tarjoaisi-
vat työpaikkoja. Niiden piti olla yhteydessä veteen 
ja energianlähteisiin ja sijoittua avoimeen maastoon, 
missä maan hinta oli vielä alhainen. Ympärillä olisi 
viljelysmaata. Väkiluvuksi hahmoteltiin 10 000 – 50 
000.55 Mumfordin teksti kuulosti samalta kuin Ho-
wardin lähes kolmekymmentä vuotta aiemmin. Ho-
ward oli keskittynyt kaupunkien keskustojen ongel-
mien lievittämiseen puutarhakaupunkiaatteen avulla, 
mutta Mumford oli huolestunut myös amerikkalai-
sista lähiöistä, suburbiasta. Lähiöt olivat alun perin 
lähellä luontoa ja tarjosivat yhteisöllisyyttä asukkail-
leen, mutta kontrolloimattoman kasvun seurauksena 
suburbia ei enää kyennyt lunastamaan lupauksiaan.56 
Puutarhakaupunkiperiaatteeseen nojaavat yhdyskun-
nat sen sijaan tarjosivat työpaikkoja lähellä kotia, 
avointa tilaa, hyviä julkisia kouluja ja kohtuuhintaisia 

asuntoja. Jokapäiväisen elämän tarpeet tulivat mu-
kaan suunnittelusanastoon.57 

Monet RPAA:n ajamista teemoista olivat sellaisia, 
joita Eliel Saarinen kannatti. RPAA:n jäseniin Saa-
rista yhdisti muun muassa seudullinen, orgaanisia 
analogioita käyttävä ajattelutapa. RPAA:n taustalla 
olleet englantilaiset puutarhakaupunkiajatukset oli-
vat tuttuja Saarisellekin, olihan niitä tuotu esiin jo 
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa. Vaikka Saa-
risen kaupunkisuunnitteluajatukset julkaistiin vasta 
vuonna 1943 kirjassa The City, aiemmissa kirjoituk-
sissa on nähtävissä kaupunkisuunnittelijan asenne ja 
monet käsitteet. Saarisen vuonna 1925 kirjoittamassa, 
Cranbrookin opetuksen perusteita hahmottelevassa 
käsikirjoituksessa esiintyi runsaasti biologisia analo-
gioita, siinä korostettiin kokonaisuuden merkitystä ja 
painotettiin orgaanisen koheesion tärkeyttä suunnit-
telussa. Suunnittelutehtävän kokonaisuuden laajenta-
minen seudulliseen tarkasteluun oli ollut mukana jo 
Saarisen Helsinki-suunnitelmissa.  

Saarinen saattoi tutustua RPAA-järjestön kaupun-
kisuunnittelusta kiinnostuneisiin jäseniin useita eri 
reittejä. Hän toimi 1920-luvulla varapresidenttinä In-
ternational Federation for Town & Country Planning 
& Garden Cities - järjestössä, jonka presidenttinä oli 
Ebenezer Howard. Executive Committee -jäsenistöön 
kuului myös RPAA:n jäsen Clarence Stein. Jos yh-
teydet RPAA:n väkeen eivät syntyneet kyseisen kan-
sainvälisen järjestön kautta, niin Saarinen kuitenkin 
tutustui kaupunkisuunnittelun piirissä vaikuttanei-
siin henkilöihin Yhdysvaltoihin muutettuaan. Monet 
RPAA:n jäsenistä olivat olleet mukana AIA:n Com-
mittee on Community Planningissä58, jonka vetäjäksi 
Eliel Saarinen tuli vuonna 1934. Clarence Stein johti 
kyseistä komiteaa vuosina 1921–1925, Henry Wright 
hänen jälkeensä. Saarisen puheenjohtajakautena Hen-
ry Wright toimi varapuheenjohtajana, ja komiteaan 
kuuluivat myös RPAA:n jäsenet Clarence Stein ja 
Frederick Bigger.59 RPAA:n jäsen Catherine Bauer 
puolestaan vieraili lukuvuonna 1936–1937 Cranbroo-
kissa opetustehtävissä60. Amerikan vuosinaan Eliel 
Saarinen luonnollisesti verkostoitui; hänellä oli usei-
ta yhteyksiä kaupunkisuunnittelun parissa toimiviin 
amerikkalaisiin kollegoihin. 
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Zoning: toiminnallinen aluejako

Zoning oli otettu käyttöön Yhdysvalloissa 1800- ja 
1900-luvun vaihteessa kaupunkien koon kasvaessa. 
Sen avulla pyrittiin takaamaan tasapainoinen kaupun-
kikehitys. Keskenään riitelevät maankäyttötarpeet 
erotettiin toisistaan, kun haluttiin turvata kiinteistöin-
vestointien arvo. Ensimmäisiä zoning-määräyksiä 
annettiin jo 1880-luvulla (esimerkiksi pesulat ja lei-
pomot kiellettiin tietyillä asuinalueilla paloturvalli-
suuteen vedoten)61.  Erottelua olivat halunneet niin 
teollisuus kuin asukkaatkin. Mel Scottin mukaan aloi-
te tuli alun perin asumisen uudistajilta ja paloviran-
omaisilta. Aluksi zoning oli vain yksi kaupunkisuun-
nittelun osa-alue, mutta 1920-luvulla se alkoi yleistyä 
ainoana ratkaisuna, joka pian toimi irrallaan koko-
naisvaltaisesta suunnittelusta.62 Zoning yleistyi erityi-
sesti vuoden 1916 jälkeen, jolloin tuli voimaan New 
York Cityn zoning ordinance. Siitä tuli pian yleinen 
väline ei-toivottujen käyttötarkoitusten torjumiseen 
ja maan arvon nostamiseen, erityisesti sitä käytettiin 
yksityisomistuksen arvon vahvistamiseen63.

Zoning-asiantuntijat pitivät amerikkalaista kaupunkia 
valtavana koneena ja järjestelmää vastauksena ko-
neen toimintaongelmiin. Zoning-järjestelmässä val-
tiolla oli valta rajoittaa sitä taloudellista tuottoa, jota 
jonkin alueen omistaja saattoi maankäytöstä odottaa 
saavansa. Etsittiin tasapainoa niiden kustannusten vä-
lillä, jotka tulivat veronmaksajien maksettaviksi ky-
seenalaisten maankäyttömuotojen jatkuessa, ja niiden 
kustannusten välillä, jotka lankesivat maanomistajille 
tai valtiolle mikäli maankäyttöä rajoitettiin. Zoning 
oli osa tieteellisen kehityksen antamaa lupausta. Tek-
nisen kontrollin ja esteettisen ja sosiaalisen muodon 
välille kuitenkin muodostui lopulta kuilu.64

Zoning-järjestelyin oli mahdollista rakentaa eriar-
voista kaupunkia. Erillisiksi kaavoitetut alueet olivat 
jossain määrin itseriittoisia, eivätkä ne olleet toimin-
nallisessa suhteessa kokonaisuuteen. Eri kaupungeis-
sa oli myös erilaisia tulkintoja zoning-määräyksistä. 
Joissakin kaupungeissa kiellettiin usean perheen talot 
yhden perheen talojen alueeksi kaavoitetuilta alueilta. 
Toisinaan zoning oli niin tiukkaa, että se esti raken-
tamasta palveluja asuinalueille. Zoning-määräykset 
olivat erityisen käyttökelpoisia, kun haluttiin suoja-
ta uusia omakotitaloalueita (yhden perheen taloista 
koostuvia alueita) muunlaisilta käyttötarkoituksilta. 
Segregaatiosta tuli sekä taloudellista, sosiaalista että 
rodullista. Monet kaupungit kasasivat alempiarvoi-
siksi katsomiinsa kaupunginosiin kaikki ylemmän 
luokan alueiden karsastamat palvelut.65 Liian pitkälle 
erikoistunut zoning-käytäntö johti lopulta tilanteisiin, 
jotka vaikeuttivat asukkaiden jokapäiväistä elämää. 
Oli asuinalueita, joissa ei ollut kauppoja, ja teolli-
suusalueita, joissa ei ollut ruokailumahdollisuuksia 

työntekijöille.66 Zoning-suunnittelulla nähtiin kuiten-
kin myös positiivisia vaikutuksia. Sen avulla saatiin 
lisättyä harvaan asutun suburbian asukkaiden turval-
lisuuden tunnetta. “The protection of home life and 
the stimulation of home neighborhoods” todettiin 
suoraan sen yhdeksi peruslähtökohdaksi, samoin kuin 
kiinteistöjen arvojen vakauttaminen.67

Yksi zoning-järjestelmän ongelmista liittyi sanan 
määrittelyyn. Sillä tarkoitettiin sekä nykyisiä sallit-
tuja käyttötarkoituksia että tulevaisuuteen tähtääviä 
maankäyttötarpeita. Erilaiset merkitykset aiheuttivat 
sekaannusta.68 Zoning-järjestelmässä korostui tuot-
tavuus, eivät sosiaaliset tarpeet. Zoning ei antanut 
varsinaista piirrettyä kaavakarttaa tulevan kasvun 
suunnitteluun, se oli osa lakeihin perustuvaa maa-
kontrollijärjestelmää eikä harkittu ennakkosuunni-
telma – puhumattakaan, että zoning-päätöksiin olisi 
liittynyt käsitys laajoista kokonaisuuksista. Zoning-
määräyksillä oli kuitenkin lain voima, kun taas kau-
punkisuunnitelmilla (city plans) ei sitä ollut. Zoning 
ei siis kyennyt korvaamaan design- eikä planning 
-suunnittelua, joita olisi tarvittu zoningin lisäksi. Vali-
tettavasti monissa kaupungeissa zoningista tuli ainoa 
maankäytön suunnitteluväline.69 

Saarinen ei voinut olla mainitsematta zoningia kir-
jassaan The City. Tiukka toiminnallinen erottelu ei 
kuulunut hänen tapaansa suunnitella kaupunkia, 
mutta hän kirjoitti toiminnallisesta tehokkuudesta 
ja toisiinsa liittyvien funktioiden tiivistymistä.70 Itse 
zoning-käsite sai tylyn tuomion. Saarinen niputti sen 
kaupunkisuunnittelun nimissä tuotetun sekalaisen 
informaation joukkoon ja huomautti, ettei tiedon ke-
rääminen ollut vielä kaupunkisuunnittelua. Pelkkään 
tiedonkeruuseen perustuvat suunnitelmat vanheni-
vat yleensä heti, kun ne saatiin seinälle ripustetuik-
si. Zoning oli liian pintapuolinen menetelmä, jotta 
sen avulla olisi saatu aikaan järkevää, kokonaisuutta 
huomioon ottavaa maankäyttöä. Saarisen mukaan oli 
tuotettu illuusio suunnittelusta, vaikka itse asiassa oli 
laadittu pelkkiä karttoja.71
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Urban Planning ja Urban Design

Eliel Saarisen muuttaessa Yhdysvaltoihin vuonna 
1923 yhdyskuntasuunnittelun kenttä oli jo alkanut 
eriytyä planning-painotteiseen suunnitteluun design-
painotteisen kustannuksella. Urban design keskittyi 
kaupunkien fyysisen muodon suunnitteluun – jota 
arkkitehdit usein visioivat – kun taas urban planning 
sisälsi monialaisia prosesseja ja kattoi lähes kaikki 
kaupunkien nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyvät 
suunnittelukysymykset72. Planning-profession synty-
essä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa ei jako 
vielä ollut selkeä. 

Mel Scott on kuvannut tätä siirtymäkautta teoksessaan 
American City Planning since 1890. Daniel Burn-
hamin design-painotteisen Chicago-suunnitelman 
(1909) sisältöä, markkinointia ja toteutusta kirjassa 
esiteltiin vielä usean sivun verran, mutta myöhem-
min kirjassa planning-painotus vahvistui ja design-
kysymykset siirtyivät taka-alalle. Kaupunkisuunnit-
telukoulutuksen kuvauskin eriytyi niin, ettei Saarisen 
Cranbrookissa vetämää urban design -koulutusta 
mainittu Scottin listatessa varhaisia alan koulutusta 
antavia opinahjoja.73 Cranbrookin arkkitehtuuriope-
tuksen epävirallinen luonne – koulu alkoi myöntää 
loppututkintoja vasta vuonna 194274 – johti siihen, 
että sitä harvoin noteerattiin urban design tai planning 
-koulutusta antavien oppilaitosten joukkoon. David 
Goslingin mukaan ensimmäinen varsinainen urban 
design -ohjelma (programme) aloitettiin Yhdysval-
loissa Harvardissa vuonna 195375. Vertailun vuoksi 
voi todeta, että ensimmäinen planning-kurssi oli Har-
vardissa vuonna 1909 ja Department of City Planning 
perustettiin Harvardiin vuonna 192976. 

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että Saarisen 
suunnittelemaa Cranbrookin kampusaluetta, aka-
teemista kylää, on pidetty hänen laajimpana asema-
kaavallisena toteutuksenaan77. Erilaisten intressien 
välissä tasapainotteleva suunnittelukulttuuri ei ollut 
kykenevä toteuttamaan suuria visioita. Kokonaisval-
taiset master plan78-tyyppiset suunnitelmat todettiin 
vähitellen konseptiltaan vanhentuneiksi – ongelmak-
si nähtiin se, ettei niitä voinut toteuttaa sellaisenaan. 
Kaupunkisuunnittelussa oli kyse aikaa vaativista mo-
nivaiheisista prosesseista. Joseph Hudnut on kuvan-
nut tätä tilannetta artikkelissaan “The Political Art of 
Planning” (1943). Hudnut moitti artikkelissaan visio-
nääristä master plan -suunnittelua pelkiksi hyviksi 
aikomuksiksi. Hänen mukaansa todellisuus realiteet-
teineen vaati sotkeutumista politiikkaan, mikäli mieli 
saada suunnitelmia toteutetuiksi. Kaupunkisuunnit-
telijan piti olla mukana sekä suunnittelu- että toteu-
tusvaiheessa.79 Myös Mel Scottin teoksessa American 
City Planning since 1890 painotettiin poliittista pää-
töksentekoa. Liittovaltion organisaatiossa eri päättä-

jien suhtautuminen kaupunkisuunnittelukysymyksiin 
vaikutti nopeasti alan mahdollisuuksiin, samoin kuin 
paikallistason poliittiset heilahduksetkin. City plan-
ning -suunnitteluun liittyi hänen mukaansa kiinteästi 
myös suunnitelmien toteutus; itse suunnitelmakin oli 
prosessi, johon vaiheittaisesta toteutuksesta saatava 
palaute vaikutti. Suunnittelijat kyllä havaitsivat tämän 
ja saattoivat kaupunkien suunnitteluorganisaatioissa 
keskittyä toteutukseen ja kansalaisten valistamiseen.  
Liike-elämän vaatimuksista ja poliittisista muutoksis-
ta oli oltava selvillä, sillä lupaavasti edennyt hanke 
saattoi yhtäkkiä olla jälleen lähtökuopissaan päättäji-
en poliittisen kannan muuttuessa.80

Manfredo Tafurin mukaan Saarinen piti tahallaan 
suunnitelmansa ideologisella tasolla; häntä ei poli-
tiikkaan osallistuminen innostanut. Realistinen in-
vestointiohjelma ei kuulunut suunnitelmaan, jonka 
toteutus olisi niiden tehtävä, jotka suunnitelma oli 
mahdollisesti onnistunut vakuuttamaan.81  City plan 
-suunnitelmien asema amerikkalaisessa yhdyskun-
tasuunnittelussa oli lähinnä neuvoa antava, laillista 
asemaa ei niillä ollut. Asetelma oli omiaan johtamaan 
käytännöstä erillisiin visioihin.82 Hudnutin kritisoima 
visionääri saattoi nähdä kaupungin rakentumisen pro-
sessina, eikä ollut edes tarkoittanut, että suunnitelmaa 
pitäisi ryhtyä kokonaisuudessaan toteuttamaan. Täl-
lainen näkemys arkkitehtisuunnittelijan roolista vah-
vistui Saarisen Amerikan vuosina.  Jossain määrin ti-
lanne on ollut tällainen aina – kokonaisia kaupunkeja 
rakennetaan harvoin kerralla – mutta visioilla on ollut 
oma merkityksensä kaupunkien mahdollisuuksien 
esille tuojina. Arkkitehtien mieltymys visioihin oli 
yksi osatekijä, jonka tuloksena urban design -suun-
nittelu ja urban planning -suunnittelu eriytyivät toi-
sistaan.
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ORGAANINEN DESENTRALISAATIO  
LAAJENEVAN SUBURBIAN KRITIIKKINÄ

Suburbian taustaa ja ongelmia  

Robert Fishman on määritellyt amerikkalaisen su-
burbian83: se on kaupungin keskustan ulkopuolella 
oleva keskiluokan asuinalue. Alue on fyysisesti eril-
linen keskustasta, mutta riippuvainen sen tarjoamista 
palveluista ja työpaikoista. Se on tarpeeksi iso ja ho-
mogeeninen, yhden perheen talojen dominoima ko-
konaisuus ja voi sijaita kaupungin rajojen ulko- tai si-
säpuolella. Suburbiaan ei kuulu teollisuutta eikä juuri 
palvelujakaan, eikä alaluokkaan luettavia asukkaita. 
Fishman kuvaa suburbiaa samantapaisella retoriikalla 
kuin Ebenezer Howard aikoinaan puutarhakaupunki-
aan: se on “kaupungin ja maaseudun avioliitto”.84 

Fishman ulottaa suburbian historian peräti 1700-lu-
vun lopulle. Suburbiaa ei syntynyt kaupunkien ympä-
rille vain nopeiden liikenneyhteyksien vuoksi, vaan 
uudenlaisen, kodin merkitystä korostavan perhekäsi-
tyksen myötä. Suburbia edusti porvariston perhearvo-
ja. Nämä arvot loivat utopian, joka sulki ulkopuolel-
leen häiriötekijät: kaupungin keskustojen ongelmien 
lisäksi myös työympäristöt. Suburbiassa ei näkynyt 
jälkiä urbaanista ympäristöstä sen enempää kuin teol-
lisuusympäristöistäkään. Sen sijaan siellä korostuivat 
perhe-elämän arvostus ja luonnon läheisyys. Alku-
peräinen suburbia oli tarkoitettu vain hyvävaraiselle 
keskiluokalle, 1900-luvulla lähiöasumista tarjottiin 
sen sijaan kaikille – mikä oli paradoksaalista Fishma-
nin mukaan, sillä miten erotteluun perustuva asumis-
muoto kävisi kaikille?85

Suburbia poikkeaa perinteisestä esimodernin kaupun-
gin rakenteesta, jossa asukkaiden sosiaalinen asema 
laski keskustasta etäännyttäessä. Tällaisessa perintei-
sessä kaupungissa ei ollut funktionaalista eriytymistä, 
työ ja asuminen sijoittuivat rinnakkain. Toimintojen 
eriytyminen on suburbiassa sen sijaan selviö, johon 
koko ajatus perustuu.86 Suburbia on aina ollut enem-
män kuin vain kokoelma asuintaloja. Siinä kiteyty-
vät syvällä olevat kulttuuriarvot, joiden mukaan sitä 
voi kutsua keskiluokan utopiaksi (bourgeois utopia), 
kuten Fishman on tehnyt. Suburbia on luonnon kes-
kelle sijoitettu, perhe-elämän ja vapaa-ajan tyyssija. 
Keskiluokka eristäytyy sinne omaan maailmaansa, 
urbaanin teollisen maailman ulkopuolelle, vaikka on 
itse ollut mukana tätä teollista maailmaa luomassa. 
Eristäytymisestään huolimatta suburbian väestö oli 
kuitenkin alkuvaiheessa riippuvainen muun muassa 
keskustan tarjoamista työpaikoista.87

Suburbian leviämisessä oli kyse monen tekijän sum-
masta. Autojen lisäksi yleinen asenne maankäyttöä 
kohtaan ja julkisen liikenteen kohtalo vaikuttivat su-
burbian kasvuun. Raideliikenneratkaisut olivat saa-
neet aikaan metropolien tähtimäisen tai verkkomaisen 
hahmon, mutta auton avulla oli mahdollista täyttää 
sakaroiden väliset välitilat. Autoilu toi vapautta ja 
alkuvaiheessa se tuli yksityiselle pendelöijälle myös 
edullisemmaksi. Julkinen liikenne alkoi vähitellen 
tuottaa tappiota. Toisen maailmansodan jälkeen lip-
pujen hinnat nousivat ja monet siirtyivät liikkumaan 
autoillaan. Vähenevien asiakkaiden ongelmaan vas-
tattiin lyhytnäköisin toimenpitein, jotka entisestään 
vähensivät asiakkaita.88 Los Angeles on kuvaava su-
burbia-esimerkki. Aikanaan raideliikenteeseen perus-
tuneet lähiöt tulivat siellä yhä useamman ulottuville 
auton ja moottoritierakentamisen myötä. Vähitellen 
laajenevat lähiöt etääntyivät kauas keskustasta ja kes-
kustan merkitys kutistui. 1920-luvulle tultaessa oli 
syntynyt uusi kaupunkimuoto: aiemmin keskustassa 
sijainneet teollisuus, kaupat ja toimistot olivat levit-
täytyneet laajalle alueelle. Tekninen kehitys – josta 
auto siis oli vain yksi osa – teki suburbiasta moni-
muotoista ulkoista kaupunkia, jonka yhteydet keskus-
taan olivat löyhät.89

Eliel Saarisen saapuessa Yhdysvaltoihin vuonna 
1923 suburbian leviämisen trendi oli jo nähtävissä. 
Jokamiehen unelma yhden perheen talosta oli johta-
nut kaupunkien ulkopuolelle levinneisiin autoilusta 
riippuvaisiin asuinalueisiin. Niiden toteutumiseen 
vaikuttivat myös rakentamiseen soveltuvan maan 
runsaus, autoilun suosio, amerikkalaiseen kulttuuriin 
kuuluva muutoksen ja liikkuvuuden ihannoiminen 
sekä käsitys kaupungista pahuuden pesänä.90 Christo-
pher Tunnard on käyttänyt hajallaan asumisesta mai-
niota sanaa scatteration91. Hänen mukaansa tämän 
tyyppinen rakentaminen on aina ollut osa amerik-
kalaista tapaa asua92. Alun perin positiivisena nähty 
suburbia oli alkanut kuitenkin saada kritiikkiä. Kritii-
kin aihioita voi havaita jo Thomas Adamsin johdolla 
laaditussa New Yorkin Regional Planissa, jossa näkyi 
pyrkimys lyhentää kodin ja työpaikan välisiä matko-
ja. Suunnitelmassa viitattiin keskustojen rappeutuviin 
vanhoihin rakennelmiin, mikä ennakoi jo 1930-luvul-
la kasvanutta slum clearance -kaupunkiuudistusta.93 
Suburbian levitessä keskustat rapistuivat ja kärsivät 
yhä pahemmin liikenneruuhkista, kun autojen määrä 
kasvoi. On arvioitu, että vuonna 1924 New York me-
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netti joka päivä puoli miljoona dollaria Manhattanin 
ruuhkien takia94. Suburbia-kritiikkiin liittyi myöhem-
min voimakas autoistumisen ja highway-rakentami-
sen arvostelu, jota muun muassa Lewis Mumford 
esitti.95 

Mumford on kiteyttänyt jo varhain esittämäänsä 
suburbia-arvostelua vuonna 1961 julkaistussa kir-
jassaan The City in History, Its origins, its transfor-
mations and its prospects. Ihmisten halua muuttaa 
kaupungin ulkopuolelle Mumford vertasi keskiai-
kaiseen ruttopelon aikaansaamaan maalle muuttoon. 
Epäluulo urbaania kohtaan oli muuttunut peloksi.96 
Suburbian avoimen ympäristön alkuperäinen viehä-
tys oli perustunut kontrastiin, jonka se tarjosi päivit-
täin keskustaan työn perässä pendelöivälle asukkaal-
le. Toinen houkutin oli itsensä ilmaisemisen vapaus: 
mahdollisuus rakentaa ympärilleen oman elämän ku-
lissit. Jonkin aikaa lähiöelämä olikin ollut erinomai-
nen ratkaisu liikakansoitetun keskustan ongelmiin 
työlääntyneelle kaupunkilaiselle. Lähiöiden laajetes-
sa niiden viehätys väheni. Yksityisyyttä ja rauhaa ei 
ollut enää yhtä helppo saavuttaa. Mitä suuremmiksi 
lähiöalueet kasvoivat, sitä välttämättömämmiksi tuli-
vat kalliit yksityisautoiluun perustuvat liikenneratkai-
sut. Autoilun alkuperäinen vapaus muuttui pakoksi.97 
Mumford moitti auton ehdoilla suunniteltua kaupun-
kia ja ihmetteli lyhytnäköisyyttä, joka oli johtanut 
yhden liikkumistavan suosimiseen. Radan varteen 
muodostuneiden lähiöiden nauha oli toiminut hyvin: 
asukkaat olivat päässeet kävellen pysäkille ja siitä ju-
naan, ja väliin oli jäänyt vielä rakentamatonta maata. 
Nopeuden ja tyhjän tilan palvonta oli kuitenkin joh-
tanut joukkoliikenneratkaisujen alasajoon amerikka-
laisissa kaupungeissa – lopputulos oli hidas ja teho-
ton.98 Mumford kritisoi lähiöelämän yksipuolisuutta; 
sen segregoitunut ympäristö loi illuusion viattomasta 
maailmasta, jossa todellisuus oli väistynyt mukavuu-
den halun tieltä. Yksipuolinen ympäristö ei pystynyt 
enää kertomaan lapsille esimerkiksi työelämän mah-
dollisuuksista.99

Mumford suhtautui kielteisesti moderniin suur-
kaupunkiin, jonka kasvuongelmien lähtökohtana oli 
määrällisten rajojen poistaminen. Näin orgaaninen 
systeemi oli muutettu mekaaniseksi. Orgaaniseen 
prosessiin verratun kaupungin olemukseen kuului 
hänen mukaansa kasvun rajoittaminen.100 Rajoitta-
maton kasvu oli johtanut matkojen pidentymiseen, 
ja niihin käytetty aika oli lisääntynyt tekniikan kehi-
tyksestä huolimatta. Toisaalta Mumford viittasi myös 
tekniikan etäisyyksiä lyhentävään mahdollisuuteen 
erityisesti kommunikaation alalla. Näin syntyi ikään 
kuin näkymätön verkostokaupunki, joka ei ollut riip-
puvainen fyysisistä etäisyyksistä. Verkoston etuna 
oli joustavuus ja tietyn asteinen riippumattomuus 
keskuksesta. Tällaisesta systeemistä Mumford käyt-
ti sanoja orgaaninen ja inhimillinen.101 Howardin 
social city -ajatuksessa Mumford näki uudenlaisen 
kaupunkikäsityksen siemenet: kaupunki ei ollut enää 
historiallinen rajattu yksikkö, vaan monikeskuksinen 
seudullinen kokonaisuus, “a porous regional comp-
lex, multi-centered but capable of functioning as a 
whole.” Clarence Stein ja kumppanit Regional Plan-
ning Association of America -yhdistyksessä kutsuivat 
social city-tyyppistä ratkaisua regional cityksi. Vali-
tettavasti nämä ajatukset jäivät eri tavoin tulkitun – 
tai väärinymmärretyn – puutarhakaupunki-idean var-
joon.102 

Lewis Mumford ja Eliel Saarinen olivat molemmat 
huolissaan amerikkalaisesta kaupungista – ihmisis-
tä ja heidän kohtalostaan suurkaupungissa103. Lewis 
Mumford kutsui Saarisen kirjaa The City suurten 
kaupunkien uudelleen järjestämisen havainnollisek-
si vetoomukseksi104. Mumfordin ja Saarisen ajatus-
ten samankaltaisuus ei hämmästytä. Mumford toimi 
puutarhakaupunkiajatusta ja seudullista suunnittelua 
edistävässä RPAA-järjestössä 1920-luvulla105; Saari-
nen kannatti samoja ajatuksia. Suurkaupunkien on-
gelmien ratkaisuksi hän esitti Howardin malliin poh-
jautuvan desentralisaation sovelluksen. 

Orgaaninen desentralisaatio 

Desentralisaatio oli mainittu Saarisen yhteydessä jo 
vuonna 1928, jolloin New York Sun otsikoi haastat-
telunsa nimellä “Favors a decentralized city”. Saari-
selta oli kyselty New Yorkin kaupunkikuvasta, ja tuo-
mio oli ollut tyly: “New York is great city gone wrong 
architecturally”. Saarinen toivoi, että suurkaupungit 
lopettaisivat kasvunsa ylöspäin ja sen sijaan laajeni-
sivat ulospäin, erillisiin kaupunkeihin hyvien yhteyk-
sien päähän. Välissä olisi suojaavia puistoalueita. 
Orgaanisen desentralisaation idea oli jo alullaan.106 
Saarinen ei ollut ainoa desentralisaation107 puolustaja 
Yhdysvalloissa 1920- ja 30-luvulla; Ebenezer Howar-

din ajatukset olivat levinneet Yhdysvaltoihin muun 
muassa RPAA:n toimesta108. Saarisen vuonna 1943 
julkaistun kirjan The City arvioinneissa on usein ko-
rostettu desentralisaation eli suomennettuna hajakes-
kittämisen109 sanomaa, mutta kirjassa käsiteltiin kahta 
toisiinsa kietoutunutta ongelmaa. Siinä paneuduttiin 
sekä amerikkalaisten suurkaupunkien liian tiiviiden 
ja ruuhkaisten keskustojen ongelmiin että haettiin rat-
kaisua kaupunkien ympärille levittäytyvän suburbian 
järjestämiseksi. Orgaanisessa desentralisaatiossa oli 
siis kyse kahdesta perussuuntauksesta: asumisen ja 
työpaikkojen keskittämisestä ja kaupungin keskustan 
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erilaisten toimintojen hajauttamisesta110. Seudullises-
sa asenteessaan ja kahteen keskeiseen urbaaniin on-
gelmaan keskittyessään se muistutti RPAA:n perään-
kuuluttamaa regionalismia. Perinteinen urbanismi 
kohtasi keskiluokan utopian.

Sana desentralisaatio kertoo tarpeesta vähentää lii-
allista keskittymistä. Amerikkalaisia oli rohkaistu 
1900-luvun alussa muuttamaan kaupunkien ulko-
puolelle tai reuna-alueille; esimerkiksi vuonna 1911 
New York Congestion Commissionin raportti esitti 
rakennusten korkeuden rajoittamista, maakeinottelun 
rajoituksia ja julkisen liikenteen laajentamista siten, 
että edesautettaisiin ihmisten muuttoa kaupungin lai-
tamille eli suburbiaan111. Suburbian kasvaessa ruvet-
tiin puhumaan desentralisaatiosta, jolla tarkoitettiin 
ratkaisua kontrolloimattoman lähiökasvun ongel-
maan – ei siis pelkästään hajautumista yleensä112. Oli 
huomattu kokonaissuunnittelun puute. Kaupungit oli-
vat kasvuinnossaan tehneet lyhytnäköisiä päätöksiä, 
mutta maltillisen desentralisaation arveltiin olevan 
hyvä tapa edesauttaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja.113 
Yleisessä kielenkäytössä termin merkitys kontrol-
loidun kasvun edistäjänä kuitenkin hämärtyi, se alkoi 
lopulta tarkoittaa kaikenlaista keskustan ulkopuolis-
ten alueiden kasvua114. Sanan desentralisaatio selke-
än määrittelyn puuttuminen oli yksi syy siihen, että 
Eliel Saarinen lisäsi sanaan etuliitteen orgaaninen ku-
vaamaan hallitusti suunniteltua, mutta luonnolliseksi 
katsottavaa kasvua. 

Kaupunki organismina
Saarisen desentralisaatioonsa liittämä orgaanisuus 
juonsi juurensa kaupunki organismina -ajatuksesta, 
joka oli tunnettu metafora 1900-luvun alussa115. Aja-
tus kaupungin orgaanisesta kokonaisuudesta kytkey-
tyi ajatukseen kaupungista kokonaistaideteoksena. 
Kokonaistaideteosta kuvailevissa teksteissä puhut-
tiin täydellisestä sopusoinnusta ja harmonisuudesta, 
jokainen yksityinen osa nähtiin tärkeäksi jäseneksi 
organismissa.116 Saarinen lainasi tätä sisustus- ja ra-
kennussuunnittelun sanastoa siirtyessään toiselle mit-
takaavatasolle eli kaupunkisuunnitteluun. 

Cranbrookin opetusta hahmotelleessa käsikirjoituk-
sessa Saarinen käytti organismi-käsitettä pääasiassa 
rakennussuunnitteluyhteydessä. Saarinen kirjoitti ra-
kennuksesta organismina, osien yhteensopivuudesta 
kokonaisuuteen ja orgaanisesta koheesiosta. Samoja 
sanoja hän käytti myöhemmin kirjassaan The City 
kaupunkia kuvatessaan, mutta 1920-luvun tekstissä 
orgaanisuus ei suoraan esiintynyt kaupunkisuunnitte-
lua kuvaavassa osuudessa. Sen voi kuitenkin tulkita 
välillisesti sopineen myös kaupunkisuunnitteluun, 
sillä Saarinen totesi samojen sääntöjen vaikuttavan 
niin kaupunkisuunnittelussa kuin rakennuksen suun-

nittelussakin.117 Lisäksi käsikirjoituksesta löytyy pai-
notuksia, jotka siirtyivät myöhemmin kaupunkiteks-
teihin, kuten kokonaisuuden korostus suunnittelussa, 
viittaukset biologiaan ja luontovertaukset suunnitte-
luteorian pohjalla118. Näissä painotuksissa näkyy yh-
teys arkkitehtuurissa käytettyyn Gesamtkunstwerk-
ajatteluun ja siihen vaikuttaneisiin kirjoittajiin kuten 
John Ruskiniin. Myös Gesamtkunstwerk-ajatukseen 
liitetty ihmiskunnan muuttamisen idea rakentamisen 
avulla oli juonne, joka näkyi Saarisen kirjoituksis-
sa119.

Ajatus kaupungista kokonaistaideteoksena oli saanut 
erilaisia painotuksia. Wolfgang Sonnen neliportaisen 
jaon viimeisessä vaiheessa kaupunkiin sovellettu Ge-
samtkunstwerk-käsite oli tuonut esiin kaupungin ke-
hittymisen luonnollisena prosessina – kaupunkisuun-
nittelija nähtiin näiden prosessien hahmottelijaksi. 
Jos kaupungin kehittyminen oli osa luonnon proses-
sia, suunnittelijan tehtäväksi jäi lopulta luonnollisten 
lainalaisuuksien tunnistaminen ja niiden täytäntöön-
pano – kaupunki kehittyi itse.120 Kaupungin käsittämi-
nen organismiksi toimi metaforana, mutta sen kirjai-
mellinen rinnastaminen kaupunkiin oli ongelmallista. 
Ajatus kaupungista organismina vaikutti kuitenkin 
voimakkaasti 1900-luvun alun kaupunkisuunnitteli-
joiden kirjoituksiin; muun muassa Daniel Burnhamin 
Chicago Plan -suunnitelman (1909) tekstissä oli kir-
joitettu kaupungista täydellisenä organismina, jonka 
kaikki funktiot liittyvät toisiinsa siten, että muodostuu 
kokonaisuus121. Myös Saarisen Munkkiniemi-Haaga-
suunnitelmassa (1915) verrattiin kaupunkiyhdys-
kuntaa elävään organismiin122. Käsitys kaupungista 
organismina vaikutti kaupunkisuunnittelukielessä 
vuosikymmeniä. Yhdysvalloissa kaupunkisuunnit-
telija John Nolen kirjoitti vuonna 1916 siitä, kuinka 
järjestyksen avulla tuli korjata kaupunkien kaoottista 
tilaa; tarvittiin uutta kaupunkisuunnittelijoiden am-
mattikuntaa, joka kunnioittaisi kaupungin orgaanista 
yhtenäisyyttä, näkisi eri osien riippuvuuden toisistaan 
ja ymmärtäisi miten kokonaisuuden tulevaisuuden 
kohtalo oli nykyhetken päätösten käsissä123. Myös 
Lewis Mumfordin kirjoituksissa näkyi käsitys kau-
pungista organismina. Hän korosti ihmisen ja luon-
non välistä tasapainoa ja kirjoitti kaupungista kuin 
itsestään uudistuvasta organismista. Taustalla olivat 
Patrick Geddesin ajatukset: Geddes kuvasi kaupunke-
ja haavoittuviksi organismeiksi ja katsoi, että niiden 
nykyongelmiin voitiin löytää parannuskeinoja vain, 
jos niiden aikaisempi kehitys tunnettiin hyvin. Mum-
fordin on nähty olleen keskeinen vaikuttaja sille, että 
orgaaninen kaupunkikäsite ja biologiset rinnastukset 
tulivat itsestäänselvyyksiksi ja yhteisiksi ihanteiksi 
1940-luvulla.124 Ihanteet näkyivät myös Saarisen kau-
punkikirjoituksissa. 

Saarisen luontoviittausten on tulkittu menevän pelk-
kiä vertailevia analogioita syvemmälle. Joidenkin 
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tulkintojen mukaan hän ei vain käyttänyt sanontaa 
kaupunki organismina, vaan hänelle kaupunki todel-
la oli organismi125. Kuten monet luontoa esimerkkinä 
käyttäneet edeltäjänsä, Saarinen käytti tulkintaansa 
maailmankaikkeuden orgaanisesta järjestyksestä ja 
luonnon laeista oikeutuksena suunnitteluperiaatteil-
leen. Orgaaninen desentralisaatio alkoi sen mukaan 
näyttää väistämättömältä, biologisesti määräytyvältä, 
ja käytetyt mittakaavatasot ja arkkitehtoninen muo-
donanto yhtä luonnollisilta kuin esimerkkeinä olleet 
solu- ja kasvianalogiat. Saarisen desentralisaatio ver-
tautui luonnolliseen kasvuun, joka oli kuitenkin sään-
neltyä ja suunniteltua. Orgaanisuus liitettynä desent-
ralisaatioon toi kaupunkien kasvuun sekä järjestystä 
että universaalia, luonnonlakeihin verrattavaa välttä-
mättömyyttä126. 

The City -kirjassa kaupunkia verrattiin solukkoon ja 
tukkeutuneiden keskusta-alueiden parantamiseksi 
tarjottiin orgaanisen desentralisaation lääkettä. Frank 
Lloyd Wrightin Broadacre City on nähty yhdeksi läh-
tökohdaksi Saarisen ajatuksille127. Kirjoittamiseen 
tuli vaikutteita monelta suunnalta: Camillo Sitte, Ebe-
nezer Howard ja Raymond Unwin löytyivät jo Munk-
kiniemi-Haaga-selostuksen sivuilta. Kukaan maini-
tuista kaupunkikirjoittajista ei kuitenkaan korostanut 
biologisia analogioita siinä määrin kuin Wright ja 
myöhemmin Saarinen tekivät. Sanat orgaaninen ja 
desentralisaatio kertoivat molempien arkkitehtien 
ajatuksista, vaikka Saarisen ehdotus ei ollutkaan anti-
urbaani kuten Wrightin.128 Hanno-Walter Kruftin mu-
kaan Frank Lloyd Wrightin ajatuksia arkkitehtuurista 
voi kuvailla neljällä sanalla: orgaanisuus, desentrali-
saatio, integraatio ja demokratia. Wrightilla orgaani-
nen arkkitehtuuri tarkoitti demokraattista arkkiteh-
tuuria129, molemmat käsitteet olivat olleet keskeisiä 
myös Louis Sullivanilla. Vaikka Wrightin desentrali-
saatio on nähty innoittajaksi Saarisen ajatuksille, se 
poikkesi huomattavasti Saarisen versiosta. Saarisen 
taustalla oli perinteinen eurooppalainen kaupunki-
kulttuuri ja huoli kaupunkien keskustojen tilanteesta; 
Wrightin ajatusten yhdeksi lähtökohdaksi on nähty 
amerikkalainen avoimen tilan maisema130. Wrightin 
ratkaisussa näkyi myös yksilöllisyyden korostus ja 
amerikkalainen uudisasukasperinne.  Laajalle leviä-
vässä Broadacre Cityssä jokainen asukas saisi eekke-
rin131 maata asuttavakseen, ja yhdyskunnat esitettiin 
näistä yksiköistä rakentuviksi. Idea perustui teknisiin 
innovaatioihin kuten sähkön käyttöön ja kommuni-
kaatioteknologian kehittymiseen.132 Kruft on kutsu-
nut Wrightin desentralisaatio-versiota totaaliseksi, 
kun sen sijaan Saarisen orgaaninen desentralisaatio ei 
hänen mukaansa sitä ollut133.

Saarisen orgaaninen desentralisaatio pyrki kontrolloi-
maan “kaupunkien keskipakovoima-aaltoa”. Saarinen 
halusi päämäärättömästi kasvavien lähiöiden sijaan 
keskitettyjä yksiköitä, joissa asuminen ja työpaikat 

sijaitsivat lähellä toisiaan.134 Näillä keskustan ulko-
puolelle suunnitelluilla tytärkaupungeilla oli kaupun-
kikokonaisuuden verkostossa melko itsenäinen ase-
ma. Ajatus pohjautui Ebenezer Howardin social city 
-ideaan135.  Howard oli esittänyt ajatuksiaan yksityis-
kohtaisten diagrammien avulla, kun taas Saarisen aja-
tuksia esittävä kuvitus pysyi abstraktina. Terveen ja 
sairaan solukon kuvia käytettiin antamaan suunnitel-
malle orgaanista uskottavuutta.136 Saarisen ajatusten 
orgaanisuus ei rajoittunut kokonaisuuden hierarkian 
kuvaukseen, vaan niihin osien välisiin suhteisiin, jot-
ka hän tässä kokonaisuudessa näki. Toisiinsa limitty-
vien osien ja yhtä aikaa olemassa olevien mittakaavo-
jen ajatusta Saarinen käytti suunnitteluprosessissaan, 
ja se auttoi häntä määrittämään yksittäisen rakennuk-
sen sijaintia kaupunkikontekstissa. 

Desentralisaatioajatusten ja  
The City -kirjan taustaa

Saarisen kirjassaan vuonna 1943 kuvaama orgaaninen 
desentralisaatio oli esitys erityisesti amerikkalaisen 
kaupungin ongelmien ratkaisuksi, mutta ajatuksen 
juuret näkyvät jo Suomen ajalla laadituissa kaupun-
kisuunnitelmissa ja lausunnoissa. Saarinen kirjoitti 
kaupunkikirjaansa useita vuosia ennen kuin se lopulta 
julkaistiin. On arveltu käsikirjoituksen olleen koko-
naisuudessaan valmis jo vuonna 1936.137 Todennä-
köisesti Saarinen kirjoitteli molempia kirjojaan yhtä 
aikaa138, mutta kaupunkiteoksen matka käsikirjoituk-
sesta kirjaksi oli lyhyempi kuin muotoa käsittelevän 
kirjan Search for Form, jonka käsikirjoitusta Saarinen 
hahmotteli jo 1920-luvun puolivälissä139. 

Kirjoitusprosessin aikana Saarisen ajatukset ame-
rikkalaisten kaupunkien suunnitteluongelmien rat-
kaisuista muokkautuivat ja saivat vaikutteita muilta 
aikakauden suunnittelijoilta ja kirjoittajilta. Yhtäläi-
syyksiä oli esimerkiksi Lewis Mumfordin ajatusten 
kanssa. Saarinen oli kuitenkin Yhdysvaltoihin muut-
taessaan 50-vuotias kansainvälisesti tunnettu ark-
kitehti ja kokenut kaupunkisuunnittelija. Hänen 
kaupunkikäsityksensä pääperiaatteet olivat hahmot-
tuneet jo ennen Amerikkaan muuttoa. Saarisen eri 
vuosikymmeninä kirjoittamista kaupunkisuunnittelu-
teksteistä voi seurata hänen ajatustensa kehittymistä. 
Budapestin asemakaavalausunnon Saarinen kirjoitti 
vuonna 1912, 1930-luvun alussa ilmestyi Helsingin 
yleiskaavalausunto, ja muutamaa vuotta myöhemmin 
Saarinen laati AIA:n planning-raportteja (esimerkiksi 
vuosina 1934–1936). 

Budapest-lausunto
Saarisen kaupunkisuunnittelu-uran alkuvaiheen aja-
tuksista saa käsityksen Arkitekten-lehdessä vuonna 
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1912 julkaistusta Budapestin kaavalausunnosta, jota 
Kirmo Mikkola on kutsunut ensimmäiseksi suoma-
laiseksi asemakaavaopiksi140. Saariselta oli pyydetty 
asiantuntijalausuntoa kaupungin nykytilanteesta ja 
suunnittelusta. Lausunnossa voi nähdä jo orallaan 
olevan orgaanisen desentralisaation ajatuksen. Pää-
paino ei ollut vain keskustan ongelmissa, vaan yli-
päänsä tarpeessa järjestää kaupungin kasvu hallitusti. 
Tekstissä oli seudullinen näkökulma, siinä korostet-
tiin kolmiulotteisuutta ja pilvenpiirtäjäkritiikkiäkin 
oli jo esillä141.

Saarinen ehdotti vihervyöhykettä kaupungin ym-
pärille, kiinnitti huomiota katukuvaan ja kaupungin 
luonteeseen, mainitsi alueet asumista, kauppaa ja 
teollisuutta varten sekä peräänkuulutti suunnitelmien 
joustavuutta ja mukautumista uusiin vaatimuksiin. 
Lisäksi hän totesi, että vanha periaate, jonka mukaan 
korkeat rakennukset sijaitsivat keskustassa ja huvilat 
ympärillä ei ollut enää ajanmukainen tapa suunnitella 
– sen sijaan hän ehdotti pääliikenneväyliin tukeutuvaa 
alakeskusten järjestelmää.142 Tällainen järjestelmä sai 
oman sovelluksensa vuoden 1918 Pro Helsingfors 
-suunnitelmassa. 

Kirmo Mikkolan mukaan Saarinen pyrki jo Buda-
pest-lausunnossaan orgaaniseen kokonaisuuteen143, 
mutta tällaista sanamuotoa Saarinen ei vielä käyt-
tänyt, hänen käyttämänsä termi oli “arkitektoniskt 
helt”, arkkitehtoninen kokonaisuus.144 Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelmassa orgaanisuus jo mainittiin.145 
Saarinen lausunnossa oli esillä useita ajatuksia, jotka 
myöhemmin sisältyivät orgaanisen desentralisaation 
periaatteeseen. Keskeinen oli ajatus kaupunkien kas-
vun hallitusta ohjailusta suunnittelun keinoin. Tässä 
vaiheessa keskustan tukkeutumisen ongelmat eivät 
olleet vielä korostuneet. Eurooppalainen suurkaupun-
ki ei ollut yhtä pahassa liikenteen aiheuttamassa 
kriisissä kuin kaupungit muutama vuosikymmen 
myöhemmin Yhdysvalloissa. “Pääliikenneväyliin 
tukeutuva alakeskusten järjestelmä” kertoi kuitenkin 
jo orgaaniseksi desentralisaatioksi kehittyvistä aja-
tuksista. Suunnittelun joustavuuden vaatimuskin oli 
esillä. Lausunnossa tuli myös julki Saarisen käsitys 
hyvän ympäristön kyvystä nostaa ihmisten esteettistä 
tajua146.

Helsingin yleiskaavalausunto 1931
Eliel Saariselta oli pyydetty lausuntoa Helsingin kaa-
voituskysymyksistä vuonna 1931. Hän oli asunut 
Yhdysvalloissa jo vuosia, mutta oli edelleen kiinnos-
tunut kotimaan asioista ja yhä sitä mieltä, että Pro 
Helsingfors -suunnitelmassa esitetyt periaatteet olivat 
pääosiltaan ajankohtaisia147. Puutarhakaupunkiteori-
aa soveltaneiden periaatteiden uudelleen kuvailussa 
on nähty jälkiä Yhdysvaltojen 1920-luvun neighbor-
hood-konseptista148, mikä ei ole yllättävää, olihan 

konseptin kehittämisestä kunnian saanut Clarence 
Perry Regional Planning Association of American jä-
sen, ja yhdistyksen ajaman regionalismin taustalla oli 
Howardin puutarhakaupunkiaate.149 Asuntosuunnitte-
lun muuttuneet trendit näkyivät Saarisen toteamuk-
sessa, että asuinalueita suunniteltiin nyt valoisam-
miksi ja avonaisemmiksi kuin 1900-luvun alussa150. 

Saarisen lausunnossa yksityiskohtien takaa paljastui 
kokonaissuunnittelun korostus, ja kaupunki kuvat-
tiin organismiksi151. Erityisesti liikenneasioissa näkyi 
Amerikan vuosien vaikutus: Saarinen arveli myös 
suomalaisen kaupungin lähijoukkoliikenteen hoitu-
van pääasiassa kumipyörien avulla. Saarinen oli siis 
myönteinen autoilua kohtaan, vaikkei suositellutkaan 
uusien kaupunginosien kaavoittamista ilman raitiopi-
kaliikennemahdollisuutta. Aseman siirtoa Pasilaan 
vastustanut rautatiekomitea oli vaatinut maanalaista 
rataa Helsingin sisällä, mutta Saarinen ei pitänyt kal-
lista metroa tässä vaiheessa tarpeellisena Helsingin 
pienten etäisyyksien vuoksi.152 Rautateitä hän suosit-
ti lähinnä kaukoliikenteelle.153 Luultavasti Saarisen 
metro-lausunnon taustalla vaikutti sekin, että metroa 
vaati juuri Rautatiekomitea, joka ei ollut suhtautunut 
Saarisen mielestä asiallisesti Pro Helsingfors -suun-
nitelmaan. Aseman siirto Pasilaan oli muun muassa 
todettu liian kalliiksi. Komitea oli Saarisen mukaan 
suhtautunut kuin tarinan mies, joka lehmän nähtyään 
totesi sen olevan liian suuri syötäväksi. Kaukonäköi-
syys oli kuitenkin kaupunkisuunnittelussa Saarisen 
mielestä olennaista.154

Birger Brunila totesi johdannossaan Helsingin ylei-
seen asemakaavaehdotukseen (1932), että Saarisen 
lausunto oli otettu huomioon. Tavarapiha siirrettiin 
pohjoiseen, henkilöasema sai jäädä paikoilleen, mut-
ta Pasilaan jätettiin sille varaus. Töölönlahtea ei vielä 
uhrattu, todettiin tilantarpeen tulevan eteen vasta kun 
Helsingissä olisi puoli miljoonaa asukasta. Sen arvi-
oitiin tapahtuvan 1960-luvulla. Ehdotus mahdollisti 
vaiheittaisen toteuttamisen, mikään vaihe ei vaatinut 
seuraavan toteuttamista ja ratkaisuja jätettiin tuleville 
sukupolville.155 Tällaista joustavaa suunnittelua Saa-
rinen oli peräänkuuluttanut156. 

AIA:n Planning-raportit 1934–1936
Vuonna 1934 Eliel Saarinen tuli valituksi AIA:n Com-
mittee on Community Planning -komiteaan, ja joutui 
tässä ominaisuudessa ensi töikseen laatimaan raportin 
amerikkalaisen kaupunkisuunnittelun tilasta. Komite-
assa oli ollut mukana useita RPAA:n jäseniä157. Saa-
rinen ei ollut komiteassa ainoa Keskilännen edustaja, 
mutta suurin osa jäsenistä oli itärannikolta. Yhteistyö 
ryhmän jäsenten kesken oli alkuvaiheessa niin olema-
tonta, että Saarinen joutui kirjoittamaan ensimmäisen 
raporttinsa yksin, tietämättä edes ketkä muut olivat 
ryhmän jäseniä.158 
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Saarinen kuvaili yhdeksänsivuisessa raportissa aja-
tuksiaan kaupunkisuunnittelun tilasta ja tulevaisuu-
desta. Saarisen mukaan arkkitehdit eivät olleet tar-
peeksi kiinnostuneita kaupunkisuunnittelusta. Hän 
toivoi arkkitehdeilta aktiivisuutta kansalaisten ja 
päättäjien suunnittelutiedon lisäämisessä; tarvittiin 
sekä käytännön tuntemusta että taiteellista näkemys-
tä. Saarisen tekstissä esiintyi samoja käsitteitä, jotka 
hän toi tunnetuksi myöhemmin The City -kirjassa, ku-
ten “organical and living order”, “correlated”, “city’s 
organism”. Myös suunnitteluprosessiin viitattiin: 
Saarinen korosti intuitiivisen ymmärryksen merki-
tystä järjen päättelyn ohella. Kaupunkisuunnittelun 
ongelmat vaativat aina kokonaisuuden tarkastelua. 
Vaikka kirjoitusajankohdan aikoihin asumiskysy-
mykset olivat erityisesti huomion kohteina, ei Saari-
sen mukaan saanut tuijottaa vain yhteen asiaan, vaan 
piti muistaa miten se vaikutti kokonaisuuteen.159 Kau-
punkien uudelleen järjestelyn kantavaksi teemaksi 
Saarinen näki desentralisaation. Jos tilaisuuteen tar-
tuttaisiin, arkkitehdeilla olisi mahdollisuus vaikuttaa 
oman kotikaupunkinsa suunnitteluun. Tätä periaatet-
ta Cranbrookissa noudatettiin: kukin opiskelija pohti 
oman lähialueensa suunnitteluongelmia.160 

Seuraavien vuosien raportteja Saarinen ei enää laa-
tinut yksin. Komitea oli keskustellut tehtävästään 
ja päätynyt kolmikohtaiseen tehtävänantoon: piti 
yleisesti lisätä tietoutta kaupunkisuunnittelusta, tuli 
rohkaista arkkitehteja käyttämään mahdollisuuksi-
aan kaupunkisuunnittelun alalla, ja täytyi olla myö-
tävaikuttamassa yhdyskuntasuunnittelun opetukseen 
arkkitehtikouluissa. Arkkitehtikunta sai yhä moitteita 
siitä, etteivät kaupunkisuunnittelukysymykset olleet 
sitä riittävästi kiinnostaneet.161 Todellinen kolmiulot-
teinen civic design ei ollut saanut tarpeeksi huomi-
ota162. Saarinen käytti vaihtelevasti sanoja planning 
ja design, mutta totesi lopuksi tämän aiheuttavan 
sekaannusta. Hän olisi muuttanut komitean nimen 
ja ehdotti versiota “Committee on Civic Design at  
large”. Muutoksella hän toi esiin tärkeänä pitämänsä 
kolmiulotteisuuden. Planning-sana jäisi kaksiulottei-
seen kartantekokäyttöön.163 Saarinen viittasi tekeillä 

olleeseen kirjaansa, jossa kaupunkisuunnittelua käsi-
teltäisiin nimenomaan arkkitehtonisena ongelmana. 
Kirja oli kirjoitettu tavallisille kansalaisille, se siis 
vastasi komitean itselleen asettamista tehtävistä en-
simmäiseen ja levitti kaupunkisuunnittelutietoa. Täs-
sä vaiheessa Saarinen arveli, että kirja ilmestyisi jo 
syksyllä 1936.164 

The City: kohti desentralisoitua  
kaupunkirakennetta 
The City – Its Growth, Its Decay, Its Future julkais-
tiin vasta vuonna 1943. Kirja oli Saarisen vastaus 
amerikkalaisen kaupungin asettamaan haasteeseen. 
Teokseen  heijastuivat sekä Saarisen omat havainnot 
amerikkalaisista kaupungeista että yhteydenpito ja 
ajatustenvaihto amerikkalaisten kollegojen kanssa. 
Samalla kirja oli kooste hänen pitkän kaupunkisuun-
nittelijauransa kokemuksista. Kirjasta löytyy usei-
ta aiheita, jotka olivat mukana jo hänen varhaisissa 
kirjoituksissaan. Näitä olivat esimerkiksi kokonai-
suutta korostava suunnitteluote, joustavuuden vaa-
timus, kiinnostus useisiin eri mittakaavatasoihin ja 
biologiset analogiat, joihin liittyi käsitys kaupungista 
organismina. Ajatus väestön arkkitehtuuritietoisuu-
den lisäämisestäkin oli mukana jo varhain. Saarisen 
näkökulma oli laaja-alaisesti seudullinen, ja esitetty 
orgaanisen desentralisaation ajatus paneutui amerik-
kalaisen kaupungin ongelmien ytimeen: tukkeutuviin 
keskustoihin ja holtittomasti laajenevaan suburbiaan. 
Itsenäisten tytärkaupunkien järjestelmä oli Saarisen 
mielestä oikea tapa hallita amerikkalaisen metropolin 
kasvua. 

Kirjassaan Saarinen kuvasi tätä desentralisaation aja-
tusta abstrahoidulla kaaviolla, jossa näytettiin ison 
mustan neliön pirstoutuminen vähitellen pieniksi ne-
liöiksi. Kuva täydentyi vesipisaravertauksen avulla. 
Pöydällä oleva pyöreä vesipisara käyttäytyi eri tavoin 
riippuen siihen kohdistetusta paineesta. Kevyt pai-
nallus siirsi pisaran reunoja kauemmaksi, mutta sen 
perusmuoto säilyy muuttumattomana. Hieman edel-

(36) Orgaaninen desentralisaatio. Eliel Saarisen kuvasi desentralisaationsa prosessia sekä vesipisaravertauksella että hajoavaa neliötä 
kuvaavalla kaaviolla. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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listä voimakkaampi painallus mursi pisaran selkeät 
reunat, ja sen muoto alkoi muistuttaa epäsäännöllistä 
tähteä. Voimakkaan ja äkkinäisen sormella painami-
sen seurauksena pisara hajosi usean pienen pisaran 
ryppääksi. Ensimmäinen tilanne – pyöreä vesipisa-
ra pöydällä – kuvasi keskiaikaista kaupunkia, joka 
säilytti muotonsa puolustusmuurien ympäröimänä. 
Toinen tilanne – pisaran reunat siirtyivät kauemmak-
si – kuvasi tiheään asuttua kaupunkia, jonka ei laaje-
tessaan tarvinnut enää ajatella puolustusnäkökohtia. 
Liikennemuotojen kehittymättömyys säilytti kuiten-
kin kaupunkiseudun keskittyneenä. Kolmas tilanne – 
epäsäännöllisen tähden muotoinen vesipisara – kertoi 
kiskoliikenteen kehittymisestä, asutus laajeni ratojen 
varsille. Neljännessä tilanteessa kuvattiin tulevaisuu-
den desentralisoitunutta kaupunkia, jossa yhden kes-
kuksen ympärillä oli useita uusia keskuksia. Todelli-
suudessa keskuspisarasta irtoavat pienet pisarat eivät 
kuitenkaan sijoittuisi satunnaisiin paikkoihin, vaan 
niiden sijoittuminen olisi suunniteltua.165

Desentralisaation perusteet Saarisen luetteli seuraa-
vasti:166

1. Väestönkasvu suurissa kaupungeissa 

2. Tarve vapautua liiallisesta tiiviydestä 

3. Tarve aiempaa vapaampiin ja ilmavampiin elin-
olosuhteisiin 

4. Liikennevälineiden kehittymisen myötä saatu liik-
kumavapaus. 

Kolme ensimmäistä perustetta kertoi kaupunkien on-
gelmista, viimeinen peruste taas tarjosi osan ratkaisua 
– tai uuden ongelman, jos liikkumisen uusia mahdol-
lisuuksia ei käytettäisi jäsentyneemmin hyväksi. Kes-
kipakovoiman aikaansaama aalto oli yhtä lailla on-
gelma kuin liiallinen tiiviyskin, kirjoitti Saarinen.167  

Kaupunkisuunnittelutietoa kaupunkilaisille
The City -kirjan pedagoginen tehtävä vaati kaupunki-
suunnittelun perusteita kertaavia historiakatsauksia168, 
jotka selittyvät Saarisen näkemyksen orgaanisella 
taustalla. Saariselle kaupunki oli elävä organismi ja 
sellaisena luonnonlakien alainen ja evoluutioproses-
sien tulos. Ajankohtainen kaupunkikehitys liitettiin 
osaksi historiallista jatkumoa kuvauksilla, joissa seli-
tettiin kulttuurien suunnitteluperusteita. Kuvauksilla 
ei haettu historiasta oikeutusta oman ajan ratkaisui-
hin, vaan niiden avulla kuvattiin kaupungin evoluutio 
ja selvennettiin lukijoille – joiden ei oletettu olevan 
kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita – jatkossa käy-
tettävät kaupunkisuunnittelukielen käsitteet. Sen jäl-
keen uuden kaupungin tarina saattoi alkaa.169

Saarinen tähdensi kansalaisten osallistumista ympä-
ristönsä suunnitteluun ja halusi herätellä ihmisiä tie-
dostamaan ympäristön merkityksen. Suunnittelu oli 
kollektiivinen prosessi. Kirjansa ensimmäisen pai-
noksen esipuheen hän aloitti lauseella: “Näytä minul-
le kaupunki, niin kerron mitkä ovat sen asukkaiden 
kulttuuritavoitteet”.170 Kirjan keskeinen tarkoitus oli 
väestön “kulttuuritavoitteiden” nostaminen. Kansa-
laisten osallistumista Saarinen tähdensi myös luen-
noidessaan. Hänen on kerrottu sanoneen, ettei kau-
punkisuunnitelmien tekeminen ollut vaikeaa, vaikeaa 
oli sen sijaan saada kaupungissa asuvat ihmiset suun-
nitelmien taakse. Ihmiset piti hänen mukaansa saada 
ymmärtämään, että ilman heidän tukeaan suunnitel-
ma ei toteutuisi.171

Desentralisaatio prosessina
Cranbrookin opetus tunnettiin desentralisaatiosta jo 
ennen Saarisen kirjan julkaisemista. American Archi-
tect julkaisi syksyllä 1935 Cranbrookin arkkitehtuu-
riopetusta kuvaavan monisivuisen jutun, joka alkoi 
Saarisen vesipisaravertauksella. Vesipisara kuvasi 
hyvin orgaanisen desentralisaation ideaa, mutta sattu-
manvaraisuudessaan ei itse asiassa sen prosessia. Sen 
tuli pohjautua perusteelliseen analysointiin ja ongel-
mien ratkaisuun.172

Saarisen desentralisaatioversiossa oli olennaista sen 
toteuttaminen vähitellen; kaaviossakin näytettiin 
useita välivaiheita. Orgaaniselle prosessille löytyi 
vertailukohtia luonnon kiertokulusta ja vaiheittaisis-
ta muutoksista. Saarinen tähdensi sitä, ettei desent-
ralisaatio saanut tarkoittaa ylimalkaista ihmisten ja 
aktiviteettien leviämistä kaupunkien ulkopuolelle. 
Kontrolloimattomalle lähiömaton leviämiselle hän 
löysi vertauksen luonnosta: pohjoisten kallioalueiden 
jäkäläkasvuston, jonka levitessä kasvuston keskus 
lopulta näivettyi. Orgaanisen desentralisaation peri-
aatteena oli keskusalueiden toimintojen osittainen ha-
jauttaminen keskitettyihin yksiköihin. Näiden uusien 
keskusten toiminnalliseen järjestämiseen täytyi Saa-
risen mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Saarinen 
ei unohtanut keskustaakaan, vaan arveli sen kehitty-
vän päästyään eroon liiallisen tiiviyden aiheuttamis-
ta ongelmista ja sopimattomista toiminnoista kuten 
raskaasta teollisuudesta. Tulevaisuuden keskustat hän 
näki asumista ja työpaikkoja yhdistävinä yksiköinä 
samaan tapaan kuin desentralisaation tuloksena syn-
tyneet satelliitti- tai tytärkaupungitkin. Kaupungit 
muodostaisivat yhdessä toimivan verkoston.173 

Toisin kuin 1910-luvulla Helsinkiä suunnitellessaan, 
Saarinen ei laatinut desentralisaation kaupungista 
mahdollisuuksia avaavia, inspiroivia markkinointi-
kuvia tai visioita. Desentralisaation selittäminen jäi 
prosessin kuvauksen tasolle. Idea kerrottiin kaavioin. 
Toiminnallinen erittely puuttui, ja yksityiskohdat oli-
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vat sivuseikka. Saarisen mukaan ei ollut tärkeää, miltä 
alueet juuri tietyllä kuvaushetkellä näyttäisivät, koska 
kaupunki muuttuisi koko ajan. Desentralisaatioku-
vaukset olivat seudullisen mittakaavan tarkasteluja, 
joissa oli kyse suunnittelun periaatteesta. Vesipisa-
rakuvauksen neliöversio sai rinnalleen Cranbrookis-
sa oppilastyönä tehtyjen kaupunkien desentralisaa-
tiokarttoja, joissa asuinaluelämpäreet levittäytyivät 
kaupunkikeskuksen ympärille. Sen tarkemmaksi ei 

Saarinen kuvauksessa tahtonut mennä, vaikka oppi-
lastöiden takaa löytyi yksityiskohtaisempaa tietoa174. 
Hän tähdensi ideansa tapauskohtaista soveltamista ja 
sanoi suoraan, ettei siitä ollut mahdollista antaa ylei-
siä sääntöjä, jotka sopisivat kaikkiin tilanteisiin.175 
The City ei ollut vaiheittain etenevä ohjekirja. Kirjalla 
oli ideologinen funktio, kuten oli ollut Helsinki-suun-
nitelmillakin: Saarinen kirjoitti sivistääkseen yleisöä 
kaupunkisuunnittelukysymyksistä ja vakuuttaakseen 

(37) Oppilastyö Cranbrookissa: Today’s Waste in Everyday Travel (1934). Bradford Tillneyn kaaviossa sovellettiin Eliel Saarisen aja-
tusta jokapäiväisen pendelöinnin tarpeettomuudesta.  Hänen orgaaniseen desentralisaatioonsa kuului kotien ja työpaikkojen läheisyys. 
KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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lukijat esittämänsä prosessin tarpeellisuudesta. Saa-
rinen esitti ajatuksensa kaupunkien uudelleenjärjes-
telystä siis toisin kuin desentralisaatioajatuksen taus-
tavaikuttaja Ebenezer Howard, jonka social city- ja 
garden city -kaaviot olivat olleet yksityiskohdissaan 
niin tarkkoja, että niiden kaaviomaisuus tahtoi sovel-
tajilta ja kriitikoilta unohtua. 

Sekoittuneet alueet ja kävely liikkumismuotona
Saarinen kertasi zoning-järjestelmän eriyttämisperi-
aatteita vaatiessaan, että häiritsevät toiminnot pitäisi 
eliminoida keskuksista, jotta yhteydet toimisivat jou-
hevammin.176 Saarinen ei suosinut monofunktionaa-
lisia alueita, joiden sijoittelussa ei ollut otettu huo-
mioon kaupunkiseudun kokonaisuutta.177 Saarisen 
käsitys toisiinsa liittyvistä toiminnoista oli laaja. Hän 
puhui inhimillisen asumisen puolesta, johon kuului 
toimiva yhteys asunnon ja työpaikan välillä.178  Pakol-
lista pendelöintiä Saarinen kritisoi. Kävelyä hän piti 
toimivan yhdyskunnan pääasiallisena liikkumismuo-
tona. Kestävän kaupunkisuunnittelun periaatteena ei 
hänen mukaansa voinut olla ihmisten pakottaminen 
pitkiin työmatkoihin, vaikka liikkumisen välineet 
olisivat kuinka moderneja tahansa.179 Liikkumisesta 
kirjoittaessaan Saarinen näki kaksi tarvetta: jokapäi-
väiset toiminnot ja satunnaiset, tilapäiset toiminnot. 
Jälkimmäiset vaativat liikkumista kaupunkiseudun 
eri yksiköiden välillä, mutta vaikka välimatkat oli-
sivat pitkiä, liikkumiseen tarvittava aika voisi olla 
lyhyt. Liikkuminen näet nopeutuisi huomattavasti, 
kun jokapäiväinen työmatkaliikenne ei enää tukkisi 
keskustan ja tytärkaupunkien välisiä liittymäteitä.180 
Saarinen kohdisti kritiikkinsä myös sellaista suunnit-
telua kohtaan, jossa ihmisten oletettiin olevan stan-
dardiratkaisuihin sijoitettavia yksiköitä – tällaisesta 
suunnittelusta oli inhimillisen yksilöllisyyden vaati-
ma vaihtelu unohdettu.181

Saarisen esittelemään desentralisoituun kaupunkiin 
ei kuulunut tarkkaan kuvailtua fyysistä ympäristöä. 
Tarinoihin viehtynyt lukija voi jäädä kaipaamaan 
puuttuvia visiokuvia. Kuvien puuttuminen vaatii lu-
kijalta mielikuvitusta; orgaaninen desentralisaatio 
ei avaudu ilman perusteellista tekstiin tutustumista. 
Aivan toisenlaisen tavan esitellä ideaansa asumisen 
uudelleenjärjestelystä valitsi aikanaan Frank Lloyd 
Wright, jonka Broadacre City tuli tunnetuksi muun 
muassa tieteisromaaneihin mielleyhtymiä aiheuttavil-
la perspektiivikuvilla. Niissä ilma-alukset pörräsivät 
joka puolelle ulottuvan epäurbaanin kaupungin yllä. 
Tällaiset visiot lienevät olleet toimittajalla mieles-
sä, kun Saariselta kysyttiin The Cityn julkaisemisen 
aikoihin ilmassa liikkumisen mahdollisuuksista työ-
matkaliikenteessä. Saarinen piti jalat maassa. Hän 
vastasi kysymykseen lentokenttien tarpeesta lentolii-
kenteen lisääntymisen myötä seuraavasti: “Että ilma 
olisi täynnä helikoptereita kuin hyttysiä, niin että mei-

tä pelottaisi kulkea ulkona? Enpä usko tulevaisuuden 
olevan sellainen”.182 Saarinen jatkoi sanomalla, että 
todennäköisesti ilmateitse kuljettaisiin pitkiä mat-
koja, mitään työmatkaliikennettä ei näin hoidettaisi. 
Työmatkaliikenteeseen Saarinen muutenkin suositte-
li kevyitä vaihtoehtoja183. Hän otti suunnitelmissaan 
huomioon liikenteen vaatimukset ja erityisesti auto-
liikenteen kasvun, mutta päätyi siitä huolimatta suo-
sittelemaan ratkaisuja, joissa päivittäinen pendelöinti 
ei olisi tarpeen. Kuten Wright aiemmin ilmestyneessä 
Broadacre-suunnitelmassaan, myös Saarinen pyr-
ki uudistamaan amerikkalaista kaupunkirakennetta.  
Vaikka suurkaupunkien ruuhkaongelmat ja suburbia-
kritiikki olivat sekä Wrightin että Saarisen esitysten 
innoittajina, lopputulokset poikkesivat toisistaan. 
Saarisen desentralisaatioversiossa päivittäinen autoi-
lu ei ollut liikkumisen edellytys, kun taas Wrightin 
kaupungissa se oli välttämättömyys. 

Pendelöinnin kritiikki oli osa Saarisen tekstissään 
esille tuomaa arkipäivän näkökulmaa.  Desentrali-
saatiokuvaus ei siis jäänyt kokonaan yleiselle kaavio-
tasolle. Saarinen oli kiinnostunut siitä, miten asukas 
asui ja liikkui desentralisoidussa kaupungissa.184 Hän 
kirjoitti myös, että kaupungin kehittämisen tulisi al-
kaa kodeista, ei liikenteestä, aukioista tai monumen-
teista185. Tällainen “arkipäivän näkökulma” – vaikka 
se olikin kaikkitietävän suunnittelijan esille tuoma 
eikä itse asukkaan todellista arkea – toi desentralisaa-
tioon seudullisen painotuksen lisäksi detaljitason toi-
minnallisen mittakaavan. Pienen ja ison mittakaava-
tason välille mahtui vielä liuta hierarkkisesti kasvavia 
elementtejä, joihin Saarinen viittasi orgaanisissa kie-
likuvissaan, puhuen soluista ja solujen keskinäisestä 
korrelaatiosta soluryhmissä (cellular tissue) ja lopulta 
kokonaisuudessa.186 Kokonaisuuden merkitys oli tär-
keä Saariselle: rakennusta ei voinut hänen mukaansa 
tarkastella ilman sen ympäristöä. Kaukaa katsominen 
auttoi asettamaan osat ja detaljit kontekstiinsa, näin 
kokonaisuus tuli ymmärretyksi187.  Tällainen asenne 
Saarisella oli ollut myös silloin, kun hän suunnitte-
li Chicago Tribune Tower -kilpailun pilvenpiirtäjää. 
Hän aloitti kaupungista, otti esiin New Yorkin siluet-
ti-kuvan ja ryhtyi luonnostelemaan sen päälle omaa 
versiotaan vertikaalikaupungista.188 

Desentralisaatiossa oli kyse erillisien yhdyskuntien 
muodostamasta ryhmästä, ja kutakin yhdyskuntaa 
ympäröisi sitä suojaava vihervyöhyke. Myös Saari-
nen käytti tekstissään Ebenezer Howardin kuuluisak-
si tekemää town & country -sanaparia kuvatessaan 
desentralisoituneen kaupungin uutta ihmistä, joka 
hyötyisi sekä maaseudun että kaupungin parhaista 
puolista.189 Saarinen korosti kotien merkitystä kau-
punkien kehittämisen lähtökohtana, olihan kaupun-
gin perimmäinen tarkoitus asuntojen ja työpaikkojen 
tarjoaminen asukkailleen190. Ajatus kunnollisten per-
heolojen sosiaalista vakautta edistävästä vaikutukses-
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ta oli yleisesti monien asuntopoliittisten parannusten 
takana. Saarisen kirjoituksissa tulivat ilmi hänen 
omat positiiviset kokemuksensa työn yhdistämisestä 
kodin piiriin – ei ihme, ettei hän suositellut pitkiä työ-
matkoja desentralisoituneen kaupungin asuinalueiden 
toiminnoista kirjoittaessaan.191

Kaupunkisuunnittelun merkityksen korostus
The City -kirjan viidennen painoksen esipuheen kir-
joittanut Eero Saarinen kiteytti isänsä kaupunkite-
oksen sanoman muutamaan pääteemaan: tärkeätä 
oli osien sovittaminen kokonaisuuteen ja kaupungin 
ymmärtäminen kolmiulotteisena organismina osana 
omaa aikaansa ja historian jatkumoa. Sekä ajallinen 
että paikallinen konteksti olivat kaupunkisuunnitte-
lussa tärkeitä.192 Huomattava osa kirjasta käytettiin 
kaupungin kokonaisuudesta kertomiseen. Se oli olen-
naista, kun oli kyse seudullista ajattelutapaa vaativas-
ta orgaanisesta desentralisaatiosta. Saarinen kirjoitti 
osien ja kokonaisuuden välisestä korrelaatiosta, ve-
tosi luontoon suunnittelun lähtökohtana ja sai sieltä 
kielikuvia orgaaniseksi kutsumalleen prosessille. Or-
gaanisen järjestyksen hän sanoi olevan “the very prin-
ciple of architecture in the universe”.193 

The City oli kaupunkisuunnittelun puolustuspuhe, 
town design vs. town planning. Saarinen määritteli 
designin kolmiulotteiseksi, planningin kaksiulottei-
seksi ja kertoi mitä kaupunkisuunnittelu ei ollut. Se ei 
ollut tilastotiedon kokoamista, ei karttojen tekemistä, 
ei liikenneongelmien pohtimista, ei urbaaneja ehos-
tustoimenpiteitä – jälkimmäinen oli epäilemättä kriit-
tinen survaisu City Beautiful -liikkeen johdannaisia 
kohtaan, joita myös Louis Sullivan aikanaan ankaras-
ti arvosteli194. Kaikki edellä mainitut saattoivat kuulua 
otsikon “kaupunkisuunnittelu” alle, mutta erillisinä 
ne eivät olleet riittäviä, eikä niistä minkään additii-
visen prosessin kautta saanut kaupunkisuunnittelua. 
Siihen tarvittiin Saarisen mukaan luovuutta käytän-
nöllisyyden lisäksi.195 Saarinen valitti kirjassaan town 
designin opetuksen puutetta arkkitehtikouluissa. Kir-
ja oli kirjoitettu amerikkalaisessa kontekstissa, joten 
maininta koski erityisesti amerikkalaisia kouluja. 
Kritiikki kohdistui suoraan koulujen opetusohjelmiin 
sekä rakennus- ja kaupunkisuunnitteluaineiden erot-
teluun. Pelkkään rakennussuunnitteluun keskittyvä 
opetus tuotti Saarisen mielestä ympäristöstään piit-
taamattomia itseriittoisia rakennuksia. Saarinen piti 
pedagogista tehtävää tärkeänä; kaupunkisuunnittelu 
alkoi kaupunkisuunnittelijoiden koulutuksesta.196 

Eliel Saarinen toimi Amerikan vuosinaan opettajana, 
rakennussuunnittelijana ja yhdyskuntasuunnitteli-
jana. Jälkimmäisessä tehtävässään hän sekä kirjoitti 
että toimi käytännön suunnittelijana. Tältä ajalta jäi 
perinnöksi suunnittelijan vastuuta korostava, seudul-
linen kaupunkien rakentumisen prosessikuvaus – or-

gaaninen desentralisaatio – ja useita käytännön suun-
nittelutoimeksiantoja197. Monen työn vaikutusta voi 
mitata etupäässä ideologisen funktion toteutumisen 
kautta. Suunnitelmat vaikuttivat välillisesti; kaupun-
git olivat Saarinen mukaan kollektiivisia prosesseja, 
joissa tarvittiin usean eri alan joustavaa yhteistyötä198. 
Saarisen asennetta voi kutsua tulevaisuuteen suun-
tautuvan visionäärin asenteeksi. Hän koulutti tulevia 
kaupunkisuunnittelijoita ja luonnosteli suuntaviivoja 
toteuttamisen prosesseille – ja tietysti halusi vakuut-
taa päättäjät ja kaupunkilaisetkin ideoimansa kaupun-
kirakenteen toimivuudesta tulevaisuuden kaupunkia 
kohti pyrittäessä. Tähän visionäärin rooli sitten päät-
tyikin. Konsultti ei osallistunut kaupunkien varsinai-
seen kaavoitukseen kuin korkeintaan ulkopuolisena 
asiantuntijana. Tämän tapainen rooli oli Saarisella 
ollut jo Helsinki-suunnitelmien kohdalla199. 

Eero Saarinen toisti isänsä suunnittelunäkemyksiä 
vastatessaan kysymykseen arkkitehtuurin olemukses-
ta: hänelle arkkitehtuuria oli kaikki se, mitä ihmisen 
fyysiseen ympäristöön kuului, vain luonto jäi ulko-
puolelle. Kuvaillessaan tätä kokonaisuutta nuorem-
pi Saarinen aloitti kaupunkisuunnitelmista ja päätyi 
kotinsa istuimiin ja piippuaan varten tarjottuun tuh-
kakuppiin. Lähes kaikki oli arkkitehtuuria.200 Ku-
vailussa näkyy menestyneen rakennussuunnittelijan 
asenne – kaikkien mittakaavatasojen läpi tarkasteleva 
kaupunkisuunnittelija ottaisi mukaan vielä ajan. Ajan 
mukaan ottamisen myötä kaiken fyysisen suunnitte-
lua hallitsevan maestron rooli muuttuu. Kaupungin 
suunnittelu on prosessia, jota yksi ihminen ei voi 
hallita. Visio ei ole kuvaus sellaisenaan toteutuvasta 
tulevaisuudesta. Lyhytnäköinen suunnittelu kuitenkin 
kieltää visioinnin tarpeen; sen mukaan utopiat ovat 
turhia. Olisiko jatkuvassa muutostilassa vain tyydyt-
tävä muutokseen, visioimatta sen polkuvaihtoehtoja? 
Saarinen olisi vastannut tähän kysymykseen kieltä-
västi. Mahdollisuuksien luonnostelu oli hänen mie-
lestään kaupunkisuunnittelijan tehtävä.

Saarisen The City oli sekä nykytilanteen kritiikki että 
tulevaisuuteen katsova vaihtoehtoinen skenaario. Po-
sitiivinen eteenpäin katsominen tuli esiin myös toisen 
maailmansodan keskellä kirjoitetussa kirjan esipu-
heessa, joka liitti tekstin aikaansa. Samalla kirjoittaja 
huomautti, että teos ei pyrkinyt nopeisiin ratkaisui-
hin. Sen näkökulma ulottui sodan jälkeisen asunto-
tuotannon kysymyksiä pidemmälle – tämän vuoksi 
kirjaa leimasi ajaton yleisyys.201
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Orgaanisen desentralisaation tulkinnasta

Kehuja, kritiikkiä ja sovelluksia
Pitkään odotettu Saarisen The City-kirjan ilmestymi-
nen vuonna 1943 noteerattiin näyttävästi yhdysval-
talaisissa lehdissä. Kirjan ilmestymiseen oli vihjattu 
pitkään, ja TIME-lehti oli jo julkaissut siitä eräänlai-
sen ennakkoarvostelun.202 Ajankohtaiseen aiheeseen 
kantaa ottava kirja kiinnosti monia; 1940-luvulla kir-
joitettiin ahkerasti keskusta-alueiden rappeutumisesta 
ja niitä ympäröivien alueiden räjähdysmäisestä kas-
vusta203.  Kirjan ilmestymisviikolla syyskuussa 1943 
Scribner-kirjakaupan ikkuna New Yorkissa oli omis-
tettu kokonaan The City -kirjalle. Ikkunassa esitel-
tiin myös Cranbrookissa Eliel Saarisen ohjauksessa 
laadittuja harjoitustöitä.204 Innokkaasti vastaanotettu 
kirja menestyi hyvin, noin vuoden aikana sitä oli jo 
myyty 5300 kappaletta 7200 kappaleen painokses-
ta.205 

The City -kirjaa pidettiin merkittävänä. Kirja päätyi 
The American City -lehden julkaiseman kolmenkym-
menen tärkeän kaupunkisuunnittelukirjan listalle.206 
Saarisen The Cityn uskottiin luovan suuntaviivoja so-
danjälkeiseen ajatteluun. Kirjaa verrattiin jopa Ray-
mond Unwinin teokseen Town Planning in Practi-
ce.207 Arvioissa kiitettiin kirjan sisäistä yhtenäisyyttä 
ja pyrkimystä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevai-
suuden yhdistämiseen. Joidenkin mielestä teoksen 
lukeminen oli peräti kansalaisvelvollisuus. Toivottiin 
myös, että kaupungit tarttuisivat mahdollisuuteen ja 
käyttäisivät hyväkseen Saarisen asiantuntemusta208. 
Kirjaa suositeltiin sekä idealisteille että käytännön 
kaavoittajille, ammattilaisille ja muuten vain kiinnos-
tuneille – mahdollinen lukijakunta nähtiin laajaksi209. 
The City -kirjan esipuheessa todettiin sen pääasial-
liseksi tarkoitukseksi yleisön valistaminen, mutta 
kirjassa oli osuuksia hyvin erilaisille lukijoille.  Asi-
antuntijat kiinnostuivat orgaanisesta desentralisaatio-
ajatuksesta, tavallista lukijaa varten oli historiallista 
katsausta, opiskelijoille suunnitteluprosessin perus-
teita ja arkkitehtuuripedagogeille tarjottiin näkemystä 
kaupunkisuunnittelun asemasta koulutuksessa. 

Saarinen esitteli desentralisaatio-ajatustaan arkki-
tehtikokoontumisissa. Kirjaa postitettiin Saarisen 
ystäville ja yhteistyökumppaneille. Kirjan saivat 
myös monet asuntokysymyksen käsittelyssä muka-
na olleet virkamiehet tai poliitikot, työnantajinaan 
muun muassa National Capital Housing Authority ja 
National Housing Agency, Federal Public Housing 
Authority210. Richard Neutra kehui kirjan pohdittuja 
ajatuksia211. Henry Ford II puolestaan arveli kiitoskir-
jeessään kirjan olevan kiinnostava. Hän piti Saarisen 
tekemää työtä hyödyllisenä Yhdysvalloille ja uskoi 

Saarisen ajatusten mukaisen suunnittelun tekevän 
ympäristöstä miellyttävämpää.212 

Arvosteluissa ja esittelyissä näkyvät kirjoittajien eri-
laiset painotukset. Joillekin historiakatsaus oli ollut 
kiinnostavinta; joku keskitti koko esittelynsä keskiai-
kaa kuvaavaan osuuteen213. Orgaaninen lähtökohta oli 
johtanut joitakin lukijoita odottamaan mainintaa Sul-
livanista tai Wrightista, mutta näitä nimiä ei kirjas-
sa ollut.214 Useimmat kirjoittajat kuvasivat keskeisiä 
teemoja ja lainasivat mielikohtiaan.215 Monen vuoden 
opetuskokemuksen pohjalta kirjoitettu osuus ei kui-
tenkaan saanut juuri mainintoja teoksen arviointien 
joukossa. Ne keskittyivät desentralisaation sanomaan 
tai historiakuvauksiin. New York Timesin arvostelun 
kirjoittaja tulkitsi Saarisen kolmannen ulottuvuuden 
tarkoittavan muodon harmoniaa, mutta sen lisäksi 
myös kaupungissa asuvien ihmisten tapoja ja ajatuk-
sia.216 Hän oli havainnut Saarisen tekstissä sosiaalisen 
ulottuvuuden ajatuksen fyysisen ympäristön korosta-
misen rinnalla. Arvostelussa esittelyyn lomittui kir-
joittajan omia, luetun tulkinnasta kumpuavia ajatuk-
sia – lukija oli siis täydentänyt lukemaansa ja alkanut 
asettua itse kirjoittajan kannalle. Monissa Saariselle 
kirjan ilmestymisen jälkeen kirjoitetuissa lukijakir-
jeissä näkyy kirjan monitulkintaisuus: ihmiset olivat 
löytäneet kirjasta ajatuksia, jotka vahvistivat heidän 
omia käsityksiään – eivätkä nämä käsitykset aina ol-
leet identtisiä Saarisen tekstin kanssa.217 

Kriittisiäkin arvioita esitettiin. Epäilyksiä esitettiin 
biologisten analogioiden sopivuudesta kaupunkisuun-
nitteluun. Tieteelliseen rationalismiin suhtauduttiin 
kirjassa yhden kriitikon mielestä oudon kielteisesti, 
moitittiin myös käytännön ongelmien hukuttamista 
estetiikan alle.218 Muutamissa arvioissa epäiltiin aja-
tusten soveltuvuutta amerikkalaiseen todellisuuteen 
– mutta kritiikki kohdistui enemmän todellisuuteen 
kuin itse ajatuksiin.219 Amerikkalainen poliittinen jär-
jestelmä ja lainsäädäntö perustuivat yksityisten intres-
sien puolustamiseen ja tätä vasten Saarisen ehdotus 
oli vallankumouksellinen. Kriitikko Albert Guérard 
käytti uskaliaita sanoja väittäessään, että sosialismi ja 
kollektivismi olivat desentralisaation avainkäsitteitä 
paatuneen individualismin sijaan220.  Albert Guérard 
ei tyytynyt vain referoimaan kirjan ajatuksia. Guérard 
oli huomannut Saarisen kohdistaneen huomionsa tu-
levaisuuteen – visioita kohti saattoi pyrkiä rationaali-
sen evoluution avulla. Saarinen kritisoi sitä, mikä oli 
moderneinta amerikkalaisessa kaupungissa: pilven-
piirtäjiä ja joka puolella kaupunkikuvassa vaanivaa 
mainosten tulvaa. Guérardin onnistui kiteyttää arvi-
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oinnissaan jotain olennaista Eliel Saarisen suhteesta 
omaan aikaansa, kun hän kirjoitti, että arkkitehdin tu-
lisi olla tarpeeksi moderni ollakseen moderni omalla 
tavallaan. Moderniin saattoi kuulua myös historiallis-
ten muotojen arvostus.221 Näin voi Saarisesta sanoa: 
hän oli moderni omalla tavallaan. 

Saarisen kirjassa desentralisaatio esitettiin yleisenä 
prosessina, mutta käytännön desentralisaatioesimerk-
ki löytyy Eliel Saarisen ja Robert Swansonin kirjoit-
tamasta artikkelista222. Siinä kuvattiin Indianan New 
Castlen suunnitelmaa, ja todellisen suunnittelukoh-
teen myötä tekstiin on tullut piirteitä, jotka kertovat 
suunnitteluperiaatteiden ja todellisuuden kohtaami-
sesta. Saarinen korosti asukkaiden roolia asuinympä-
ristönsä suunnittelussa223. Toteutuslistan tärkeiden te-
kijöiden joukossa olivat myös lainmukainen kontrolli 
sekä infrastruktuurin rakentamisen järjestelmät. Ide-
aalisen asuinalueen kuvaus oli velkaa Radburnin224 
neighborhood-konseptille. Liikenteen erottelu oli 
keskeinen tekijä, sekä koulujen ja kauppojen helppo 
saavutettavuus. Pitkiä pendelöintimatkoja kritisoitiin, 
aivan kuten Saarinen teki kirjassaan, mutta toisaal-
la tekstissä oli viittaus vallitsevaan keskiluokkaisen 
amerikkalaisen suburbian suunnittelukäytäntöön: 
siinä korostettiin työpaikka-alueiden ja asuinaluei-
den erottelua sekä zoning-määräyksiä, jotka kielsivät 
kerrostalojen ja todennäköisesti myös rivitalojen ra-
kentamisen omakotitaloalueelle.225  Amerikkalaisen 
yhteiskunnan todellisuus vaatimuksineen ja perin-
teineen oli muokannut esiin ratkaisun, joka vaikut-
taa ristiriitaiselta Eliel Saarisen aiempien tekstien 
kanssa. Kirjassaan The City Saarinen oli suhtautunut 
torjuvasti zoning-menettelyyn226, jota artikkelissa kii-
teltiin asuinalueiden yhtenäisyyden säilyttämisestä. 
New Castlen esimerkissä esitetty kaupunkimalli oli 
riisuttu idealismista.

Kaupunkisuunnittelun toimeksiannoissa pääpaino 
oli laajoissa kokonaisuuksissa. Näin oli myös New 
Castlen tapauksessa. Seudullinen tarkastelu kuului 
suunnitelmaan. Kuvamateriaali kertoo perusteelli-
sista analyyseistä ja desentralisaatioprosessin vai-
heittaisesta toteuttamisesta. Kartoissa esiteltiin kas-
vualueita ja toimintojen sijoittelua. Myös keskustaa 
tutkittiin. Keskeisistä osista tehtiin pienoismalleja ja 
lintuperspektiivikuvia. New Castle Town Center -lin-
tuperspektiivipiirroksessa (1944) huomio kiinnittyy 
rakennusten suoralinjaisiin massoihin. Piirroksessa 
näkyy myös julkisivujen jäsentelyä, aukiosarjojen 
sommitelmia, vesialtaita ja puistoalueita, tornikin. 
Alueen pienoismallissa korostuu tilasommittelu; puu-
rivit ja pylväiköt rajaavat näkymiä, perspektiivikuvis-
sa laatikoilta näyttäneiden rakennusten rytmikkyys 
tulee esille mallissa. Pienoismallin avulla tultiin lin-
tuperspektiivin kaukaisesta etäisyydestä alas kaupun-
kiin.227 Saarisen kirjan desentralisaatiokuvauksissa 
oli sen sijaan katsottu kaupunkia hyvin kaukaa. 

Kirjasta otettiin 1960-luvulla uusintapainos. Sitä pi-
dettiin tuossa vaiheessa klassikkona, mutta Lewis 
Mumfordia lukuun ottamatta monet myöhemmät kir-
joittajat jättivät kirjan varsinaisen desentralisaatio-sa-
noman vähemmälle huomiolle ja painottivat kaupun-
kisuunnittelun historiaa228. Tämä osuus oli Saarisen 
kirjassa ollut vain johdannon luonteinen. Pehmeä-
kantisen uusintapainoksen takakansitekstissä koros-
tettiin teoksen ajankohtaisuutta. Väestönkasvu, mas-
samuutto kaupunkeihin, kunnollisten asuntojen puute 
ja autojen määrän lisääntyminen sekä siitä seurannut 
jokapäiväinen trafiikki kaupunkien ympärillä olivat 
yhdessä vaikuttaneet urbaanien ongelmien kärjisty-
miseen. Ongelmat olivat 1960-luvulle tultaessa saa-
neet jo kriittiset mittasuhteet. Takakannessa kerrottiin 
orgaanisen desentralisaation tarkoittavan toiminto-
jen siirtämistä rappiolla olevilta alueilta uusille, ja 
vapaaksi jääneiden alueiden uudelleen suunnittelua. 
Modernit liikennejärjestelmät antoivat mahdollisuu-
den rakentaa nopeiden yhteyksien avulla toisiinsa liit-
tyvien toimintojen kokonaisuuksia, jotka voitiin erot-
taa viheraluein229. Kuvaus oli kelpo tiivistys Saarisen 
ajatuksista, mutta siinä näkyi 1960-luvun asenne: kir-
jan väitettiin muun muassa päättyvän tulevaisuuden 
kaupunkivisioon, vaikka erityistä visiota Saarinen ei 
esittänyt, vaan prosessin. Saarinen ei kuvannut aja-
tuksensa detaljeja – ne olivat paikasta ja tilanteesta 
riippuvaisia. 

Agraariutopiaa ja  
puolustusnäkökohtia

Orgaaninen desentralisaatio ei toteutunut Saarisen 
toivomalla tavalla. Yhtenä syynä oli ongelmien pai-
nopisteen muuttuminen. Desentralisaatio nähtiin eri-
tyisen hyödylliseksi toisen maailmansodan jälkeen ja 
kylmän sodan aikana, jolloin katsottiin siitä olevan 
puolustuksellista hyötyä. Tiiviitä keskittymiä pidet-
tiin sotatilanteessa riskialttiina.230 Pommien pelossa 
alettiin nähdä kaikenlainen keskittäminen ongel-
maksi – Saarisen orgaaniseen desentralisaatioonkin 
olivat kuuluneet tytärkaupunkien toiminnalliset kes-
kittymät. Desentralisaatio-sana otettiin käyttöön vain 
hajautumisen merkityksessä. Kuvaavaa on, että kun 
lehdistössä mainittiin vuonna 1946 Saarisen kaupun-
kisuunnittelukirja, sen esittämää desentralisaatiota 
pidettiin tärkeänä, koska se oli “only possible de-
pendable defense against atomic bombs”.231 Tämän 
tyyppisen argumentoinnin kriitikot huomauttivat, että 
taustalla oli negatiivinen perusasenne urbaania koh-
taan – agraari-ihanne vaikutti yhä taustalla. Heidän 
mielestään oli epärealistista vedota pommiuhkaan, 
kun desentralisaatio olisi hidas prosessi.232 

Sanasta desentralisaatio katosi vähitellen kontrol-
loidun kasvun vivahde. Orgaanisuus unohtui. Pelko 
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oli vaikuttavampi argumentti kuin luonnolliset pro-
sessit. Desentralisaatio muuttui yleisessä kielenkäy-
tössä sanan sprawl synonyymiksi, kuvaamaan sellais-
ta suunnittelematonta kasvua, jota vastaan Saarinen 
käsitteensä organic decentralization oli alun perin 
kehittänyt.  Kaupunkien levittäytymistä ulospäin te-
hostivat vielä sodan jälkeen rakennetut valtatiet (de-
fense highways), joiden nimessä näkyi niiden raken-
tamiseen johtanut tarve. Federal Highway Program 
suosi valtateiden rakentamista niin innokkaasti, että 
paikallista asuntopulaakin saattoi aiheutua: teiden 
alta purettiin taloja pois, mutta uusia ei rakennettu 
tilalle.233 Kun rahaa pantiin valtateiden rakentami-
seen, joukkoliikenne kärsi ja kaupunki levittäytyi yhä 
laajemmalle, haukaten rakentamiseen virkistysalu-
eitakin. Kasvun suunnittelun tarve toi esille termin 
planned decentralization – hajautumiseen kaivattiin 
kontrollia. Terminologian sekavuudesta kertoo se, 
että sanoilla decentralization tai metropolitan disper-
sal saatettiin tarkoittaa myös garden city -tyyppisten 
pikkukaupunkien suunnittelua ja rakentamista, siis 
selvästi suunniteltua kasvua, kun molemmat termit 
olivat myös yleisesti kaupunkirakenteen hajautumista 
kuvaavassa käytössä. Vastakohtana sanalle decentra-
lization käytettiin sanaa concentration, joka merkitsi 
väestön pakkautumista suuriin kaupunkeihin.234

Saarisen orgaanisen desentralisaation lisäksi monet 
kaupunkikeskustojen ja suburbian uudelleenjärjestä-
mistä pohtineet suunnitelmat hautautuivat yleisen ha-
jauttamisretoriikan alle. Näin kävi myös Frank Lloyd 
Wrightin Broadacre City -idealle. Se perustui yksilöl-
lisyyteen ja liikkuvuuteen ja tarvitsi toimiakseen sekä 
yksityisautoilua että jonkinlaista tietoliikennettä.235 
Pienehköjä toiminnallisesti monipuolisia keskittymiä 
ja kontrolloitua kasvua korostavien puutarhakaupun-

kisovellusten – joihin Saarisenkin ehdotuksen voi 
katsoa kuuluvaksi – rinnalla Wrightin kaupunki oli 
uljaasta futuristisuudestaan huolimatta amerikkalai-
seen frontier-perinteeseen nojaava visio. Siinä toteu-
tui amerikkalaisen jokamiehen unelma omasta eril-
lispientalosta. Se oli kuitenkin myös yritys ratkaista 
hallitsematon suburbian kasvua, eikä sen valjastami-
nen yleisen hajauttamisajatuksen puolustajaksi tehnyt 
oikeutta suunnittelijan alkuperäisille ajatuksille. 

Jopa Lewis Mumford vetosi pommiuhkaan puolusta-
essaan desentralisaatiota kirjansa Kaupunkikulttuuri 
alkulauseessa. Hänen mukaansa desentralisaatio oli 
välttämättömyys, jos haluttiin “hengittää vapaasti 
ilman vaaran tai hämmennyksen tuntua”.236 Saari-
nen ei ollut sodan aikana julkaistussa kirjassaan itse 
vedonnut pommiargumenttiin. Hän kyllä hahmotteli 
esipuheessaan vuoden 1945 toiseen painokseen so-
danjälkeisen asuntorakentamisen problematiikkaa ja 
siitä käytyä keskustelua, mutta päätavoitteena oli ter-
veellinen asuinympäristö. Saarinen totesi puuttuvan-
sa ongelmaan, joka oli ollut olemassa jo ennen sotaa, 
ja pyrkivänsä kestävään lopputulokseen. Kaupunkien 
kasvu olisi joka tapauksessa hitaasti etenevä proses-
si.237 Tähän olivat pommiargumenttia riittämättömänä 
pitäneet kriitikotkin sodan jälkeen vedonneet. Kasvua 
kontrolloivien ehdotusten kuten orgaanisen desentra-
lisaation hukkuminen määritelmältään epämääräisen 
desentralisaation joukkoon johtui myös suunnitte-
luparadigman muutoksesta.  Eliel Saarisen toiminta 
kaupunkisuunnittelijana oli niin vahvasti design-pai-
notteista, ettei myöhemmin planning-näkökulmaa ko-
rostaneessa suunnittelussa pidetty hänen ajatuksiaan 
enää ajankohtaisina. Ajatukset unohdettiin niiltäkin 
osin, jotka olisivat voineet tuoda jotain planning-

(38) Orgaanisesti desentralisoitu Helsinki. Saarisen kirjassa oi-
keiden kaupunkien desentralisaatioesimerkit pysyivät myös yleis-
luontoisina. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKI-
JÄNOIKEUSSYISTÄ.

(39) New Castle, Indiana (1944). Suunnitelmassa sovellettiin or-
gaanisen desentralisaation ajatusta. Kartan erikokoiset ympyrät 
edustivat uutta, suunnitellusti desentralisoitua kaupunkia. Teol-
lisuusalueet on merkitty epäsäännöllisillä suorakaiteilla. KUVA 
ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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suunnitteluun. 

Saarisen ajatukset ammensivat eurooppalaisista läh-
tökohdistaan. Eurooppalaisessa kontekstissa The 
Cityssä esille tuotuja ajatuksia ei olisi voinut pitää 
erityisen radikaaleina, mutta Yhdysvalloissa ei ollut 
totuttu sellaiseen keskitettyyn kokonaisuuden hallin-
taan tai julkisen sektorin kontrolliin, jota seudullisesti 
toteutettu orgaaninen desentralisaatio olisi edellyttä-
nyt. Yhdyskuntien laajenemisen säätelyyn pyrkivät 
ehdotukset saivat usein vastustusta, koska ne eivät 
olleet perinteisen amerikkalaisen omistusoikeuksia 
kunnioittavan ajattelutavan mukaisia238. Saarisen 
desentralisaatioajatuksia vastusti muun muassa Ro-
bert Moses, New Yorkin Commissioner of Parks ja 
parkway-järjestelmän isä, jonka mielestä Saarisen 
esittämä city planning johtaisi suoraan “into com-
munal land ownership” – Mosesin mukaan ehdotto-
masti tuomittava ajatus. Saarinen oli Mosesin arvion 
mukaan epäkäytännöllinen ja vallankumouksellinen 
eikä kunnioittanut kiinteistökaupan etuja. Mosesin 
kritiikki kohdistui moneen muuhunkin immigrantti-
suunnittelijaan, ja osansa siitä sai myös Frank Lloyd 
Wright, joka oli rohjennut tuoda maahan vieraita aja-
tuksia.239 Mosesin artikkeli New York Times -lehdessä 
sai tuohtuneita vastineita, joissa puolustettiin Mosesin 
kritisoimia ajatuksia. Hänen asennettaan pidettiin ou-
tona, kun otti huomioon maan siirtolaishistorian.240 
Amerikkalaisessa ja eurooppalaisessa kaupunkisuun-
nittelussa oli kuitenkin selviä eroja, jotka tulivat ilmi 
Mosesin mielipiteiden synnyttämässä keskustelussa. 
Eurooppalaiset kokivat olevansa kiinnostuneempia 
työväen asuntojen suunnittelusta ja koko väestön hy-
vinvointiin liittyvistä kysymyksistä kuin amerikkalai-
set kollegansa. Myös asennoitumisessa liike-elämään 
nähtiin eroja; Yhdysvalloissa pidettiin tärkeänä yh-
teistyötä liike-elämän kanssa. Yritysmaailman edus-
tajia ei kannattanut ärsyttää.241 Amerikkalaisessa yh-
teiskunnassa pidettiin yksityisomistusta ja yksityisiä 
oikeuksia erityisessä arvossa, ja pienestäkin aiheesta 
saattoi saada syytöksen epäamerikkalaisuudesta, ku-
ten Robert Mosesin antama kritiikki osoitti. 

Desentralisaatiosta hajakeskitykseen
Myös Suomessa noteerattiin The Cityn ilmestyminen. 
Otto-Iivari Meurman kirjoitti siitä arvion Arkkitehti-
lehteen selostaen tavallista tarkemmin kirjan sisältöä, 
koska amerikkalaisen kirjallisuuden hankkiminen oli 
sodan aikana vaikeaa. Orgaanista desentralisaatiota 
selitettiin elimelliseksi hajakeskitykseksi käännet-
tynä. Meurmanin teksti oli enemmän referaatti kuin 
arvostelu. Hän piti kirjaa merkkitapauksena ja vertasi 
sitä Mumfordin The Culture of Cities -kirjaan (Mum-
fordin kirjan suomennos Kaupunkikulttuuri ilmestyi 
vuonna 1949). Vertaamisen takana oli kirjojen ajatuk-
sellinen samankaltaisuus, mutta Meurman totesi, että 

tekijöiden lähtökohdat olivat erilaiset: Saarisen kirja 
kertoi suunnittelusta, Mumfordin oli kulttuurihistori-
allinen tutkimus.242 

Meurman kirjoitti vuonna 1947 kirjassaan Asemakaa-
vaoppi, että Saarisen The City -teoksessa korostettiin 
kaupunkisuunnittelua moniulotteisena yhdyskunnan 
rakentamisena, sen päämääränä ei siis ollut kaksi-
ulotteinen, “lopullinen” kaava. Tässä Meurman oli 
sisäistänyt Saarisen kuvaaman kaupunkisuunnittelun 
prosessiluonteen. Saarisen elimellistä hajakeskitystä 
hän puolsi kaupunkien suunnittelun perusohjeeksi.243 
Hajakeskityksen esittelyn yhteydessä hän viittasi 
Howardin tytärkaupunkimalliin ja tytärkaupunkien 
itsenäiseen asemaan. Orgaanisessa hajakeskitykses-
sä katse kiinnittyikin tytärkaupunkien verkostoon. 
Hajakeskitystä koskeva teksti alkoi kohdistua kes-
kustan ulkopuolelle, vaikka suurkaupunkien ongel-
matkin olivat kirjassa läsnä. Hajakeskitystä Meur-
man piti välttämättömänä, sillä “eihän liikekeskus 
ole sopiva perheiden asuinpaikaksi”244.  Hän kritisoi 
liian tiiviitä kaupunkeja, kirjoitti “kasarmoitumises-
ta” ja slummeista. Huonoja esimerkkejä oli Asema-
kaavaoppi -kirjaan löydetty Pariisin, New Yorkin ja 
Lontoon metropoleista; todettiin, että Suomessakin 
jo kolmasosa väestöstä asui kaupungeissa, kauppa-
loissa ja taajaväkisissä yhdyskunnissa. Näin kytket-
tiin kotimainen kaupunkikehitys yleismaailmalliseen 
kaupungistumiseen, jota teoksessa kuvitettiin pilven-
piirtäjämaisemilla ja tuberkuloosin levinneisyyskar-
toilla.245

Suomalaisen hajakeskityksen ja amerikkalaisen de-
sentralisaation välillä oli kuitenkin painotuseroja.  
Eliel Saarinen oli kirjoittanut kirjansa ratkaisuksi 
amerikkalaisen suurkaupungin ongelmiin. 1900-lu-
vun alkupuolella jo ennen hänen kirjansa ilmestymis-
tä oli jonkinlaista desentralisaatiota ehdotettu kau-
punkien keskustojen tukkeutumisen helpottamiseksi. 
Saarinen oli kirjoittanut kirjassaan, kuinka desentrali-
saation myötä keskustaan mahtuisi sekä asuntoja että 
työpaikkoja246, ja kirjansa alussa hän oli maininnut 
perimmäisiksi ongelmiksi nimenomaan keskustan 
ongelmat: slummit ja urban decay247. Meurmanin 
lanseeraama käännös desentralisaatiosta oli näppärä 
kotimainen muunnos hankalan kuuloisesta sivistyssa-
nasta. Käännöksen myötä sana sai kuitenkin uuden-
laisen vivahteen. Uudissana otettiin avuksi, kun ha-
luttiin perustella uuden kaupunkirakenteen tarvetta. 
Sanan hajakeskitys myötä painopiste siirtyi keskustan 
ulkopuolelle, desentralisaatiossa keskus oli vielä läs-
nä. Suomalaisten kaupunkien keskustat eivät kuiten-
kaan kaivanneet amerikkalaistyyppistä rakenteen väl-
jentämistä. Alkuperäisen desentralisaation mukaiseen 
kaupunkikirurgiaan ei tarvinnut meillä ryhtyä. Sen 
sijaan sodanjälkeisessä Suomessa kaivattiin ohjeita, 
joiden perusteella kyettäisiin rakentamaan väestölle 
terveelliseksi katsottua ympäristöä. Se löytyi kau-
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punkien ulkopuolelta. Meurmanin tekstissä korostui 
lisäksi funktionalistissävytteinen toimintojen erotta-
minen248, jolle ei löydy suoranaista vastinetta Saari-
sen kirjoituksista.  

Saarisen kirja The City ja Meurmanin teos Ase-
makaavaoppi olivat eri tarkoitukseen kirjoitettuja 
teoksia. Saarisen teos ei ollut ohjekirja, se keskittyi 
prosessikuvaukseen. Olennaista oli kokonaisuuden 
ymmärtäminen, yksityiskohtaisia ohjeita ei kirjassa 
ollut. Asemakaavaoppi sen sijaan oli oppikirja, joka 
antoi perusteellisia ohjeita yhdyskuntasuunnitteluun 
liittyvistä aiheista, luoden samalla uutta alan termis-
töä. Uudelleen määritellyt termit saivat uuteen tilan-
teeseen sopivat merkitykset. Suomessa ei 1900-luvun 
puolivälissä ollut tiiviitä pilvenpiirtäjäkeskustoja sen 
enempää kuin alati leviävää lähiömattoakaan – mutta 
niiden uudelleenjärjestämiseksi keksityt keinot otet-
tiin avuksi, kun Suomeen ryhdyttiin rakentamaan lä-
hiöitä249.

1980-luvulla Saarisen biologiset analogiat koettiin 
vanhentuneiksi. Kirmo Mikkolan mukaan yhteiskun-
ta ei voinut eikä halunnutkaan toteuttaa kaupunkia 
Saarisen kuvaamalla tavalla kokonaistaideteoksena. 
Kaupunkia ei voinut tulkita elimistöksikään, josta 
elintärkeitä osia ei voinut poistaa kokonaisuuden kär-

simättä, arvioi Mikkola.250 Mikkolan arvio korosti to-
teutusta. Siinä viitattiin kokonaissommitelmaan, joka 
kuulosti valmiilta – siitä ei voinut poistaa mitään vai-
kuttamatta negatiivisesti kokonaisuuteen. Sama val-
miuden korostus leimasi Mikkolan tulkintaa organis-
mi-vertauksista. Organismi-vertauksen voi kuitenkin 
tulkita prosessin kuvaukseksi. Orgaaniset kasvupro-
sessit voivat sisältää useita vaiheita, joissa siihen asti 
tapahtuneesta kehityksestä ei voi päätellä, miltä lop-
putulos tulee näyttämään. Jos tulkinnassa korostetaan 
prosessia toteutuksen sijaan, taideteos ei menetäkään 
voimaansa, jos yksi elementti jää pois. Elementin 
poisjättäminen johtaa tilanteen uudelleen arviointiin 
ja suunnitelman päivittämiseen. Jos suunnitelma on 
avoin, useat tulevaisuuden ratkaisut ovat mahdollisia. 
Orgaaninen desentralisaatio oikein ymmärrettynä oli 
Saarisen mukaan vastaus tulevaisuuden haasteisiin, 
sellaisiinkin, joita ei vielä osattu ajatella. Näin reipas 
tulevaisuuden haltuunotto voidaan kriittisesti nähdä 
tyypilliseksi arkkitehtien tavaksi kuvitella kontrol-
loivansa aikaa suunnitelman mahdollisuuksia pidem-
mälle251. Saarinen ei kuitenkaan esittänyt suunnitel-
maa, vaan periaatteen. 

(40) New Castle, Indiana (1944). Eliel Saarisen lintuperspektiivissä piirtäjän ilmaisu on pelkistynyt. KUVA ON POISTETTU WEB-
VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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Kirjassaan The City Saarinen totesi, ettei kaupunki-
suunnittelu ole vain suunnittelijoiden ja viranomais-
ten, vaan kaupungin asukkaiden asia. Hän kirjoitti 
desentralisaation tapahtuvan vaiheittain ja peräänkuu-
lutti jatkuvaa, joustavaa, dynaamista suunnittelupro-
sessia. Umpeenkasvanut, liiankin tiivis amerikkalai-
nen suurkaupunki oli Saarisen mukaan staattinen, sen 
desentralisaatiossa hän näki dynaamisuutta ja uusia 
mahdollisuuksia.252 Saarisen kaupunkisuunnitelmissa 
ja -kirjoituksissa näkyi kaupunkirakennetta koskevan 
ajattelutavan muutos. Kokonaisista kaupunkikom-
positioista siirryttiin vähitellen jatkuvasti muuttuvan 
kaupungin joustavaan ohjailuun. Kaupunkikäsityksen 
painotus muuttui samalla; kaupunkia ei käsitelty enää 
kokonaistaideteoksena vaan elävänä ja muuttuvana 
organismina. Kokonaistaideteoksen ajatus saatettiin 
käsittää suorastaan organismi-käsityksen vastakoh-
daksi.253 Eliel Saarinen ei nähnyt näissä käsityksissä 
jyrkkää vastakohtaisuutta. Saariselle eivät organismi- 
ja kokonaistaideteosvertaukset olleet toisiaan pois-
sulkevia, vaan eri tapoja kuvata samaa asiaa. Koko-
naistaideteoksen idea sulautui ajatukseen kaupunkien 
orgaanisesta luonteesta. Staattista rakennetta ilmentä-
vän kokonaiskomposition – jollaiseksi Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelman voi tulkita – selostuksessakin 
vuonna 1915 Saarisella oli jo tekstiä, joka ennakoi 
myöhemmin tuttuja biologisia analogioita ja ajatusta 
kaupungista organismina. Saarinen kirjoitti: 

... “kaupunkiyhdyskunta, samoin kuin jokainen elävä 
organismi, pyrkii fysiologisen lain mukaan laajene-
maan. Seisahdus on sille kuten jokaiselle elävälle 
olennolle kuoleman enne; jatkuvassa kasvussa, ulko- 
ja sisäpuolisessa, ilmenee siinäkin elämänvaisto”.254

(42) Saarinen, Swanson & Saarinen, architects: Willow Run 
Town Center (1942). KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA 
TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.

(41) Willow Runin keskustasuunnitelman rakennuskokonaisuutta 
hallitsi torni, jonka vertikaalivaikutus kaksinkertaistui vesialtaas-
sa. Vesiallas oli usein toistuva elementti Saaristen toimiston julki-
sissa rakennuksissa. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA 
TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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KOTEJA TYÖVÄESTÖLLE: 1940-LUVUN ASUINALUE-ESIMERKKI

Eliel Saarisen kaupunkien järjestelyperiaatteen puut-
tuvia yksityiskohtia löytää sekä hänen omista suun-
nitelmistaan että Cranbrookin taideakatemiassa oh-
jaamistaan opiskelijatöistä. Niissä desentralisaatiota 
sovellettiin todellisiin kaupunkeihin; töissä näkyi pai-
kan erityisyydestä nousevien tapauskohtaisten detal-
jien kirjo.256 Oppilastyöt antavat välillisiä ja Saarisen 
toimistossa suunnitellut asuinalueet välittömiä viittei-
tä siitä, millainen oli Eliel Saarisen näkemys jokapäi-
väisestä asuinympäristöstä orgaanisesti desentralisoi-
tuneessa kaupungissa 1940-luvulla.

Eliel Saarinen suunnitteli asuntoja useaan otteeseen 
uransa aikana. Gesellius–Lindgren–Saarisen ensim-
mäinen kilpailuvoitto oli asuinkerrostalo257; kerros-
talojen lisäksi toimisto suunnitteli ylemmän keski-
luokan ja varakkaan väestön huviloita ja kartanoita. 
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa Saarinen sel-
vitti rivitalotyypin mahdollisuuksia. Suunnitelman 
tarkkaan tutkittu rivitalomallisto oli pohjatyötä, jota 
vasten voi verrata Saarisen myöhemmin urallaan 
suunnittelemia rivitaloja ja paritaloja. Suunnitelmat 
kertovat paitsi suunnitteluajankohdan ihanteista, 
myös suunnittelijan mieltymyksestä kytkettyyn asun-
totyyppiin ja sen joustavuuteen. Kytketyn talotyypin 
teemaa voi seurata Eliel Saarisen tuotannossa myös 
Munkkiniemi-Haagan rivitalomalliston jälkeen. 
1920-luvun lopulla suunniteltu Saarisen perheen oma 
koti Cranbrookissa oli paritalo, ja Eliel Saarinen pa-
lasi kytkettyjen asuntojen suunnitteluun myös toisen 
maailmansodan aikana, kun hänen toimistonsa kehit-
teli nopeasti rakennettavia työväenasuntoja. 

Kukin kohde on nähtävä kontekstissaan, sekä pai-
kallisessa että ajallisessa. Aikalaisarvioiden lisäksi 
olen tuonut tarkasteluun kriittisyyttä ja nykypäivän 
katsetta Richard Rortyn historiallisen rekonstruktion 
seuraksi suositteleman rationaalisen rekonstruktion 
avulla258.  Nykypäivän arvioon liittyy kokemus pai-
kan päällä, subjektiivinen kuvaus havaitusta ympäris-
töstä. Olen pyrkinyt ottamaan huomioon sekä kuvat-
tavan ajankohdan että nykyhetken kontekstin. Apuna 
on ollut R.G. Collingwoodin esittelemä käsite a prio-
ri imagination, jonka avulla voi pyrkiä ymmärtämään 

kuvattujen tapahtuminen jatkumoa. Menneisyyttä 
koetaan sekä tapahtuneena että nykyhetkessä.259 

Sota-ajan asuinaluesuunnittelusta 

Toinen maailmansota oli Yhdysvalloissa yhdyskun-
tasuunnittelun näkökulmasta vaikeaa aikaa. Lyhyessä 
ajassa oli varauduttava suurten ihmismäärien asutta-
miseen ja kuljettamiseen paikasta toiseen, ja samalla 
yritettävä ylläpitää olemassa olevien asuinalueiden 
rakenne. Sotateollisuus tarvitsi yhtäkkiä paljon työ-
voimaa, eivätkä kaikki teollisuuspaikkakunnat ol-
leet valmiit asuttamaan suurta määrää työväestöä.260 
Kunnollisten asuntojen puutteessa ihmiset asuivat 
tilapäisesti autotalleissa, navetoissa, varastoissa, ka-
nakopeissa ja sään salliessa taivasalla. Ongelman 
helpottamiseksi ryhdyttiin kampanjoimaan asuin-
alueiden tiivistämisen puolesta. Zoning-määräyksiä 
haluttiin kiertää, ja monin paikoin määräyksiä höl-
lennettiinkin sodan aikana. Pian American Society 
of Planning Officials kuitenkin huomasi, että tiivistä-
miskampanjan toteuttaminen voisi olla vaaraksi kau-
punkien olemassa olevan rakenteen vakaudelle.261 

Asuntopulan lisäksi liikenne oli ongelma. Oli pulaa 
sekä polttoaineesta että renkaiden valmistamiseen 
tarvittavasta kumista. Yksityisautoilun lisäännyt-
tyä julkisen liikenteen palvelujen oli annettu monin 
paikoin rappeutua, mutta julkistakin liikennettä olisi 
tarvittu, kun ihmiset ja tavarat piti saada tehokkaas-
ti liikuteltua paikasta toiseen.  Ryhdyttiin vaatimaan 
asuinalueiden rakentamista tehtaiden ja toimintakes-
kusten lähelle. Suunnittelijoiden oli ajateltava kau-
punkialueilla liikkumista kokonaisuutena ja otettava 
huomioon kaikki liikkumisen tavat kävely mukaan 
lukien. Kyseessä ei ollut vain tehtaiden työvoiman ja 
tuotteiden liikuttelu, vaan oli myös mietittävä, miten 
evakuoida kaupunkeja.262

Yhdysvaltain liittovaltio tilasi useilta tunnetuilta ark-
kitehtitoimistoilta nopeasti toteutettavien asuinaluei-
den suunnitelmia. Saaristen toimistokin sai tällaisia 

When we are imagining what happened in the gaps between information 
we have, we are using a priori imagination. This gives a historical narra-
tive its continuity. In addition, critical thinking is needed when spinning 
the web of a story. 

R.G. Collingwood 255
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toimeksiantoja. Toimisto suunnitteli vuonna 1941 
Center Linen asuinalueen Detroitin ulkopuolelle ja 
seuraavana vuonna Saariset olivat mukana Willow 
Runin projektissa, joka oli usean toimiston piirtämä, 
50 000 – 100 000 työntekijälle suunniteltu yhdyskun-
ta Ypsilantin kaupungin ulkopuolelle Michiganissa. 
Valtionhallinto oli asiakkaana vaativa. Rajoitukset 
johtivat äärimmäisen niukkaan arkkitehtuuriin.263 Ai-
kataulutkin olivat tiukkoja. Hankalimmaksi kuitenkin 
koettiin se, etteivät ohjausryhmien virkamiehet malt-
taneet aina pitäytyä määräysten ja toimintaperiaattei-
den valvomisessa, vaan puuttuivat itse suunnittelu-
tehtävään. Kitkaa aiheutti myös valtion mukana olo 
asuntomarkkinoilla. Sitä siedettiin vain sota-ajan eri-
koistilanteen vuoksi. Vastustajien mielestä sota-ajan 
asuntojen ei ainakaan tullut olla pitkäikäisiä ja pysy-
vistä materiaaleista rakennettuja. Rajoituksista huoli-
matta sota-ajan asuinalueilla oli materiaalien käytön 
ja yhdyskuntasuunnittelun innovaatioita – arkkitehdit 
olivat ottaneet vastaan kustannustehokkuuden haas-
teen ja saaneet aikaan muutakin kuin standardiratkai-
suja.264 

Saaristen toimisto suunnitteli Willow Runiin kau-
pungin keskustan sekä työväen asuntoloita265. Asun-

tolat auditoriotiloineen rakennettiin suunnitelmien 
mukaan, mutta Willow Run jäi suurimmaksi osaksi 
paperille266.  Keskustan piti tarjota useita kaupallisia 
palveluja huonekalukaupasta suutariin ja parturiin. 
Ostoskeskuksen yhteyteen suunniteltiin myös omaa 
kaupungintaloa, postia, paloasemaa, koulua ja hotel-
lia. Autoilu ja jalankulku oli erotettu toisistaan. Wil-
low Runin kauppakeskussuunnitelmaa pidettiin huo-
mattavana parannuksena tavanomaiseen kaupungin 
ostoskatuun, arveltiin vuokratason ja verotusarvojen 
pysyvän tasaisena kontrolloidussa ympäristössä. Ke-
huttiin ratkaisua, jossa rakennukset oli ryhmitelty 
aukiosarjan ympärille, ja paikoitusalueet olivat ul-
kopuolella.267 Tämän tyyppiset mall-rakentamisen 
esivaiheet eivät olleet tuolloin vielä yleistyneet.268 
Kauppakeskuksia ruvettiin rakentamaan erityises-
ti toisen maailmansodan aikana; niiden tarkoitus oli 
palvella laajoja työväestön asuinalueita269. Willow 
Runissa arkkitehdit olivat ajan hermolla suunnitelles-
saan kauppakeskusta ja työväestön asuntoja. Valitet-
tavasti sota-ajan jälkeisessä rakentamistoiminnassa ei 
näkynyt paljoakaan jälkiä ajatuksista, jotka olisivat 
voineet muuttaa amerikkalaisen suburbian luonnetta 
ja ulkonäköä270. 

Kramer Homes, Center Line 

Asuinalueen mittakaavatasot
Sota-ajan asuntotuotannosta on myös onnistuneita 
esimerkkejä. Saaristen toimiston suunnittelema Kra-
mer Homes -alue Detroitin liepeillä on yksi näistä. 
Siellä arkkitehdeillä oli samoja haasteita, joiden kans-
sa Willow Runin suunnittelijatkin kamppailivat: niu-
kat resurssit, tehtävänannon rajoitukset ja kysymykset 
joustavasta liikkumisesta sekä jalan että autolla. Alue 
on konkreettinen esimerkki siitä, millaista asumisen 
ympäristöä Eliel Saarisen orgaanisesti desentralisoi-
dussa kaupungissa olisi voinut olla. 

Kramer Homes oli Division of Defense Housing 
-osaston tilaama, noin 500 asunnon alue.271 Tällä 
asuinalueella Eliel Saarinen hyödynsi jälleen vuosi-
kymmeniä aiemmin pohtimaansa rivitaloasuntotyyp-
piä. Palattiin tyypin lähtökohtiin eli työväen asumi-
seen. Kramer Homesin alue muistutti muita vastaavia 
sota-ajan asuinaluesuunnitelmia. Niille oli tyypillistä 
kytkettyjen pientalojen käyttö vallitsevana talotyyp-
pinä, suorakulmaisuutta karttava katuverkko ja jon-
kinasteinen ajoneuvoliikenteen ja jalankulun erotte-
lu.272 Center Linen defense housing273 -asuinaluetta 
ylistettiin Architectural Forum -lehdessä erityisesti 
sen hyvin tutkitusta aluesuunnitelmasta (neighbor-
hood plan)274. Sanan neighborhood käyttö tässä yh-
teydessä kertoo siitä, että suunnitelmassa käytettiin 

Yhdysvalloissa tuolloin suosittuja asuinaluesuunnit-
telun periaatteita; asumalähiön eli neighborhoodin275 
ajatus oli näistä yksi, jalankulun ja autojen erottami-
nen toinen. Näitä ajatuksia kutsuttiin Yhdysvalloissa 
yleisesti nimellä Radburn plan ensimmäisen toteutus-
kohteensa mukaan276. Kolmas tähän liittyvä periaate 
oli superblock-rakenne277. Monet defense housing 
-alueet ottivat kantaa näihin teemoihin, joita oli tuotu 
esille Radburnin suunnittelussa yli kymmenen vuotta 
aiemmin. 

Radburn planin mukaan jalankulku ja autoilu oli 
erotettu, keittiöt olivat huoltokatujen puolella ja olo-
huoneet pihojen nurmikenttien ja jalankulkureittien 
puolella.  Ajatukset eivät saaneet varauksetonta suo-
siota suunnittelijoiden keskuudessa. Willow Runin 
suunnittelijat Mayer & Whittlesey kritisoivat sitä, et-
tei talojen kummallakaan puolella olisi kunnolla yk-
sityisyyttä. Autoilevat vieraat joutuisivat kulkemaan 
keittiön kautta, ja todennäköisesti lapset päätyisivät 
leikkimään huoltokadulla, jonne äideillä olisi keit-
tiöistä näköyhteys.278 Radburn planin kritiikissä to-
dettiin katujen sosiaalinen aspekti; kaduilla ei nähty 
olevan pelkästään huoltotehtävää. Oli ihmisiä, jotka 
saattaisivat haluta katsella kadulla tapahtuvaa elämää. 
Kramer Homesin asuinalueella kuitenkin sovellettiin 
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Radburn planin mukaista jalankulun ja autoilun erot-
telua sekä hierarkkista katuverkkoa. 

Suuri mittakaava: neighborhood plan ja  
integroituminen olemassa olevaan kontekstiin
Kramer Homesin asuinalueprojekti oli neighborhood-
konseptin sovellus loivasti kaartuvine katuineen ja 
sekoittuneine talotyyppeineen. Nykyisinkin asuinalue 
eroaa ympäröivästä ruutukaavoitetusta alueesta, jos-
sa yhden perheen talo on vallitseva talotyyppi. Alue 
haluttiin kuitenkin integroida ympäristöönsä. Saariset 
kritisoivat itse alueen valmistumisen jälkeen sitä, että 
heidän suunnittelemansa asuinalueen reuna vaikutti 
liian suljetulta pikkukaupungin omakotitaloalueelle 
päin. Heidän mielestään parempi ratkaisu olisi ollut 
yksikerroksisten rakennusten sijoittaminen alueen 
reunoille ja kaksikerroksisten keskelle, eikä päinvas-
toin kuten oli tehty.279

Kysymys pehmeämmän siirtymävyöhykkeen tarpees-
ta on ratkennut puiden ja pensaiden kasvamisen myö-
tä: reuna-alueen kaksikerroksiset rakennukset eivät 
enää muodosta selvää rajaa. Ajatus rakennusmuurista 
on kiehtovakin, se suojaisi tätä pientä erilaisuuden lin-
naketta, joka tuo mieleen Amerikan historiasta tutun 
uudisasukaskylän kyläviheriöineen. Ympäristöstään 
eroava katuverkko ei kadulla kulkijan näkökulmasta 
ole kuitenkaan niin huomiota herättävä kuin miltä se 
kartassa tai ilmasta katsottuna näyttää280. Rivitaloalue 
keskellä tyypillistä amerikkalaista omakotitaloaluetta 
olisi joka tapauksessa ollut erilainen, ilman erilaisia 
katuverkoston suunnitteluperiaatteitakin. 

Koska Kramer Homes oli työväen asuinalue, on 
luonnollista verrata sitä Munkkiniemi-Haaga-suun-
nitelman työväenasuinalueeseen. Vaikka järjestys oli 

Munkkiniemi-Haagan suunnitelmassa kurinalaisem-
pi kuin tässä myöhemmässä Amerikan ajan suun-
nitelmassa, samoja elementtejä löytyy molemmista 
suunnitelmista. Munkkiniemi-Haagan pitkät rivita-
lorivit muistuttavat kasarmirakennuksia. Julkisivuis-
sa kuitenkin pyrittiin yksityiskohtiin ja yksilölliseen 
vaihteluun. Kuvissa näkyy kyläviheriö ja julkinen 
rakennus281, jotka löytyvät myös Kramer Homes -alu-
eelta. Siellä yhdistyivät eurooppalaisesta kaupunki-
suunnitteluperinteestä ammentavat ajatukset ja uudet 
amerikkalaiset puutarhakaupunkisovellukset, joissa 
alueen tilarakenne oli aiempaa avoimempi ja jalan-
kulkuliikenne oli erotettu autoliikenteestä. Kramer 
Homesin kokonaisuus oli neighborhood, asumalähiö, 
oma yhteisönsä, joka erosi ympäröivästä kontekstista. 

Neighborhood -mittakaava:  
variaatioita tutusta teemasta 
Radburn Planin mukainen jalankulun ja autoilun erot-
taminen näkyi erillisissä paikoitusalueissa ja jalan-
kulkuverkostossa. Kulkumuotojen erottelun peruste 
oli turvallisuuskysymys. Kramer Homesissa käytetyn 
liikkumisen hierarkkisuus ei kuitenkaan ollut Saari-
selle uutta, se oli ollut nähtävissä jo Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelmassa. Esimerkiksi talouskujia 
käytettiin molemmissa suunnitelmissa. Munkkinie-
mi-Haagan kapeat, rivitalokorttelien väliset kujat 
olivat huoltoliikennettä kuten hiilikuljetuksia varten. 
Tähän tarkoitukseen huoltokadut suunniteltiin myös 
Kramer Homesissa. Suunnitelman pääpaino oli ko-
konaisuuden toimivuudessa. Julkinen rakennus (com-
munity house, yhdistetty koulu ja kokoontumistila) 
sijaitsi alueen keskusviheriön kupeessa.282 

Viherverkosto oli keskeisessä asemassa Kramer Ho-
mesin alueella. Erikokoisia viheralueita oli eri tar-
koituksiin, laajasta koulurakennuksen hallitsemasta, 
koko naapuruston yhteisestä kyläviheriöstä pieniin 
viherlaikkuihin. Neighborhood jakaantui pienempiin 
yksiköihin, joita voi Otto-Iivari Meurmanin termino-

(43) Kramer Homes, Center Line, Michigan (1942). KUVA ON 
POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.

(44) Kramer Homesin alueella käytettiin ajanmukaista neigh-
borhood-konseptia ja jo Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa 
työstettyä rivitalomallistoa. KUVA ON POISTETTU WEB-VER-
SIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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logiaa käyttäen kutsua asumasoluiksi. Yksikään so-
luista ei ollut Kramer Homesin alueella samanlainen; 
yksi muodosti katulenkkiä seuraavien talojen rivis-
tön, toinen koostui pienen korttelipihan ympärille 
ryhmittyneistä taloista. Soluja erottivat niiden väliin 
sijoitetut paikoitusalueet. Yhteiset paikoitusalueet 
oli sijoitettu pääkadun (distributor) varrelle. Kadulta 
pääsi autolla jokaisen rakennuksen luo (joko suoraan 
tai välittävää ajotietä pitkin), mutta periaatteena oli, 
että autot jätettäisiin paikoitusalueille ja kotiin kävel-
täisiin jalankulkuväyliä pitkin. Asemapiirroksissa oli 
tarkkoja ohjeita siitä, minkä levyisiä alueen kävely-
poluista tuli tehdä.283 Rakennusten välissä oleva ka-
pea ajotie (communicating driveway) oli tarkoitettu 
pääasiassa huoltoajoon, toisella puolella rakennusta 
olivat jalankulkijoiden polut (walks). Keittiösisään-
käynti oli yleensä ajotien puolella ja pääsisäänkäynti 
jalankulkupolun varrella.284 Keskustelua herättänyt 
Radburn plan -tyyppinen hierarkia oli siis käytössä 
Kramer Homes -projektissa: pääsisäänkäynnit olivat 
kävelyreittien puolella ja autolla pääsi takaovelle. Au-
toistuneessa maassa autoille varatun puolen pitämistä 
takasisäänkäyntinä jakoi mielipiteitä, sitä vieroksui-
vat monet asukkaat ja arkkitehditkin285. 

Katutila oli Center Linen Kramer Homesissa avara. 
Orientoinnista riippumatta kadun suuntaisilla taloilla 
oli pihaa myös kadun puolella. Aitaamattomat pihat 
avarsivat katutilaa. Kadun tila oli kuitenkin osittain 
rajattu, sillä kadun varren rakennukset pääosin myö-
täilivät sen linjausta. Rajauksen suhteen ratkaisu 
oli huomattavasti suljetumpi ja perinteisempi kuin 
esimerkiksi Marcel Breuerin ja Walter Gropiuksen 
vuonna 1941 suunnittelemalla ALCOA-tehtaan työn-
tekijöiden defense housing -alueella New Kensingto-
nissa, Pennsylvaniassa. Sen tilamuodostus oli hyvin 
avoin. Kokeellisuuttakin sallittiin defense housing 
-projekteissa.286

Rakennuksen mittakaava:  
pelkistettyä ja käytännöllistä

Kramer Homesin taloissa oli useita eri asuntotyyp-
pejä ja rakennukset olivat erikorkuisia ja erikokoisia. 
Asuntojen mallistoon kuului isoja ja pieniä asunto-
ja, joita oli yhdistelty eri rakennuksiin. Rakennusten 
ulkoasu oli laatikkomainen, räystäät olivat lyhyet ja 
julkisivujen käsittely yhtenäistä. Suunnitteluvaiheen 
työmalleissa oli useita julkisivuvaihtoehtoja. Mallit 
kertovat toimiston työskentelystä talojen ulkoisen 
hahmon kanssa, muun muassa seinäpintojen ja ik-
kunapintojen jakaantumista erillisiin vyöhykkeisiin 
oli tutkittu. Toteutettu ratkaisu on pelkistetympi kuin 
mitä mallityöskentelystä voisi päätellä.287 

1940-luvun alussa alueesta julkaistuissa pääkadun 
puolelta otetuissa kuvissa näkyy säästeliäästi de-
taljoitu julkisivurivi. Ikkunat ja ovet olivat lähellä 
julkisivupintaa, jonka laudoitusvaippa oli vedetty 
tiukasti laatikkomuodon sivuille. Rakennuksissa oli 
yleensä joko tasakatto tai loiva pulpettikatto. Kapea 
betonilaattapolku johti kadulta sisäänkäynnin eteen. 
Sisäänkäyntien artikulointi oli niukkaa; kevyet ka-
tokset eivät rikkoneet laatikoiden kurinalaista vai-
kutelmaa.  Talojen yksityiskohdat olivat harkittuja ja 
vähäeleisiä. Yksilöllistä vaihtelua saatiin aikaan jaka-
malla talot erillisiin ryhmiin sekä varioimalla talojen 
ulkolaudoituksen suuntaa: osassa oli pystylaidoitus 
ja osassa vaakalaudoitus. Myös värityksellä saatiin 
aikaan eroja: talot oli kuultomaalattu punaisen, kel-
taisen tai vihreän sävyillä. Yleissävyltään talot olivat 
pikemminkin tummia kuin vaaleita.288 Värityksen 
avulla elävöitettiin vastaavia alueita uhkaavaa yksito-
tista parakkimaisuutta. 

Asuinalueen kuvauksissa kerrotaan rakennusten eri 
puolten olevan erilaiset. Erilaiset toiminnot asunto-

(45,46,47) Kramer Homes, Center Line, Michigan. Kuvat vasemmalta oikealle: alueen pääkadun varrelta, huoltokadun varrelta ja kä-
velypolulta (kesäkuu 2006).
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(47) Kramer Homes on yhä toimiva asuinalue, vaikka rakennuk-
set ovat saaneet kuoren, joka on ristiriidassa rakentamisajankoh-
dan suunnitteluperiaatteiden kanssa.

jen eri puolilla johtivat ratkaisuun, joka noudatteli 
Radburn planin ajatusta sisätilojen ja kulkuväylien 
välisestä yhteydestä. Keittiön puolella oli huoltokatu, 
olohuoneen puolella taas nurmikenttä ja jalankulku-
tie. Amerikkalaisen yhtenäisiä nurmikenttiä suosi-
van käytännön mukaisesti molemmista puolista tuli 
melko julkisia. Yksityisyydestä oli tullut aiempaa 
sosiaalisempaa. Eliel Saarisen omaksuma Radburn 
planin mukainen rivitalon eri puolten toiminnallinen 
erottelu oli luonteva jatke hänen aiemmille rivitalo-
tutkielmilleen. Hänellä ei ollut taakkanaan amerikka-
laisen asuntosuunnittelun perinteen painolastia, johon 
kuului ajatus juhlavasta paraatietupihasta nurmikent-
tineen289. Kramer Homesin työväen asuinalueella 
Saarinen palasi kytketyn pientalotyypin lähtökohtiin. 
Tilojen sijoittelu ja asunnon yhteys katuun tai käve-
lytiehen heijastelivat kuitenkin ajankohtaista suun-
nittelukeskustelua.  Aiempaa avoimemman rakenteen 
myötä selkeä jako julkiseen kadun puoleen ja yksityi-
sempään puutarhan puoleen oli muuttunut. 

Asuinalueen arviointia: rivitalo- 
sovelluksia ja katuhierarkiaa 

Monet defense housing -alueet oli suunniteltu väli-
aikaisiksi. Väliaikaisuus ei tarkoittanut suunnittelun 
ylimalkaisuutta. Kramer Homes -alueen suunnitteli-
jatkin paneutuivat huolellisesti tehtävään. Lehdissä 
projektia kiitettiin erityisesti siitä, että alueella oli 
tavanomaista enemmän asuntotyyppien variaatioita 
ja että samalla oli onnistuttu säilyttämään yhtenäi-
nen ilme. Suunnitelmaa pidettiin monipuolisena ja 
rakennusryhmiä onnistuneina.290 Taloryhmien väliin 
jäi yhteisiä pihoja, ja kaartuva katu auttoi poistamaan 
parakkitunnelmaa, joka olisi muuten saattanut olla 
tällaisen nopeasti rakennetun asuntoalueen ominai-

suus291.  Alueen sisäisen yhtenäisyyden lisäksi suun-
nittelijat olivat pohtineet myös alueen liittymistä ym-
päröivään rakenteeseen292.

Muutamat defense housing -alueita suunnittelevat 
arkkitehtitoimistot pyrkivät uudistamaan asumisen ti-
lajärjestelyjä293, mutta Saariset käyttivät rivi- ja pari-
talosovelluksia, joiden esikuvat löytyvät Munkkinie-
mi-Haagan asuntopohjavariaatioista. Taloista tehtiin 
suunnittelun aikana useita työmalleja, mutta sisätilo-
jen osalta päädyttiin jo tutkittuihin ratkaisuihin. Eliel 
Saarinen ei ryhtynyt uudistamaan yli kaksikymmentä 
vuotta aiemmin esittämiään asuntosuunnitteluajatuk-
sia. Uudet ajatukset näkyivät sen sijaan ympäristössä. 
Alueen suunnittelussa käytettiin Yhdysvalloissa tuol-
loin esillä olleita ajankohtaisia konsepteja. Vaikka 
Kramer Homesin asuinalue oli neighborhood-ajatte-
lun vaikuttamaa, katutila ei kuitenkaan ollut täysin 
avointa. Alueen suunnitelmassa yhdistettiin niin ajan-
kohtaisia trendejä kuin perinteisiä, aiemmin hyviksi 
havaittuja kaupunkisuunnitteluelementtejä (esimer-
kiksi aukiosommitelmia ja katutilojen hierarkiavaih-
telua). 

Kasvillisuus oli tärkeä osa alkuperäistä suunnitel-
maa294, ja sen kasvamisen myötä kontrastit ovat peh-
menneet. Kasvillisuuden yhtenäistävän vaikutuksen 
voi nykyisin todeta alueella. Se yhdistää myös eril-
lisiä asumasoluja, joista monet noudattavat omaa 
sisäistä ruutukaavaansa. Soluilla on oma paikoi-
tusalueensa ja rakennukset on ryhmitelty siten, että 
usein solun sisään muodostuu yhtenäinen piha-alue. 
Yhdessä solussa rakennusten ryhmittely muistuttaa 
Munkkiniemi-Haagan neliösommitelmaa. Jalankul-
kuun tarkoitettujen polkujen laajennukset taas tuovat 
mieleen Munkkiniemi-Haagan selostuksen asuntoka-
tutekstin, jossa kuvattiin katujen vaihtelevia leveyk-
siä ja käyttötarkoituksia295.

Alueen yksinkertaiset puurakennukset ovat vuosi-
kymmenten kuluessa saaneet ylleen kuoren, jonka 
vaikutteet löytyvät amerikkalaisen tyyppitalotarjon-
nan luomista mielikuvista. Talojen laudoitus vaihtui 
1960-luvulla huoltovapaana markkinoitavaan, vaaka-
laudoitusta jäljittelevään muovipintaan. Rakennusten 
tummahko väritys muutettiin samalla kauttaaltaan 
vaaleaksi. Talojen kattomuotona oli pääasiassa ollut 
joko tasakatto tai loiva pulpettikatto296. Nykyisin kai-
kissa taloissa on harjakatto. Katosten kevyt lippa on 
vaihdettu visuaalisesti raskaaksi kolmioksi. Ikkunoi-
den sivuille ilmestyneet perinnerakentamisen jäänteet 
eli ikkunaluukut ovat toiminnallista funktiota vailla 
olevia ylimääräisiä “koristeita” alun perin yksinker-
taisessa rakennuksessa. 1940-luvun talossa on kuori, 
josta talon rakentamisajankohtaa ei voi enää päätellä. 

Sen sijaan alueen katuverkosto on ennallaan ja suun-
nittelijoiden ajatukset katujen ja polkujen hierarkiasta 



112

ovat tunnistettavissa.  Tallella on yhä se, minkä lehdet 
erityisesti noteerasivat ja mikä näytti myös suunnit-
telijoiden mielestä olleen alueen kiinnostavin osuus 
– itse alue katuineen, polkuineen, aukioineen, kylävi-
heriöineen ja alun perin yhteisenä kokoontumispaik-
kana toimivine koulurakennuksineen. 

Vaikka rivitaloalue poikkesi vieressään olevasta oma-
kotitaloalueesta, alueen erilaisuutta ei koettu uhkak-
si lähistön omakotitalojen arvon säilymiselle, kuten 

usein tällaisten asuinalueiden kohdalla kävi297. Ra-
kennuksia ei sodan jälkeen purettu, sen sijaan alueen 
asukkaat saivat tukea kaupungin muilta asukkailta 
ryhtyessään anomaan kotiensa säilymistä. Osa asuk-
kaista – joista suurin osa kuului UAW:iin (United 
Auto Workers) – osti talot valtiolta ja perusti asunto-
osuuskunnan. Nykyisin yhä toimiva Kramer Homes 
Co-Operative Inc. oli virallisesti olemassa helmi-
kuussa 1949.298

MITTAKAAVATASOJEN VUOROVAIKUTUKSESTA 

Saarisen Amerikan ajan kaupunkisuunnittelun tär-
keimpänä kontribuutiona on pidetty seudullista or-
gaanisen desentralisaation periaatetta. Se oli Saarisen 
useasta mittakaavatasosta koostuvan suunnittelu-
näkemyksen laajin osa. Suunnittelu kuitenkin alkoi 
kodeista – kuten Saarinen kirjassaan The City täh-
densi299. Kaikissa kolmessa esitetyssä asuntosuun-
nittelutapauksessa tehtävä laajeni talon seinien ja 
pihojen ulkopuolelle: katuun, läheisiin rakennuksiin 
ja koko kaupunki- tai kampusympäristöön.  Mitta-
kaavatasojen vuorovaikutus näkyi sekä suunnittelu-
prosessin kuvauksissa että arkkitehtuurissa300. Niissä 
ilmeni kaupunkisuunnittelijan ote, jolla kytkettiin 
asuntosuunnittelun vaatimat toiminnalliset ratkaisut 
kokonaisvaltaiseen ympäristön tarkasteluun. Yksi-
tyiskohtiaan myöten huolellisessa kokonaisuuden 
suunnittelussa voi nähdä kokonaistaideteosajatuksen 
vaikutuksen301.  

Kokonaisuuden korostaminen oli luonteva asenne 
suunnittelijalle, jonka toimeksiantojen kohteet liik-
kuivat tekstiileistä ja pienesineistä kaupunkiseutui-
hin. Saarinen määritteli arkkitehtuurin laaja-alaisesti, 
ei vain rakennuksiksi sisustuksineen, vaan rakennus-
ten ryhmittelyksi ja keskenään korreloivien osien 
kompleksiseksi organismiksi302. Osien ja kokonai-
suuden vaihtelu ja yhtäaikainen huomioonottaminen 
kuuluivat Saarisen suunnittelufilosofiaan. Suunnitte-
luprosessin aikana tapahtuvaa jatkuvaa eri mittakaa-
vojen vuorovaikutusta kuvatessaan Saarinen siirtyi 
kokonaisuudesta osiin ja taas takaisin: “from the who-
le to the detail, from the detail to the whole”303.

Saarisen asuntosuunnitelmien esittelyissä olen käyt-
tänyt kolmea mittakaavallista tasoa: suuren mittakaa-
van eli kaupunkikokonaisuuteen liittyvä taso, ryhmän 
mittakaavan eli korttelia tai rakennuksen ympäristöä 
koskeva taso ja lopuksi rakennuksen mittakaavataso. 
Jälkimmäinen olisi jaettavissa vielä useisiin detalji-
en tasoihin ja ylemmiltä tasoiltakin löytyy välitasoja. 
Tällainen jako tietysti yksinkertaistaa todellisuutta. 
Sen avulla voi kuitenkin rakentaa typologisesti joh-

donmukaista kuvaa suunnitteluratkaisuista. 

Seuraavassa yhteenvedossa vertailen Saarisen Ame-
rikan aikana suunnittelemia kytkettyjä pientaloja 
Munkkiniemi-Haagan rivitalomallistoon ja selvitän 
aiemmin tutkittujen talotyyppien vaikutusta Eliel 
Saarisen Yhdysvalloissa suunnittelemiin asuinraken-
nuksiin. Tarkastelen eri vuosikymmeninä suunnitel-
tujen talojen pohjakaavioita ja rakennusten tilallista 
syvyyttä. Esittelyissä käytin hyväksi typologisen luo-
kittelun mukaista mittakaavatasojen jaottelua, se on 
mukana myös vertailussa. Diakronisessa tarkastelus-
sa on ajallinen ulottuvuus ja vuosien varrella tapahtu-
neet muutokset tuodaan esille.  

Vertailtaessa Saarisen 1910-luvulla, 1920-luvun lo-
pulla ja 1940-luvun alussa suunnittelemia rivitalo-
alueita vaikuttaa siltä, että perinteinen kaupunki sul-
jettuine kortteleineen on kokonaan kadonnut. Sen on 
korvannut avoimuutta noudattava järjestelmä, joka 
muistuttaa ajanmukaisia funktionalistisia asuinalu-
eita. Mitä yhteistä on alueilla ja niiden talotyypeil-
lä? Löytyykö jotain, jonka kehittymistä voi seurata 
Munkkiniemi-Haagasta Cranbrookin kampusalueelle 
ja myöhemmin Detroitin lähellä sijaitsevalle Kramer 
Homes -alueelle? 

Munkkiniemi-Haagassa Saarinen tutki rivitalon mah-
dollisuuksia eri sosiaaliluokkien asuntomuotona, ja 
toimeksiannon laajuudesta johtuen saattoi työsken-
nellä samanaikaisesti sekä rakennusten sisätilojen että 
koko kaupungin mittakaavan laajuudessa.  Cranbroo-
kissa Saarinen suunnitteli omaan kotiaan ja valitsi 
sikäläisessä kontekstissa epätavallisen asuntotyypin 
eli kytketyn pientalon. Koska hän oli myös mukana 
ympäröivän kampusalueen suunnittelussa, hän saattoi 
liittää kotinsa mittakaavallisesti laajempaan ympäris-
töön.  Kolmas rivitaloalue-esimerkki palasi takaisin 
Munkkiniemi-Haagassa esillä olleeseen teemaan: työ-
väenasuntosuunnitteluun. Center Lineen suunnitellun 
alueen toimeksianto koski nopeasti ja edullisesti ra-
kennettavia pienehköjä asuntoja, jotka oli sijoitettava 
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olemassa olevan pikkukaupungin yhteyteen. 

Eri vuosikymmeninä suunnitellut rivitalot olivat 
suunnittelutehtävinä erilaisia. Seuraavia yhtäläisyyk-
siä voi kuitenkin löytää:

1. Liittyminen suurempiin kokonaisuuksiin: olemas-
sa olevan tai suunnitellun ympäristön huomioon 
ottaminen

2. Liikenteen tarpeet ja liikkuminen lähtökohtana

3. Katutilan ja kaupunkikuvan merkitys

4. Kytketyn talotyypin käyttö 

5. Funktioon perustuva vaihtelu talojen eri puolten 
käsittelyssä.

Kaupunki

Kolmesta esitellystä tapauksesta vain ensimmäinen 
käsitteli kokonaista kaupunkia tai jopa kaupunkiseu-
tua. Munkkiniemi-Haaga oli vain yksittäinen kau-
punginosa, mutta siihen liittyi koko Helsingin aluetta 
käsittävä asemakaava, joka Pro Helsingfors -suun-
nitelmassa laajeni seudulliseksi. Koko kaupunki oli 
otettu haltuun. Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa 
otettiin huomioon myös vaihtelevat maaston muodot. 
Visioitu kaupunki rakentui tiettyyn paikkaan, jon-
ka ominaispiirteet olivat vaikuttaneet suunnitteluun. 
Cranbrookissa suunniteltiin akateemista kylää.  Perin-
teistä, rajattua urbaania tilaa voi paikoin kokea paikan 
päällä, mutta alue hahmottuu parhaiten paikkojen vä-
listen yhteyksien avulla. Myös täällä rakennusten so-
vittaminen maisemaan oli tärkeä osa suunnitelmaa304. 
Kokonaisuutta on vaikea ymmärtää muuten kuin 
liikkumalla alueella. Liikkeen avulla löytyy reittien 
verkosto, jossa yksittäiset paikat on huolella sijoitettu 
maisemaan.  Kramer Homes oli neighborhood-kon-
septista ammentava asuinalue, jossa liikkuminen oli 
suunnitteluvaiheessa tärkeässä roolissa. Liikkumisen 
oli ajateltu tapahtuvan jalan, autot jätettiin paikoitus-
alueille. Alue oli pienehkö kahteen edelliseen verrat-
tuna, eikä melko tasainen maasto asettanut erityisiä 
haasteita suunnittelulle. Täällä maisemaa jäsentävät 
aluetta kokoava viheriö ja kaartuva katulenkki, jonka 
varteen on vuosikymmenten kuluessa kasvanut rehe-
vää puustoa. Kramer Homes -alueella suunnittelijoita 
kiinnosti erityisesti suunnittelualueen liittymäpinta 
olemassa olevaan rakenteeseen305. 

Kaikista kolmesta alueesta tehtiin suunnitteluvai-
heessa pienoismallit, joista saattoi tarkastella suun-
nitelmaa kolmiulotteisena kokonaisuutena. Sekä 
Munkkiniemi-Haagasta että Cranbrookin kampusalu-

eesta Saarinen piirsi myös komeita lintuperspektii-
vikuvia. Perspektiivikuvissa näkyi ajateltu kokonai-
suus valmiin näköisenä: perinteinen eurooppalainen 
umpikorttelikaupunki monumentaaliakseleineen ja 
aukiosarjoineen. Isokokoiset mallit ja laajat perspek-
tiivikuvat kuuluivat 1800-luvun viimeisen vuosikym-
menen ja 1900-luvun alun kaupunkisuunnitelmien 
esityskäytäntöön306. Niiden avulla suunnittelija saat-
toi osoittaa hallitsevansa kaupungin kokonaisuutta, 
mutta samalla ne toimivat pedagogisessa tarkoituk-
sessa suuren yleisön opetusvälineinä. Suunnitelmien 
havainnollistaminen vaikuttamaan pyrkivin kuvin 
liittyi ajatusten toteuttamisen prosesseihin: niillä py-
rittiin saamaan kaupungin asukkaat uudistusten taak-
se. Perspektiivikuvat olivat innostavia visioita, mutta 
niihin ei saanut ujutettua ajatusta kaupunkien – tai 
kampusalueen – rakentumisen prosessiluonteesta, 
jota Saarinen kirjoituksissaan korosti. Kramer Home-
sin tapauksessa oli kuitenkin kyse lyhyestä prosessis-
ta, nopeasti rakennettavasta, akuuttiin asuntopulaan 
vastaavasta asuinalueesta. Siitäkin tehtiin esittely-
malli, mutta vaikuttavat perspektiivikuvat eivät olleet 
tarpeen.

Urbaaneja kaupunkikuvan tekijöitä voi varsinaisesti 
tarkastella ainoastaan esimerkeistä ensimmäisessä, 
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa. Siinä näkyvät 
suuret linjat, kaupunkikudosta halkovat ja jäsentävät 
leikkaavat kadut, aukioiden hallitsijoiksi tai maamer-
keiksi sijoitetut monumentaalirakennukset, maaston 
muotojen huomioon ottaminen laajassa mittakaavas-
sa ja erilaisten rakennustyyppien kirjo. Kaupunkien 
tilallisen sommittelun keskeisiä elementtejä löytyy 
kuitenkin kaikista kolmesta esimerkistä. Tornien hal-
litsemia aukioita oli niin Munkkiniemi-Haagassa kuin 
Cranbrookissakin, ja myös Kramer Homesista löytyy 
sekä aukioita että jonkinlainen torni: kyläviheriön 
kupeessa olevan koulun savupiippu. Eliel Saarinen 
suunnitteli kaupunkia samoja elementtejä käyttäen, 
silloinkin kun toimeksiannon kohde oli pieni. 

Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman taustalla olevia 
kaupungin liikenneratkaisuja ei voinut samalla pe-
rusteellisuudella esitellä Cranbrookissa, joka oli itse-
näinen kampusalue, tai Kramer Homes -alueella, joka 
oli vain yksi neighborhood. Liikenne oli joka tapauk-
sessa yksi tärkeä lähtökohta kaikissa suunnitelmissa. 
Autoilun lisääntyessä katujen hierarkkinen jäsentely 
tuli yhä tärkeämmäksi. Liikkumisen väylät suunni-
teltiin tarpeen mukaan. Erilaiset liikkumisen muodot 
– jalankulusta autoiluun ja Munkkiniemi-Haagassa 
jopa raideliikenteeseen – otettiin huomioon kaikissa 
kolmessa tapauksessa. Liikenteen tarpeisiin Saarinen 
vielä yhdisti liikkumisen kolmiulotteisena kokemise-
na kaupunkitilassa.307

Kaupunkiorganismin sisäisissä sommitteluperiaat-
teissa voi aikojen kuluessa nähdä muutoksen perin-
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teisestä umpikorttelikaupungista avoimeen tilarat-
kaisuun, jossa reittien merkitys aluetta jäsentävinä 
tekijöinä korostui. Jo Munkkiniemi-Haaga-suunnitel-
massa oli esitetty selkeä funktioon perustuva hierark-
kinen katuverkosto, mutta perinteinen kortteliraken-
ne oli alueen luonnetta määräävä tekijä. Rakennukset 
rajasivat katutilan. Cranbrookistakin löytyy rajattua 
katutilaa ja monumentaalisia akselisommitelmia, 
mutta kampusalueen rakennuksia yhdistävän reitis-
tön tilavaikutelma on paikoin avoin. Reiteiltä avautuu 
näkymiä ympäröivään maisemaan, ja luontoyhteys 
on olennainen osa akateemista kylää. Avoimuutta oli 
siis jo Cranbrookissa, mutta vasta Kramer Homes 
-alueella näkyy ajanmukaisten avointen suunnittelu-
käytäntöjen vaikutus. Alueella kuitenkin käytettiin 
myös Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa mukana 
olleita periaatteita, kuten katutilan laajennuksia ja 
aukiomuodostelmia. Munkkiniemi-Haaga-suunnitel-
maan sisältyi lisäksi työväen asuntojen alue, jonka 
rakenteessa oli samoja piirteitä kuin Kramer Homes 
-alueella. Työväenasuntokorttelit eivät olleet muo-
dostaneet Munkkiniemi-Haagassakaan perinteistä 
umpikorttelikaupunkia – rakennusten sijoittelu oli 
saanut vaikutteita kasarmirakentamisesta308. 

Umpikorttelin muuttuminen avoimemmaksi yhdistyi 
perinteisiin monumentaalisommittelun periaatteisiin 
(kuten katujen ja aukioiden rajaamiseen). Aukioiden 
ja kadun levennysten avulla katuihin tuli mukaan ko-
koontumispaikkojen toiminnallisuutta. Yksityiskoh-
dissa näkyy pyrkimys avata urbaanille kokemuksel-
le tärkeitä elementtejä: etäisiin päätteisiin viittaavat 
näkymät tuovat kokonaisuuden lähemmäs ja yksi-
tyiskohdissa voi nähdä ylemmän mittakaavatason 
teemojen toistuvan – kokonaisuus oli tärkeä. Tämä 
pätee myös toiseen suuntaan: osat näkyvät kokonai-
suudessa. 

Katu ja kortteli 

Korttelirakenteen evoluutio suljetusta umpikorttelis-
ta avoimeksi oli huomattava kaupunkitilaa koskeva 
muutos309. Muutos mullisti katutilan ja muutti kadun 
merkityksen; perinteinen katu sai tappouhkauksen Le 
Corbusierin taisteluhuudon myötä. Kirjan Urbanisme 
(1924) sivuilta voi seurata kadun merkityksen muut-
tumista: Le Corbusier aloitti kävellen bulevardilla, 
odottaen kadulta Baudelairen ikuistamaa urbaania 
elämää. Kävelijä ei kuitenkaan enää tuntenut oloaan 
turvalliseksi autojen valtaamilla kaduilla. Le Corbu-
sier muisteli nuoruuttaan, jolloin kaduilla liikkuvien 
kulkuneuvojen rytmi oli tarpeeksi hidastempoinen 
salliakseen kulkijoiden ja keskustelijoiden rinnak-
kaiselon. Hän ei jättänyt kuvaustaan nostalgiseksi 
muisteloksi, vaan teki henkisen hyppäyksen ja siir-
tyi auton rattiin. Hurmioituneena vauhdin tuomista 

mahdollisuuksista hän oli äkkiä osa liikenteen virtaa. 
Kadunmiehestä tuli autoilija, joka toivoi perinteisen 
kadun kuolemaa. Uuden kadun olisi pitänyt olla kuin 
liikennettä tuottava tehdas.310 Baudelairen kuvaamas-
sa modernissa kaupungissa katu kuului kansalle, Le 
Corbusierin urbaanissa visiossa ei ollut enää katuja 
eikä kansaa näillä kaduilla. Modernistisen kaupunki-
suunnittelun mukaan syntyi tilallisesti ja sosiaalisesti 
eriytynyt yhdyskunta, jossa ihmiset, liikenne, työpai-
kat ja asuminen saivat kukin oman lokeronsa.311 

Perinteisen kaupungin – erityisesti kadun ja sen elä-
män – puolestapuhujia kuitenkin löytyi,312 vaikka 
katu oli jätetty pääasiassa liikenteelle ja sosiaalinen 
elämä oli siirretty takapihoille. Eliel Saarinen piti 
1920-luvulla tätä muutosta väistämättömänä kehityk-
senä, mutta totesi samalla ihmisten tarpeen katsella 
kadun elämää313. Saarinen kokeili koko korttelireper-
tuaarin omassa tuotannossaan; Munkkiniemi-Haagan 
suljetuista kortteleista Center Linen avoimeen raken-
teeseen, jossa näkyi amerikkalaisten puutarhakau-
punkisovellusten ajatuksia, niin jalankulun ja autojen 
erottelua kuin muitakin neighborhood unit -käsittee-
seen kuuluvia suunnitteluperiaatteita. Käsitys tilasta 
oli muuttunut. Se heijastui Saarisen suunnitelmiin; 
tila ei enää ollut perinteistä suljettua urbaania tilaa. 
Kramer Homesin kortteliratkaisu oli periaatteeltaan 
avoin, mutta siitä huolimatta alueella on rajattua katu-
tilaa, ja rakennusten ryhmittelyssäkin voi nähdä avoi-
men ja suljetun tilan vaihtelua. Saarisen asuinalueissa 
näkyy maltillinen korttelirakenteen muutos suljetusta 
avoimeksi. 

Ajassa liikkuvat suunnittelukäsitykset vaikuttivat Saa-
risen suunnitelmiin, mutta esimerkeissä näkyy myös 
tehtävästä toiseen toistuvia periaatteita, kuten katujen 
erilaiseen funktioon perustuva hierarkia. Munkkinie-
mi-Haaga-suunnitelmassa liikenteen merkitys oli ko-
rostunut, kadut oli suunniteltu erilaisiksi palvelemaan 
erilaisia tarkoituksia. Erilaisten liikennetarpeiden 
merkitys löi leimansa myös Yhdysvalloissa tehtyihin 
suunnitelmiin. Hierarkkisesta eri liikennemuotojen 
eriyttämisestä tuli aiempaa voimakkaampaa ja lausun-
noista voi löytää jopa epäilyn katujen tulevaisuudesta 
sosiaalisen elämän tapahtumapaikkoina. Toteutetut 
työt kertovat kuitenkin katuelämän suhteen optimis-
tisempaa tarinaa314. Sujuva liikkuminen ei ollut ainoa 
funktio, joka Saarisen mielestä piti ottaa huomioon. 
Kadut eivät olleet ainoastaan liikennettä varten. Sekä 
Munkkiniemi-Haagassa että Kramer Homes -alueella 
tästä kertovat rakennusten ryhmittely aukioiden ym-
pärille ja katutilan levennykset. Aukiot ja levennyk-
set olivat mahdollisia sosiaalisten kontaktien paikko-
ja, Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa Saarinen oli 
kaavaillut näihin kohtiin muun muassa pelikenttiä315.

Keskeiset kaupunkikuvaelementit säilyivät Amerikan 
ajan suunnitelmissa. Munkkiniemi-Haaga-suunnitel-
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man tekemisen aikoihin monumentaalisommittelua 
korostettiin. Kaupunkikuva näkymineen oli tärkeä 
suunnitteluun vaikuttava tekijä silloinkin, kun suun-
nitelma lähti liikkeelle liikennetarpeista. Näkymien 
vaihtelevuus oli tärkeää myös Cranbrookissa. Vari-
aatiota syntyi symmetrian ja epäsymmetrian yhdiste-
lystä. Myös Kramer Homesin alueella oli pyrkimystä 
katujen tilan sommitteluun. Esitellyillä asuinalueilla 
voi seurata katujen erilaisista käyttötarkoituksista 
johtuvaa tilavaihtelua: polkujen, huoltokatujen ja ajo-
teiden verkostoon kuului myös erikokoisia aukioita ja 
yhteisiä viheriöitä.

Kaikissa kolmessa tarkastellussa asuntosuunnittelu-
kohteessa käytettiin kytkettyjä pientaloja. Läheiset 
esimerkit tulivat Unwinin puutarhakaupunkiarkki-
tehtuurin kautta Englannista, jossa tällä asuntotyy-
pillä oli jo pitkät perinteet, mutta sen esikuvia löytää 
myös suomalaisesta työväenasuntorakentamisesta. 
Englannissa oli rivitalosuunnittelussa jo pitkään ollut 
käytäntö, jossa sisäänkäynti oli molemmilla puolilla 
taloa. Toinen puoli oli huoltoa varten. Englannissa oli 
myös käytössä kadun laajennus, etupiha (the close),  
joka mahdollisti sosiaalisen kanssakäymisen. Tällöin 
takapiha oli luonteeltaan yksityinen tila.316 Tällaisia 
kadun laajennuksia oli käytössä sekä Munkkiniemi-
Haagassa että Kramer Homesin alueella. 

Sisä- ja ulkotilan yhteys 

Saarinen suunnitteli esitellyissä tapauksissa talojen 
eri puolet erilaisiksi, mutta kyseessä ei ollut tiukasti 
yksityistä ja julkista tilaa jakava jaottelu. Suunnitel-
mat sisälsivät monitulkintaisuutta. Ratkaisuissa näkyi 
myös paikallisen kontekstin vaikutus317. 

Saarisen suunnittelemissa rivitaloissa oli paraatipuo-
li ja epävirallisempi puutarhan tai talouskadun puo-
li. Tästä johtuen rakennusten eri puolet poikkesivat 
toisistaan, vaikka julkisivujen arkkitehtuurissa ei ole 
nähtävissä isoja eroja318. Katujen erilaiseen funktioon 
perustuvaa hierarkiaa vastasi rakennusten sisätilojen 
sijoittelu toimintojen mukaan. Sisä- ja ulkotilojen 
yhteyttä korostettiin käyttämällä hybridipiirroksia, 
joissa asemapiirroksiin oli piirretty myös rakennusten 
pohjat. Hybridipiirroksia käytettiin sekä Munkkinie-
mi-Haaga-suunnitelmassa että Saaristen Cranbrookin 
kodin kohdalla; Kramer Homesin luonnosten joukos-
sa sisä- ja ulkotilan yhteydestä kertoo aksonometri-
nen kuva. 

Munkkiniemi-Haagassa näkynyt virallisen katujul-
kisivun ja puutarhan puolen sisäänkäyntien käsittely 
toistui samankaltaisena Cranbrookissa ja myöhem-
min Center Linen työväenasunnoissa. Munkkiniemi-
Haagan rivitalomalleissa esitelty kahden (tai jopa 

kolmen) sisäänkäynnin periaate oli kuitenkin jous-
tava eikä sisäänkäyntien sijoittelu noudattanut yk-
sioikoisesti yksityisen ja julkisen määräämää jakoa.  
Cranbrookin kodissa oli yksityinen pihan puoli ja 
huolto tapahtui julkiselta kadun puolelta, mutta edus-
tamiseen käytettävässä talossa julkinen ja yksityinen 
limittyivät toisiinsa, samoin paraatipuoli ja huolto-
puoli.

Talojen eri puolten erilaisuus ei ollut poikkeavaa. Saa-
rinen kuitenkin varioi tavanomaista julkisuusasteen 
vaihtelua. Perheelleen suunnittelemassaan kodissa 
Saarinen sijoitti pääsisäänkäynnin ja keittiön sisään-
käynnin vierekkäin kadun puolelle. Samanlaista rat-
kaisua hän oli käyttänyt Munkkiniemi-Haagassakin. 
Kolmas ulko-ovi oli puutarhan puolella, siitä pääsi 
kolmelta sivulta suljetulle osittain kivetylle pihalle, 
josta oli näkymä kampusalueen suurelle viheriölle. 
Sisä- ja ulkotilat olivat yhteydessä toisiinsa, piha oli 
asunnon jatke. Pihan puoli oli yksityinen, sinne perhe 
ja ystävät kokoontuivat juhlimaan, keskustelemaan – 
ja kuvattaviksi. Monet Saarisen perheen sosiaalisesta 
elämästä kertovat valokuvat on otettu juuri kivetyllä 
pihalla tai sen jatkeena olevassa puutarhassa. 

Talon kahden puolen erilaisuus vaikuttaa funktio-
naaliselta: kadun puolelta kulkivat autolla tulevat, 
oli kyse sitten ihmisistä tai keittiöön tuotavista tava-
roista. Pihan puolelle pääsi vain jalan. Se oli melko 
suljettu tila, mutta visuaalinen yhteys muurin yli liitti 
sen kampusalueen kokonaisuuteen. Suljetusta luon-
teestaan huolimatta se oli myös edustustila ja siten 
puolijulkinen. Rakennuksen ulkotilojen luonne ei täs-
sä tapauksessa määräytynyt vain julkisen ja yksityi-
sen erottelusta, vaan myös auton käytön sanelemasta 
funktionaalisuudesta. Keittiön ja usein edustustilana 
toimivan alakerran (ruokasalin ja olohuoneen) ulko-
ovet sijaitsivat vierekkäin, siis julkista paraatipuolta 
ja yksityisemmäksi luonnehdittavaa, arkista keittiö-
puolta ei ollut erotettu toisistaan319. Ratkaisu on moni-
selitteinen, se vastaa toisaalta julkisuusasteiltaan eri-
laisiin kodin tilatarpeisiin, että uuden kulkuvälineen 
mukanaan tuomiin funktionaalisiin vaatimuksiin. Se 
on esimerkki yhdistävästä sekä-että-ratkaisusta.

Saarinen kuvaili tämän tyyppisen järjestelyn tausto-
ja talon rakentamisen aikoihin julkaistussa sanoma-
lehtihaastattelussa. Hän viittasi katujen kasvavaan 
liikenteeseen ja siitä aiheutuviin ongelmiin kuten 
pakokaasuihin. Talon tuli olla muurina katua vasten, 
suojaamassa pihan puolta, missä perhe oleskeli. Katu 
oli lähinnä liikennettä varten. Artikkelissa kerrotaan 
Saarisen arvelleen, että ihmisiä täytyisi valistaa täl-
laisen järjestelyn tarpeellisuudesta, sillä etenkin kou-
luttamaton väestö istui mielellään kadun varrella ja 
katseli siinä virtaavaa elämää.320 Millainen käsitys 
Eliel Saarisella oli kadun merkityksestä? Ajatteliko 
hän kadun olevan vain liikkumista varten? Jos näin 
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oli, kadun puolen erilaisten sisäänkäyntien sijoittelu 
on kiinnostavasti dikotominen. Kun virallinen pää-
sisäänkäynti ja keittiösisäänkäynti sijaitsevat vierek-
käin, kadulla liikutaan erilaisissa tehtävissä. Katu ei 
ole vain liikenteen väylä, se on paikka jossa ihmisten 
ja tavaroiden virrat pysähtyvät – ja näyttämö on sil-
loin valmis sosiaalisille kontakteille. Tilojen julkisuu-
den hierarkia on sekoittunut ja monitulkintainen.

Kramer Homesin alueella ajankohtaiset kaupunki-
suunnitteluajatukset näkyivät liikenteen ja jalankulun 
erottelussa ja asuntojen tilojen sijoittelussa suhtees-
sa katuun ja piha-alueeseen. Pihoista tuli aiempaa 
julkisempia. Tässä defense housing -projektissa voi 
huomata Radburn planin vaikutusta, samoin kuin sitä 
katujen hierarkiaa, joka oli ollut esillä Munkkiniemi-
Haaga-suunnitelmassa. Saarinen kumppaneineen 
toteutti Kramer Homes -projektissa oman versionsa 
asunnon erilaisten sisäänkäyntien ongelmasta, joka 
oli Willow Runin tapauksessa puhuttanut asuinalu-

eiden suunnitteluun osallistuneita toimistoja. Pihojen 
yksityisyys, liikenteen aiheuttama turvattomuus ja 
katujen rooli liikenneväylinä ja/tai sosiaalisena näyt-
tämönä olivat tekijöitä, joiden yhteen sovittaminen 
oli haasteellista. 

Kramer Homesissa käytettiin ratkaisua, jossa huolto-
ajo tehtiin kapealla talouskadulla – tällaisia Saarinen 
oli ehdottanut Munkkiniemi-Haagaankin – ja talon 
piha tai puutarha oli toisella puolella taloa. Ratkaisu 
oli Radburn planin mukainen:321 oleskelu- ja makuu-
tilat olivat pääasiassa puutarhan puolella, keittiöt ja 
muut service room -kategoriaan luettavat tilat huol-
totien puolella. Ratkaisu oli juuri sellainen, jota Rad-
burn planin kriitikot arvostelivat. Arvosteltiin piho-
jen yksityisyyden puutetta, pelättiin lasten leikkivän 
huoltokadulla ja moitittiin ratkaisua, joka pakottaisi 
autoilevat vieraat kulkemaan keittiön kautta.322 Näin 
varmaan kävikin. Kramer Homesin tapauksessa tosin 
autot oli tarkoitus jättää paikoitusalueille, joten ky-

(48) Map of Cranbrook -seinävaate. Seinävaatteessa kampussuunnitelman perusideat abstrahoituivat loimi- ja kudelankojen ortogonaa-
liseen rytmiin. KUVA ON POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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läilemään tuleva vieras saattoi saapua jalan ja välttyä 
kulkemasta keittiön kautta. Lapset ovat todennäköi-
sesti 2010-luvun alkuun mennessä leikkineet alueen 
huoltokadulla jo vuosikymmeniä, mutta yli puoli 
vuosisataa talojen valmistumisen jälkeen se ei enää 
vaikuta ongelmalta, jos sitä koskaan olikaan. Hiiliau-
tot eivät enää kulje päivittäistä reittiään, huoltokatu 
on kapea ja pihakadun luonteinen. Voi olla, ettei ame-
rikkalaiseen tapaan aitaamattomaksi jätetyllä pihan 
ruohokentällä edelleenkään ole juuri yksityisyyttä, 
mutta se ei tunnu nykyasukasta häiritsevän. Ainoa 
mainitsemisen arvoinen puute alueella on paikoitus-
alueen pienuus. 1940-luvulla perheissä ei ollut kahta 
autoa kuten nykyisin.323 

Talojen sisätilat

Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa esitetty kytket-
ty talotyyppi mukautui erilaisiin asumisen tarpeisiin; 
Cranbrookissa se oli käytössä oman kodin suunnitte-
lussa, vaikka paikallinen asumiskäytäntö suosi yhden 
perheen taloja. Center Linessa tarvittiin ratkaisua so-
danaikaiseen asuntopulaan, ja rivitaloasunnot olivat 
edullisesti ja nopeasti toteutettavissa. Eri vuosikym-
meninä suunniteltujen talojen pohjakaaviot muistut-
tivat toisiaan ja rakennusten tilallinen syvyys oli sa-
mankaltaista. Saarinen ei ollut niinkään kiinnostunut 
asumisen tilojen uudistamisesta, kiinnostus kohdistui 
kokonaisuuteen sekä julkisten ja yksityisten tilojen 
hierarkkiseen järjestelyyn sisällä ja ulkona.

Vaikka kaikkia defense housing -suunnitelmia ei Yh-
dysvalloissa toteutettu, innovatiivisia asuntosuunnit-
telun esimerkkejä julkaistiin arkkitehtuurilehdissä. 
Niillä tuettiin tietoisuutta sota-ajan ponnisteluista ja 
annettiin arkkitehdeille mahdollisuus esitellä edulli-
sesti toteutettavaa asumista koskevia ideoitaan. Mo-
net arkkitehdit olivat innostuneet tutkimaan modernin 
elämän asumiselle asettamia vaatimuksia ja pohti-
maan erilaisia tilansäästöratkaisuja324. 1940-luvun 
alun amerikkalaisissa arkkitehtuurilehdissä esitellyis-
sä ratkaisuissa esiintyi innovaatioiden rinnalla myös 
perinteistä yksinkertaista rivitalomallia. Kramer Ho-
mesin asunnot muistuttivat sekä näitä että Munkki-
niemi-Haagan pienimpiä asuntomalleja325. Kramer 
Homesin talojen sisätilojen järjestelyt olivat selkeän 
yksinkertaisia. Ne noudattelivat nykyisinkin käy-
tössä olevaa rivitaloasunnon perustyyppiä: keittiö ja 
olohuone alakerrassa, makuuhuoneet ja kylpyhuone 
yläkerrassa. Yksikerroksisessa versiossa makuuhuo-
neet olivat omana ryhmänään keittiön ja olohuoneen 
vieressä. Talot olivat yksi- tai kaksikerroksisia, asun-
tojen koko vaihteli kahden huoneen ja keittiön asun-
noista neljän huoneen ja keittiön asuntoihin. 

Eri aikoina suunniteltujen asuntojen tilallisen sy-
vyyden vertailu osoittaa, että Saarinen käytti sa-
mankaltaista asuntosuunnittelutypologiaa kaikissa 
tarkastelluissa kohteissa (ks. liitteiden kaaviot, joi-
den rakenneajatus on velkaa Thomas Markusin tila-
syvyystarkasteluille326). Makuuhuoneiden lukumäärä 
vaihteli, mutta tilallinen syvyys asuntovaihtoehdoissa 
oli lähes sama. Kun otetaan huomioon suunnittelu-
tehtävän lähtökohdat, asumiseen tavallisesti vaaditut 
tilat ja rivitalon periaatteen, ei mahdollisia tilajärjes-
telyjä ole ääretön määrä. Jos asunnot asetetaan riviin 
ja ikkunaseinää on vain kaksi seinää neljästä, järkevä 
tilankäyttö sanelee lopputuloksia. Tilasyvyyskaaviot 
näyttävät kaaviotasolla sen, mikä selviää asuntopoh-
jiakin tutkimalla: sama asuntosuunnittelun perustyyp-
pi on ollut käytössä kaikissa kolmessa tapauksessa. 
Mitä isompi asunto on, sitä suurempi on makuu- tai 
vierashuoneita (tai työhuoneita) kuvaava rypäs, mutta 
kaavion perusrakenne on pysynyt samana.  

Yksityiskohdat kokonaisuudessa

Saarisen arkkitehtuurissa voi seurata ornamenttien 
esiintymistä kansallisromantiikan eläinhahmoista 
Amerikan ajan töihin, joissa rakennusten ornamen-
tiikka pelkistyi lopulta eri materiaaleissa ja mittakaa-
voissa sovellettuihin abstrakteihin viivasommitel-
miin. Kirjoituksissaan Saarinen kehotti ratkaisemaan 
suunnitteluongelmat rehellisesti ja yksinkertaisesti. 
Näin syntyisi ajalle sopivaa ornamentiikkaa.327 Cran-
brookin rakentamisen yhteydessä Saarinen suorastaan 
kehotti välttämään “kaikkia tyhjiä dekoratsioneja”328. 

Saarinen hallitsi monen mittakaavan suunnittelua 
tekstiileistä ja esineistä kaupunkeihin. Hän suunnit-
teli itsekin tekstiilejä rakennuksiinsa, mutta lisäksi 
yhteistyö tekstiilitaiteilijavaimonsa Lojan kanssa oli 
tiivistä329. Yhteistyöllä oli vaikutusta suunnittelutyön 
laajaan mittakaavavariointiin ja eri mittakaavatasojen 
hallitsemiseen. Mittakaavavariointi näkyi Saaristen 
Cranbrookin kodissa. Yhteistyön tuloksena syntynyt-
tä interiööriä on luonnehdittu harmonisen yhtenäi-
seksi.330 Suunnitelmissa on nähty mittakaavatasojen 
vuorovaikutusta: muun muassa Gregory Wittkopp on 
huomannut tekstiilien geometristen kuvioiden muis-
tuttavan kampusalueen detaljeja, tiilipintaisia auki-
oita ja polkuja.331 Saman asian on havainnut Anna-
Lisa Amberg.  Saarisen viimeisten vuosikymmenten 
suunnitelmissa toistui ortogonaaliviivastoaihe; toisi-
aan suorissa kulmissa leikkaavat viivat muodostavat 
vaihtelevia kuvioita. Kuvioita esiintyi eri mittakaa-
voissa, tekstiileissä, huonekaluissa ja arkkitehtuurin 
ornamentiikassa. Ambergin mukaan viiva-aiheen 
toisto uusissa kohteissa ja materiaaleissa oli koko-
naistaideteoksen idean mukaista. Hän on arvellut, että 
Saaristen tekstiilien ja huonekalujen suorakulmaisten 
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aiheiden alkuperä voi löytyä Cranbrookin rakennus-
ten ulkoseinien ja käytävälaatoituksen tiilistä.332 

Suorakulmaisia viivastokuvioita oli tekstiilien ja 
huonekalujen lisäksi usein myös Saarisen arkkiteh-
tuurissa koristeaiheena, esimerkiksi Cranbrookin tai-
demuseon ja kirjaston välisen katoksen alapinnassa. 
Samaa aihetta on työstetty suunnitteluvaiheessakin 
eri mittakaavoja vaihdellen. Eliel Saarisen Edmund-
son Memorial Museumin perspektiiviluonnoksessa 
(Inside Court with Pool) vuodelta 1944 näkyy myös 
ortogonaalinen viivaverkosto. Siinä kevyesti piirretty 
suorakulmainen verkko on kuin paperin tekstuuria, 
mutta kuvio elävöittää samalla rakennuksen seinää 
(ja kuvaa sen pintamateriaalia) sekä toistuu pienen-
nettynä ikkunan puitteissa. Jälkimmäisen heijastus 
veteen vielä monistaa kuvion333. Albert Christ-Janerin 
teoksessa Saarinen kertoi monen kysyneen koriste-
kuvioiden tarkoitusta ja vastasi niiden olevan pelk-
kiä abstraktioita.334 Vastaus ei kerro abstraktioiden 
taustasta. Saariselle ornamentit eivät olleet irrallisia 
dekoraatioita, vaan “the spirit of man in an abstract 
form”. Niihin sulautui uusia ajatuksia ja malleja, jot-
ka kertoivat ihmisenä olemisesta. Niissä oli sisältöä 
ja niiden muodon avulla tuotiin tunne näkyväksi.335

On yksinkertaista supistaa ortogonaalikuviot seinien 
rakenneyksiköiden ulkoisen hahmon monistuksek-
si muihin materiaaleihin. Kuvioiden tulkinnan voi 
laajentaa – Saarisen ornamenttikirjoituksen henges-
sä – ympäristön kokemiseen. Lähtökohdan tälle tul-
kinnalle antaa Eliel ja Loja Saarisen suunnittelema, 
Cranbrookin asemapiirrosta kuvaava seinävaate336. 
Siinä tekstiilin suorakulmainen, loimen ja kudelan-
gan muodostama rakenne toistuu kuvioinnissa, joka 
sulautuu kampusalueen tiestöä ja polkuja kuvaaviin 
raitoihin.  Kun seinävaatetta vertaa Saarisen Cran-
brookin alueesta tekemiin asemapiirroksiin, huomaa 
näiden pääasiassa suorakulmaisten viivojen toistuvan 
jälleen. Ne kulkevat katujen ja käytävien keskellä 
jakamassa aluetta symmetrisiin osiin tai ilmaisevat 
näkymän suuntaa – tai molempia yhtä aikaa. Välil-
lä viivat taittuvat, symmetria rikkoutuu ja näkymä 
päättyy kohteeseen. Viivoihin tulee liikettä, ne ovat-
kin vektoreita. Ne eivät ole piirroksissa vain staatti-
sia symmetria-akselien osia, vaan ne liittyvät mieli-
kuvaan valmiista ympäristöstä, joka on koettavissa 
vain liikkumalla siinä. Liikkeen myötä kaksiulottei-
nen kuva alkaa saada kolmiulotteisen kuvan piirtei-
tä; vektorien suuntaa seuraava katsoja kävelee mie-
lessään aidossa ympäristössä, toteaa kuvan antamat 
viitteet reitin rajauksista ja mahdollisista näkymistä. 
Viivoissa näkyy mittakaavatasojen läpi kulkeva tee-
ma, joka kuvaa kokonaisuuden ymmärtämistä kaikki 
tasot yhdistäväksi prosessiksi. Samalla niiden voi tul-
kita kertovan – voimakkaasti abstrahoituna – ihmisen 
ympäristökokemuksesta, kulkemisesta ja valinnoista. 
Pieni mittakaava laajenee sisältämään myös suuren. 
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IV KAUPUNKISUUNNITTELIJAN PEDAGOGINEN  
 ROOLI

ARKKITEHTI OPETTAJANA 

Eliel Saarinen tuli pilvenpiirtäjäehdotuksensa myötä 
tunnetuksi Yhdysvalloissa rakennussuunnittelijana, 
mutta hänen ensimmäiset Amerikan ajan suunnitel-
mansa olivat kaupungin keskusta-alueiden uudelleen-
järjestelyn ehdotuksia. Opetustoimessaan Saarinen 
niin ikään korosti kaupunkisuunnittelua. Hän opetti 
Cranbrookin taideakatemiassa yhdyskuntasuunnitte-
lua lähes kaksi vuosikymmentä2. Ennen Cranbrookin 
aikaa Saarinen oli jo ollut University of Michiganis-
sa vierailevana professorina parin lukukauden ajan3. 
Opetustyö oli olennainen osa hänen arkkitehdin toi-

menkuvaansa ja ansaitsee maininnan aktiivisen ra-
kennus- ja kaupunkisuunnittelijan roolien rinnalla. 

Saarisen pedagogiset ajatukset kypsyivät vuosikym-
menten kuluessa vuonna 1925 kirjoitetusta käsikir-
joituksesta vuonna 1948 julkaistuun Search for Form 
-teokseen. Vertaamalla tekstejä sekä käytännön ope-
tustyöhön että toimeksiantoihin voi seurata opetuksen 
kytkeytymistä suunnittelijan rooliin. Mittakaavataso-
jen vuorovaikutusta korostava suunnitteluasenne nä-
kyi myös opetuksessa. 

Suunnitelma arkkitehtikouluksi

Vuonna 1924 George Booth oli pyytänyt Saariselta 
apua taideakatemian suunnittelussa.4 Saarinen sai 
seuraavana vuonna valmiiksi käsikirjoituksen, joka 
sekä kiteytti hänen omia ajatuksiaan annetusta tehtä-
västä että heijasteli toimeksiantajan George Boothin 
kanssa käytyjen keskustelujen antia. Cranbrookin 
alkuvaiheita tutkinut Diana Balmori on todennut 
Boothin kirjoittaneen Cranbrookin opinto-ohjelman5, 
mutta on todennäköistä, että Booth ja Saarinen sai-
vat yhteisissä keskusteluissa vaikutteita toisiltaan.  
George Boothin perusajatuksena oli usko ympäristön 
merkitykseen taiteellisen ymmärryksen kehittymi-
sessä. Saarisen on arveltu vaikuttaneen Boothin ark-
kitehtuurikäsitykseen ja sitäkin kautta Cranbrookin 
akatemian rakennusten ilmiasuun6. Mark Coir puo-
lestaan on korostanut Boothin vaikutusta Saarisen 
arkkitehtuuriin.7 Marsha Miro on kuvannut yhteistyö-
tä molemmin puolin hedelmälliseksi, arvellen Saari-
sen olleen se, joka vei Boothin arts & crafts -vaikut-
teiset ideat kohti 1900-luvun modernia muotokieltä8. 
On myös pidetty todennäköisenä, että Eliel Saari-
sella oli omia ajatuksia opetuksesta (ja jopa koulun 
perustamishaaveita) jo ennen tutustumistaan George 
Boothiin.9 Jos opetusajatukset olivat heränneet vas-

ta Boothin kanssa käydyissä keskusteluissa, Saarisen 
vuoden 1925 käsikirjoitus on lyhyessä ajassa laadi-
tuksi suunnitelmaksi varsin perusteellinen. 

Saarisen käsikirjoitus jakaantui kahteenkymmeneen-
kahdeksaan erilliseen otsikoituun lukuun. Luvut nou-
dattelivat löyhästi kolmea teemaa: ensin Saarinen 
pohti arkkitehtuurin olemusta, sitten arkkitehtuurin 
opetuksen yleisiä tavoitteita, ja lopuksi hän hahmot-
teli Cranbrookin taidekoulun organisaatiota. Ensim-
mäiseksi käsitelty teema siirtyi myöhemmin kirjaan 
Search for Form, jonka varhaisena versiona käsikir-
joitusta voi pitää10. Käsikirjoituksessa Saarinen kir-
joitti ylevästi tutkivansa arkkitehtuurin sielua, mutta 
huomautti samalla, ettei kyseessä ollut filosofinen tai 
tieteellinen analyysi. Suunnittelijalla oli perustanaan 
käytäntö, ei teoria. 

Käsikirjoituksessaan Saarinen kuvaili akatemian 
oppiaineita jakaen opetuksen neljään ryhmään: ark-
kitehtuuri, kuvanveisto (mm. arkkitehtoninen kuvan-
veisto), maalaus (mm. seinämaalaus), taidekäsityö 
(artcraft) ja maisemapuutarhanhoito (landscape gar-
dening).11 Oppiaineet painottuivat arkkitehtuurin ja 

In addition to giving true statements about the past, historians give in-
terpretations. Even if we had a perfect account of the past, the task of 
interpretation would remain to be done. These tasks are inseparable, for 
even a chronicler is making an interpretation.

Arthur C. Danto 1
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rakentamisen suuntaan. Tässä tuli ilmi Cranbrookin 
ajatus yhteisöstä, jonka rakentumiseen myös oppilaat 
osallistuisivat. Arkkitehtuurin oppiaineen kohdalla 
näkyi kokonaisvaltainen ote suuresta mittakaavasta 
pieneen: kaupungista siirryttiin taloihin ja yksittäisen 
huoneen järjestämiseen12. Alkuvaiheessa Cranbroo-
kin alueen suunnittelussa oli myös mukana maise-
masuunnittelijoita, sillä maisemaa pidettiin tärkeässä 
asemassa arts & crafts -liikkeessä.13

Arkkitehtuurin opetuksesta
Käsikirjoitus tuo havainnollisesti esiin Saarisen aja-
tukset arkkitehtuuripedagogina. Arkkitehtuuriope-
tustekstit liittyivät optimistiseen kehitysuskoon14.  
Arkkitehtien opetuksesta oli tietysti aloitettava: jos 
ammattilaisten opetus oli hoidettu huonosti, ei voinut 
odottaa muun väestön arkkitehtuuriymmärryksen ole-
van kovin korkealla.15 

Opetuskatsaus alkoi historiallisella yhteenvedolla, sen 
lisäksi Saarinen oli perehtynyt arkkitehtuurin opetuk-
seen Euroopan arkkitehtikouluissa.  Suunnittelun pe-
rinteistä kirjoittaessaan Saarinen totesi suunnittelun 
siirtyneen paperille, ja suora kosketus materiaaliin 
oli kadotettu. Muutoksessa piili pinnallisuuden vaa-
ra. Tekstissä kuvailtiin sekä traditiotietoista että niin 
sanottua modernia opetusta, jotka Saarisen mukaan 
olivat molemmat käytössä 1920-luvun arkkitehtuu-
riopetuksessa. Saarinen viittasi arkkitehtuuriopetuk-
sen ajankohtaiseen taisteluun konservatiivisen, suh-
dejärjestelmiin perustuvan klassistisen suuntauksen 
ja uutta etsivän, edistyksellisen “modernin” suunta-
uksen välillä. Hän kuitenkin ymmärsi molempia. Saa-
risen mukaan antiikin järjestelmien opiskelun alkaes-
sa oppilaalla tulisi olla arkkitehtuurin perusperiaatteet 
takanaan, muuten opiskelu voisi johtaa pinnalliseen 
ulkoa oppimiseen. “Modernia” tai ajanmukaista ope-
tusta oli myös arvioitava kriittisesti. Modernin vasta 
kehittyessä oli hyvä suhtautua varauksella sen esi-
merkin voimaan, vaikka vielä kehittymässä olevaan 
liittyvä etsimisen henki oli tärkeää suunnitteluproses-
sin oppimiselle. Modernin arkkitehtuurin – tai moder-
nismin, kuten Saarinen ensin kirjoitti – esikuvallisuus 
opetuksessa sisälsi kuitenkin vaaroja. Yksi näistä oli 
luovien yksilöiden ympärille syntyvät koulukunnat, 
joissa alkuperäiset motiivit saattoivat unohtua kopi-
oinnin myötä. Saman ongelman Saarinen oli nähnyt 
myös traditioon perustuvassa opetuksessa. Olennaista 
ei siis ollut se, minkä systeemin avulla tai mitä ope-
tettiin, vaan se miten opetettiin. Ymmärtäminen oli 
tärkeintä.16

Millainen opiskelijan tuli olla?  
Eliel Saarinen oli sitä mieltä, että arkkitehdin am-
matti oli kutsumusammatti – tai ainakin sen olisi 
pitänyt olla. Kaikilla alalla toimivilla ei ollut edel-

lytyksiä siinä toimimiseen; tarvittiin muutakin kuin 
piirustustaitoa. Saarinen puolusti pääsykokeita, joissa 
edellytykset testattaisiin, sen sijaan että alalle pääsi 
helposti, ja sitten jouduttiin käyttämään piirustusten 
hyväksymismenettelyjä. Saarisen mukaan tällainen 
poissulkemiseen perustuva varmistus ei ollut hyvän 
arkkitehtuurin luomiseen paras tapa.  Rumuuden 
kieltämisellä ei saatu aikaan taidetta.17

Millainen opettajan tuli olla?  
Omaan esimerkkiinsä perustuen Saarinen arveli sii-
tä olevan hyötyä, että opettaja oli oman praktiikan 
omaava arkkitehti. Opettaja sai töistään inspiraatiota 
ja opetuksessa käytettäviä esimerkkejä.18 Opettajan 
tehtävä oli opetuksellaan auttaa oppilaita kehittämään 
yksilöllistä ilmaisua. Opetusta kuvaavassa osiossa 
Saarinen antoi yksityiskohtaisia ohjeita. Kolmiulot-
teisen ajattelun oppiminen oli tärkeää. Arkkitehdin 
tuli kaksiulotteisista kuvista hahmottaa kolmiulottei-
nen rakennus; esimerkiksi pohjapiirrosta katsoessa 
oli kuljettava huoneesta toiseen. Leikkauksesta oli 
nähtävä tila molemmin puolin leikattua pintaa, jul-
kisivukuvasta oli osattava nähdä rakennus julkisivun 
takana, ja julkisivut oli osattava yhdistää toisiinsa. 
Kaiken kaikkiaan suunnitteluongelma oli opittava nä-
kemään ja ratkaisemaan kokonaisuutena.19

Saarisen opetuksessa käyttämät pienoismallit olivat 
herättäneet huomiota jo University of Michiganin 
opetuksen aikana lukuvuonna 1923–192420. Saarinen 
halusi kannustaa opiskelijoita nimenomaan työmallin 
käyttöön. Malli opetti tila-ajattelua eikä antanut sijaa 
liialliselle detaljoinnille turhan aikaisessa vaiheessa. 
Saarisen mukaan tila-ajattelu olisi myöhemmin mah-
dollista ilman malliakin, kunhan sitä oli ensin mallin 
kanssa harjoitellut.21 Arkkitehtonisen muodonannon 
yhtenä lähtökohtana Saarinen piti rakennetta. Koska 
suunnittelu tapahtui paperilla eikä työmaalla kuten 
aikoinaan, oli vaarana rakennetietoisuuden ja materi-
aalituntemuksen katoaminen. Rakennetietoisuudessa 
oli kyse rakenteellisten periaatteiden ymmärtämises-
tä, ei laskelmista.22 

Harjoitustöiden Saarinen toivoi olevan todellisia pro-
jekteja. Jos ne eivät olleet tiettyyn paikkaan sidottuja, 
vaan yleisluontoisia tehtäviä, niistä puuttuivat elämä 
ja sen haasteet. Todellisuudessa rakennusta ei voi-
nut erottaa ympäristöstään. Ympäristön lähtökohtien 
analysointi oli olennainen osa suunnittelutehtävää. 
Oli lyhytnäköistä suhtautua ympäristön tutkimiseen 
kuin se olisi suunnittelun rajoite, joka voisi estää 
suunnittelualueen vapaata käyttöä. Itseään kunnioit-
tava arkkitehti ei voisi suunnitella rakennuksia kuin 
siirrettäviä objekteja. Saarinen korosti vielä, että ym-
päristön harmonia ei tarkoittanut yhtenäistä tyyliä tai 
materiaaleja, vaan massojen, muodon ja värien hyvää 
rytmiikkaa sekä individualismin alisteista asemaa ko-
konaisuuteen nähden.23
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Kaupunkisuunnittelusta
Paikkaan sidotusta rakentamisesta Saarinen siirtyi 
kuvaamaan kaupunkisuunnittelun opetusta. Kaupun-
kien suunnittelu24 oli Saarisen mukaan arkkitehtuurin 
korkein aste, se oli arkkitehtonista sinfoniaa. Kau-
punkisuunnittelija oli kuin säveltäjä ja kapellimestari. 
Kaupunkisuunnittelun olisi pitänyt kuulua jokaisen 
arkkitehdin opetusohjelmaan, sillä rakennuksia kau-
punkiin suunnittelevan arkkitehdinkin oli tunnettava 
kaupunkien rakentumisen ja suunnittelun periaatteet. 
Käsikirjoituksen tekstissä arkkitehdin rooli kapelli-
mestarivertauksineen kuulostaa ylevältä ja arkkiteh-
din asema keskeiseltä suunnittelun monivaiheisessa 
prosessissa. Teksti on kuitenkin nähtävä arkkitehtien 
opetustarvekeskustelun taustaa vasten, eikä kuvauk-
sena kaupunkisuunnittelun toimijoiden roolituksesta. 
Saarinen kritisoi arkkitehtikoulujen vallitsevaa käy-
täntöä, jossa kaupunkisuunnittelu oli usein tarjolla 
vapaaehtoisena kurssina. Tällöin kurssilla ei ollut 
sen kaipaamaa asemaa eikä sen tärkeyttä ymmärretty. 
Seurauksena kouluista valmistui arkkitehteja, jotka 
eivät ymmärtäneet asemaansa kaupunkisuunnittelun 
sinfonian soittajina; he saattoivat osata oman osuu-
tensa, mutta eivät osanneet hahmottaa kokonaisuut-
ta.25

Suunnitteluprosessista
Suunnitteluprosessista puhuessaan Saarinen korosti 
henkilökohtaista otetta ongelmien käsittelyssä. Jokai-
sella oli oma tapansa jäsentää ongelman eri tekijöitä. 
Muoto syntyi lopulta loogisesti jäsentelyn kautta.26 
Saarinen korosti yksilöllistä suunnitteluotetta myös 
kuvaillessaan tapaamistaan Louis Sullivanin kanssa. 
Herrat olivat keskustelleet suunnittelun perusteista, 
ja Sullivan oli lopulta todennut kuvailemansa suun-
nittelutavan olevan ainoa oikea – mutta vain hänelle 

itselleen.27 Tekstistä tulee ilmi Saarisen intohimoinen 
suhtautuminen omaan ammattiinsa. Eliel Saarinen 
käytti kirjoittaessaan lähes uskonnollista kieltä; hän 
kirjoitti arkkitehtuurin etiikasta ja totuuksista, jotka 
oli omaksuttava syvemmällä kuin pelkällä ymmärtä-
misen tasolla. Tieto ei ollut tarpeeksi, tarvittiin rak-
kaus arkkitehtuuriin ja palava halu uhrata elämäntyö 
sille. Luovat ratkaisut vaativat paljon työtä, sopivia 
ja helppoja ratkaisuja etsimällä ei syntynyt todellista 
arkkitehtuuria. Arkkitehdin tehtävä oli haastava.28

Arkkitehdin ammatti
Arkkitehdin ammattiin kypsyttiin monipolvisen pro-
sessin myötä. Saarisen kuvauksessa vuonna 1925 nä-
kyi jo Cranbrookin koulun henki. Saarisen mukaan 
tulevan arkkitehdin tuli saada valmistavaa opetusta jo 
kouluiässä, jotta muototaju kehittyisi. Arkkitehtuuri-
koulun tehtävä oli sitten antaa eväitä opiskelijan es-
teettisen, teoreettisen, taloudellisen ja teknisen tiedon 
kehittämiseen. Toimistoissa opittiin käytännön sovel-
lukset. Matkustamistakaan ei saanut unohtaa: raken-
nushistorian saavutusten näkeminen paikan päällä ja 
muiden maiden nykyarkkitehtuurikohteiden vertailu 
kuuluivat arkkitehdin yleissivistykseen. Arkkiteh-
ti tarvitsi tietoa niin sivilisaatioista, elämäntavoista, 
kulttuureista, runoudesta, filosofiasta kuin oman ai-
kansa tieteestä ja keksinnöistäkin. Oli hyvä kulkea 
kaikki aistit valppaina – kaikkea saattoi käyttää ark-
kitehtonisen mielikuvituksen raaka-aineena.29

Saarisen kuvaus arkkitehtiopinnoista oli kronologi-
sesti eri vaiheiden kautta etenevä prosessi. Käytännön 
opetus toimistoissa oli Saarisen mielestä kuitenkin 
muita vaiheita tärkeämpi. Hän piti arvossa perinteistä 
mestari-oppipoika-järjestelmää ja uskoi, että arkki-
tehdiksi oli mahdollista tulla ilman kouluakin. Hyvä 
tapa opettaa olisi sellainen, jossa koulutukseen yhdis-

(49,50) Academy Way, Cranbrook (kesäkuu 2006). 
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tettäisiin toimistotyötä, eli opetus lähenisi mestari-op-
pipoika-järjestelmää. Opettaja olisi siis suunnitteleva 
arkkitehti, ja opetus tapahtuisi oikeiden työprojektien 
avulla. Arkkitehtikoulu tulisi näin tunnetuksi paikka-
na, jonne ulkopuoliset tahot saattoivat ottaa yhteyttä 
kaivatessaan vastauksia arkkitehtuuriin tai taidealaan 
liittyviin ongelmiin.30 Saarisen aikana Cranbrookin 
arkkitehtuuriopetuksessa toimittiin juuri näin. Oman 
arkkitehtipraktiikan yhdistäminen opetukseen tuot-
ti hyviä tuloksia, mutta sitä myös kritisoitiin. Rajan 

vetäminen opetuksen ja toimistotyön välille ei ollut 
Saarisen hahmottelemassa opetustavassa oleellista, 
mutta koulun organisaatiossa nähtiin rajanveto lopul-
ta tarpeelliseksi.31 Saarinen puolusti myöhemminkin 
painokkaasti tutkimuksen ja työnteon yhdistämistä 
opetuksessa. Opettajan piti hänen mielestään tuntea 
suunnittelun kenttä itse, pelkät teoriat ja kaavat eivät 
auttaneet. Cranbrookin opetushenkilökunnan valin-
nassakin oli pidetty tärkeämpänä hakijan luovaa ky-
kyä kuin varsinaisia opetustaitoja32. 

Opetus Cranbrookissa

Näkemys opetusohjelmasta
Opetus alkoi Cranbrookin taideakatemiassa vähitel-
len. Virallisesti akatemia perustettiin syksyllä 193233. 
Vuonna 1931 Teksasissa AIA:n kokouksen yhteydessä 
pitämässään puheessa Saarinen oli jo kertonut Cran-
brookin opetuksesta ja tuonut esille käsikirjoituksessa 
esittämiään periaatteita. Hän tähdensi koulun roolia 
luovan taiteen työpaikkana. Saarinen oli sitä mieltä, 
että luovaa taidetta ei itse asiassa voinut opettaa, jo-
kainen oli siinä suhteessa oma opettajansa. Yhteen 
kokoontuvat taiteilijat kuitenkin saivat inspiraatiota 
toisiltaan. Cranbrookin filosofiaan kuului lasten tuo-
minen taiteen ääreen jo varhain, sillä mitä aiemmin 
lapsi pääsi kosketuksiin taiteen kanssa, sitä suurem-
pi vaikutus sillä olisi hänen myöhemmälle kehityk-
selleen.34 Lahjakkaimmat ja taideorientoineimmat 
opiskelijat todennäköisesti jatkaisivat Cranbrookissa 
akatemia-opetukseen saakka, mutta yleinen taidekas-
vatus oli kuitenkin Cranbrookin perusideoita. Taide 
ei ollut lahjakkaiden erikoisoikeus. Syystäkin Cran-
brookin porttiin oli kaiverrettu sanat: “a life without 
beauty is only half lived”. Saarisen mukaan arkkiteh-
tuurille olisi eduksi, jos kaikki ihmiset ymmärtäisivät 

arkkitehtuuria. Opettaminen onnistui parhaiten arkki-
tehtuurin avulla.35

Teksasissa pitämänsä puheen “My Point of View 
of Our Contemporary Architecture” toisessa osassa 
Saarinen selosti arkkitehtuurinäkemystään. Hän näki 
suunnittelussa tarpeelliseksi sekä edistyksellisyyden 
että konservatiivisuuden. Jälkimmäistäkin tarvittiin 
edellisen ylilyöntien tarkistajaksi. Mikään ei pysynyt 
samana, arkkitehtuurinkin oli muututtava. Saarisen 
mukaan revolution-evolution -vastakkainasettelu oli 
turhaa, sillä “revolution is only evolution with more 
speed”.36 Saarisen tekstiä lukiessa ei voi välttyä ver-
taamasta vaatimusta ajanmukaisuuden noudattami-
sesta hänen omaan uraansa, jossa kansallisromantti-
sesta alkuvaiheesta päädyttiin lopulta suoraviivaiseen 
ja detaljeiltaan vähäeleiseen arkkitehtuuriin. Saarisen 
kirjoituksista välittyy tietoisuus jatkuvan muutoksen 
ja etsinnän tarpeesta, joka on modernin luonnetta ym-
märtävä asenne. Omasta ajastaan puhuessaan Saari-
nen korosti kansainvälisyyttä, koneaikakauden hen-
keä, tieteen esille tuomaa kokonaisuuksien tajua37. 

(51,52) Saarinen House (kesäkuu 2006). 
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Muutos kuvasi uutta aikaa; uusia materiaaleja ja me-
netelmiä keksittiin joka päivä. Saarisen mukaan ajan 
vaatiman uuden tyylin luomisessa tarvittiin intuitiota 
ja sellaisia arkkitehteja, jotka herkimmin oivalsivat 
ajan hengen luonteen.38

Kauneuden ja käytännöllisyyden yhdistelmästä 
Saarinen totesi: “a building has to be practical to 
be able to be beautiful”. Käytännöllisyys ja kauneus 
kohtasivat Saarisen puutarha-aiheisessa rinnastukses-
sa: käytännöllisinkin ihminen saattoi istuttaa ruusuja 
puutarhaansa, vaikka kaalit olisivat käytännöllisem-
piä. Tällainen rinnastus vitruviaanisessa hengessä 
liittyi keskusteluun, jota arkkitehtuuripiireissä tuol-
loin käytiin. Oli korostettu käytännöllisyyttä kaiken 
muun kustannuksella, ja Saarinen oli tästä eri mieltä. 
Luontoon vedottiin arkkitehtuurin perusteiden lähtee-
nä ja funktion määrittäjänä.39 Puheen tekstin joukosta 
löytyy Saariselle tyypillinen lause, jollaisia hän käytti 
myös toisessa mittakaavassa, kaupunkiseudusta pu-
huessaan: “the whole is a logical organism”.40

Puheen loppuosassa oli lyhyt Architectural Education 
-osuus. Saarinen huomautti vaatimattomasti, että hä-
nen opetuskokemuksensa oli toistaiseksi rajoittunut 
lähinnä itsensä opettamiseen41. Hänellä oli siitä huoli-
matta selkeitä ajatuksia opetuksen järjestämisestä, tai 
pikemminkin siitä mitä ei pitäisi tehdä.  Opetuksessa 
noudatettavat periaatteet hän kokosi kieltosäännöik-
si:42

1. Älä tapa intuitiota teorioilla.

2. Älä opeta suhdeteorioita.

3. Älä opeta väriteorioita.

4. Älä opeta antiikin Kreikan muotokieltä ennen 
kuin opiskelijat ymmärtävät oman aikansa 
muotokieltä.

5. Älä opeta tyyliä suunnittelun yhteydessä. Vain 
ajanmukainen tyyli on tähän sovelias – ja sitä ei 
vielä ole. 

Saarisen mukaan teorioita ei kannattanut opettaa, sil-
lä teorioihin perustuva taide oli kuollutta. Suhdeteori-
oista ei ollut sen enempää hyötyä kuin väriteorioista-
kaan. Oman ajan muotokielen tuntemus oli Saarisen 
mielestä niin tärkeää, että ennen kuin oppilas tunsi 
sen, ei missään nimessä kannattanut opettaa kreik-
kalaista muotokieltä – eihän latinaakaan opetettu en-
nen äidinkieltä.  Samoja asioita Saarinen oli tuonut 
esiin jo Cranbrookin opetusta käsittelevässä käsikir-
joituksessaan muutamaa vuotta aiemmin. Puheessa 
kiteytetyt ohjeet on nähtävä Saarisen omaa taustaa 
vasten, ne kumpusivat siitä opetuksesta, jonka hän 
itse sai aikanaan. Tuolloin klassillinen muotokieli oli 

hallittava. Teorioitakin Saarinen oli saanut kuulla.  
Muistellessaan myöhemmin oppivuosiaan Saarinen 
oli kriittinen43. Muistelmista välittyi opiskeluaikojen 
uuden etsintä ja arkkitehtuurissa 1800- ja 1900-luvun 
vaihteessa nähty muutos. 

Todellisia projekteja
Syksyllä 1931 alkoi ensimmäinen post graduate 
-vuosi Cranbrookin arkkitehtikoulussa Eliel Saari-
sen ohjauksessa. Arkkitehdin tutkinto ei ollut välttä-
mätön sisäänpääsykriteeri, hakija sai olla piirtäjäkin, 
jos osoitti suunnittelijan kykynsä. Lukuvuosi ei ollut 
sidottu kalenterikuukausiin, vaan sen sai aloittaa mil-
loin oppilas halusi.44 Opetus oli vapaamuotoista, opis-
kelijalle annettiin sekä vapauksia että vastuuta. Cran-
brookin opetuksesta muistettiin usein mainita, että 
siellä arkkitehtuuri ja urban planning kulkivat käsi 
kädessä.45 Lehdissä julkaistuissa esittelyartikkeleissa 
liitettiin fyysinen ympäristö Cranbrookin opetukseen 
niin kiinteästi, että oli vaikea erottaa niitä toisistaan.46 

Arkkitehtuurin opetusta antavien koulujen välillä oli 
ajatusten vaihtoa ja opetustavoista eri puolilla maata 
oltiin tietoisia,47 mutta Cranbrookin taideakatemian 
opetus poikkesi muista arkkitehtikouluista. Cran-
brookissa ei esitetty keskenään kilpailevia ratkaisuja, 
vaan kukin opiskelija työskenteli oman ongelmansa 
parissa48. Saarinen korosti arkkitehtuurin opetuksessa 
todellisen suunnittelukohteen valintaa. Kohteena oli 
usein koko kaupunki, mutta mittakaava oli oppilaan 
valittavissa. Kohde saattoi olla esimerkiksi teollisuus-
laitos ja siihen liittyvä asuinalue. Tätä opetustapaa 
kuvattiin muun muassa Cranbrookista Memphisin 
(Tennessee) kaupungille lähetetyssä kirjeessä vuonna 
193749. Saarinen ehdotti niin sanottua Flintin mallia 
Memphisin kaavoitukseen. Se tarkoitti sitä, että kaksi 
opiskelijaa työskentelisi kokopäivätoimisesti suun-
nitteluongelman kimpussa. Parasta olisi Saarisen mu-
kaan, jos kaupungin perustama komitea voisi antaa 
stipendin kahdelle paikalliselle opiskelijalle, jotka 
sitten työskentelisivät Cranbrookissa Saarisen johdol-
la. Olisi eduksi, että tekijät tunsivat jo alueen.50

Esimerkkinä pidetty Flintin kaupunki Michiganissa 
oli Edmund Baconin harjoitustyön kohteena 1930-lu-
vulla51. Cranbrookin arkistossa on tallessa useita ana-
lyysivaiheen piirroksia ja valokuvia, jotka kertovat 
opiskelijoiden paneutumisesta alueen inventointiin. 
Suunnitelmat olivat etupäässä desentralisaatioaja-
tuksen mukaisia seudullisia tutkielmia, ja erityisesti 
liikennekysymyksiin kiinnitettiin huomiota. Ajan-
kohdan suunnittelutrendien vaikutus näkyi: ruutukaa-
vakortteleista oli luovuttu, tilalle esitettiin vihervyö-
hykkein erotettuja loivasti polveilevia pussikatuja. 
Saarisen desentralisaatioajatusten lisäksi suunnitel-
missa näkyi neighborhood-konseptin vaikutus52. 
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Madeline Cohen on kirjoittanut Flintin suunnittelun 
vaiheista Edmund Baconia koskevassa väitöskirjas-
saan. Siinä kuvataan, kuinka Eliel Saarinen sai ke-
väällä 1936 konsulttipyynnön Cranbrookiin. Kyse 
oli Flintin kaupungin liikennetutkimuksesta, jonka 
selvitystyön koordinaattoriksi Saarisen valitsi Baco-
nin.  Virallisesti työ oli Eliel Saarisen vastuulla. Ba-
conin kuvaus työn tehtävänannosta kertoo Saarisen 
luottamuksesta oppilaidensa kykyihin. Opettaja oli 
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana joka käänteessä 
tuonut esille ajatuksiaan kaupunkisuunnittelun perus-
teista, ja kun hän katsoi oppilaansa olevan valmis, 
hän työnsi tämän pesästä, kuten Bacon asiaa kuvaili. 
Liikennetutkimus julkaistiin lokakuussa 193753. Lii-
kenteen tutkimisen lisäksi raportissa kuvattiin histo-
riallista ja filosofista taustaa ja esitettiin toteutuksen 
suuntaviivoja. Teemat olivat liikenne, maankäyttö ja 
asuminen. Saarisen kaupunkisuunnitteluajatukset nä-
kyivät Baconin työn taustalla. Tekstissä esimerkiksi 
mainittiin yleinen etu kaupunkisuunnitteluperiaat-
teena, hyvä elämä asukkaille, kaupunkisuunnittelu 
orgaanisena prosessina sekä fyysinen suunnitelma 
välineenä, jonka avulla voitiin käydä dialogia suun-
nitteluprosessin aikana.54  Prosessin dialogiin kuului 
erimielisyyksiäkin. Suunnittelun aikana syntyi kiistaa 
kiinteistömarkkinoiden etujen ja julkisen asuntotuo-
tannon välille, joka nähtiin eurooppalaiseksi tuonti-
tavaraksi. Asiantuntijana suunnittelussa oli mukana 
Catherine Bauer, joka oli tunnettu sosiaalisen asun-
totuotannon puolestapuhuja. Opiskelijat olivat teke-
misissä oikeiden kysymysten parissa ja tekivät töitä 
rinnan asiantuntijoiden kanssa.55

Läheinen Detroitin kaupunki oli suosittu suunnit-
telukohde. Walter Hickeyn Detroit-suunnitelma 
julkaistiin vuonna 1938. Suunnitelma oli sekä kau-
punkialueen yleissuunnitelma että ranta-alueen yksi-
tyiskohtainen suunnitelma. Siinä on nähtävissä viit-
teitä Saarisen vuoden 1924 Detroit-suunnitelmasta: 
porrastettu pilvenpiirtäjä, siihen liittyvä aukio, ran-
tabulevardi ja komea puistokatu. Highway kulkee 
rannassa56. Yleiskuvassa näkyy diagonaalien jäsentä-
mää ruutukaavaa, joka tuo mieleen Burnhamin Chi-
cagon. Hickeyn suunnitelman selostuksessa näkyvät 
Saarisen kaupunkisuunnitteluperiaatteet. Ehdotusta 
pohjustettiin kertomalla kaupunkien jatkuvasta muu-
toksesta ja kolmiulotteisuuden tarpeesta kaupunki-
suunnittelussa. Hickey mainitsi tekstissään myös työ-
paikkojen ja asuntojen läheisyyden sekä liikealueiden 
että tehdasalueiden kohdalla. Loppukommentissaan 
Hickey kertoi, että suunnitelman ei ollut tarkoitus 
olla lopullinen suunnitelma, vaan tarkoitus oli näyttää 
Detroitin asukkaille edessä olevia mahdollisuuksia ja 
kertoa siitä, mitä yhteisellä työllä voitaisiin saada ai-
kaan.57 Kommentissa tuli esiin suunnitelman ideolo-
gisen funktion korostus. Saman kertoi Eliel Saarinen 
Chicago Lake Front -suunnitelmaa selostaessaan: hän 
ei ollut tehnyt suunnitelmaa, joka pitäisi toteuttaa, 

vaan joka voisi olla mahdollinen58. 

Detroitia koskeva työ julkaistiin myös vuonna 1943 
New Pencil Points -lehdessä59. Eliel Saarinen kirjoitti 
johdantosivun, jossa kuvasi suunnitteluperiaatteita, 
mutta työn esitteli opiskelija J. Davidson Stephen. 
Johdannossaan Saarinen korosti suunnittelijan roolia 
visionäärinä, joka oli eri asia kuin profeettana toimi-
minen – tulevaisuuden ennustamisesta ei ollut kyse. 
Tavoitteita oli kaksi: sosiologinen ja teknisesti käy-
tännöllinen. Edelliseen liittyi kaupungin asuttavuus 
ja terve korrelaatio työn ja asumisen välillä. Jälkim-
mäinen viittasi suunnitelman toteutettavuuteen, tu-
levaisuuden muutoksille oli jätettävä tarpeeksi tilaa. 
Kaupungin suunnittelu oli avoin ongelma, jossa suun-
niteltiin pitkän prosessin vaiheittaista etenemistä jat-
kuviin muutoksiin varautuen.60 

American Architect julkaisi syksyllä 1935 monisivui-
sen jutun Cranbrookin opiskelijoiden työskentelyta-
vasta. Sen vaiheita kuvattiin analyysistä synteesiin ja 
lopulta tulevaisuutta luotaavaan fyysiseen projekti-
oon. Analyysivaiheessa tutkittiin kaupungin histori-
aa, nykyisyyttä ja mahdollista tulevaisuutta, kun taas 
synteesivaihe muodostui sosiaalisista, taloudellisista 
ja poliittisista tekijöistä sekä kulttuuritekijöistä. Seu-
dullinen tarkastelu oli tärkeää kaikissa vaiheissa. Sa-
malla korostettiin yksilön merkitystä suunnittelussa. 
Suunnittelussa ei ollut kyse sääntöjen soveltamisesta 
vaan analyyttisesta asenteesta, jonka avulla voitiin 
ohjata kehitystä kohti järjestystä. Järjestyksen tuli 
olla sekä käytännöllistä että esteettistä. Nopeasti kas-
vaneista, ruuhkautuneista suurkaupungeista puuttui 
tuota järjestystä. Tarvittiin itsenäisiä satelliittikau-
punkeja, joiden välillä olisi nopeat liikenneyhteydet. 
Ylipäänsä liikenneverkosto tulisi suunnitella pal-
velemaan erilaisia tarpeita – tarvittiin sekä nopeita 
moottoriteitä että paikallisia yhteyksiä. Itseriittoisia 
rakennuksia artikkelissa moitittiin. Kirjoittaja totesi 
Eliel Saarisen kannattavan jonkinlaista rakentamisen 
kontrollia – mutta ei toki neuvostoliittolaisen mallin 
mukaan. “Reasonable speculation” – mitä se sitten 
olikaan – voitaisiin kuitenkin sallia. Saarisen tavoit-
telema kontrolli oli artikkelin mukaan kokonaisuuden 
hahmottelua ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin va-
rautumista. Jälkimmäiseen kuului olemassa olevien 
kaupunkien reuna-alueiden hankkiminen kaupungin 
omistukseen. Kaupunkisuunnittelu oli jatkuva pro-
sessi. Maakeinottelua Saarisen kerrottiin arvostele-
van “loisspekulaatioksi” (parasitical speculation).61 
Esitettyjen ajatusten taustalla oli Ebenezer Howardin 
kaupunkikritiikki, jonka pohjalta Saarinen oli esittä-
nyt ajatuksia jo Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa. 

Pääsääntöisesti Saarisen opiskelijat Cranbrookissa 
työskentelivät Flintin mallin tapaan, omien koti- tai 
opiskelukaupunkiensa suunnitteluongelmien paris-
sa62. Alueen tunteminen oli hyödyksi, mutta takana 
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oli kauaskantoisempi ajatus suunnittelun jatkumisesta 
projektin jälkeen. Alueelta kotoisin oleva suunnitteli-
ja voisi päätyä jatkamaan kotiseutunsa yhdyskunta-
suunnittelua opintojen päätyttyä. Tällä tavalla uutta 
kaupunkisuunnittelijasukupolvea koulutettiin pitkä-
jänteiseen yhdyskuntasuunnitteluun.63

Saarinen opettajana 
Cranbrookin taideakatemia ei ollut tavallinen yliopis-
to. Siellä annettiin post graduate -opetusta eikä aluksi 
myönnetty lainkaan arvosanoja. Koulun epämuodol-
lisuus ja usean asteen taideopetus eri instituuteissa 
toivat omat haasteensa opetukseen. Nämä tulivat ilmi 
Eliel Saarisen laatimissa koulun vuosiraporteissa. 
Jo vuonna 1935 hän toivoi, että Cranbrookin eri lai-
tokset olisivat kiinteämmässä kytköksessä toisiinsa. 
Cranbrookin kouluissa oli mahdollisuus taideopin-
toihin alkaen esikouluvaiheesta aina taideakatemian 
opetukseen asti. Pitkäjänteisen opetusohjelman vuok-
si oli syytä odottaa hyviä tuloksia. Saarinen toivoi 
Cranbrookin toimivan esimerkkinä muille kouluille 
ja esimerkin johtavan muutokseen yleisessä taidekas-
vatuksessa. Saarisen raporteissa pohdiskeltiin erityi-
sesti lasten taidekasvatuksen merkitystä.64 

Kaiken taideopetuksen taustalla piti Saarisen mukaan 
olla tilan järjestelyn ymmärtäminen, oli kyseessä sit-
ten huone, koti tai puutarha. Tällaisen taidon hallinta 
olisi hyväksi jokaiselle lapselle, oli hänellä erityistä 
taideilmaisun lahjakkuutta tai ei, sillä jossakin vai-
heessa hän järjestäisi omaa kotiaan. Opetuksella saa-
taisiin aikaan hyvä pohja taiteen arvostamiselle. Jo-
kainen lapsi halusi jo pienenä järjestää ympäristöään, 
siis rakentaa. Leikkimiseen liittyi samalla tulevaisuu-
den suunnittelua. Suunnitteluleikeissään rohkaistu 

lapsi oppisi katsomaan ympäristöään orgaanisen jär-
jestyksen avulla.65

Ennen Yhdysvaltoihin tuloaan Saarinen ei ollut eri-
tyisesti kiinnostunut opetuksesta, mutta hänellä oli 
omiin kokemuksiinsa perustuvia mielipiteitä siitä 
miten opetusta tulisi hoitaa. Virallista opetusta tär-
keämpänä hän piti itseopiskelua ja oikeiden projek-
tien kautta oppimista. Ensimmäisestä Yhdysvalloissa 
saamastaan opetustehtävästä Saarinen ensin kieltäy-
tyi, mutta suostuttuaan hän sovelsi juuri itseopiskelun 
menetelmää: hän kannusti kutakin oppilasta valitse-
maan oman projektinsa ja rakentamaan oman ohjel-
mansa. Samaa periaatetta hän noudatti Cranbrookin 
opetuksessaan. Saarisen mukaan Cranbrookiin ei 
tultu opetettavaksi, vaan oppimaan.66 Cranbrookin 
taideakatemian suunnitteluopetuksen tehtävät keski-
tettiin erikseen vuonna 1926 perustettuun suunnitte-
lutoimistoon Cranbrook Architectural Office67. Sen 
tarkoitus oli hoitaa opetukseen liittyvät suunnittelu-
projektit, jotta ne olisivat erillään opettavien arkkiteh-
tien muusta praktiikasta.68 Cranbrook Architectural 
Office oli koulun in-house-studio69. 

Carl Feiss on kertonut olleensa Eliel Saarisen ensim-
mäinen päätoiminen oppilas Cranbrookissa. Hänen 
tulonsa Cranbrookiin oli epävirallinen ja sattuman-
varainenkin tapahtuma. Feiss oli tullut kesällä 1931 
katsomaan kampusta, joka jo tunnettiin arkkitehtoni-
sena legendana. Vaeltaessaan elokuisen kampuksen 
hiljaisilla kujilla Feiss oli törmännyt rouva Saari-
seen, joka tarjosi voileipiä ja jutteli tulevaisuudesta. 
Tuolloin Etelä-Amerikassa ollut Eliel Saarinen oli 
myöhemmin kotimatkallaan pysähtynyt tapaamaan 
Feissia Clevelandissa, ja sen seurauksena Feiss löy-
si itsensä Cranbrookista.70 Saarista Feiss kuvaili mo-
dernin ajan viisaimmaksi arkkitehtuurin opettajaksi. 

(53,54,55) Cranbrookin kampusaluetta (kesäkuu 2006). 
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Hän oli pienikokoinen vaatimaton mies, joka kykeni 
katoamaan joukkoon kuin Cheshire-kissa – jäljelle 
jäivät vain tuikkivat harmaat silmät. Opettajan tarmo 
ja energia oli ehtymätön. Työpäivän jälkeen istuskel-
tiin usein aamuyöhön arkkitehtuurista keskustellen. 
Opetusympäristössä virikkeenä vaikuttivat myös 
lukuisat Saarisille pistäytyvät vieraat71. Feiss muisti 
näistä erityisesti Raymond Hoodin, jonka kanssa Saa-
rinen kiisteli pitkään Rockefeller Centerin muodosta, 
tekstuurista ja ikkunajaoista, apunaan runsaasti skis-
sipaperia.72 Kyseinen rakennus oli yksi niistä, joita on 
pidetty Saarisen Chicago Tribune Tower -ehdotuksen 
perillisinä73.

Hienoa Cranbrookin opetuksessa oli Feissin mukaan 
se, että oppilaat saivat vapaasti tutustua haluamiinsa 
taiteen lajeihin: kuvanveistoon, keramiikkaan, tekstii-
litaiteeseen. Opiskelijoita kannustettiin omaehtoiseen 
kiinnostuksen hakuun. Opiskelijat kokeilivatkin eri-
laisia työpajoja, ja kaupunkisuunnittelua alun perin 
opiskelemaan tullut saattoi löytää itsensä opiskele-
masta ihan toisen mittakaavan suunnittelua.74 Eliel 
Saarisen tavoitteena ei Feissin mukaan ollut perin-
teinen arkkitehtikoulu, vaan kunnianhimoisten alas-
taan kiinnostuneiden ihmisten yhteisö, jossa kaikki 
työskentelivät ja oppivat yhdessä. Saarinen ei varsi-
naisesti antanut harjoitustyön ohjausta, sen sijaan hän 
jutusteli oppilaiden kanssa ikään kuin nämä olisivat 
olleet hänen kollegoitaan. Carl Feiss kirjoitti Saarisen 
pitäneen opiskelijoita vertaisinaan. Erona oli vain ko-
kemusten ja näkökulmien erilaisuus. Opiskelijat teki-
vät kaikkensa osoittaakseen arvion todeksi. He työs-
kentelivät ahkerammin ja oppivat Feissin mukaan 
enemmän kuin koskaan aiemmin (tai luultavasti sen 
jälkeenkään)75.  Eliel Saarinen ei koskaan piirtänyt 
oppilaansa työn päälle eikä odottanut oppilaiden imi-
toivan hänen töitään – niinpä Cranbrookista valmistui 

arkkitehteja, jotka ymmärsivät miten tärkeää oli, että 
jokainen pyrkisi etsimään omia utopioitaan.76 

Edmund Baconin mukaan opiskelu Cranbrookissa 
oli hänen elämänsä intensiivisintä aikaa.77 Bacon on 
erityisesti kuvaillut työskentelyään Flintin kaupun-
kiin liittyvien projektien parissa. Saarisen mukaan 
opetuksen tehtävä oli kehittää oppilaan yksilöllisyyt-
tä78. Suunnittelun perusteet omaksuttuaan oppilas oli 
opettajansa mielestä valmis soveltamaan niitä hy-
väksi katsomallaan tavalla, eikä opettaja odottanut 
oppilaan kopioivan opettajansa työtä.79 Näin kävi 
Flintin liikennetutkimusprojektissakin. Baconin mu-
kaan Eliel Saarisen henkilökohtainen ote opetukseen 
jätti oppilaisiin lähtemättömän vaikutuksen. Saari-
sen opetustyyliin ei kuulunut luennointi eikä muu-
tenkaan perinteinen opettaminen. Hän ei oikeastaan 
lainkaan opettanut, vaan johdatteli opiskelijoita.80 
Bacon arvosti Saarisen näkemysten visionäärisyyttä 
ja pahoitteli, ettei sitä ollut aina ymmärretty, mikä oli 
menetys amerikkalaisille kaupungeille. Modernismin 
vaikutuksen ollessa vahvimmillaan Saarisen ajatukset 
lähes unohtuivat, mutta myöhemmin niitä Baconin 
mukaan löydettiin uudelleen.81 

Harry Weese oli opiskeluvuosinaan viehättynyt Cran-
brookin luostarinomaisesta kokonaisuudesta, luonnon 
läheisyydestä ja luovasta ilmapiiristä. Akatemiassa ei 
hänen muistikuvansa mukaan ollut muuta lukujärjes-
tykseen sidottua kuin aamiaisaika. Ryhmäytyminen 
kaukaakin tulleiden opiskelijoiden keskuudessa oli 
aluksi hidasta, mutta etenkin nuorimmat opettajat 
muodostivat ryhmän, jonne opiskelijat otettiin mie-
luusti mukaan. Eliel Saarinen jäi Weeselle kuitenkin 
etäiseksi. Weesen mukaan hän ilmestyi vain harvoin 
kotinsa rautaportin takaa, hän oli omissa maail-
moissaan ja saavuttamaton. Tästä voi päätellä, ettei  

(56,57,58) Cranbrookin kampusaluetta (kesäkuu 2006).
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Weese juuri opiskellut kaupunkisuunnittelua82. Oikei-
den projektien tekemisen vuoksi Weese kutsui Cran-
brookia ponnahduslaudaksi todellisuuteen.83 

Eero Saarisen ensimmäinen vaimo Lily Swann on 
muistellut opettajaansa Eliel Saarista puhujana. Saa-
risen matalan äänen vuoksi kuulijan oli usein terästet-
tävä kuuloaan saadakseen ajatuksesta selvää. Hänen 
sanansa olivat mahtavia ja visionsa laveita kuin saar-
namiehellä. Oppilaat olivat yleensä niin opettajansa 
persoonan ja spontaanin esitystavan lumoissa ettei 
muistiinpanojen tekemisestä tullut mitään. Suunnit-
telusta Saarinen oli sanonut, että arkkitehtuuria luo-
taessa tuli aina ajatella myös seuraavaa, suurempaa 
mittakaavatasoa.84 Hän piti tärkeänä, että opiskelija 
oppi ymmärtämään nykyajan suunnitteluperusteet 

kaikissa vaiheissaan ja mittakaavoissaan, huoneista 
rakennuksiin ja kokonaisiin kaupunkeihin. Kaikki 
mittakaavatasot kuuluivat arkkitehtuuriin85. 

Saarisen työt arkkitehtina ja kaupunkisuunnittelijana 
käsittelivät laaja-alaisesti kaikkia mittakaavatasoja, 
joten ei ole ihme, että juuri tällaisen kokonaisuuksi-
en hallinnan hän halusi jättää perinnöksi oppilailleen. 
Uransa alkuvaiheen kokonaistaideteosajatusta ha-
vainnollistavista interiööreistä hän siirtyi kaupunkien 
suunnittelun, mutta näki laajan mittakaavan toimeksi-
annoissa mahdollisuuden soveltaa samoja periaattei-
ta, jotka olivat sopineet rakennuksen suunnitteluun. 
Harmoniaa ja osien välistä korrelaatiota tarvittiin kai-
kissa mittakaavoissa. 

Cranbrookin merkitys   

Eliel Saarisen vuosittain kirjoittamat raportit kertovat 
taideakatemian opetuksen vaiheista. 1940-luvulle tul-
taessa Saarinen oli huolissaan, ettei vain Cranbrookin 
taideakatemiasta ollut tarkoitus tehdä opetustavoil-
taan jäykkää instituutiota, jollaisia oli jo tarpeeksi. 
Huolenaiheena Saarisella oli myös koulunsa hienoi-
nen sisäänlämpiävyys, jonka hän toivoi näyttelytoi-
minnan avulla muuttuvan.86 Opettajien ja oppilaiden 
töitä esitteleviä näyttelyjä pidettiinkin, ja niiden myö-
tä koulun maine kasvoi. Myös kilpailumenestystä 
tuli.87

Vuonna 1941 Cranbrookin taideakatemiassa tehtiin 
evaluointi, jonka pohjalta laadittiin erillinen raportti. 
Raportissa pidettiin koulun saavutuksia erinomaisina, 
vaikka tuolloin ei ollut vielä tutkintojen myöntöoike-
utta eikä varsinaisia sisäänpääsykokeita. Raportissa 
ehdotettiin, että taideakatemia kehittäisi myös under-
graduate-ohjelman ja rupeaisi myöntämään tutkinto-
ja. Koulun arvostuksen arveltiin perustuneen koko-
naan johtajan ja hänen kollegojensa hyvälle maineelle 
sekä onnistuneille työntekijävalinnoille, unohtamatta 
kuitenkaan koulun hienoa miljöötä.88 Eliel Saarisen 
oman arkkitehdin työn saama julkisuus oli merkittä-
vä syy opiskelijoiden hakeutumiselle Cranbrookiin. 
Tämä oli todettu vuosiraporteissakin89. Aikaa myöten 
työn ja opetuksen yhteensovittamisen vaikeus herät-
tivät kuitenkin keskustelua Cranbrookissa. 1940-lu-
vun lopun tehtiin hallinnollisia muutoksia, joiden 
seurauksena Eliel Saarinen keskittyi yhä enemmän 
arkkitehdin työhön omassa toimistossaan. Vuonna 
1946 Saarinen toimi taideakatemiassa enää arkkiteh-
tuuriosaston johtajana.90 Saarisella oli kuollessaan 
työn alla muistelukirjoitus “The Story of Cranbrook”, 
jossa hän mainitsi loppuvaiheen erimielisyydet. Teks-
tistä välittyi Saarisen pettymys muutamia vuosia ai-
emmin tehtyihin muutoksiin. Ongelmana oli Saarisen 

mukaan erityisesti koulun talous – tässä näkyi viittaus 
oikeiden projektien ja opetuksen hedelmälliseen yh-
distämiseen, jota Saarisen aikana harrastettiin, mutta 
joka myöhemmin sai kritiikkiä osakseen.91

Cranbrook oli merkittävä kokemus opintojaan täy-
dentäville opiskelijoille. Siellä opetettiin omaehtoi-
seen ajatteluun ja muodon etsintään. Missään vai-
heessa suunnittelua ei rajoitettu kansainvälisen tyylin 
oppeihin, mikä on nähty yhdeksi syyksi siihen, että 
koulu koettiin lopulta epämuodikkaaksi ja unohdet-
tiin. Cranbrookin merkityksestä kirjoittaneen Juhani 
Pallasmaan mukaan Saarisesta ja Cranbrookista kiin-
nostuttiin uudelleen siinä vaiheessa, kun 1900-luvun 
modernin arkkitehtuurisuuntauksen sisältöä ruvet-
tiin tarkastelemaan uudelleen. Pallasmaa on pitänyt 
Gesamtkunstwerk-perinnettä ohjaavana ajatuksena 
Cranbrookin opetuksessa. Siellä uskottiin taiteelli-
seen vapauteen ja yksilölliseen kehitykseen, siellä ku-
koistivat monenlaiset “tyylit”.92  Cranbrookin asema 
amerikkalaisen arkkitehtuurin ja design-suunnittelun 
historiassa on nähty hyvin samankaltaiseksi kuin 
Bauhausin vaikutus eurooppalaiseen suunnitteluun93. 
Molempia yhdisti idealistinen usko siihen, että hyväl-
lä ympäristöllä voitaisiin vaikuttaa elämisen laatuun. 
Erojakin oli. Teollisesta massatuotannosta tuli Bau-
hausin päämäärä94, kun Cranbrookissa säilyi käsityö-
läisperinteen arvostus. 

Cranbrookissa opettaessaan Eliel Saarinen oli 
korostanut taidekasvatuksen kahta puolta, sekä yleistä 
taidekasvatusta että taiteilijoiden oppimisprosessia. 
Molemmat tuli Saarisen mukaan perustaa samoille 
periaatteille. Opetukseen kuului olennaisena osana 
virikkeitä tarjoava ympäristö, jonka luovuutta 
edistävään vaikutukseen sen suunnittelija ja 
rahoittaja molemmat uskoivat. Opettajien vaihtu- 



137

essa ja opetusmenetelmien muuttuessa Cran- 
brookin ympäristö opettaa edelleen yhä uusia 

suunnittelijasukupolvia. 

ARKKITEHTI KONSULTTINA

Jo käsikirjoituksessaan vuonna 1925 Eliel Saarinen 
viittasi taideakatemian tehtävään, johon kuului ark-
kitehtien opettamisen lisäksi vaikuttaminen siinä yh-
teisössä, jossa akatemia sijaitsi. Akatemian tuli siis 
yleisesti edistää taiteen merkityksen arvostamista95 
Ympäristössään vaikuttamisen tärkeys näkyi Saari-
sen vastauksissa saamiinsa konsulttipyyntöihin. Kon-
sulttina toimiminen kuului Eliel Saarisen pedagogin 
rooliin. Koska Cranbrookissa oli tapana, että oppilaat 
tekivät todellisia suunnitelmia todellisiin kaupunkei-
hin, tarvittiin yhteistyökumppaneiksi usein kaupunki-
en viralliseen suunnittelun yhteydessä olevia tahoja. 
Tämä tarkoitti verkostoitumista sekä paikallisesti että 
valtakunnallisesti.  

Paikallinen vaikuttaja

Eliel Saarinen kiteytti arkkitehdin roolin kahteen 
tehtävään: yleisön sivistämiseen ja kaupunkien 
suunnitteluun.96 Jälkimmäiseen sisältyi suunnittelun 
mittakaavojen koko kirjo, rakennukset ja esineistökin 
olivat osa ihmisten asuttamaa urbaania kokonaisuutta 
eli kaupunkia. Yleisön kasvattajan ja opettajan roolin 
korostaminen juonsi juurensa Cranbrookin perusta-
misajatuksiin yleisen taidekasvatuksen merkitykses-
tä, mutta sen voi myös kytkeä kaupunkisuunnittelijan 
rooliin ja suunnitelmien ideologisen funktion täyttä-
miseen. Jo Saarisen Suomen ajan Helsinki-suunnitel-
missa oli visioita välitetty vaikuttavilla kuvilla, joiden 
tehtävänä oli vakuuttaa katsojat uskomaan suunnitel-
mien esittämiin mahdollisuuksiin97.

Visuaalisen vaikuttamisen keinot olivat arkkitehdil-
le tuttuja, mutta Amerikan vuosinaan Saarinen teki 
kaupunkisuunnitteluajatuksiaan tunnetuksi myös 
kirjoittamalla ja puhumalla. Yhtenä paikallisena vai-
kuttamisen keinona ja osana yleisön sivistystehtävää 
oli Saarisen toiminta Architects’ Civic Design -ryh-
män jäsenenä Detroitissa. Ryhmään kuului noin 40 
detroitilaista arkkitehtia. Ryhmä laati vapaaehtoisesti 
tutkielmia Detroitin kaupunkisuunnitteluongelmista 
“for public educational purposes”.  Architects’ Civic 
Design -ryhmä oli esimerkiksi mukana seuraamassa 
Detroitin civic center -suunnittelun etenemistä. Ryh-
mä tapasi säännöllisesti Cranbrookissa. Kokoontu-
misissa kuvailtiin ensin ryhmän käsittelemää ongel-
maa, sitten Saarinen antoi palautetta esille tuotujen 
suunnitteluongelmien ratkaisuista. Eliel Saarinen oli 

mukana konsulttina – hän vaikutti opettajan roolissa, 
ja ryhmä noudatti tutkielmissaan hänen orgaanisen 
desentralisaation periaatettaan. Ryhmä pohti myös 
kotikaupunkinsa katuverkoston suunnittelua ja vi-
heralueiden tarpeen määrittelyä. Teollisuuslaitosten 
aiheuttamien päästöjen käsittelyssä tuli esiin se, mi-
ten tärkeänä Saarisen piti asuntojen ja työpaikkojen 
sijaintia lähekkäin. Detroitissa oli teollisuussavuista 
ollut harmia asuinalueilla, ja siihen oli ehdotettu rat-
kaisuksi Ludwig Hilbersheimerin ohjetta, jonka mu-
kaan teollisuusalueen sijoittelussa tuli ottaa huomioon 
vallitsevat tuulensuunnat. Asuinalueet suositeltiin si-
joitettaviksi siten, että tuulet vievät savun pois näiltä 
alueilta. Saarinen ehdotti, että ongelmaan puututtai-
siin jo tehtaassa. Oli tärkeää, että tehtaan työtekijöillä 
oli mahdollisuus asua lähellä työpaikkojaan.98 

Koulun ulkopuolelle suunnattu opetustyö oli linjassa 
sekä Cranbrookin alkuperäisen, yleistä taidekasva-
tusta edistävän ajatuksen kanssa että sen arkkiteh-
tien vastuuta kollektiivisissa suunnitteluprosesseissa 
korostavan asenteen kanssa, joka Saarisen The City 
-kirjasta välittyi. Architects’ Civic Design -ryhmän 
tekemää työtä pidettiin arvokkaana ja Saarisen roo-
lia siinä merkittävänä99. Kun AIA:n oma julkaisu laati 
kattavan kuvauksen Saarisen urasta tämän kuoltua, 
kuvauksessa mainittiin Saarisen huomattava vaikutus 
amerikkalaiseen arkkitehtuuriin, opetus Cranbrookis-
sa ja toiminta Architects’ Civic Design Group -ryh-
mässä. Ryhmä (myös Saarinen) teki töitä palkatta 
yhteiskunnallisen vastuun innoittamana. Tällainen 
toiminta saattoi välillisesti vaikuttaa myös toimeksi-
antojen saamiseen – esimerkiksi vuonna 1947 Saaris-
ten toimisto sai Detroit City Councililta tehtäväkseen 
kaupungin keskustan civic centerin yleissuunnitel-
man laatimisen (master plan for civic center).100 

Architects’ Civic Design Group oli 1940-luvun alussa 
tekemässä myös laajaa “Detroit Sphere of Influence”-
nimellä kulkevaa yleissuunnitelmaa101. Cranbrookin 
opiskelijat auttoivat taustamateriaalin kokoamisessa; 
ryhmä arvosti erityisesti Saarisen johdolla laadittua 
tutkielmaa, jossa selvitettiin väestökehityksen vaiku-
tusta kaupunkisuunnitteluun102.  Detroitin kaupungin 
kanssa yhteistyö oli aloitettu jo 1930-luvun alussa. 
Siitä oli mainintoja Cranbrookin vuosiraporteissa ja 
toimintasuunnitelmissa.  Vuonna 1934 raportissa ku-
vailtiin yhteistyötä: Eliel Saarista oli pyydetty avusta-
maan kaupungin suunnittelutyössä, toiveissa oli saa-
da aikaan sekä suunnitelma että lievittää kaupungin 
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arkkitehtien työttömyyttä. Yksi opiskelija sai nimel-
listä palkkiota tehdessään työtä Saarisen ohjaamana. 
Seuraavana vuonna budjettiin tätä tarkoitusta varten 
varattu rahamäärä oli ylitetty, mutta työ nähtiin jatka-
misen arvoiseksi. Toiminnasta toivottiin säännöllistä. 
Saarinen koki, että kyseessä oli sopiva kädenojen-
nus koulun puolelta kaupungin hyväksi – ikään kuin 
Cranbrookin taideakatemian toiminta-alueelleen an-
tama lahjoitus.103 

Saarinen siis toimi aktiivisesti Detroitin alueen suun-
nittelun puolesta. Hän luennoi aiheesta erilaisis-
sa tilaisuuksissa ja citizenship education oli hänen 
sydäntään lähellä. Se tuli The City -kirjastakin ilmi104. 
Saarinen toivoi tiivistä yhteistyötä kaavasuunnitte-
lijoiden ja erilaisten suunnittelusta kiinnostuneiden 
kansalaisjärjestöjen välille (kuten Detroitin Citizen’s 
Housing and Planning Council, jonka johtokuntaan 
Saarinen kuului).105 Hän oli myös sitä mieltä, että ark-
kitehtuurin opetus olisi aloitettava varhain, ja hän pu-
huikin planning-aiheesta myös kouluväelle106. Tässä 
hänellä oli edeltäjiä. Jo Daniel Burnhamin Chicago-
suunnitelmaa oli aktiivisesti markkinoitu koululaisil-
le, tuleville kaupungin asioista päättäville107. 

Saarisen kohdalla on vaikea erottaa arkkitehdin ja pe-
dagogin rooleja toisistaan. Hänen työhönsä pedago-
gina liittyi yhteyksien ylläpitoa moniin kaupunki- ja 
rakennussuunnittelun toimijoihin. Erilaisten kontak-
tien kautta saattoi syntyä uusia yhteyksiä ja avautua 
kiinnostavia harjoitustyömahdollisuuksia opiskeli-
joille. Kansainvälisesti tunnetulla arkkitehdilla oli 
jäsenyyksiä erilaisissa järjestöissä. Paikallisen AIA:n 
osaston (Detroit Chapter) jäsenyyden kautta yhteyk-
siä syntyi paikallisiin arkkitehteihin. Lisäksi Saarinen 
kuului osavaltion järjestöön Michigan Society of Ar-
chitects108. 

Valtakunnallinen vaikuttaja

Eliel Saarinen vaikutti konsulttina myös valtakun-
nallisella tasolla. Lokakuussa 1933 Saarinen kertoi 
Suomeen lähettämässään kirjeessä tulleensa nimite-
tyksi Rooseveltin Tennessee-projektiin.109 Kysees-
sä oli Tennessee Valley Authorityyn (TVA) liittyvä 
konsulttityö. TVA oli toukokuussa 1933 perustettu 
liittovaltion omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä 
oli Tennesseen laaksoalueen kehittäminen. Kehittä-
mistyöhön kuuluivat muun muassa sähköntuotanto ja 
tulvakontrolli sekä maatalouden kehittäminen lannoi-
tetuotannon ja kansanvalistuksen keinoin. Näyttävim-
piä yhtiön projekteja olivat valtavat patorakennelmat, 
jotka kiinnostivat myös arkkitehteja – Le Corbusier 
kävi Amerikan matkallaan vuonna 1946 tutustumassa 
erityisesti niihin. Kuuluisaa arkkitehtia kiinnostivat 
myös alueelle suunnitellut uudet kaupungit, kuten 

Tennesseen Norris.110 Tennessee Valley Authority 
Actia on kutsuttu seudullisen ajattelun kypsimmäksi 
hedelmäksi Yhdysvalloissa111. 

Saarisen konsulttityö TVA:lle liittyi ainakin Norri-
sin kaupunkiin. Mel Scottin teoksessa American City 
Planning since 1890 kerrotaan Saarisen viettäneen 
useita päiviä Earle S. Draperin seurassa tämän suun-
nitellessa Norrisin kaupunkia 1930-luvun lopulla. 
Norris oli Tennessee Riverin patotyömaan työnteki-
jöille suunniteltu kaupunki, josta Draper pyrki teke-
mään jotakin muuta kuin tavanomaisen minimivaa-
timuksin toteutetun, väliaikaisen parakkikaupungin. 
Partnerikseen tähän projektiin Draper oli pyytänyt 
Detroitissa praktiikkansa aloittaneen suunnittelijan 
Tracy B. Augurin, jolla oli yhteyksiä RPAA-ryh-
mään112. Vähistä varoista ja yksinkertaisia perusrat-
kaisuja suosivista ohjeista huolimatta suunnitelmaan 
saatiin maastoon mukautuva tieverkko ja kaupunkia 
suojaava vihervyöhyke. Vyöhykkeen avulla haluttiin 
rajoittaa kaupungin reuna-alueiden suunnittelematon-
ta kasvua. Kaupungissa oli muitakin englantilaisen 
puutarhakaupungin piirteitä: keskusta, jossa sijaitsivat 
yhteinen viheraukio, koulu, auditorio sekä kauppoja 
ja posti. Scott halusi kuitenkin korostaa, ettei Norrisia 
ollut suunniteltu erityisesti puutarhakaupungiksi. Ku-
vauksesta päätellen Norrisilla oli kuitenkin enemmän 
alkuperäisen puutarhakaupungin tuntomerkkejä kuin 
monella puutarhakaupungiksi kutsutulla kaupungilla. 
Norrisin suunnittelussa oli jopa otettu huomioon kau-
punkia laajempi seudullinen konteksti: kaupunki oli 
osa metropolitan-järjestelmää, jonka keskuksena oli 
osavaltion pääkaupunki Knoxville.113 Norrisin raken-
tumisessa on nähty viitteitä ajanmukaisten vaikuttei-
den lisäksi myös amerikkalaisen uudisasutusvaiheen 
alkutaipaleelta114.  

Norrisin kaupunkia on jälkeenpäin pidetty esimerk-
kinä onnistuneesta asuinaluesuunnittelusta, jota 
2000-luvun uudet urbanistitkin saattaisivat käyttää 
mallinaan. Vaikka kaupungin perustamisen pääsyy-
nä oli tarjota asuntoja Norrisin patotyömaan työnte-
kijöille, TVA:n johtaja Arthur Morgan halusi myös 
osoittaa, että yhteisöllinen, osuustoiminnallinen asu-
minen (cooperative living) oli mahdollista.  Erityi-
nen piirre Norrisissa oli myös se, että kaupunki oli 
suunniteltu käveltäväksi. Päivittäiseen asiointiin ei 
tarvinnut käyttää autoa.115 Eliel Saarisen kerrotaan 
kehuneen kaupungin asuinalueiden arkkitehtuuria. 
Taloissa näkyi perinteinen eteläisten osavaltioiden 
rakentamistapa (southern vernacular)116, joka ei ol-
lut kaikille arvostelijoille mieleen. Draper tunsi ete-
län asumismieltymykset ja oli jättänyt rivitalot pois 
suunnitelmistaan, joten rakennukset olivat erityyppi-
siä yhden perheen taloja.117
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Saarisen yhteys Norrisin suunnitteluun lienee alka-
nut epävirallisesti. Saarinen sai kesällä 1933 kirjeen 
H.L. Fruendilta, joka oli vuotta aiemmin keskus-
tellut Saarisen kanssa asuinrakentamisesta. Myö-
hemmin hän oli ollut yhteydessä Tennessee Valley 
Authorityn johtajaan Arthur E. Morganiin. Morgan 
ideoi parhaillaan paikallista talotyyppiä paikallisista 
materiaaleista ja oli kysynyt Fruendilta, voisiko Eli-
el Saarinen olla kiinnostunut tällaisesta projektista.118 
Saarinen ilmeisesti kiinnostui tehtävästä, vaikkei ta-
loudellista etua juuri luvattukaan. On vaikea sanoa, 
missä määrin Saarisen ajatukset olisivat vaikuttaneet 
Norrisin suunnitteluun tai päinvastoin, mutta toden-
näköistä on, että ajatusten vaihdosta oli hyötyä kai-
kille projektin osapuolille. Norrisia suunnitelleista 
arkkitehdeista ainakin detroitilaiseen Auguriin Saa-
rinen piti myöhemmin yhteyttä119. Saarisella oli yh-

teyksiä yhdyskuntasuunnittelijoihin ja kehittämisteh-
tävissä toimiviin henkilöihin eri puolilla maata, osa 
virallisten organisaatioiden kautta, osa epävirallisten 
kontaktien kautta. Muista jäsenyyksistä voi mainita 
varapresidenttinä toimimisen sekä International City 
Planning Conference -organisaatiossa120 että Inter-
national Federation for Town and Country Planning 
(and Garden Cities) -järjestössä121. Eliel Saarinen 
osallistui myös valtakunnallisen National Association 
of City Planning -järjestön toimintaan.122 Verkostoitu-
minen kaupunkisuunnittelun valtakunnallisella tasol-
la teki Saarisen ajatuksia tunnetuksi Cranbrookin vä-
littömän vaikutusalueen ulkopuolella ja oli hyödyksi 
Cranbrookin opetuksen markkinoinnissa. Oppilaat ja 
heidän todelliset suunnitteluprojektinsa tulivat laajal-
ta alueelta ympäri Yhdysvaltoja.

ARKKITEHTI KIRJOITTAJANA

Arkkitehtuuri ja luonto

Eliel Saarinen täytti Gesamtkunstwerk-ajatukseen 
sisältynyttä yleisen arkkitehtuurikasvatuksen velvoi-
tetta myös kirjoittamalla kaupunkisuunnittelusta ja 
arkkitehtuurista. Kirjojen avulla hän toi ajatuksensa 
suuren yleisön tietoisuuteen. Esikuvina olleet kau-
punkisuunnittelijat kuten Camillo Sitte, Raymond 
Unwin, Daniel Burnham ja Otto Wagner olivat kaikki 
saaneet kuuluisuutta myös kaupunkisuunnitteluteok-
sillaan. Kirjallaan The City Eliel Saarinen liittyi näi-
den vaikuttajien joukkoon, ja teos Search for Form 
toi puolestaan esiin hänen arkkitehdin suunnittelufi-
losofiansa taustan.

Kaupunkikuvallisten ja -rakenteellisten vaikuttei-
den lisäksi Saarisen kaupunkikäsityksen taustalla oli 
luonnon esimerkkeihin pohjautuvaa ajattelua. Välit-
tömien vaikutusten etsiminen Eliel Saarisen kirjoi-
tuksille tuntuu kuitenkin mahdottomalta; 1900-luvun 
alkaessa kulttuurin alalla oli esillä niin monia erilaisia 
aiheita ja ajatuksia. Luontoviittauksiakin oli kaikkial-
la. Jo 1800-luvun alussa ennen Charles Darwinin La-
jien synnyn ilmestymistä oli esitetty evoluutioteoria 
ja ajatus osien korrelaatiosta. Sen mukaan jokainen 
elin oli toiminnallisesti yhteydessä kaikkiin muihin 
elimiin kehossa, ja kaikki yhdessä olivat yhteydessä 
ympäristöön.  Ajatukset vaikuttivat ajankohdan kau-
punkimalleihin ja kaupunkisuunnittelussa käytettyyn 
orgaaniseen kielikuvastoon. Orgaanisuudesta tuli vä-
hitellen muodikas käsite, joka erkani kauas alkuperäi-
sestä luontolähtökohdastaan.123

Saarisen käyttämät biologiset analogiat perustuivat 
hänen näkemykseensä luonnon merkityksestä arkki-
tehtonisen inspiraation lähteenä. Luonto näkyi eri-
tyisesti muodon etsintää koskevissa teksteissä, mutta 
Saarinen löysi biologisista analogioista tukea myös 
ajatukselleen kaupunkisuunnittelun prosessimaisuu-
desta. Luonnosta kertovat kielikuvat kietoutuivat 
teksteissä 1800-luvun lopulla Suomessa opiskelleen 
arkkitehdin omaksumaan kulttuuriperintöön ja histo-
riatietoisuuteen, jotka olivat tuolloin sekä kansallista 
että kansainvälistä perua. Vaikutteet yhdistyivät ur-
baaniksi visioksi, jossa luontoanalogioilla oli merkit-
tävä rooli. Tärkeitä käsitteitä olivat ekspressiivisyys 
ja korrelaatio124. Käsitteet täydensivät toisiaan ja oli-
vat yhteydessä kokonaistaideteoksen ideaan, jossa oli 
korostettu kokonaisuuden merkitystä ja osien välistä 
korrelaatiota. Käsitteet ovat avain Saarisen suunnit-
teluajatusten analysointiin, ja auttavat ymmärtämään 
hänen suunnitteluprosessia koskevia painotuksiaan. 
Mittakaavojen ymmärtäminen oli keskeistä. Ekspres-
siivisyys vastasi yksilöllisyyden tarpeeseen ja korre-
laatio kollektiiviseen todellisuuteen. 

Luonnon ja arkkitehtuurin yhteydestä Eliel Saarinen 
kuuli jo opiskellessaan arkkitehtuuria Polyteknillises-
sä instituutissa. Gustaf Nyström esitti luennoissaan 
ajatuksia, joista monet toistuivat Saarisen kirjoissa 
– vaikkei hän maininnutkaan niissä opettajaansa. Ny-
strömin mukaan luonto oli kaiken lähtökohta. Luontoa 
tarkastelemalla ihminen saattoi päästä lähelle aitoa, 
ihanteellista taideteosta. Kaiken luonnossa esiintyvän 
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perustavana lakina oli järjestys, eli osien suhde koko-
naisuuteen. Myös taideteoksen yksittäisten osien tuli 
olla toisiinsa sellaisessa suhteessa, että ne täyttivät 
tarkoituksensa. Tätä lakia seuraamalla taiteilija voisi 
onnistua saamaan työssään aikaan harmonisen tasa-
painon.125 Nyströmin mukaan pysyvät arkkitehtuurin 
lait olivat kauneus ja totuus (Saarisella ne päätyivät 
mukaan Search for Form -kirjan muotosanapari-
en joukkoon). Nyström kirjoitti kristallien selkeistä 
muodoista ja vertasi rakennusta organismiin.  Arkki-
tehtuuri ei kuitenkaan voinut suoraan imitoida luon-
toa. Ymmärtääkseen arkkitehtuurin abstraktia kieltä 
oli tunnettava traditioita. Rakennuksen tuli myös so-
pia ympäristöönsä.126 

Käyttäessään luontoa ideoittensa lähteenä Saari-
nen liittyi kirjoittavien arkkitehtien lukuisaan jouk-
koon127. Luontoon on kautta aikojen vedottu osana 
arkkitehtonisen muodonannon etsintää. 1800-luvun 
esikuvia olivat John Ruskin (1819–1900) ja William 
Morris (1834–1896)128. Arkkitehtuurin lähtökohtien 
hakeminen luonnosta oli ollut erityisen keskeistä 
John Ruskinin kirjoituksissa129. Suomessa ajatus oli 
voimakkaimmillaan kansallisromanttisen kauden ai-
kana, jolloin luonto tuotiin rakennusten ornamentiik-
kaan. Koristelussa käytetyn kotimaisen flooran ja fau-
nan avulla kansainvälisten vaikutteiden leimaamasta 
tyylistä tehtiin kansallista130. Inspiraatiota haettiin 
suoraan luonnosta ja luonnontieteen kuvastoista ku-
ten Haeckelin kirjasta Kunstformen der Natur (1899–
1904), joka oli Hvitträskin kirjastossa, samoin kuin 
Ruskinin ja Morrisin teoksia131.  Ruskinin seuraajana 
pidetyn William Morrisin arkkitehtuurikäsityksis-
sä luontoa ei nähty pelkästään imitoitavana mallina, 
vaan tiettyjen luonnon lakien lähteenä, jotka olisivat 
sovellettavissa arkkitehtuuriin. Morrisin käsitys oli 
kokonaisvaltainen, hän piti arkkitehtuurina koko ih-
miskäsin muovattua ympäristöä.132  

Myös Camillo Sitten kirjassa Der Städte-Bau (1889) 
luonto oli merkittävässä osassa. Sitten lähtökohta oli 
perinteinen, hän aloitti luonnosta ja antiikin esikuvis-
ta133.  Samanlainen rakenne oli Saarisellakin käytös-
sään kirjoissaan. Camillo Sitte mainittiin The Citys-
sä, häneltä olivat peräisin ajattomat periaatteet kuten 
eheän kokonaisuuden edellytyksenä oleva osien vä-
linen korrelaatio. Sitten aukioita Saarinen kuvaili or-
gaanisiksi suljetuiksi tiloiksi.134 Otto Wagner – jonka 
tuotannon on myös katsottu vaikuttaneen Saarisen 
kaupunkisuunnitelmiin135 – on nähty Sittestä poik-
keavaksi kirjoittajaksi. Wagner toivoi modernista elä-
mästä ammentavaa arkkitehtuuria, jonka ei tarvitsisi 
etsiä mallia luonnosta136. Luontosuhteessaan Saarinen 
oli lähellä Sitteä. Saarinen poimi aineksia erilaisista 
lähteistä; hän mainitsi kirjassaan Search for Form 
muun muassa Goethen, jonka ajatukset orgaanisesta 
kasvusta ja yhtenäisyydestä ovat hyvin voineet vai-
kuttaa Saarisen käsitteisiin137. 

Saarinen siteerasi kirjassaan Search for Form myös 
Oswald Spengleriä138, jota löytyi Hvitträskin kirjas-
tosta.  Länsimaiden perikadossa (1918, 1922) tuotiin 
esiin kaupungit organismeina, kaupunkien sanottiin 
olevan kasvinkaltaisia olentoja ja maisemaan sidottu-
ja139. Spenglerin mukaan historiallakin oli orgaaninen 
rakenne. Hän puhui maailmanhistorian morfologias-
ta ja käsitti kulttuurit organismeiksi140. Saarisen tapa 
esittää historiaa muistuttaa Spenglerin kokonaisval-
taista historian käsittelyä: nykyhetki kuvattiin osana 
historiallista jatkumoa141. Spenglerin kirjassa oli dua-
listinen jako; “Muoto ja todellisuus” lähti liikkeelle 
suurten kulttuurien muotokielestä ja pyrki saavutta-
maan symboliikan perusteet. Maailmanhistoriallinen 
osa aloitti todellisen elämän tosiasioista, yritti löytää 
historian, kokemuksen ytimen, jonka perusteella voi-
si ymmärtää tulevaisuuden muodostumisen. Speng-
ler korosti historiallis-relativistista näkemystä: kun-
kin ajan ikuisiksi katsomat näkemykset olivat niitä 
vain sille ajalle.142 Näkemyksen voi soveltaa myös 
arkkitehtuuriin ja tyylikysymykseen, jota Saarinenkin 
pohti kirjassaan. Pohdinnan seurauksena Saarinen 
vaati kullekin ajalle sopivaa omaa arkkitehtuuria; 
samalla hän kuitenkin oletti ajattomien suunnittelun 
perusteiden olevan olemassa.143 Saarisen molempi-
en kirjojen historiallinen katsaus lähti liikkeelle sa-
mantapaisesta lähtökohdasta kuin Spenglerin “Muoto 
ja todellisuus”: suurten kulttuurien muotokielestä. 
Search for Form -kirjan muoto-osa sen sijaan nojasi 
kokemuksellisuuteen, jokapäiväisen elämän esimerk-
keihin, joista ammennettiin tausta muodon sisällön 
selvittelylle – siitä voi löytää yhtäläisyyksiä Speng-
lerin maailmanhistoriallisen osan lähtökohtiin. Tu-
levaisuuden Saarisen pohdiskelu jätti avoimeksi. Se 
oli visioiden valtakuntaa, mutta ennustajaksi hän ei 
ruvennut. 

Inspiraatiota Saarisen luontoteksteille voi etsiä myös 
orgaanisuudesta kirjoittaneen Louis Sullivanin kirjoi-
tuksista144. Huolimatta usein liian teknisesti tulkitus-
ta form follows function -lausahduksestaan on Louis 
Sullivania pidetty pikemminkin amerikkalaisen ro-
mantiikan tradition jatkajana kuin varhaisen funktio-
nalismin puolestapuhujana. Louis Sullivanin funktion 
korostus pohjautui luontoon; kaikki elämän muodot 
kuvastivat funktiotaan ja jokainen funktio muokkasi 
oman muotonsa. Sullivan käytti luonnosta ammennet-
tuja kielikuvia selittäessään miten ulkomuoto kuvasi 
sisäistä tarkoitusta. Sanomaa kuvittivat niin kasvit 
ja eläimet kuin pilvet ja sääilmiötkin.145 Samankal-
taisia luontoviittauksia löytyy molemmista Saarisen 
kirjoista, mutta erityisen vahvasti luonto on esillä 
teoksessa Search for Form. Kirjassa on vähän kuvia, 
mutta sen kieli on voimakkaan visuaalista. Kirjan si-
vuilta ryöpsähtävät esille koetut maisemakuvaukset, 
metsän puut, eläimet, kukkien ja marjojen tuoksu ja 
maku. Tekstistä välittyy pohjoisten metsien varjoi-
suus ja herkän aluskasvillisuuden vivahteet, mutta 
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myös metson soidinmenojen dramatiikka tai talvisen 
taivaan revontulien loimuava värien liike. Maiseman 
kuvauksista siirrytään detaljeihin, mutta omakohtai-
set kuvaukset laajenevat tekstissä isompaan mittakaa-
vaan, maapalloon ja lopulta koko maailmankaikkeu-
teen. Kaikki keskenään korreloivat mittakaavatasot 
kertoivat Saarisen mukaan luontoon pohjautuvista 
peruslaeista, jotka olivat sovellettavissa rakennus- ja 

kaupunkisuunnitteluun.146 Luonto oli Saariselle suun-
nittelun inspiraatio, sieltä saivat alkunsa kielikuvat, 
joilla todellisuutta jäsennettiin ymmärrettäväksi. Vai-
kutteet tähän asennoitumiseen tulivat jo suomalai-
sesta lähtökohdasta, kansallisromantiikan luontosuh-
teesta ja suomalaisuuden korostamisesta paikallisen 
eläimistön ja kasvillisuuden koristeaihein. Taustat 
olivat kuitenkin myös kansainvälisiä. 

Muoto ja sen etsiminen

Käsikirjoituksesta kirjaksi
Search for Form -kirjan perusajatukset olivat pitkälti 
kiteytyneinä jo Eliel Saarisen ensimmäisinä Ameri-
kan vuosina. Saarisen vuonna 1925 viimeistelemäs-
sä, arkkitehtuurin opetusta hahmottelevassa parisa-
taasivuisessa englanninkielisessä käsikirjoituksessa 
esiintyi runsaasti biologisia vertauksia sekä käsitys 
universaaleista suunnittelun periaatteista147. Osa käsi-
kirjoituksen tekstistä päätyi vuonna 1948 julkaistuun 
kirjaan Search for Form. Viisi vuotta aiemmin oli 
ilmestynyt ensimmäinen Saariselta julkaistu englan-
ninkielinen kirja, kaupunkisuunnitteluun painottunut 
The City. Molempia teoksia oli kirjoitettu pitkään. 
Myös The City oli käsikirjoitusversiona valmis vuo-
sikausia ennen julkaisemistaan148. Molempia Eliel 
Saarisen kirjoittamia kirjoja voi kutsua oppikirjoiksi; 
ne oli tarkoitettu sekä opiskelijoille että suurelle ylei-
sölle. Molemmat yleistivät, nivoivat yhteen laajoja 
kokonaisuuksia ja välttivät teoretisointia, jota Saari-
nen oli vuonna 1925 käsikirjoituksessaan kritisoinut 
suorastaan turhaksi149. Siinä missä The City oli kes-
kittyneempi ja tarkemmin rajattu, Search for Form 
rönsyili laajan aiheen ympärillä. 

Ennen Amerikkaan muuttoaan Eliel Saarinen ei ollut 
liiemmälti harrastanut arkkitehtuurista kirjoittamista, 
tai kirjoittamista ylipäätään. Perhepiirissään Saarinen 
tunnettiin laiskana kirjoittajana, mistä syystä hänen 
ahkerasti kirjeitä kirjoitteleva äitinsä sai usein aiheen 
valittaa, ettei poika kertonut kuulumisiaan – matkoilta 
lähetetyissä postikorteissakaan ei ollut kuin pakolliset 
tervehdykset.150 Lukuisia kilpailuehdotusten selos-
tuksia Saarisen nimissä on, mutta toisin kuin monet 
kollegansa hän ei juuri kirjoitellut arkkitehtuurileh-
tiin. Amerikkaan muuttonsa jälkeen hän olikin kir-
joittajana yllättävän ahkera151. Eliel Saarisen tiedet-
tiin suunnittelu- ja opetustöidensä ohella kirjoittavan 
kirjaa ajatuksistaan. Siihen viitattiin jopa Saaristen 
kesälomamatkojen yhteydessä julkaistuissa sanoma-
lehtiartikkeleissa. Kirjan julkaisemista odotettiin jo 
1920- ja 1930-luvulla.152 

Search for Form julkaistiin lopulta vasta vuonna 1948. 
Kustantajana oli Reinhold Publishing Corporation. Jo 

1930-luvulla olivat kuitenkin Macmillan Corporation 
ja Carnegie Foundation käyneet kirjeenvaihtoa Saari-
sen Search for Form -nimisen kirjan kustantamisesta. 
Tuolloin oli arveltu, että merkittävä kirja kannattaisi 
julkaista, vaikka se tuskin olisi myyntimenestys153. 
Arveltiin, ettei kirjan yleisö olisi kovin laaja. Saarinen 
itse oli sitä mieltä, että kirja oli tarkoitettu kulttuurista 
kiinnostuneelle suurelle yleisölle, vaikka alun perin 
kirja oli ollut “an intercommunication of thoughts 
between my students and myself”. Lausahdus tuo 
mieleen toisen arkkitehtuurin olemuksesta kertovan 
teoksen, joka oli rakennettu interkommunikaation va-
raan opettajan ja oppilaan väliseksi dialogiksi: Louis 
Sullivanin Kindergarten Chats154. 

Käsikirjoituksen julkaisukirjeenvaihto 1930-luvulla 
ei johtanut kirjan julkaisuun; yhdeksi syyksi mainit-
tiin kirjan tyyli. Kustantamon edustaja ehdotti, että 
sen kirjoittaisi joku muu uudelleen ymmärrettävään 
muotoon. Saarinen oli itsekin sitä mieltä, että tällai-
nen uudelleenkirjoitus olisi tarpeen.155 Julkaistussa 
versiossa oli kuitenkin huomattava määrä käsikirjoi-
tuksesta otettua tekstiä, joten totaaliseen uudelleen-
kirjoitukseen ei ryhdytty. Keskeiset käsitteet kuten 
orgaanisuus, koheesio ja harmonia olivat esillä jo 
varhaisessa tekstissä156. Huomattavin muutos käsikir-
joituksen ja lopullisen kirjan välillä oli arkkitehtuurin 
opetuksesta kertovan osuuden typistyminen pariin-
kymmeneen sivuun kirjan lopussa, kun käsikirjoi-
tuksessa sillä oli pääpaino.  Suuren yleisön arveltiin 
olevan kiinnostuneempi arkkitehtuurin historiallisista 
perusteista ja muodon olemuksesta kuin siitä, miten 
arkkitehtuurin opetus tulisi kouluissa järjestää. 

Käsikirjoituksessa tuotiin esiin useita Saarisen kir-
joissaan korostamia termejä kuten rakennuksen or-
ganismi sekä rakennuksen ja ympäristön yhtenäisyys. 
Julkaistuissa kirjoissa Saarisen käyttämät käsitteet 
olivat korostetummin esillä kuin käsikirjoituksessa, 
niiden taustoja selitettiin ja määrittelyynkin oli pyr-
kimystä. Monet kirjoissa esiintyvät käsitteet kuten 
proportion (suhteet), harmony (harmonia), symmetry 
(symmetria eli “harmony of the parts in relation to 
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the whole”) löytyvät jo Vitruviuksen arkkitehtuurite-
oksesta.157 Saarinen kuvaili “orgaanista rakentamis-
ta” ja osien sovittamista funktionaalisesti toimivaan 
kokonaisuuteen. Hän kirjoitti orgaanisesta koheesi-
osta, osien loogisesta dispositiosta ja harmoniasta. 
Kolmiulotteisuuden korostaminen oli tekstissä selkeä 
periaate, samoin “jatkuva kokonaisuus” (continu- 
ous whole), johon jokainen rakennus oli sovitettava. 
Rakennusta ei voinut Saarisen mukaan erottaa ym-
päristöstään. Ympäristön kuvaus ei ollut pelkästään 
fyysinen, vaikka siitä Saarinen aloitti kuvauksen: 
luonnosta, puutarhoista, kaduista, toreista ja naapu-
rirakennuksista. Ympäristöön kuului myös muuttu-
va, liikkuva elämä rakennuksessa ja sen ympärillä.158 
Nämä ajatukset olivat esillä myöhemmin molemmis-
sa Saarisen kirjoissa. 

Eliel Saarisen kirjoittamien kirjojen luonteeseen kuu-
lui vapaa assosiointi ja ajatusten yhdistely. Kirjat – 
etenkin Search for Form – olivat täynnä viittauksia 
historiaan, tunnettuihin filosofeihin ja kulttuuriper-
sooniin. Lähdeviitteet kirjoista puuttuivat, ne eivät 
tavoitelleet tiedettä. Historiakatsaukset olivat yleistä-
viä ja viittaukset filosofiaan kepeitä. Search for Form 
oli suunnittelijan puheenvuoro oppilailleen. Toiveena 
oli, että suuri yleisökin voisi kaupunkisuunnittelun 
ja muodon etsinnän aiheista kiinnostua. Tieteelliset 
puutteet korvasi luomisen riemu ja väsymätön in-
nostus. Teksti kyselee ja vaatii lukijaa osallistumaan 
– kirjoittajan rooli arkkitehtina ja opettajana välittyy 
tekstistä. Rakenteeltaan teos on kuin kokoelma toi-
siinsa löyhästi liittyviä luentoja. Yli puoli vuosisataa 
julkaisemisen jälkeen teoksesta voi yhä löytää aja-
tonta ohjeistoa. Samalla se on vahvasti kiinni omassa 
ajassaan ja kirjoittajan lähtökohdat tulevat esiin. Saa-
risen omia opiskeluvuosia leimannut murros näkyy 
tyylien ja imitaation kritiikissä. Luonto, suomalaisen 
arkkitehtuurin arkkityyppinen innoittaja, on selkeästi 
läsnä.

Käsikirjoitus on kirjaa yksinkertaisempi ja rakenteel-
taan selkeämpi. Se jakautuu kolmeen osaan: ensim-
mäisessä pohditaan arkkitehtuurin olemusta, toisessa 
arkkitehtuurin opettamista ja kolmannessa Cranbroo-
kin taideakatemian käytännön järjestelyjä159. Kirjas-
sa on myös rakenteellinen kolmijako, mutta se on 
epämääräisempi kuin käsikirjoituksessa, ikään kuin 
teksti olisi kirjoitettu tajunnanvirtatekniikalla ja vas-
ta sitten koottu sopivien otsikoiden alle. Muotoon 
liitetyt sanapariotsikot kuten “Form and Truth” ovat 
nasevampia kuin käsikirjoituksen toivottoman pitkät 
litaniat (esimerkiksi luku XIII “Development of the 
Feeling of the Organism of the Building as a 3-di-
mensional Unity”). Sujuvasti kirjoitettu kirja on kui-
tenkin yhtenäisempi kokonaisuus kuin rakenteeltaan 
selkeämmin jaksotettu, mutta tekstin yhtenäisyyden 
puutteesta kärsivä käsikirjoitus. Vaikka käsikirjoi-
tuksen ja julkaistun version välillä oli yli 20 vuotta, 

perusajatukset eivät olennaisesti muuttuneet kirjas-
sa. Amerikkaan muuttaessaan Eliel Saarinen oli jo 
kokenut suunnittelija. Julkaistut ajatukset olivat yh-
teenvetoa mittavan uran suunnittelukokemuksesta ja 
monenlaisista lähteistä.

Muodon etsimisen päättymätön  
prosessi
Muoto ei ollut Saariselle vain ulkoista hahmoa, kyse 
oli enemmän sisäisestä merkityksestä. Muotoa ei 
kirjassa Search for Form kuitenkaan määritelty yk-
siselitteisesti. Kysymys muodon olemuksesta oli 
Saarisen mukaan yhtä vaikeasti vastattavissa kuin ky-
symys taiteen sielusta, siksi sen syvin olemus avau-
tui parhaiten tarinan ja esimerkkien kautta. Muodon 
perusteet Saarinen näki ajattomiksi ja muuttumatto-
miksi. Relativistinen ei hänen käsityksensä muodon 
olemuksesta ollut, vaikka hän samalla peräänkuulutti 
ajanmukaista muotoa. Perusteita vain sovellettiin eri 
tavoin eri aikoina ja näin muodon tulkinta muuttui 
ajan vaihtuessa. 

Saarisen muodonannon perusteiden pohjalla oli van-
ha ajatus luonnosta ajattomien perusprinsiippien 
lähteenä. Muodon etsinnässä hän korosti intuitiota, 
vaistoa ja mielikuvitusta, mutta myös järjestystä sekä 
osien ja kokonaisuuden yhteispeliä, keskeisenä käsit-
teenä korrelaatio. Kyse oli sekä henkisen (spiritual) 
että käytännöllisen (practical) funktionaalisuuden to-
teuttamisesta.160 Muodon etsintään liittyi myös jako 
alitajuiseen (sub-conscious), tietoiseen (conscious) 
ja itsetietoiseen (self-conscious) suunnitteluasentee-
seen. Taiteen luomiseen tarvittiin Saarisen mukaan 
vilpittömyyttä ja alitajuista intuitiota. Itsetietoises-
sa vaiheessa luomisprosessi oli jo erkaantunut to-
dellisesta elämästä ja taiteesta oli tullut kuollutta.161 
Muoto eli fundamental form syntyi Saarisen mukaan 
ajankohdan hengen määräämänä, sen sielusta (soul of 
the age), ei tietoisista ihmisen saavutuksista162.  Kos-
ka aika oli jatkuvasti muuttuva, ei muotokaan voinut 
olla pysyvä. Muodon vaikutus näkyi intuitiossa, ja in-
tuition avulla se myös voitiin havaita.163 

Muodon olemusta Saarinen avasi keskeisten käsittei-
den ja sanaparien164 avulla. Orgaaninen järjestys oli 
tärkeä, sitä kuvatessaan Saarinen viittasi luonnossa 
vallitsevaan korrelaatioon osien ja kokonaisuuden vä-
lillä – muotokin määräytyi luonnonlakien mukaan.165 
Orgaaninen järjestys kuvailtiin Search for Form -kir-
jassa yleisellä tasolla, mutta The City -teoksessa esi-
tettiin spesifisempi ajatuksen sovellus. Hierarkkista 
järjestystä korrelaatioineen sovellettiin kaupunkiseu-
tuun, kuvaamaan urbaanin ympäristön osia ja nii-
den välisiä relaatioita. Prosessien kuvaus sai sopivat 
analogiat evoluutiomalleista, joihin Saarinen viittasi 
Search for Form -kirjassa166. 
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Muotoa kuvaavien sanaparien jälkimmäisistä osista 
moni on tuttu modernismin retoriikasta. Modernista 
arkkitehtuurista tuskin voi kirjoittaa mainitsematta 
esimerkiksi aikaa, funktiota tai tilaa. Traditio  ja or-
namentiikka sen sijaan ovat olleet modernin arkkiteh-
tuurin yhteydessä esillä useimmiten vain kielteisessä 
mielessä. Saarisen kirjaansa ottamista otsikkotason 
käsitteistä puuttui liike, mutta se oli mukana itse teks-
tissä – Saarisen mukaan liike oli uutta modernissa 
tilassa.167 Kuvauksissa oli sekä konkreettisia arkki-
tehtuurin yksityiskohtia kuten ornamentiikkaa että 
löyhemmin arkkitehtuurin käytäntöön liittyviä terme-
jä kuten totuutta. Jälkimmäisen tapaiset termit ovat 
johtaneet kirjassa mahtipontiseen kerrontaan, josta 
ei löydy sanomaa yhtä helposti kuin käytännönlähei-
semmistä luvuista.

Saarisen sanaparit valottavat hänen suhtautumistaan 
moderniin ajanmukaiseen arkkitehtuuriin ja sen yh-
teydessä käytettyihin termeihin ja sanastoon. Sanapa-
rien kuvauksessa viittaan myös The City -kirjan teks-
teihin ja muutamiin muihin Saarisen kirjoituksiin. 
Samalla tuon esiin Louis Sullivanin ja Eliel Saarisen 
kirjoitusten yhtäläisyyksiä. Sullivanin mahdollista 
vaikutusta arvioin tarkemmin luvun lopussa. 

Muoto ja elinvoima 
Muodon elinvoimaisuutta koskevat pohdinnat Saari-
nen aloitti viittauksilla luontoon. Käsite vitality liittyi 
luonnosta saatuihin lähtökohtiin, luonnon järjestyk-
seen ja siellä vallitseviin prosesseihin. Prosesseille oli 
ominaista jatkuva muutos: syntyminen, kuoleminen 
ja uudelleen syntyminen. Järjestyksen vastapoolina 
esiintyi kuitenkin myös epäjärjestystä – koko elinvoi-
maisuuden käsite tuntui saavan voimansa jonkinlai-
sesta dualismista.168 Elinvoima oli Saarisen tekstissä 
yksi luovuuden ominaisuus. Elinvoiman myötä luo-
vuuteen tuli tietoisuus muutoksen ja metamorfoosien 
tarpeesta. Kyseessä oli taiteen evoluutio, jolle vastak-
kaisena Saarinen näki imitaation ja pinnallisen deko-
ratiivisuuden.169

Muoto ja tyyli 
Saarinen käytti termiä tyyli kirjassaan Search for 
Form kahdella tavalla: sekä yleisesti käytetyssä 
merkityksessään ulkoisiin ominaisuuksiin perustu-
vana periodityylinä että sisällöltään syvällisemmin 
ymmärrettynä muotokielenä.170 Kun sana tyyli oli 
sitä käsittelevässä luvussa saanut oman määritel-
män, pinnallisessa merkityksessä käytetty tyyli sai 
tekstissä ympärilleen jopa lainausmerkit.171 Oman 
määritelmänsä ulkopuolella Saarinen suhtautui tyyli-
sanan käyttöön penseästi172. Todellinen tyyli ei ollut 
Saarisen mukaan tietty arkkitehtoninen järjestelmä 
tai muoti, vaan pitkä ajan kuluessa kunkin sivilisaa-
tion kuvaksi muokkautuva muotokieli.173 Olennaista 

oli muodon etsiminen, sillä tyyliä – muotokieltä – ei 
erikseen tarvinnut etsiä. Se oli muodon etsimisen si-
vutuote.174 

Saarisen sanojen taustalla oli pinnallista tyylikäsitys-
tä laajempi ymmärrys arkkitehtonisen muodonannon 
perusteista – ajatus oli sukua modernismin myötä le-
vinneille käsityksille ajattomista totuuksista (tai ark-
kityypeistä). Saarisen pohdinnoilla ei ollut erityistä 
teoreettista taustaa tai pyrkimystäkään siihen, muo-
tokieli oli arkkitehtonisen etsinnän kohde ja sellaise-
na se kytkeytyi suoraan suunnittelevan arkkitehdin 
työprosessiin. Search for Formissa Saarinen pyrki 
kuvaamaan arkkitehdin ajatuksia arkkitehdin työstä, 
sen taustalla olevista suunnitteluperusteista ja mitta-
kaavatasojen vaihtelusta työprosessin kuluessa. 

Muoto ja totuus  
Taideteokseen liitetyn totuudellisuuden tai aitouden 
Saarinen määritteli “alkuperäiseksi luovuudeksi”. 
Sanalla tuomittiin imitoiva arkkitehtuuri. Raken-
nustaiteen totuus oli kuitenkin suhteellista: totuuden 
käsite vaihteli eri aikoina ja eri paikoissa.175 Raken-
teellisen rehellisyyden korostaminen oli tyypillistä 
funktionalismin ja myöhemmin modernismin ark-
kitehtuurille. Postmodernismissa se ei ollut tärkeää. 
Rehellisyyden ja aitouden esille tuominen oli yksi 
niistä modernin arkkitehtuurin teeseistä, jotka tulivat 
esiin Eliel Saarisen teksteissä ja kertoivat hänen suh-
teestaan oman aikakautensa arkkitehtuuriajatuksiin. 
Saarinen oli selvillä suuntauksista, ja hänen oman toi-
mistonsa työt kertovat jatkuvasta uuden muotokielen 
etsinnästä. Muodon etsintä ei jäänyt vain kirjoitetun 
tekstin tasolle. Saarisen tulkinta modernista valikoi 
aineksia valtavirran modernista, yhdistellen niitä 
omaperäiseksi versioksi, jonka sijoittaminen tarkkaan 
määriteltyjen “ismien” joukkoon on ollut työlästä niin 
aikalaistulkitsijoille kuin myöhemminkin. 

Muoto ja logiikka
Saarinen käytti sanaa logiikka yleisesti, ilman tarkkaa 
määritelmää. Filosofiaan ei viitattu kuin epäsuorasti. 
Logiikkaa käytettiin tuomaan rakenteellista järjes-
tystä luontokäsitteeseen, jota Saarinen piti muodon-
haun lähtökohtana. Luonnon logiikkaan kuului myös 
epäjatkuvuutta, siinä vaikutti erilaisuuden periaate 
(principle of dissimilarity).176 Totuus ja logiikka oli-
vat Saarisen mukaan käsitteitä, joihin absoluuttisuus 
ei sopinut – sen myötä käsitteet olisivat kivettyneet ja 
menettäneet merkityksensä. Loogiseen tasapainoon 
sisältyi dualistinen ajatus vastakohtien järjestykses-
tä, jossa ominaisuudet olivat jotakin vain suhteessa 
vastakohtiinsa, eivät absoluuttisesti. Elämään kuului 
Saarisen mukaan vastakohtien välillä tasapainoilu. 
Loogisen tasapainon avulla Saarinen päätyi selit-
tämään myös järjen ja tunteen välistä kamppailua. 
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Suunnitteluprosessissa tarvittiin molempia.177 Sa-
malla saatiin korostettua loogisen ajattelun rinnalla 
intuitiota ja yksilöllistä kokemusta. Nämä Saarisen 
kirjassaan esittämät ajatukset olivat jo vuoden 1925 
käsikirjoituksessa. Oppimisprosessia kuvatessaan 
Saarinen kirjoitti, että oppilaan tuli oppia sekä 
ajattelemaan loogisesti että tuntemaan loogisesti. Hän 
yhdisti nämä tekstissään yhdeksi “loogisen tunteen” 
käsitteeksi: “the individual logical feeling solves the 
architectural problem”.178 

Muoto ja funktio
Saarisen esittelemä funktion käsite ei juuri eronnut 
funktionalismin alkuvaiheessa käytetystä käsittees-
tä. Funktio yhdistettynä muotoon esiteltiin kirjassa 
Search for Form jo ennen varsinaista sanaparilukua. 
Funktion erillinen esittely olisi ollut Saarisen mukaan 
tarpeetonta, elleivät käsitteen epämääräinen käyttö ja 
jähmettyminen tyyliksi olisi sitä vaatineet. Lähtökoh-
tansa unohtanut funktionalismi sai kritiikkiä: “ismik-
si” jäykistynyt funktio oli sortunut kuvaamaan ole-
mattomia funktioita. Saarisen määrittelemä funktio 
oli kietoutunut orgaanisen järjestyksen käsitteeseen. 
Funktiolla oli sekä fyysinen että henkinen ulottuvuus. 
Tällaista funktiota oli Saarisen mukaan mahdotonta 
erottaa muodon käsitteestä.179 Funktiosta puhuessaan 
Saarinen viittasi Sullivanin lauseeseen funktion ja 
muodon riippuvuudesta180. Hän pureutui sanojen ta-
kana oleviin merkityksiin; Saariselle Sullivanin mää-
ritelmä oli orgaanisesti funktionaalisen arkkitehtuurin 
kuvaaja. Todellista funktionaalista tietoisuutta ei imi-
tatiivisella “ismillä” voinut Saarisen mukaan ilmen-
tää. Funktion taustalla oli luonnossa havaitun orgaa-
nisen elämän tuntemus tai vaihtoehtoisesti tekniseen 
tietämykseen perustuva lähtökohta. Funktiolla oli siis 
kaksi mahdollista lähtökohtaa: luonto tai tekniikka.181

Muoto ja väri
Saarinen painotti värin merkitystä arkkitehtuurissa. 
Värillä voitiin Saarisen mukaan korostaa muotoa. 
Hän kuvaili värin merkitystä kaupunkisuunnittelussa 
ja toivoi kaupunkeihin neutraaleja värisävyjä, joita 
puistojen, ajoneuvojen ja ihmisten värikkyys voisivat 
piristää. Myös huone tuli suunnitella näin – samat pe-
riaatteet pätivät mittakaavoiltaan erilaisiin suunnitte-
lutoimeksiantoihin.182 Väriaihe antoi hänelle samalla 
mahdollisuuden kirjoittaa luonnon värikylläisyyttä 
ylistäviä kuvauksia, jotka muistuttavat Louis Sulliva-
nin haltioitunein huudahduksin maustettuja luontoku-
vauksia183. 

Saarisen kirjoitusten taustalla vaikuttivat kansallisro-
mantiikan ajan värikylläiset interiöörisuunnitelmat. 
Värien käyttöä ei pelätty184. Perspektiivikuvien pui-
sissa huonekaluissa näkyi lämmin ruskea, tulisijan 
kaakeleissa kiilsi vihreä, tekstiileissä hehkuivat pu-

naiset, siniset ja vihreät sävyt185. Värien käyttöä on 
luonnehdittu hienostuneeksi, ja on todettu suunnit-
telijoiden olleen selvillä M.H. Baillie Scottin värien 
käytöstä186. Huoneen kaikkien osien huomioon otta-
minen värityksen määrittelyssä kuului kokonaistaide-
teoksen ohjelmaan187. 

Muoto ja koristelu 
Otsikossa “Form and Decoration” muoto oli yhdis-
tetty koristeisiin, ei ornamentiikkaan. Saarinen moitti 
imitoivaa koristeellisuutta ja ylisti 1940-luvun yksin-
kertaistunutta muotoa. Positiiviselle koristeellisuu-
delle hän valitsi uuden sanan: ornamentiikan, joka ei 
ollut imitoivaa, vaan tarkoituksenmukaista. Todelliset 
ornamentit eivät olleet päälle liimattuja dekoraatioita. 
Saarinen vetosi jälleen luontoon: “luonto ei koristele, 
vaan toimii järkevästi”. Jos kerran luonnon ornamen-
tiikka ei ollut turhaa, jo luontokin todisti, ettei ratio-
naalisuus ollut tarpeeksi. Hillityt ornamentit olivat 
muodon runoutta.188

Vuoden 1925 käsikirjoituksessaan Saarinen toivoi 
näkevänsä todellista arkkitehtuuria, joka perustuisi 
harmonisiin suhteisiin eikä koristeluun. Asenne muis-
tuttaa Louis Sullivanin ajatuksia ornamentiikasta. 
Sullivanin päätarkoitus ei ollut ornamenttien kieltä-
minen, vaan niiden mukaan ottaminen rakennukseen 
kiinteästi kuuluvana osana. Hän ylisti kontekstiinsa 
sopivan, aidon ornamentiikan hienouksia.  Myös Sul-
livan päätti ornamenttiartikkelinsa vetoamalla luon-
toon.189  Sekä Sullivanin että Saarisen kriittinen asen-
ne ornamentteja kohtaan kohdistui pinnalliseen tai 
imitoivaan koristeluun.

Muoto ja tila
Muodikas sana tila oli Saariselle ongelmallinen; hän 
halusi etäännyttää käsitteensä trenditermeistä.190 Hän 
kritisoi tilan käsitteen yksipuolista rajoittamista kap-
paleiden rajaamiksi (sisä)tiloiksi ja halusi – kaupun-
kisuunnittelijan asenteella – laajentaa käsitettä. Saa-
rinen huomautti, että tilassa liikkuminen oli otettava 
huomioon olennaisena osana tilakokemusta.191 Tässä 
asiassa hän oli yhtä mieltä modernin tilakäsityksen 
puoltajien kanssa. Modernin tilakäsityksen valos-
sa Saarisen kritiikki voi kuulostaa vanhentuneel-
ta, mutta Saarisen mukaan avoin tilakäsitys ei vielä 
riittänyt. Tila ei toiminut, jos siihen liittyi jäykkää 
symmetrisyyttä tai itseriittoisuutta. Kirjassaan The 
City Saarinen kuvaili suorastaan närkästyneenä itse-
riittoisten rakennusten aikaansaamaa epämääräistä 
tilaa kaupungeissa: ne jättivät ulkotilan “väreilemään 
epäsointuiseen ahdistukseen”192. Tästä Saarinen syytti 
vääristynyttä tilakäsitystä, joka ei ottanut huomioon 
tilarakenteita kaupungissa, vaan keskittyi vain yhteen 
kohtaan (rakennukseen) kerrallaan.193 
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Saarisen tila oli konkreettista tilaa194. Tilakäsitys oli 
suunnittelevan arkkitehdin, ei teoreetikon. Tila oli 
sekä suljettua että avointa, sekä sisällä että ulkona, 
mutta modernistiselle arkkitehtuurille tyypillistä sol-
juvaa ja avointa päättymätöntä tilaa Saarinen ei ku-
vaillut. Saarisen kirjoituksissa tilan ymmärtäminen 
liittyi kokijoiden vuorovaikutteiseen ympäristösuh-
teeseen. Tällaisessa tilassa päähenkilönä oli ihminen, 
joka sekä loi tilan että asettui siihen asumaan.195 Näin 
kuvattu tila ei ollut modernismin abstraktia tyhjää 
tilaa, sen sijaan siinä saattoi nähdä aineellisen tilan 
piirteitä196.

Muoto ja teoria
Arkkitehtuurin teorioihin Saarinen suhtautui kieltei-
sesti jo vuoden 1925 käsikirjoituksessaan. Hän ha-
lusi korostaa intuitiivisen luovuuden merkitystä ja 
varoitti luottamasta liikaa teoriaan.197 Kirjassa suhde 
teoriaan ei ollut juuri muuttunut, mutta sitä selitettiin 
tarkemmin, siksi kirjan suhde teoriaan vaikuttaa mal-
tillisemmalta. Myös kirjassa korostettiin luovaa vais-
toa, jonka tuli kontrolloida teoriaa eikä päinvastoin. 
Saarinen näki teoriat rajoitteiksi ja puhui sen sijaan 
mieluummin periaatteista (principles). Sanaa teoria 
ei määritelty tekstissä yksiselitteisesti. Sen merkitys 
kapeni tekstin edetessä, kunnes lopulta teoria vaikut-
ti vain väitekokoelmalta.198 Teoriakielteisen asenteen 
taustalla oli Saarisen saama arkkitehtuurin opetus, 
josta hän myöhemmin kirjoitti, että se opetti hänelle 
kuinka ei tehdä arkkitehtuuria199. 1800-luvun lopun 
arkkitehtuurikoulutukseen kuuluneisiin kaavamaisiin 
suunnitteluperiaatteisiin Saarinen suhtautui yhtä kiel-
teisesti kuin ulkoisen tyylin kopioimiseenkin. 

Muoto ja traditio
Search for Form -kirjan traditio-kappale alkoi neljän-
nellä käskyllä – siinä kiteytyi Saarisen arvostus pe-
rinnettä kohtaan. Perinnettä tuli kunnioittaa, mutta se 
ei tarkoittanut kritiikitöntä omaksumista. Suunnittelu 
tuli ymmärtää jatkuvaksi prosessiksi, joka ei koskaan 
ala puhtaalta pöydältä. Typomorfologiassa puhuttai-
siin typologisesta prosessista200. Saarinen vertasi tätä 
prosessia sekä evoluutioon että rakentamiseen: jokai-
nen uusi kivi lepää muurissa edellisen kiven päällä. 
Tämän päivän uutuudet rakentuivat edellispäivän 
saavutusten varaan.201 Saarisen teksteissä oli näennäi-
sen ristiriitaisiakin aineksia; tradition kunnioitus oli 
sulassa sovussa oman aikakauden muodon etsimisen 
kanssa. Kyse oli erilaisia aineksia vapaasti yhdiste-
levästä asenteesta202. Traditiota ei tarvinnut hylätä, 
vaikka uutta muotoa suunnittelikin. Historiatietoisuu-
dessaan Saarinen erosi modernisteista, joiden mukaan 
uusi muoto haki oikeutuksensa uuden ajan haasteista. 
Perinteen merkitys lähes unohdettiin. Selkein ero oli 
prosessin jatkuvuuden kieltämisessä.203 

Traditiotietoisuuteen liittyi käsityötaidon arvostami-
nen, jota Saarinen oli korostanut 1920-luvulla käsikir-
joituksessaan. Kirjassaan Search for Form hän kirjoitti 
varauksellisesti “kylmästä ja persoonattomasta 
mekanisaation hengestä”, mutta suhtautuminen 
teolliseen tuotantoon ei ollut enää jyrkän kielteinen. 
Saarinen totesi teollisesti tuotettujen tavaroiden 
kuuluvan nykyaikaan, ja optimistiseen tyyliinsä hän 
arveli ihmisen kykenevän koneen herraksi, kunhan 
ensiviehätys menisi ohi. Saarinen pohti tulevaisuu-
den mahdollisuuksia tavalla, joka muistutti William 
Morrisin teollisuuskriittistä tulevaisuusutopiaa: Mitä 
jos tulevaisuudessa ei nopeus olekaan tärkeää? Mitä 
jos syvällinen kulttuuritaju menee aineellisen hyö-
dyntavoittelun edelle? Katsoessaan tulevaisuuteen 
Saarinen visioi inhimillistä post-machine age -aika-
kautta, jossa koneiden käyttäminen ei olisi mekaani-
nen itseisarvo.204 

Muoto ja kauneus
Saarinen yhdisti kauneuden muotoon ja liitti sen 
maun ja mielikuvituksen kanssa otsikon “Province 
of Sensing, Intangible Problems” alle. Kauneus205, 
maku ja mielikuvitus muodostivat yhtenäisen tarinan. 
Kyse oli sekä luovuudesta että taiteen tuotosten ar-
vostamisesta. Kauneuden käsitteestä ei arkkitehti voi 
kirjoittaa mainitsematta Vitruviuksen ajatuksia – näin 
teki myös Saarinen. Vitruviuksen kautta hän ryhtyi 
pohtimaan symmetrian ja tasapainon käsitteitä. Vit-
ruviuksen symmetria saattoi aikanaan tarkoittaa ryt-
miä, tasapainoa tai orgaanista järjestystä. Symmetrian 
määritelmä oli kuitenkin aikojen kuluessa jäykisty-
nyt, tehden kauneuden määritelmästä ennalta arvatta-
vaa. Kauneuden Saarinen olisi määritellyt uudelleen 
elämän olemukseksi (essence of life).206 

Muodon olemus 
Saarinen korosti jo vuoden 1925 käsikirjoituksessaan 
ajan hengen ilmentämistä arkkitehtuurissa; luovalla 
arkkitehdilla täytyi olla sielussaan “aikakauden kai-
puu” (longing of the age). Kirjassa Search for Form 
sama ajatus sai syvempiä sävyjä. Aikakaudet liitettiin 
pitkään historiallisten prosessien ketjuun.207 Saarisen 
eri aikoina kirjoittamien tekstien välillä havaittava 
muutos näkyy selkeimmin suhtautumisessa käden tai-
toihin.  Vuonna 1925 Saarinen ylisti arts & crafts -pe-
rinteen käsityötaitoa ja näki mekaanisen massatuo-
tannon imitaationa, elottomien esineiden tuotantona. 
Teollisuutta hän kutsui kulttuurin viholliseksi; se oli 
tehnyt ihmisistä pinnallisia uutuuksien tavoittelijoi-
ta, joille kestävyys oli toisarvoista. Saarinen ei tuol-
loin kirjoittanut Walter Benjaminin tapaan esineiden 
aurasta208, mutta kirjassa Search for Form sana aura 
oli jo mukana. Mekaanista massatuotantoa ei kirjas-
sa enää yksioikoisesti arvioitu negatiiviseksi. Saari-
nen erotti toisistaan käsitteet spirit of the machine ja 
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principle of the machine. Jälkimmäisellä käsitteellä 
oli positiivisia seurannaisvaikutuksia, siinä viitattiin 
esineiden toiminnallisiin ominaisuuksiin. Koneen pe-
riaatteen ymmärtäminen tarkoitti pyrkimystä toimi-
vaan lopputulokseen209. Koneiden toiminnallisen pe-
riaatteen pohdiskelussa Saarisen löysi yhtäläisyyksiä 
vastaaviin toiminnallisiin ominaisuuksiin luonnossa, 
muodon etsinnän alkulähteessä. Luonnon ja koneen 
kielikuvat rikastivat toisiaan ja selkiyttivät Saarisen 
mukaan ymmärtämisen prosessia.210 Tällaisten näen-
näisesti vastakkaisten ajatusten yhdistämisessä voi 
nähdä aineksia Bruno Latourin määrittelemästä ei-
modernista, jossa hylättiin modernin kahtiajako211. 
Saarista voisi tämän perusteella kutsua jopa “ei-mo-
derniksi”. 

Ajan vaatimusten mukainen arkkitehtuuri oli Saarisen 
mukaan tavoiteltavaa, mutta hän ei kertonut millais-
ta se olisi. Mallin luomisen sijaan hän rakenteli pe-
rusteita ja jonkinlaista intuitiivista säännöstöä, jonka 
sisäistämisen avulla arkkitehtuuri olisi ajastaan tie-
toista. Samalla Saarinen pohdiskeli ajan olemusta ja 
epäili olisiko ajassa kuitenkaan löydettävissä tarpeek-
si vilpittömyyttä (sincerity), jota tarvittiin “totuuden 
lakien mukaiseen arkkitehtuuriin”.212 Massatuotan-
non henki oli rakentamiseen sovellettuna jo johtanut 
materiaalien imitointiin ja rakenteiden piilottamiseen 
koristelun alle. Tällaista konstailua Saarinen ei koko-
naan tuominnut, vaan osoitti sovittelevaa luonteen-
laatua todetessaan, että taiteellisen vapauden nimessä 
oli hyväksyttävä joskus poikkeavia ratkaisuja.213

Jos 1920-luvulla oli aihetta epäillä ajankohdan kykyä 
vilpittömyyteen, 1940-luvulla maailmantilanne ei sen 
enempää ruokkinut positiivista kehitysuskoa. Search 
for Form julkaistiin pian toisen maailmansodan jäl-
keen. Ajankohdan murros näkyi tekstissä, jossa viitat-
tiin maailmanlaajuiseen katastrofiin ja pohdittiin tule-
vaisuuden näkymiä Oswald Spenglerin Länsimaisen 
perikadon innoittamana. Spengleriläisen pessimismin 
sijaan Saarinen kuitenkin päätyi 1940-luvullakin op-
timistiseen tulevaisuususkoon, jonka hän oli kaksi-
kymmentä vuotta aiemmin kiteyttänyt lauseeseen 
“our trust in man must be strong”214. Hän näki opti-
mismin luovuuden edellytykseksi. Tulevaisuudesta ei 
voinut sanoa mitään varmaa, mutta jos suunnittelussa 
noudatettiin luovan vaiston perusperiaatteita (kuten 
orgaaninen järjestys, ekspressiivisyys ja korrelaatio) 
kullekin ajalle ominainen muoto tulisi lopulta ilmi ai-
kakauden tuotoksissa.215

Kirjassa Search for Form käsiteltiin muodon perus-
teita, evoluutiota, siirtymistä ajasta ja paikasta toi-
seen, sekä muotoa ja tyyliä. Aikaa kuvaavassa jak-
sossa ei puhuttu niinkään itse ajasta kuin ihmisen 
sidonnaisuudesta siihen. Ihminen oli menneisyyden 
ja tulevaisuuden välissä, siinä hetkessä, jossa tule-
vaisuus jo muuttuu menneisyydeksi. Modernismin 

tila-aika-käsitettä ei tekstissä mainittu. Sen sijaan sii-
nä pohdittiin muodon evoluutiota ja muodon kasvua 
“aikakauden sielun” ohjaamana. Keskeisenä tuli esiin 
käsite fundamental form, joka oli ajasta ja paikasta 
riippuvainen arkkitehtonisen muodonannon taustate-
kijä. Siihen ei Saarisen mukaan voinut päästä käsiksi 
pinnallisen muotolainailun avulla, eikä kuivan teore-
tisoinninkaan kautta, se edellytti syvällistä aikakau-
den sisällön ymmärtämistä. Ajan henkeen sisältyivät 
ajan vaatimukset ja karaktääri.216 

Muodon etsinnässä oli kyse alitajuisen ja tietoisen 
yhdistämisestä. Saarisen muotoa koskevissa kirjoi-
tuksissa pääpaino oli määritelmiä uhmaavan muoto-
käsitteen avaamisessa ja erityisesti alitajuiseksi kat-
sotussa osuudessa. Prosessin eri vaiheissa tapahtuvaa 
jatkuvaa mittakaavatasojen vuorovaikutusta kuvates-
saan Saarinen siirtyi kokonaisuudesta osiin ja taas 
takaisin217. Siinä sovellettiin hermeneuttista sääntöä.  
Kokonaisuuden merkitystä ennakoitiin osien avulla ja 
osat määrittyivät kokonaisuudesta, samalla kokonai-
suutta määrittäen.218 

Tärkeintä opetuksessa oli luovuuden tukeminen. 
Tietojen opettamisen sijaan Saarinen suositteli 
mahdollisuuksien tarjoamista, jotta oppija kokisi 
löytämisen ilon.219 Jokaisella oli oma tapansa tehdä 
asioita.220 Kirjassa korostettuja asioita olivat muun 
muassa suunnittelijan rehellisyys, vilpitön etsiminen, 
pyrkimys perinteestä tietoiseen, mutta omaa aikaansa 
heijastavaan arkkitehtuuriin, joka ei olisi liian 
vakavaa – huumori ja elämänilo kuuluivat Saarisen 
mukaan sellaiseen arkkitehtuuriin, jonka ihminen 
koki omakseen.221 Itse etsinnän kohteena oleva muoto 
oli aina salattu.222 Tekijä ja kokija katsoivat Saarisen 
Search for Form -kirjassa yhdessä teosta ja hakivat 
muodon olemusta. Muotoa ei määritelty tarkasti, se 
jäi jonkin verran mystiseksi ja saavuttamattomaksi 
käsitteeksi – olennaista oli matkalla olo eikä päämäärä. 
Saarinen päätti teoksensa etsimisen sanoihin223.
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Louis Sullivanin vaikutus 

Taustoja ja yhteyksiä 
Kirjoittaessaan 1940-luvulla lyhyttä muotoa käsittele-
vää tekstiä Saarinen aloitti muistelemalla keskustelu-
jaan Louis Sullivanin kanssa224. Sullivan oli selittänyt 
suunnittelufilosofiaansa ja todennut lopuksi epäileväl-
le Saariselle, että jokaisen oli löydettävä oma tapansa 
suunnitella. Aloittaminen viitteellä Sullivaniin kertoo 
siitä, että Sullivanin ajatukset ovat olleet taustalla 
Saarisen hahmotellessa omia käsityksiään aiheesta 
“Fundamental Form”. Arkkitehtien ajatuksissa ark-
kitehtuurin perusteista oli yhtäläisyyksiä225. Saarinen 
on kertonut perehtyneensä Sullivanin ajatuksiin226, jo-
ten hän tunsi Sullivanin kirjoituksia ainakin osittain. 
Niissä esiintyvä ajatus luonnon tarkkailusta inspiraa-
tion lähteenä oli mukana myös Saarisen Search for 
Form -kirjassa. 

Louis Sullivanin on nähty pitäneen Saarista jonkin-
laisena työnsä jatkajana227. Saarinen oli kuitenkin 
Yhdysvaltoihin muuttaessaan kansainvälisesti tun-
nettu arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija. Hän oli luo-
nut uraansa Suomessa aikana, jolloin monet erilaiset 
kansainväliset virtaukset vaikuttivat arkkitehtuurin 
kehitykseen. Louis Sullivanin vertikaalisuutta ko-
rostava toimistorakentaminen sekä muodon etsintää 
ja materiaalien rehellisyyttä hakeva Transportation 
Building olivat vaikutteita muiden joukossa. Saarisen 
mahdolliset kirjalliset vaikutteet tulivat myös monis-
ta lähteistä. Saarinen ei Suomen vuosinaan ollut mi-
tenkään innokas kirjoittaja, vaikka hän työn puolesta 
kirjoittikin erilaisia lausuntoja ja selvityksiä. Tekstien 
kieli oli asiapitoista ja selkeää. Runollista rönsyilyä 
ei esiintynyt, ei juuri kielikuvia eikä henkilökohtais-
ta pohdiskeluakaan. Nämä piirteet tulivat esiin vasta 
myöhemmin, kun englanniksi kirjoittava Saarinen 
tuli tunnetuksi Yhdysvaltoihin muuton jälkeen.  

Louis Sullivan oli yksi Chicagon koulukunnan teo-
reettisen pohjan kiteyttäjistä228. Sullivan tunnettiin 
runollisista, luontoesimerkkejä viljelevistä puheista 
ja kirjoituksista, joiden sanoma saattoi joskus hautau-
tua maalailevan kielenkäytön alle.229 Sullivanin luon-
tokäsitykseen vaikuttaneiksi lähteiksi on nähty muun 
muassa Walt Whitman, Friedrich Nietzsche, Hippoly-
te Taine, Leopold Eidlitz ja Maurice Maeterlinck230. 
Myös nimet Ralph Waldo Emerson ja Horatio Gree-
nough voidaan liittää Sullivanin taustavaikuttajiin231. 
Sullivanin ajatuksia ei tiettävästi hänen elinaikanaan 
kovin hyvin tunnettu Yhdysvalloissa Keskilännen 
arkkitehtipiirien ulkopuolella, tai jos tunnettiinkin, ei 
juuri arvostettu232. Euroopassa sen sijaan Sullivania 
oli arvostettu pitkään233. Sullivanin suunnittelemia 
(aluksi Adler & Sullivanin) rakennuksiakin oli jul-
kaistu arkkitehtuurilehdissä, mutta tärkeimmät kir-

joitukset olivat ilmestyneet harvalevikkisissä lehdissä 
kuten Interstate Architect & Builder234. 

Leonard K. Eaton on etsinyt yhteyksiä amerikkalais-
ten ja eurooppalaisten arkkitehtien välillä edellisen 
vuosisadan vaihteessa – erityisesti hän on tutkinut H. 
H. Richardsonin ja Louis Sullivanin töiden vaikutus-
ta eurooppalaiseen arkkitehtuuriin. Richardsonia toi 
pohjoismaiseen tietoisuuteen muun muassa ruotsalai-
nen Ferdinand Boberg, ja Sullivania teki tunnetuksi 
tanskalainen arkkitehti Alfred Ravad, joka asui Chica-
gossa 1890–1914 ja kirjoitti tuona aikana kotimaan-
sa lehtiin235. Ravad kehui Louis Sullivanin Trans- 
portation Buildingia, kirjoitti Sullivanin arkkitehtuu-
rin runollisuudesta ja mainitsi luonnon inspiraation 
lähteeksi.236 Bobergillakin oli yhteys Sullivaniin, hän 
matkusti Chicagoon vuonna 1893 ja tutustui World’s 
Fair -näyttelyyn. Eatonin mukaan Boberg jopa työs-
kenteli Adlerin ja Sullivanin toimistossa muutaman 
kuukauden237. Boberg kirjoitti kaksi artikkelia matka-
kokemuksistaan Teknisk tidskriftiin vuonna 1896.238 

Yhteys Sullivaniin on löytynyt myös H.P. Berlagen 
kautta. Laajan Amerikan matkan vuonna 1911 tehnyt 
Berlage tapasi Sullivanin ja kävi katsomassa tämän 
pankkirakennusta Owatonnassa, Minnesotassa. Ber-
lage näki myös Chicagossa useita Richardsonin ja 
Sullivanin rakennuksia. Hän kirjoitti matkakuvauksen 
Amerikaansche Reisherinneringen (1913) ja useita ar-
tikkeleita Schweizerische Bauzeitung -lehteen. Sulli-
vanin rakennuksia Berlage kehui, vaikka suhtautuikin 
jonkin verran varauksellisesti kuuluisiin ornament-
teihin. Eaton mainitsee Berlagen tunteneen ennen 
vuotta 1906 (jolloin ensi kertaa matkaa suunnitteli) 
muun muassa Wrightin arkkitehtuuria Architectural 
Review’n vuoden 1900 julkaisun kautta, sekä väit-
tää hänen nähneen joitakin Sullivanin kirjoituksia.239 
Berlage siis lukeutui Eatonin mainitsemaan “koural-
liseen Sullivanin seuraajia”.240 Eaton näkee Berlagen 
matkakuvauksilla olleen suurta merkitystä eurooppa-
laisille arkkitehdeille.241 Tämän mukaan Euroopassa 
olisi oltu tietoisia myös Sullivanin kirjoituksista jo 
1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alussa. 

Varsinkin H. H. Richardsonilla on todettu olleen suuri 
vaikutus Suomen arkkitehtuuriin edellisen vuosisadan 
vaihteessa242. Leonard K. Eaton on arvellut tietojen 
Richardsonin arkkitehtuurista tulleen Suomeen Ruot-
sin kautta tai saksalaisten ja englantilaisten julkaisu-
jen välityksellä243. Välillisiä vaikutteita on voinut olla 
mainittuja reittejä pitkin, mutta välitön reittikin oli 
olemassa: Polyteknillisen opiston opettaja Gustaf Ny-
ström tilasi vuosina 1891–1906 amerikkalaista Archi-
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tectural Record -lehteä, jossa esiteltiin ajankohtaista 
amerikkalaista arkkitehtuuria kuten Richardsonin ja 
Sullivanin töitä244. Richardsonin vaikutusta on nähty 
myös Saarisen Cranbrookiin suunnittelemissa ensim-
mäisissä töissä. Manfredo Tafurin mukaan Saarista 
kiinnosti Richardsonin töissä “the organic quality of 
his forms and their reciprocal dependence”. Saari-
sen omat kommentit, joissa kannatettiin materiaalien 
ehdoilla tehtyä arkkitehtuuria, tuntuvat vahvistavan 
Sullivanin näkemyksen Saarisesta amerikkalaisen 
arkkitehtuurin orgaanisen tradition jatkajana. Tafuri 
arvelee Saarisen ajattelun kuitenkin poikenneen Chi-
cagon koulukunnan ajattelusta – eroja oli esimerkiksi 
Saarisen näkemyksissä pilvenpiirtäjän roolista kau-
pungissa.245 Lewis Mumford on kuitenkin todennut 
myös Sullivanin kritisoineen sitä asennetta, joka johti 
kaupunkien ruuhkauttamiseen korkeilla rakennuk-
silla. Asenne oli epäsosiaalinen, “profoundly antiso-
cial”.246  

Leonard Eatonin mukaan Saariselta oli vuonna 1947 
kysytty Richardsonin ja Sullivanin vaikutuksesta, ja 
tuolloin hän oli todennut Richardsonin olleen suku-
polvelleen tärkeämpi.247 Kysymys koski erityisesti 
vaikutteita 1800- ja 1900-luvun vaihteen Suomen 
rakennussuunnitteluun. Sullivan kuitenkin vaikutti 
edellisen vuosisadan vaihteen Yhdysvalloissa pil-
venpiirtäjäarkkitehtuurin julkisivusommitteluun ja 
kannusti kirjoituksillaan ja puheillaan nuorta ark-
kitehtipolvea arkkitehtuuriteoreettiseen ajatteluun. 
Pilvenpiirtäjäteema ei ollut ajankohtainen edellisen 
vuosisadan vaihteen Suomessa. Pari vuosikymmentä 
myöhemmin pilvenpiirtäjän suunnittelutehtävä kui-
tenkin tuli Eliel Saariselle ajankohtaiseksi, ja myö-
hemmin myös Sullivanin tärkeänä pitämä pedagogi-
nen valistustehtävä. 

Louis Sullivan kuoli vuonna 1924, vain vuosi Saa-
risen Amerikkaan muuton jälkeen, mutta arkkitehdit 
ehtivät tavata ja keskustella arkkitehtuurikysymyk-
sistä248. Tuolloin Sullivanin parhaat luomisvuodet 
olivat jo takanapäin, mutta hän kirjoitti yhä. Sulliva-
nin kaksi kirjaa An Autobiography of an Idea ja The 
System of Architectural Ornament julkaistiin vajaa 
vuosi Saarisen Amerikkaan muuton jälkeen249. Sulli-
van tapasi Eliel Saarisen ainakin tammikuussa 1924 
Ann Arborissa professori Emil Lorchin luona. Sulli-
van oli käynyt puhumassa University of Michiganin 
arkkitehtiopiskelijoille, vaikka oli tuolloin jo hyvin 
sairas – hän kuoli kolmisen kuukautta myöhem-
min.250 Sullivan piti Saarista kyvykkäänä arkkiteh-
tina, ja Saarisen Sullivania koskevista kirjoituksista 
päätellen arvostus oli molemminpuolista251. Sulliva-
nille kirjoittamassaan muistokirjoituksessa Saarinen 
muisteli Sullivanin uraa arkkitehtina, kirjoittajana ja 
taidefilosofina252. Tästä voi päätellä Saarisen tutustu-
neen myös Sullivanin filosofisluonteisiin kirjoituksiin 
taiteen perusteista. 

Ajatusten vertailua: Kindergarten 
Chats ja Search for Form

Sullivanin ja Saarisen kirjoituksilla oli samoista läh-
teistä kumpuavia taustoja. Saarisen kirjoissa esiintyi 
arkkitehtien, taideteoreetikkojen, runoilijoiden ja filo-
sofien nimiä (mm. Sullivaninkin kirjoituksiin vaikut-
taneet Maurice Maeterlinck253  ja Hippolyte Taine254). 
Ranskalaisen filosofin ja Nobel-palkitun belgialaisen 
runoilijan tuotannon tuntemus oli osa ajastaan tietoi-
sen arkkitehdin yleissivistystä, eikä voi olettaa Saari-
sen saaneen tässä asiassa suoria vaikutteita Sulliva-
nilta. Muitakin ajattelijoita, kuten Schopenhaueria ja 
Nietzscheä, olivat molemmat lukeneet255. 

Luonto oli Saarisen muodon etsinnän kantavia tee-
moja. Teeman esiintyminen Saarisen teksteissä oli 
peräisin monista lähteistä – lähdeviitteitä Saarinen ei 
käyttänyt, mutta kirjassa Search for Form esiintyi ni-
miä, joita voi pitää vaikutteina. Louis Sullivan oli yksi 
mainituista. Sullivan esiteltiin form follows function 
-lauseen keksijänä kohdassa, jossa kritisoitiin tyylin 
käsitettä256.  Samassa yhteydessä funktioon liitettiin 
orgaanisuuden käsite (organically functional), joka 
viittaa Sullivaniin ja hänen käsitteistöönsä. Sulliva-
nin ajatuksia ei kuitenkaan kirjassa selitetty tarkasti. 
Saarisen ja Sullivanin ajatuksissa havaittiin jo aika-
naan samankaltaisuutta, ja ihmeteltiin, ettei Saarinen 
ollut maininnut Sullivania lähteeksi kirjassaan257. Ku-
kaan muukaan Saarisen kirjassa mainituista nimistä 
ei tullut esiin vahvana vaikuttajana, ja osa nimistä oli 
mukana vain värittämässä tarinan kerrontaa. 

Sullivanin 1880-luvun kirjoituksia on kuvailtu ro-
mantiikan sävyttämäksi koukeroiseksi proosaksi. 
Sullivanin kirjoitustyylille oli tyypillistä hengästyt-
tävä huutomerkkien käyttö, ja Kindergarten Chatsis-
sa esitettiin myös paljon kysymyksiä. Suoria ohjeita 
rakennusten suunnittelusta ei annettu. Arkkitehtuurin 
tehtäväksi Sullivan näki filosofisten käsitteiden il-
mentämisen, ja nämä käsitteet hän oli johtanut luon-
nossa havaitsemistaan totuuksista.258 Saarisen Search 
for Form -kirjassakaan ei annettu varsinaisia suunnit-
teluohjeita. Luonnon esimerkillinen merkitys kulki 
molemmissa kirjoissa kaiken kokoavana teemana, 
eläytyvin kuvauksin esitettynä. 

Seuraaviin Kindergarten Chats -kirjan teemoihin voi 
löytää vastineet Saarisen 1940-luvulla julkaistuista 
teoksista, erityisesti kirjasta Search for Form:

1. Luonto on muodonannon lähde

Väite oli Saarisen Search for Formin kantava tee-
ma.259 Sitä tuettiin aisteihin vetoavilla luontokuvauk-
silla. Louis Sullivanin Kindergarten Chats -kirjassa 
luontoa kuvailtiin haltioitunein runollisin esimerkein.
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Sullivanille luonto oli prosesseja kuvaava malli, jota 
saattoi verrata ihmisen elämänkiertoon. Luonnosta oli 
peräisin luomistyön inspiraatio.260  Luontoon perustui 
myös Sullivanin kirjan rakenne, vuodenajat tarjosivat 
tietoisuuden kehittymisen vertauskuvan. Luontoon 
tukeutumisessaan molemmat kirjoittajat liittyivät pit-
kään perinteeseen261. 

2. Muoto seuraa funktiosta

Saarinen kritisoi Sullivanin form follows function 
-lausahduksen käytännöllistä ulottuvuutta korosta-
nutta virhetulkintaa. Muodon oli välttämätöntä olla 
funktionaalinen, kirjoitti Saarinen, mutta jos painotet-
tiin vain käytännöllistä funktiota, kulttuuri oli vaaras-
sa muuttua materialistiseksi.262  Saarisen käsite funda-
mental form muistutti Sullivanin ajatusta funktion ja 
muodon yhteydestä. Niiden merkitystä kuvaillessaan 
Sullivan palasi luontoon: määritelmän hakeminen 
oli tähden kurkottamista taivaalta, metsässä kuuluva 
kutsu, liikkuva pilven varjo.263 Käsitettä valottavista 
kuvauksista huolimatta Sullivanin kaksiosainen form-
function-käsite oli yhtä vaikeasti tavoitettava kuin 
Saarisen kirjassaan kuvaama fundamental form – pe-
rimmäinen muoto.

3. Järjestys syntyy osien ja kokonaisuuden välisestä 
    suhteesta.

Sullivan ei toiminut kaupunkisuunnittelijana, joten 
hänen suunnitelmiensa mittakaavallinen laajuus ei 
ollut yhtä kattava kuin Saarisella. Samoja suunnitte-
lun periaatteita kuitenkin käytetetään kaikilla tasoilla; 
tekstien vertailu on siis mahdollista mittakaavaeroista 
huolimatta. Sullivanilla oli käytössä sana orgaaninen 
jo Kindergarten Chatsin kertomuksen alkulehdillä, 
mutta organic quality paljastui vain vähitellen tarinan 
auetessa. Asian vähitellen paljastamisessa tai jopa 
avoimeksi jättämisessä oli sama juoni kuin Saarisen 
kirjan nimessä: kyse oli muodon etsimisestä ja pää-
paino oli prosessissa. 

Saarisen orgaaninen järjestys muistutti Sullivanin 
organic quality -käsitettä, joka syntyi osien ja koko-
naisuuden yhteispelistä. Kummankin piti olla saman 
laadun kyllästämiä.264 Saarinen käytti luontoesimerk-
kejä kuvatessaan osien ja kokonaisuuden keskinäistä 
suhdetta. Luonnosta löytyi korrelatiivinen järjestys 
ekspressiivisen järjestyksen lisäksi, ja yhdessä nämä 
muodostivat orgaanisen järjestyksen.265  Luonnosta 
saadut järjestystä ja mittakaavaa selittävät kielikuvat 
Saarinen siirsi sellaisenaan urbaaniin kontekstiin ku-
vatessaan kaupunkia kirjassaan The City.

4. Kulttuurin pyrkimykset näkyvät parhaiten  
    rakennuksista

Sullivan sanoi kaupungin olevan sen asukkaiden luon-
teen konkreettinen kuva266.  Saarinen kirjoitti kaupun-
gin ilmentävän sen asukkaiden kulttuuritavoitteita267. 
Saarinen kirjoitti myös taiteesta, joka oli taidetta vain 
ilmaistessaan jotakin tekijänsä sisimmästä. Sulliva-
nin mukaan jokainen rakennus kuvasti tekijäänsä.268 
Molempien lauseissa tulee ilmi ympäristön merkitys 
ihmisille. Rakennukset kuvastivat kulttuuria, joka oli 
ne saanut aikaan, ja rakennukset vaikuttivat ihmisten 
elämään. 

5. Urbaanin elämän kaaokseen vastapoolina on  
    maaseudun avoimuus ja levollisuus

Saarisen orgaaninen desentralisaatio pohjautui Ebe-
nezer Howardin esikuvaan. Howardin johtoajatuksia 
oli ollut maaseutu urbaanin elämän vastapoolina269.  
Saarisen kuvatessa erilaisten asujien ominaispiirtei-
tä kaupungin tiiviys kuulosti negatiiviselta: country-
dweller: concentrated mind in decentralized life, city-
dweller: decentralized mind in concentrated life of 
the city270. Pilvenpiirtäjien dominoimassa kaupungis-
sa urbaani elämä oli liiankin tiivistä ja uhkasi kaupun-
gin toimintojen sujuvuutta. Kritiikin rinnalla Saarinen 
kuitenkin ihaili pilvenpiirtäjäkaupungin elävyyttä ja 
mieleenpainuvia näkymiä.271 Sullivan puolestaan va-
litti kaupunkien alennustilaa ja toi urbaanin kaaoksen 
vastakohdaksi maaseudun avoimuuden ja levollisuu-
den. Sullivanin mukaan vain sellaisessa ympäristössä 
voivat ihmisen ajatukset kasvaa: “all great ideas, all 
great impulses are born in the open air”272. Taustalla 
olivat periamerikkalainen kaupunkikielteisyys ja ag-
raarimaiseman ihannointi, jotka vaikuttivat myöhem-
min myös Frank Lloyd Wrightin Broadacre Cityn 
syntyhistoriassa.  

6. Usko ihmiseen 

Sullivanin optimistinen usko ihmisen mahdollisuuk-
siin yksilönä yhteisössään kiteytyi hänen kirjassaan 
Democracy: A Man-Search (1961).273 Kindergarten 
Chatsin tekstissäkin toistui sana demokratia. Sulliva-
nin arkkitehtoninen credo oli sidoksissa koko amerik-
kalaiseen yhteiskuntaan; hänen demokratiaansa liittyi 
käsite kansakunnasta, the people – heitä varten arkki-
tehdit suunnittelivat274. Jos demokratia oli amerikka-
laisuuden ydintä, sille oli Sullivanin mukaan löydet-
tävä arkkitehtuurissa sopiva ilmaisu.275 Oman tyylin 
etsiminen oli ollut amerikkalaisen arkkitehtuuriteori-
an perusteemoja Thomas Jeffersonin ajoista alkaen276. 
Sullivan uskoi ihmisten kykyyn löytää omaa aikaa 
kunnioittava taide ja arkkitehtuuri – amerikkalaisten 
oma tyyli vielä löytyisi. Muotoa ja funktiota koske-
vaa lakia ei voinut olla noudattamatta, sen edustaman 
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arkkitehtuurin oli pakko lopulta voittaa vieraiden tyy-
lien imitaatio.277 

Myös Saarisen teksteissä tulee julki usko ihmiseen. 
Toisen maailmansodan aikana vuonna 1943 hän kir-
joitti: …“there has been put into man’s heart an im-
petus of optimism which even in the darkest of times 
keeps man dreaming about brighter days to come.”278. 
Opetustarkoitukseen kirjoitettu teos tuskin voisi olla 
sävyltään läpeensä pessimistinen missään olosuh-
teissa; pedagogisessa teoksessa oli tärkeää valaa lu-
kijoihin uskoa ihmiseen ja tulevaisuuden mahdolli-
suuksiin. Samalla positiivisella asenteella Saarinen 
suhtautui väestön taidekasvatukseen. Gesamtkunst-
werk-perinne ja omat kokemuksetkin vaikuttivat 
taustalla, kun Saarinen kirjoitti hyvin suunnitellun 
ympäristön positiivisesta vaikutuksesta ihmisen hy-
vinvointiin.279 

7. Klassisismin kritiikki

Sekä Sullivan että Saarinen kritisoivat tyyli-imitaati-
oita. Kritiikin kohteeksi joutui erityisesti klassisismi. 
Sullivan protestoi sen valintaa amerikkalaisen kau-
punkisuunnittelun ainoaksi oikeaksi tyyliksi280, mutta 
hän ymmärsi kuitenkin tyylien edustavan menneisyy-
teen liitettyjen pysyvien arvojen tuomaa turvallisuut-
ta.281 Saarinen taas oli tutustunut klassisismin lakei-
hin opiskeluaikanaan, eikä kokenut niiden vastaavan 
ajanmukaisen arkkitehtuurin tarpeisiin282. 1800-luvun 
lopun yleinen eklektismin vastainen trendi vei Sul-
livanin etsimään omaa, klassisismin vastaista ilmai-
suaan. Saarisen ja kumppanit se taas johti Suomessa 
kansallisromanttiseksi kutsuttuun arkkitehtuuriin. 

8. Kirjoitusten pedagoginen tarkoitus

Sekä Sullivan että Saarinen kirjoittivat alun pe-
rin nuorille arkkitehdeille. Sullivan laajensi kirjoi-
tustaan suuremmalle yleisölle sopivaksi, kun hän 
korjasi tekstejään kirjana julkaisemista varten vuonna 
1918283. Saarisen kirjakin oli ensin oppilaille suunnat-
tu kirjoitus, jota laajennettiin myöhemmin.284 Sullivan 
ja Saarinen näkivät molemmat pedagogisen roolin 
tärkeäksi; Saarisen kohdalla rooli toteutui myös ark-
kitehtikoulun opetustoimessa. Sullivan ei varsinaises-
ti ollut opettaja, mutta mestari-oppipoika-järjestelmä 
oli käytössä hänen toimistossaan, ja monet hänen kir-
joituksensa ja puheensa olivat nimenomaan opetus-
tarkoitukseen. Kindergarten Chats oli kirja arkkiteh-
tuurista, mutta arkkitehdin yhteiskunnallisen roolin ja 
vastuun Sullivan näki niin laajaksi, että kirja laajeni 
käsittelemään olemassaolon kysymyksiä.285 

Sullivanin kirjoitusten merkityksestä
Oliko Sullivanin ja Saarisen tekstien yhtäläisyyksissä 
kyse arkkitehtuurin perusteista samaan tapaan ajat-
televien sukulaissielujen kirjoitusten luonnollisesta 
samankaltaisuudesta, vai saiko Saarinen vaikutteita 
design-filosofiaansa Sullivanilta? Sullivanin ja Saari-
sen tekstejä rinnakkain lukiessa Sullivanin vaikutus 
näyttää todennäköiseltä. Saarinen oli jo ennen Ame-
rikkaan muuttoaan ollut tietoinen Sullivanin raken-
nuksista ja myös jonkin verran suunnitteluajatuksista 
– ainakin niistä raportoitiin esimerkiksi Architectural 
Record -lehdessä, jota tilattiin myös Suomeen.286 Saa-
risen mukaan Sullivanin vaikutus arkkitehtuuriin oli 
välittömästi havaittua laajempi287. Lauseen voi tulkita 
koskevan myös Sullivanin vaikutusta Saarisen omiin 
töihin. Sullivan suunnitteli merkittäviä rakennuksia, 
mutta siitä huolimatta on arveltu, että hän vaikut-
ti arkkitehtuurin alalla enemmän kirjoitustensa kuin 
arkkitehtuurinsa kautta288. Saarisen kohdalla molem-
milla oli vaikutusta. Hän on todennut vaikuttuneen-
sa uransa alkuvaiheessa Sullivanin Transportation 
Building -rakennuksesta289, mutta Sullivanille kir-
joittamassaan muistokirjoituksessa Saarinen osoitti 
arvostavansa Sullivania myös ajattelijana290. Myö-
hemmissä puheissaan ja kirjoituksissaan hän kertoi-
kin tutustuneensa Sullivanin arkkitehtuurifilosofiaan. 
Hän ei kuitenkaan ollut varauksettomasti samaa miel-
tä Sullivanin kanssa291.

Saarisen Search for Formin pedagogisessa ottees-
sa on samaa mukaansa tempaavaa innostuneisuutta 
kuin Louis Sullivanin Kindergarten Chats -teoksessa. 
Edellisessä ei ole dialogi-rakennetta kuten jälkim-
mäisessä, mutta opettaja-oppilas-suhde syntyy luki-
jan ja kirjoittajan välille. Saarinen käytti tekstissään 
me-muotoa, joka oli myös Sullivanilla käytössä sekä 
Kindergarten Chats- että Democracy -teoksessa. Kin-
dergarten Chatsissa oli kaksi selvää päähenkilöä: 
opettaja ja oppilas, mutta yhtä lailla “me” kuvaa Saa-
risen teoksen kirjoittajaa ja lukijaa. Lukija on nostet-
tu kirjoittajan, opettajansa, rinnalle. Valittu tyyli sopi 
pedagogiseen teokseen; sen avulla pyrittiin vaikutta-
maan, haastamaan lukija katsomaan ja kokemaan yh-
dessä kirjoittajan kanssa.  Kyseessä oli pikemminkin 
discours kuin historical narrative292, joskin Saarinen 
käytti myös jälkimmäistä kirjojensa arkkitehtuurin 
historiaa referoivissa osuuksissa. 

Sullivanin Kindergarten Chats -sarja tuskin oli sel-
laisenaan vaikuttamassa Saarisen kirjoittamiseen, 
mutta se oli esimerkki pedagogiasta kiinnostuneen 
arkkitehdin tavasta ilmaista ajatuksiaan. Suoran vai-
kutuksen sijaan kyse oli pikemminkin kahden saman-
kaltaisesta muodon etsimisen prosessista kiinnostu-
neen arkkitehdin tapaamisesta. Vaikka Saarinen ei 
kirjassaan luettele suoranaisia vaikuttajia, vaan itse 
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asiassa kieltää ne, hän viittaa samankaltaiseen ajatte-
luun esipuheessaan: ...“the nearer the thoughts of the 
individual approach indispensable fundamentals, the 
closer will they contact the thoughts of others en-
gaged in the same search”293. Toinen asia on se, että 
Sullivan oli esimerkki englanniksi kirjoittavasta ark-
kitehdista, jonka tyyli oli omintakeinen ja mukaansa 
tempaava. Jos Saarinen ei englanniksi kirjoittaessaan 
saanut suoraan vaikutteita Sullivanin kirjoituksista, 
hän oli niistä tietoinen ja saattoi peilata omaa kirjoit-
tamistaan niitä vasten. Leonard Eaton on Sullivan-
tutkimuksessaan varoittanut liian yksipuolisista syy-

seuraus-tulkinnoista294. Carl Beckerin kirjavertausta 
siteeraten Eaton on huomauttanut, etteivät ideat siirry 
suoraviivaisesti toiselta toiselle esimerkiksi kirjan vä-
lityksellä. Jotta idea voitaisiin vastaanottaa, lukijalla 
on täytynyt olla taustalla jo jotain samantapaista aja-
tusta itsellään. Tätä ajatusta voi soveltaa verrattaes-
sa Sullivanin ja Saarisen kirjoituksia ja pohdittaessa 
mahdollisia vaikutteita. Syy-seuraus-suhteiden hake-
misen sijaan merkittävämpi havainto on se, että Eliel 
Saarinen löysi uudesta kotimaastaan samaan tapaan 
ajattelevia kollegoja. 

ELIEL SAARISEN PEDAGOGINEN PERINTÖ 

Eliel Saarisen pedagoginen perintö jäi selkeimmin 
elämään hänen kahteen kirjaansa, joiden yhtenä tar-
koituksena oli ollut yleinen arkkitehtuurikasvatus. 
Perintö elää myös Cranbrookin taideakatemian arkki-
tehtonisessa kokonaisuudessa, joka edelleen inspiroi 
uusia suunnittelijasukupolvia, vaikka kaupunkisuun-
nittelun opetus lopetettiin Cranbrookissa Saarisen 

kuoltua. Hänen opetusvuosiltaan ei ole jäänyt talteen 
oppilaiden luentomuistiinpanoja; Saarinen kun ei juu-
ri pitänyt perinteisiä luentoja. Hänen oppilaansa joka 
tapauksessa jatkoivat opettajansa esimerkin mukais-
ta, useita mittakaavatasoja huomioon ottavaa suunnit-
telua.   

Search for Form -teoksen arviointia

Suomessa Search for Form -kirjan arvioi Marius af 
Schultén Arkkitehti-lehdessä. Arvostelu oli tiivis kat-
saus, jossa todettiin kirjan olevan suurelle yleisölle 
tarkoitettu “taidefilosofinen kantateos”. Kirja pyrki 
af Schulténin mukaan johtamaan suunnittelua parem-
paan muotokulttuuriin, ja antoi ohjeita taidekasva-
tuksesta.295 Kirja lukijakunta ei Suomessa ollut kovin 
laaja arkkitehtipiirien ulkopuolella, Yhdysvalloissa 
kirjaa lukivat sentään muutkin kuin arkkitehdit. Kir-
jaa oli odotettu, sen julkaisemisesta oli ollut mediassa 
pitkään puhetta ja katkelmia käsikirjoituksesta oli jo 
julkaistukin296. Kun kirja lopulta ilmestyi, se herätti 
huomiota, mutta sai myös ristiriitaisia arvioita. Saa-
tettiin toivoa, että arkkitehtuuria olisi ollut enemmän 
ja filosofiaa vähemmän297. Joku kriitikko oli kokenut 
kirjan vaikeaselkoiseksi298, toinen sanoi sen olleen 
suurelle yleisölle kirjoitettu, helppotajuinen kirja299. 

Kirjan julkaisuvaiheessa oli pohdittu kohdeyleisöä ja 
arveltu, ettei kirjalla olisi kovin laajaa lukijakuntaa. 
Kohdeyleisön määrittämisen vaikeus näkyi kirjan ris-
tiriitaisissa arvioissa. Lukijat olivat kiinnittäneet huo-
mionsa erilaisiin asioihin: joissakin arviossa ylikoros-
tettiin teoksen historiallista kuvausta300, toinen olisi 
toivonut kirjalta enemmän kyynisyyttä optimismin 
sijaan301, joku piti luonnon korostamista naiivina302. 
Yksi kriitikko totesi helpottuneena, ettei Saarinen 
saarnannut niin paljon kuin Frank Lloyd Wright. Saa-

risen henkiset taustavaikuttajat mainittiin: todettiin, 
että Horatio Greenough olisi nähnyt Saarisen teks-
tissä omien muotoa ja funktiota koskevien pohdinto-
jensa jatkon ja Louis Sullivan olisi lukenut Saarisen 
tekstiä mielissään.303 Arkkitehtipiireissä arvostettiin 
erityisesti kirjan taidekasvatusosaa304, mutta toiset lu-
kijat vierastivat kirjan opettavaista otetta305. 

Saarinen toivoi muidenkin kuin arkkitehtien saavan 
opetusta arkkitehtuurista. Search for Form oli auto-
biografinen suunnittelijan testamentti, mutta pedago-
gin testamentti vielä enemmän. Sitä voi pitää jonkin 
verran sisäänpäin kääntyneenä intuition ja henkilö-
kohtaisen muodonetsinnän korostuksessaan – kirjas-
sa The City Saarinen oli kuitenkin jo ottanut kantaa 
yhteiskunnalliseen puoleen viitisen vuotta ennen 
Search for Formin julkaisemista. Muodon etsinnäs-
tä kertova kirja oli edeltäjäänsä henkilökohtaisempi, 
yhtä aikaa sekä ajanmukaista arkkitehtuuria että ajat-
tomia suunnittelun perusteita luotaava teos. Saarisen 
käsitystä modernista voi verrata Charles Baudelairen 
kuvaamaan moderniin, joka kiinnittyi aikaansa – jo-
kaisen aikakauden oli siis koettava oma aikansa mo-
dernina. Modernin vastakohdaksi tuli silloin ikuinen 
ja muuttumaton.306 Baudelairen kauneuskäsitykseen 
kuuluivat nämä molemmat: sekä ikuinen ja muuttu-
maton että suhteellinen, ympäristöstä riippuva omi-
naisuus.307 Ollakseen Baudelairen määrittelemän 
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kauneuskäsityksen mukaista, olisi arkkitehtuuriin 
liitettävä kumpikin puoli. Jos näin tehdään, on myön-
nettävä, että puhtaasti modernia arkkitehtuuria on 
vaikea löytää. Ajanmukaisessa arkkitehtuurissakin on 
jälkiä ikuisesta. 

Modernille ajattelulle uskollisena Saarinen korosti 
ajan hengen näkymistä kaupungissa; kukin aika hei-
jasti hänen mukaansa arvojaan urbaaniin elämään ja 
sen fyysisiin ilmenemismuotoihin. Kirjassaan Search 
for Form Saarinen käsitteli muotoa ja aikaa tavalla, 
joka toi esiin kunkin aikakauden merkityksen suun-
nittelua ja suunnittelijaa ohjaavana tekijänä. Suunnit-
telija oli aina riippuvainen siitä kulttuurista ja ajasta, 
johon oli syntynyt.308 Oman aikansa suunnitteluongel-
mat Saarinen totesi entistä laajemmiksi ja monimut-

kaisemmiksi, ajan vaatima muotokin olisi siis entistä 
kompleksisempi. Näköpiirissä olleen kansainvälisen 
muotokehityksen Saarinen kuitenkin näki optimisti-
sesti mahdollisuudeksi eikä uhkaksi, vaikka niin sa-
nottu “moderni” tyyli (modernismi) saikin Saariselta 
kritiikkiä.309 

Saarisen ajatuksia pidettiin ajankohtaisina 1980-lu-
vulla, kun kirjasta otettiin uusintapainos. Teoksen 
takakannen tekstissä korostettiin oman ajan muodon-
etsintää ja taiteellista ilmaisua. Arviossa näkyy sekä 
historiallisen että rationaalisen rekonstruktion paino-
tus: kirja nähtiin tärkeäksi historialliseksi puheenvuo-
roksi ja luovaa suunnitteluprosessia avaavaksi käy-
tännön oppaaksi.

Kaupunkisuunnitteluajatusten vaikutus 

Saarinen korosti sekä opetuksessaan että kirjoissaan 
kokonaisuuden ymmärtämistä ja mittakaavatasojen 
hallintaa suunnitteluprosessissa. Kokonaisuutta ko-
rostavan näkemyksen taustalla vaikutti kokonaistai-
deteoksen ihanne, joka aikojen kuluessa sai erilaisia 
painotuksia. Wolfgang Sonnen hahmottelema Ge-
samtkunstwerk-ajatuksen vaiheiden jako alkoi kau-
punkisuunnittelijan roolista taiteilijana ja maalarina, 
ja päätyi kaupunkisuunnittelijaan luonnonprosessien 
luojana ja katselijana. Jälkimmäisessä vaiheessa tar-
kasteltava kokonaisuus oli niin laaja ja monimuo-
toinen, että sitä oli tarkasteltava hyvin kaukaa.  Siitä 
huolimatta suunnittelijalla oli tietoisuus yksityiskoh-
dista, tai ainakin hän löysi kotinsa laajassa kokonai-
suudessa. Kaupunkisuunnittelijan tehtävänä oli sekä 
suunnitella ihmisille koteja että katsoa suunnitelmaa 
ylhäältä, kaiken yläpuolella.310 

Gesamtkunstwerk-ajatus kaupunkiin sovellettuna 
tuo helposti mieleen kuvan valmiista, yksityiskoh-
tia myöten suunnitellusta, kaupunkikuvaltaan yhte-
näisestä kaupungista; sellainen levittäytyy katsojan 
eteen Munkkiniemi-Haagan lintuperspektiivikuvissa. 
Myös Cranbrookia on luonnehdittu sanoilla “a fin-
ished, completed world” – ja samalla tavoin koko-
naisina ja valmiina on amerikkalaisin silmin katsottu 
eurooppalaisia kaupunkeja. Luonnehdintaan on lii-
tetty todellisuuspakoisuutta ja eristäytymistä.311 Saa-
rinen ei kuitenkaan halunnut Cranbrookin akatemian 
jäävän eristyksiin, vaan korosti taideyhteisön roolia 
ympäristönsä taidekasvattajana312. Kokonaisuuden 
näkeminen taideteoksena ei tarkoittanut pysähtynei-
syyttä ja paikoilleen jäämistä. Suunniteltu kokonai-
suus rakentuisi vaiheittain pitkän prosessin myötä. 
Tässä suhteessa kaupunkiin sovellettu kokonaistai-
deteosajatus koki muutoksen: jos sen rakennusten 
kohdalla oli aikanaan tulkittu tarkoittavan kerralla 

suunniteltua ja toteutettua valmista kokonaisuutta, 
kaupunkien kohdalla näin ei voinut olla. Kaupunki ei 
ollut koskaan valmis.

Eliel Saariselle opettajan rooli oli tärkeä osa moder-
nissa yhteiskunnassa toimivan arkkitehdin ja kaupun-
kisuunnittelijan tehtävää313. Se sisältyi kaikkiin mui-
hinkin arkkitehdin rooleihin, sillä hyvin suunnitellun 
ja rakennetun ympäristön avulla saattoi opettaa ark-
kitehtuurista. Myös mahdollisuuksista kertovat visiot 
toimivat arkkitehtuurikasvatuksen välineinä. Opetta-
jan rooliin voi liittää yhteiskunnallisen vaikuttamisen, 
sillä Saarisen korostama todellisten projektien teko 
harjoitustöinä edellytti opettajalta laaja-alaista yh-
teistyöverkostoa ja toimimista koulun ulkopuolella. 
Vaikka Cranbrookia saatettiin pitää idyllisenä pako-
paikkana arjesta314, sen kaupunkisuunnittelun opetuk-
sesta vastaavan professorin mielestä opiskelijoiden 
oli harjoitustöissään tutustuttava arjen todellisuuteen.

Saarinen kasvatti Cranbrookissa kaupunkisuunnit-
telijasukupolven, joka piti omaksumistaan arvoista 
kiinni muotivirtausten vaihteluista huolimatta. Yksi 
vaikutusvaltaisimmista oppilaista oli Edmund Ba-
con, Philadelphian suunnittelupäällikkö (Executive 
Director, Philadelphia City Planning Commission, 
1949–1970315), joka opettajansa esimerkin mukaisesti 
kirjoitti ajatuksensa kirjaksi (Design of Cities, 1967). 
Kirja pyrki tuomaan jo unohtuneen design-käsitteen 
uudelleen kaupunkisuunnitteluun.  Kirjaa voi lukea 
kuin se olisi Saarisen The City -teoksen jälkikirjoitus, 
vaikka se on itsenäinen teos316. Esipuheessa Bacon 
muisti opettajaansa, jonka ajatuksista moni kirjassa 
esitetty idea oli lähtöisin. Kirja ei ollut teoreettinen 
eikä mennyt syvällisesti esittämiinsä asioihin, mutta 
siitä löytää inhimillistä innostusta arkkitehtuurin ole-
muksen syvään mysteeriin. 
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Saarisen ajatuksia tunnistaa Baconin tekstistä, mutta 
yhtä lailla niitä voi pitää kaupunkisuunnittelun ajatto-
mina periaatteina, jotka ovat löydettävissä variaatioi-
na erilaisista historian kaupungeista. Historia ja ark-
kitehtuurin perinne olivat mukana Baconin kirjassa, 
kuten ne olivat olleet Saarisellakin teoksissaan. Kum-
pikin esitti historian pääpiirteissään yksinkertaistaen, 
tarkoittaen kuvauksen tavalliselle arkkitehtuuriin pe-
rehtymättömälle lukijalle. Saarinen sanoi tämän suo-
raan kirjansa The City esipuheessa. Kolmiulotteisen 
kaupunkisuunnittelun välttämättömyys oli molempi-
en kaupunkikirjojen johtoajatus. Design-käsitteeseen 
kuului kolmiulotteisuus, kaksiulotteinen planning ei 
riittänyt.317 Ilman kolmiulotteisuuden ymmärtämistä 
ei syntyisi kaupunkia, suurta kokonaisuutta, jonka osa 
asukas tuntisi olevansa. Bacon antoi arkkitehtuurille 
määritelmän, jossa tilalla oli pääosa: “arkkitehtuuri 
on tilan järjestämistä siten, että se tuottaa kokijassa 
selvän tilakokemuksen, joka on suhteessa sekä aiem-
min koettuihin että odotettuihin tilakokemuksiin”.318 
Kokemukseen kuului muutakin kuin pelkkää abst-
raktia tilaa: pinnoilla oli tekstuuri, tilassa kuuluivat 
äänet, tuntuivat tuoksut ja hajut, siinä aisti valon ja 
varjon muutoksen ja lämpötilan319. 

Molemmilla kirjoilla oli pedagoginen tehtävä: saattaa 
kaupunkilaiset tietoiseksi ympäristöönsä vaikuttavis-
ta tekijöistä ja lisätä tiedon myötä heidän vaikutus-
mahdollisuuksiaan. Kaupunkilaisten osallistuminen 
oli tärkeä kaupungin rakentumisen prosessissa. Suun-
nittelijan tehtävänä oli istuttaa idea yhteisön kollektii-
viseen mieleen; vain sitä kautta, erilaiset palautepro-
sessit läpikäytyään, idealla oli mahdollisuus toteutua. 
Kyse oli vaiheittain toteutuvasta kollektiivisesta 
prosessista.320 Bacon kuvasi prosessin monivaiheista 
syklistä vuorovaikutusta ja kutsui sitä nimellä “pro-
cess of idea formation with community feedback” – 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksille annettiin suuri 
painoarvo.321 Suunnittelijan ja osallistuvan kaupun-
kilaisen roolit eivät kuitenkaan aina kohdanneet. Ba-
con kyseli kirjassaan ideoivan arkkitehdin asennetta: 
oliko se lintuperspektiivistä katselevan vieraantuneen 
havainnoijan vai osallistujan rooliin itsensä projisoi-
van ihmisen, joka todella ymmärsi mitä vaikutusta 
suunnitteluratkaisuilla oli ihmisten arkipäivän elä-
mään?322 Bacon esitti opettajansa tavoin kritiikkiä 
sellaista suunnittelua kohtaan, joka unohti yksilön323.

Edmund Bacon arvosti suuresti opettajaansa, mutta 
viittasi arviossaan unohdukseen, joka Saarista koh-
tasi324. Esimerkiksi Mel Scottin amerikkalaista kau-
punkisuunnittelua kartoittavassa kirjassa ei Saarinen 
saanut kuin lyhyen maininnan, jossa ei tullut ilmi 
hänen mahdollinen vaikutuksensa amerikkalaiseen 
kaupunkisuunnitteluun suunnittelijoiden opettaja-
na. Kaupunkisuunnittelukoulutuksen alkuvaiheista 
kertoessaan Scott jätti Cranbrookin design-painot-
teisen post-graduate-koulutuksen mainitsematta.325 

Eliel Saarinen opetti nimenomaan urban designia 
Cranbrookissa326. Valitettavasti juuri tämä oppiaine 
oli niin henkilöitynyt opettajaansa, ettei kaupunki-
suunnittelua varsinaisena oppiaineena enää opetettu 
Cranbrookissa Saarisen jälkeen327. Aineen pois jättä-
minen oli seurausta amerikkalaisessa urban planning 
-kulttuurissa 1900-luvun puolivälissä tapahtuneesta 
muutoksesta: arkkitehtien rooli väheni kaupunki-
suunnittelussa. Design ei ollut enää yhtä tärkeää kuin 
sosiologiset kysymykset. Planning-koulutus eriytyi 
design-koulutuksesta, eikä Saarisen opettama vahvas-
ti design-painotteinen kaupunkisuunnittelu ollut enää 
1900-luvun puolivälin jälkeen muodikasta. Saarisen 
kaupunkisuunnitteluajatuksilla oli kuitenkin jatkajia 
kuten Edmund Bacon.  

Saarisen elinaikana julkaistiin hänestä kertova eng-
lanninkielinen kirja, jonka suomenkielinen versio 
oli työn alla Saarisen kuollessa. On tiedossa, että 
hän halusi muutoksia tähän uuteen kirjaan328. Koska 
Saarinen oli itse mukana toimitustyössä, voi olettaa 
kirjoissa esiteltävän julkisuuskuvan olevan sellainen 
kuin hän itse halusi. Kirjoissa julkaistiin niitä arkki-
tehtuurikohteita ja suunnitelmia, joiden muotokielen 
hän koki omakseen. Kaupunkisuunnittelu-uran kuva-
us jäi kirjoissa niukaksi. Prosesseihin osallistuneen 
kaupunkisuunnittelijan konsulttitoimeksiannoista ei 
olisi saanut visuaalisesti yhtä vaikuttavaa, suurta ylei-
söä kiinnostavaa kuvamateriaalia kuin rakennussuun-
nittelun kohteista.

Kaupunkisuunnittelija Saarista koskevat tutkimukset 
ovat painottuneet Suomen aikaan329.  Design In Ame-
rica -kirjassakin kaupunkisuunnittelupuoli jäi vähäi-
selle huomiolle. Saarisen Amerikan vuosien arkkiteh-
tuurista ei helposti saa selkeää tyylillisesti yhtenäistä 
kokonaiskuvaa, mutta yhdyskuntasuunnittelijan rooli 
on koottava vielä sitäkin hajanaisemmista katkelmis-
ta, sanomalehtiartikkeleista, konsulttilausunnoista ja 
oppilaiden mielikuvista. Kuvaa joutuu rakentamaan 
aukoista ja materiaalin puutteestakin330. Kaupunki-
suunnittelun konsultoinnin välittömiä, konkreettisia 
jälkiä ei ole helppo löytää Saarisen kirjoitusten tuek-
si. Toiminta koostui etupäässä opettamisesta ja pro-
sesseissa mukana olemisesta, ei laaja-alaisista koko-
naisvisioista kuten Suomen aikana. Suurisuuntaisia 
kaupunkivisioita ei Helsinki-suunnitelmien jälkeen 
enää Saarisen kynästä irronnut, ei Wrightin Broadac-
re Cityn tai Le Corbusierin Plan Voisinin tapaan. 
Kaupungin fyysisen hahmon yksityiskohtien suunnit-
telun sijaan hän painotti rakentumisen prosessia.  Täs-
tä voi nähdä viitteitä jo ensimmäisissä Amerikan ajan 
suunnitelmissa, Chicagon ja Detroitin ranta-alueiden 
kehittämistä kuvaavissa piirroksissa, jotka avasivat 
mahdollisuuksia ja tulivat pian osaksi paikkakunnan 
yhteistä mielikuvaperintöä. Ideat muokkautuivat, to-
teutuivat katkelmina tai muiden jatkamina visioina.  
Saarisen oma Chicago Lake Front -suunnitelmakin 
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oli ollut osa Burnhamin rantasuunnitelmien aloitta-
maa jatkumoa. 

Eliel Saarisen kaupunkisuunnittelijan ja rakennus-
suunnittelijan rooleja kuvaillaan usein erikseen. Kir-
joittavaa Saarista mainitaan harvoin samoissa yh-
teyksissä kuin hänen arkkitehtuuriaan. Esimerkiksi 
Hanno-Walter Kruftin kattavassa teoksessa A History 
of Architectural Theory from Vitruvius to the Present 
tuodaan Eliel Saarinen esille kirjoittavana arkkiteh-
tina, mutta siinä tarkastellaan etupäässä The City 
-teoksen sisältöä. Suunnittelun problematiikkaan pa-
neutuva Search for Form saa vain alaviitteen. Hieman 
yllättäen Saarisen kaupunkiteoksen pääasialliseksi in-
noittajaksi on nähty Frank Lloyd Wrightin Broadacre 
City -suunnitelmaa kuvannut The Disappearing City 
(1932). Saarisen ajatuksia kaupunkien uudelleen jär-
jestelystä Kruft kuvaa sanoilla “fundamentally new 
theory of town planning”, joka on liioittelua – aivan 
uusi ei teoria ollut, taustalla vaikutti Ebenezer Howar-
din social city -idea. Camillo Sitten vaikutus tekstissä 
todetaan, mutta Howardia ei mainita, vaikka orgaa-
nisen desentralisaation käsitteen kannalta Howardin 
merkitys oli olennainen.331

Opetustyönsä kautta Saarinen vaikutti monen 1900- 
luvun amerikkalaisen kaupunkisuunnittelijan ja ark-
kitehdin näkemyksiin, mutta vallitseva suuntaus vei 
lopulta toisaalle. Kokonaisvaltainen suunnittelunäke-
mys, jonka mukaan jokainen rakennus on laajempaan 
ympäristökokonaisuuteen sopiva, yksityiskohtiaan 
myöten rehellinen taideteos, ei hevillä näkynyt ame-
rikkalaisessa urbaanissa ympäristössä, jonka kor-
jaamiseen Saarinen kirjoillaan pyrki. Saarisen kri-
tisoimaa “romanttista megalomaniaa” ilmentävät 
itseriittoiset rakennukset332, olivat niin hänen aika-
naan kuin myöhemminkin yleisempiä amerikkalai-
sessa katukuvassa kuin kokonaisuuteen mukautuvaa 
arkkitehtuuria edustavat rakennukset.  Saarinen oli 
kuitenkin optimistinen ja uskoi, että tiedon lisään-
tymisen myötä ihmiset heräisivät kiinnostumaan 
ympäristöstään ja myös osallistuisivat sen suunnit-
teluun333.  Ideologinen, mahdollisuuksista kertova ja 
vaikuttamaan pyrkivä funktio oli ollut jo Saarisen 
Helsinki-visioiden takana. Tekijänsä mukaan visiot 
eivät voineet toteutua ilman asukkaiden vakuuttumis-
ta suunnitelmien mahdollisuuksista334. Mikä oli arkki-
tehdin rooli tässä toteutumisen prosessissa? Edmund 
Bacon kysyi samaa pohtiessaan, oliko arkkitehdin 
asenne ylhäältä katselevan ulkopuolisen havainnoijan 
vai osallistujan roolin omaksuneen ihmisen335. Eliel 
Saarinen halusi kaupunkisuunnittelijana olla molem-
pia. Hänen Gesamtkunstwerk-ajatuksesta vaikutteita 
saanut kaupunkikäsityksensä sisälsi osat ja kokonai-
suuden, samaan tapaan kuin ihmiskäsitys sisälsi yk-
silöt ja yhteisöt. Kaupunki oli hänelle organismi, kai-
kissa mittakaavatasoissaan toimiva, kuten siinä elävät 
ihmiset olivat yhtä aikaa yksilöitä ja osa kollektiivia. 

Kaupunki ei ollut hänelle vain fyysinen vaan myös 
sosiaalinen kokonaisuus. Saarinen asetti kaupunkinsa 
osille samanlaisia kokonaisuudelle alisteisuuden vel-
voitteita kuin ihmisille saattoi asettaa osana yhteisö-
ään. Eipä ihme, että pilvenpiirtäjä oli liian egoistinen 
hänen kaupunkiinsa336. Kaupungin rakentumiseen ei 
liiallinen individualismi sopinut. Kollektiivinen asen-
ne kuvasi myös suunnittelijan roolia: Saarinen näki 
suunnittelun olevan tulevaisuudessa entistä enemmän 
eri osapuolten välistä yhteistyötä, sillä maestrojen 
aika oli ohi.337
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kujeellisilla piirroksilla. (“Kyvykäs ja itsepäinen poika”, Uutta 
kylvöä, päiväämätön artikkeli, SRM).
151  Saarisen kirjoittelu herätti julkisuudessakin huomiota. 
Marius af Schultén totesi, ettei Saarinen Suomen vuosinaan juuri 
kirjoitellut, mieluummin piirsi, mutta kuitenkin Yhdysvalloissa 
oli ilmestynyt peräti kaksi teosta muutaman vuoden välein. af 
Schultén 1948b.
152  af Schultén 1948a, 85; ks. myös Reid 1936; Ely 1942, 
53-56; “Professori Eliel Saarisen monivuotinen suurtyö Ameri-
kassa”, HS 26.6.1926.
153  Latham H.S. 1934. 1930-luvulla käydyistä kustannusneu-
votteluista ja lausunnoista ks. Tuomi 2007, 138-139.
154  Kindergarten Chats ilmestyi alun perin artikkelisar-
jana lehdessä Interstate Architect & Builder välillä 16.2.1901–
8.2.1902, kirjana vasta vuonna 1934 Scarab Fraternity Pressin 
kustantamana. Morrison 1952 [1935], 307.
155  Saylor C. 1936; Keppel 1936; Saarinen 1936a; kirjan kir-
joittamisen prosessista ks. myös Tuomi 2007, 138-139.
156  Saarinen 1925a, IV 52. Käsitteet ovat paikoin saaneet kir-
jassa eri sanamuodon kuin käsikirjoituksessa. Mm. style migra-
tion sai muodon form migration. Sanan style yleinen määritelmä 
lienee ollut, jos mahdollista, 1940-luvulla vielä pinnallisempi 
kuin 1920-luvulla. Saarinen 1925a, III 32; Saarinen 1985 [1948], 
173.
157  Orgaanisena vertauskuvana Vitruvius käytti ihmisruumista 
(Vitruvius 1960 [n. 33-14 eKr.], 72-73; Kruft 1994 [1985], 25-
26). Albertin De re aedificatoria -kirjassa luonto oli mukana sekä 
numeeristen suhteiden lähtökohtana että osien ja kokonaisuuden 
välisten suhteiden määrittäjänä. (Alberti 1965 [1485], 194-195; 
Kruft 1994 [1985], 47.) Albertin concinnitas-käsite kuvasi luon-
nosta löydettävää järjestystä, jonka myös Saarinen otti suunnit-
telunäkemyksensä yhdeksi perustaksi. Françoise Choay kirjoittaa 
concinnitaksen olleen “great fundamental law of nature and hu-
man productions”; käsitteeseen sisältyivät sekä osat että niiden 
väliset suhteet ja niiden järjestely. (Choay 1997 [1980], 99-102.) 
Luontoon vetoaminen on kuulunut arkkitehtuuriteoreettiseen 
kirjoitte-luun kautta aikojen. Lähtökohtia voi löytää jo Aristo-
teleelta, jonka luonnon merkitystä taiteelle korostavia kirjoituksia 
Saarinenkin lainasi. (Saarinen 1925a, II 18.).
158  Saarinen 1925a, XIII 1-6, XVII 1-3. Kyseessä oli suun-
nittelevan arkkitehdin kiinnostus koko suunnittelun alla olevan 
miljöön todellisuuteen, ei vain fyysiseen puoleen. Eliel Saa-
risen muodon etsintää kuvaavista teksteistä löytää yksilötason 
kokemuksellisuutta. Nykyajan lukijalle voi tulla mielleyhtymiä 
mm. Michel de Certeaun käsitteeseen everyday life, jossa koros-
tuu kaupungin ymmärtäminen yksilötasolla; myös kävelijän ja 
kokijan kaupunki liittyy tähän käsitteeseen (ks. de Certeau 1988 
[1984], 106-110). 
159  Eliel Saarisen vuonna 1925 kirjoittaman käsikirjoituksen 
osat: 1. Investigation of the innermost soul of architecture, 2. The 
guiding principles of architectural education, 3. Organization of 
Cranbrook. 
160  Saarinen 1985 [1948], 14-26.
161  Saarinen 1985 [1948], 28-40.
162  Fundamental Form …“it is the categorical imperative 
which has conducted and conducts form-shaping during the 
times”. Saarinen 1946. Kategorinen imperatiivi voisi viitata Kan-
tiin, mutta Saarinen käytti sanaparia vapaamuotoisesti, alun perin 
filosofisena käsitteenä, joka oli otettu yleiseen kielenkäyttöön.
163  Saarinen 1931b.
164  John Ruskinin Seven Lamps of Architecture -kirjan (1849) 
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seitsemän lamppua olivat uhrautuvuus, totuus, valta, kauneus, 
elämä, muisti ja kuuliaisuus. Ruskinin kirjoituksiin tutustuneella 
Eliel Saarisella oli kirjassaan mukana sanapareina sekä muoto 
ja kauneus että muoto ja totuus.  Jälkimmäisessä käsiteltiin ark-
kitehtuurin rakenteellista tarkoituksenmukaisuutta ruskinilaises-
sa hengessä. Saarinen 1985 [1948], 195-203; vrt. Ruskin 1907 
[1849], 60-68. 
165  Saarinen 1985 [1948], 26.
166  Saarinen 1985 [1948], 22.
167  Saarinen 1985 [1948], 73, 251.
168  Saarinen 1985 [1948], 144.
169  Saarinen 1985 [1948], 155-156.
170  Saarinen 1985 [1948], 183-190.
171  Ibid.
172  Saarinen Rivard Shaw’n, 1973, 64, mukaan. Saarinen 
oli suhtautunut kriittisesti tyyli-sanan käyttöön jo käsikirjoituk-
sessaan vuonna 1925; hän moitiskeli sanan saamaa pinnallista 
määritelmää, joka poikkesi sen alkuperäisestä syvällisestä merki-
tyksestä (Saarinen 1925a, III 32). Tätä syvällistä merkitystä Saa-
risen pyrki tuomaan uudelleen esiin kirjassaan Search for Form.
173  Saarinen 1985 [1948], 182-183.
174  Saarinen 1985 [1948], 182-186; ks. myös Saarinen 1958 
[1943], 162. Ns. kansainvälinen tyylikään ei Saarisen mukaan 
vielä ansainnut tyylin nimeä. Vasta myöhemmin olisi nähtävissä 
tulisiko siitä kansainvälistä.
175  Saarinen 1985 [1948], 195-203.
176  Saarinen 1985 [1948], 204-207.
177  Saarinen 1985 [1948], 210-212. Saarisen tapa käsitellä 
loogisen ajattelun ja intuition suhdetta muistuttaa Louis Sulli-
vanin ajatuksia Kindergarten Chats -kirjassa. Sullivan kirjoitti, 
ettei pelkällä logiikalla kyetä suoriutumaan luovasta suunnit-
teluprosessista. Hän toi sen rinnalle “alitajuisen energian jota 
kutsutaan mielikuvitukseksi” (the subconscious energy we call 
imagination). Sullivan 1979b [1901–1902], 48.
178  Saarinen 1925a, Introduction 1-13, XIX 4.
179  Saarinen 1985 [1948], 216.
180  ...“form ever follows function”, Sullivan 1979b [1901–
1902], 42-48; 1979a, 208.
181  Saarinen 1985 [1948], 73, 218-221..
182  Saarinen 1985 [1948], 231-232.
183  Ks. Sullivan 1979b [1901–1902], 32, 59, 80-85, 155-158.
184  Suunnittelun alkuvaiheessa saatettiin kokeilla jopa räikeik-
si luonnehdittuja värejä. Hausen 1990a, 44.
185  Julkaisuissa esitetyt perspektiivikuvat olivat  niin mieleen-
painuvia, että vielä yli 40 vuotta myöhemmin Alvar Aalto muisti 
9-vuotiaana lehdessä näkemänsä kuvat.  Ks. Aalto 1951a, 9. 
186  Hausen 1990a, 44. Mackay Hugh Baillie Scottin ark-
kitehtuuria esiteltiin The Studio -lehden sivuilla. Kuvat eivät aina 
olleet värillisiä, mutta suunnitteluperiaatteista kertovassa teks-
tissä värin merkitys tuli ilmi eläytyvissä interiöörien kuvauksissa. 
Ks. Baillie Scott 1894.
187  Trowles 2005, 127. Jenni Meskus on tutkinut illuusion 
keinojen käyttöä Saarisen interiöörisuunnitelmissa ja todennut, 
että interiööriperspektiivien värien käytössä näkyi maalaustaiteen 
koulutusta saaneen tapa havainnoida. Värien käytöllä on saatu ai-
kaan sekä valon ja varjon vaikutelmia että luotu kuviin syvyysil-
luusiota. Värien avulla kuviin saatiin myös tuntumaa materiaa-
leista ja tekstuureista. (Meskus 2008; tiivistelmä.) 
188  “The sparse ornament is the poetry of form”, Saarinen 
1985 [1948], 244; “Nature is not decorative, she is functional”, 
Saarinen 1985 [1948], 237-238, 276.
189  Sullivan 1979c [1892], 187-190. Saarisen ornamentiik-
kateksteissä näkyi kirjoittajan sekä-että-asenne. Siinä kehut-
tiin yksinkertaistunutta muotoa, mutta todettiin ornamentiikan 

tarpeellisuus. Saarinen 1925a, II 5-6; vrt. Saarinen 1985 [1948], 
237-244. Ajatuksilla on sukulaisuutta Louis Sullivanin teksteihin, 
joissa muutama vuosikymmen aiemmin sanottiin muodon seuraa-
van funktiota ja  toivottiin turhasta ornamentiikasta luopumista 
lähes Adolf Loosin “ornamentti on rikos”-sanonnan hengessä. 
Vrt. Loos 1998 [1908], 167-176. Luonnon vaikutuksesta orna-
mentiikkaan sekä Ruskinin että Sullivanin yhteydessä ks. Kruft 
1994 [1985], 333.
190  Hän ei oikeastaan olisi halunnut tilasta kirjoittaakaan: ... 
“if the word ‘space’ after all must be mentioned”. Saarinen 1985 
[1948], 254.
191  Saarinen 1985 [1948], 245-251.
192  …“to vibrate in discordant distress”. Saarinen 1958 
[1943], 52.
193  Saarinen 1985 [1948], 253.
194  Saarinen 1958 [1943], 52.
195  Saarinen 1985 [1948], 247, 250, 254.
196  Aineellisesta tilasta ks. Kuoppamäki 1993, 57-67. Riitta 
Kuoppamäki on luonnostellut arkkitehtien tilakäsitysten muu-
toksia; ajatus kappaleista tyhjässä tilassa on saanut myöhemmin 
rinnalleen ajatuksen aineellisesta tilasta, joka on jännitteinen ta-
pahtumakenttä.
197  Saarinen 1925a, introduction 1-2.
198  Ks. Saarinen 1985 [1948], 255-262. Aristoteelinen es-
tetiikan filosofia sivuutettiin Saarisen tekstissä nopeasti, samoin 
kuin muukin estetiikka, sillä se nähtiin jonkinlaisena vaihtoehto-
na luovalle vaistolle.
199  Saarinen 1950b, 22.
200  Vrt. Caniggia & Maffei 2001, 59-65.
201  Saarinen 1985 [1948], 263-268.
202  Yhdistelevästä asenteesta oli jo kolmikko Gesellius–Lind-
gren–Saarinen ollut arkkitehtuurissaan kuuluisa. Hausen 1990a, 
18.
203  Esimerkiksi Le Corbusier haki innoitusta kaukaa klassi-
sesta arkkitehtuurista (ks. Le Corbusier 1987a [1923], 188, 203-
223), mutta ei nähnyt jatkuvuutta funktionalismin ja sitä edeltä-
neiden kausien välillä.  
204  Ks. Saarinen 1925a, V 66-70; Saarinen 1985 [1948], 89-
92, 323; vrt. Morris 2008 [1890], 153-164.
205  Kauneus oli ollut yksi Ruskinin “seitsemästä lampusta”, 
vrt. Ruskin 1907 [1849], 144-291.
206  Saarinen 1985 [1948], 287.
207  Saarinen 1925a, III 31, 46, V 61-62; Saarinen 1985 [1948], 
161-167. 
208  Benjamin W. 1936.
209  Ajatus ei ollut kaukana Le Corbusierin usein toistetusta ja 
väärinymmärretystäkin asumiskonelausahduksesta, vrt. Le Cor-
busier 1987a [1923], 107.
210  Saarinen 1925a, V 63-67, 70; Saarinen 1985 [1948], 221-
224.
211  Latour 2006 [1991], 34-60, 211-215, 224.
212  …“architecture based on the laws of truth”. Saarinen 
1925a, V 61; ks. myös. Saarinen 1985 [1948], 102.
213  Saarinen 1925a, V 67-68.
214  Saarinen 1925a, V 72.
215  Saarinen 1985 [1948], 94-103, 107.
216  Saarinen 1985 [1948], 157-166.
217  Saarinen 1958 [1943], 291.
218  Ks. Gadamer 2005 [1986,1987], 29-30.
219  …“for art cannot be taught, it must be learned”. Saarinen 
1985 [1948], 330.
220  Saarinen 1925a, XIX 1-4.
221  Saarinen 1985 [1948], 306-307.
222  Saarisen tekstissä on sukulaisuutta monien myöhemmin 
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arkkitehtuurin merkityksestä kirjoittaneiden arkkitehtien kir-
joitusten kanssa: salattu muoto muistuttaa esimerkiksi 1970-lu-
vulla Christopher Alexanderin kirjoissa esiintynyttä “nimetöntä 
laatua”, ks. Alexander 1979. Alexanderin mallinkielestä on myös  
löydetty samankaltaista hierarkisuutta ja detaljien ja kokonaisuu-
den harmoniaa kuin Camillo Sitten ajatuksissa kaupungista, ks. 
Collins & Crasemann Collins 1986, 16.
223  Search for Form -teoksessa oli taidekasvatuksesta kertova 
epilogi. Siinä esitettiin tiiviissä muodossa ajatuksia, jotka olivat 
olleet esillä jo käsikirjoituksessa vuonna 1925, ja joita oli kokeiltu 
Cranbrookin opetuksessa. Teksti oli yleisluontoinen ja keskittyi 
hahmottelemaan laajoja suuntaviivoja. Enemmän yksityiskohtia 
oli ollut käsikirjoituksessa, jonka tarkoitus oli todellisen oppilai-
toksen opetusohjelman pohtiminen. 
224  Saarinen 1946. Ks. Saarinen 1931a; Saarinen 1931b, 7.   
225  Louis Sullivanin, Claude Bragdonin (Sullivanin kollega 
ja oppilas) ja Eliel Saarisen tekstien yhtäläisyyksiin on viitan-
nut myös Thomas van Leeuwen. Hän on nähnyt erityisesti sa-
mankaltaisuutta arkkitehtuurin luontovertauksissa. Rehellisyys ja 
kauneus yhdistettiin luontoon – tätä pidettiin itsestäänselvyytenä 
kuten sitäkin, että arkkitehtuuria saattoi verrata luontoon ja luon-
non organismeihin. van Leeuwen 1990 [1988], 149.
226  Saarinen 1925a, XI 14-15.
227  Solomonson 2001, 294. Varsinaisesti Sullivanin työn jat-
kajana on pidetty Frank Lloyd Wrightia. Tätä tukee Sullivanin Ar-
chitectural Record -lehteen huhtikuussa 1923 kirjoittama Tokyo 
Imperial Hotel -katsaus, jossa Sullivan ylisti Wrightin suunnitte-
lemaa rakennusta. Sullivan viittasi artikkelissaan myös Saariseen 
ja tämän ChicagoTribune Tower-ehdotukseen, ja totesi Saarisen 
ja Wrightin olevan samaa luokkaa  (…“in the same class”. Sul-
livan Twomblyn 1986, 439, mukaan; ks. myös Twombly 1988, 
233). Narciso Menocal on kirjoittanut, ettei Sullivan kannatta-
nut (endorsed) viimeisinä vuosinaan kuin Eliel Saarista ja Frank 
Lloyd Wrightia, joiden suunnittelukäsityksen hän katsoi vastaa-
van omaansa. Menocal 1981, 150.
228  Toinen oli John Wellborn Root, jota on pidetty Sullivania 
selkeämpänä ja systemaattisempana kirjoittaja. Aihepiirit olivat 
osittain samoja, molemmat kirjoittivat mm. ornamentiikasta ja 
korkeista toimistorakennuksista. Root myös kehitteli luontope-
rusteista typologiaa suunnittelun pohjaksi. Kruft 1994 [1985], 
356, 360-361.
229  Twombly 1986, 218, 224-225. Hanno Walter Kruft on 
todennut Sullivanin käyttäneen tunteellista korukieltä, johon sai 
vaikutteita Nietzscheltä. Kruft 1994 [1985], 356.
230  Menocal 1981, 3, 4, 11, 85, 100, 128.
231  Horatio Greenough (1805–1852) vaati suunnittelussa 
paluuta takaisin luonnon lakeihin, käytti biologisia analogioi-
ta ja kirjoitti käsitteestä organic beauty. Hän toi esiin funktion 
vaatimuksen sekä puhui osien ja kokonaisuuden yhteispelistä. 
Menocal 1981, 12-15, 192; Kruft 1994 [1985], 347-359.
232  Menocal 1981, 101, lainaa Sullivanin ystävän Claude 
Bragdonin arviota vuodelta 1909; ks. myös Eaton 1972, 140.
233  Ranskalaiset olivat Chicago World’s Fair -tapahtuman 
yhteydessä antaneet tunnustusta juuri Sullivanille. Twombly 
1986, 226; ks. myös Aalto 1945, 13. Kiinnostuksesta Sulliva-
nia kohtaan kertoo myös se Twomblyn toteamus, että Sullivan 
sai Peoples Savings and Loan Association -pankkirakennustyön 
Sidneystä, Ohiosta, lähinnä sen takia, että pankin sihteeri oli Eu-
roopassa lomalla vuonna 1914 ja siellä “heard Sullivan’s name 
everywhere”. Twombly 1986, 425.
234  Menocal 1981, 92; Twombly 1986, 372-374.
235  Mm. Tidskrift vor kunstindustrie vol. 4, 1898, 189-200: 
“American Architecture and Louis Sullivan”.
236  Eaton 1972, 167.

237  Twomblyn mukaan tuolloin alkoi kuitenkin jo laman vaiku-
tus olla nähtävissä, ja vuosina 1893–1895 toimistolla oli vähem-
män töitä kuin ennen. Toimisto hajosi 1895. Twombly 1986, 230.
238  Eaton 1972,159.
239  Eaton 1972, 210-215.
240  Eaton 1972, 210-217.
241  Eaton 1972, 218-230.
242  Hausen 1990a, 22, 28, 32-34; Eaton 1972, 176. Amerikan 
arkkitehtuurin vaikutusta Euroopassa eivät kaikki tutkijat ole 
noteeranneet yhtä merkittäväksi, mm. Nikolaus Pevsner ei ole 
nähnyt eurooppalaisessa arkkitehtuurissa suoraa Amerikan vai-
kutusta. Hän kutsui Englannissa havaitsemiaan yhtäläisyyksiä 
ajoittaiseksi samankaltaisuudeksi (“occasional similarities with 
Richardson occur”) ja arveli Euroopan olleen tietämätön Ameri-
kan kehityksestä yllättävän pitkään. Vaikutteiden hän katsoi 
lopulta tulleen mannermaalle Englannin kautta. (Pevsner 1991 
[1936], 66-67.) Pevsner kuitenkin tarkisti ja uudisti kirjansa pai-
nosta vielä vuonna 1974, eli Eatonin kirjan ilmestymisen jälkeen. 
Eaton on nähnyt Gustaf Nyströmin töissä Richardsonin vaikutuk-
sen, mm. Valtionarkiston (klassisismia vuodelta 1890) ja Turun 
taidemuseon (Richardson-vaikutteista kiviarkkitehtuuria vuodel-
ta 1904) välinen muutos oli Eatonin mukaan huomattava. (Eaton 
1972, 186.) Aikalaisarvioiden mukaan Richardson vaikutti vuo-
den 1876 jälkeen jokaiseen amerikkalaiseen arkkitehtiin, joka ei 
ollut vielä “too old to learn”. Ks. “D.H. Burnham & Company”, 
Architectural Record 1895, 53; Schuyler 1895b, 73-110.
243  Eaton 1972, 186.
244  Aiemmissa Saaris-tutkimuksissa ei ole mainittu Architec-
tural Record -lehteä. Useilla muilla on todettu olleen vaikutus-
ta, esimerkiksi englantilaisella Academy Architecture -lehdellä, 
joka myöhemmin tunnettiin nimellä Architectural Review. Siinä 
referoitiin myös amerikkalaisen arkkitehtuurin kehitystä, erityi-
sesti sellaista aineistoa, joka oli alun perin ilmestynyt lehdessä 
American Architect. Amerikkalaisen arkkitehtuurin tuntemuksen 
nähtiin siis tulleen Suomeen ainakin osittain Englannin kautta. 
The Studio -lehteä pidettiin erityisen tärkeänä. Se tilattiin myös 
Hvitträskiin, samoin kuin englantilainen The Builder -lehti. (Ks. 
Hausen 1990a, 28.) Hvitträskin kirjaston inventoinnin mukaan 
seuraavia lehtiä oli kirjastossa vuotta 1923 edeltävältä ajalta: 
Building News ja Engineering Journal, The Studio, The Builder 
ja The Form Planning Review (Meskus 2006). The Studio ja The 
Builder mainittiin myös Arkkitehti-lehden (eli tuolloin Arkitek-
ten) 1900-luvun alussa muutaman vuoden ajan julkaisemissa 
“Tidskrifts öfversikt”-katsauksissa. 
245  Tafuri 1980 [1973], 419.
246  Mumford artikkelissaan “American Architecture Today”, 
Architecture (New York), huhtikuu 1928, ks. Miller D. 1986, 
66; Morrison 1952 [1935], 163). Eliel Saarisen kritiikki pilven-
piirtäjäkeskustoja kohtaan oli tässä suhteessa samantyyppistä 
kuin Sullivanin, vrt. Saarinen 1912b, 12; Saarinen 1958 [1943], 
185-186.
247  Eaton 1972, 176.
248  Saarinen 1924. Earl H. Reed on muistellut vuosia myöhem-
min tilannetta, jonka arveli olleen Louis Sullivanin ja Eliel Saa-
risen ensimmäinen tapaaminen. Tilaisuudesta jäi muistelijalle 
mieleen herrojen välillä vallinnut yhteisymmärrys, silmien loiste 
ja kommunikaatiokieli ranska; Saarinen ei vielä vuonna 1923 
juuri puhunut englantia. Reed 1948.
249  Sullivanin teoksia ei ollut mukana niiden Saarisen suvulle 
kuuluneiden kirjojen joukossa, jotka lahjoitettiin Cranbrookiin 
sijoitettaviksi Saaristen nykyisin museona toimivan kodin kirjas-
toon. Kirjojen joukossa oli Hugh Morrisonin Sullivan-elämäkerta 
vuodelta 1935. Ks. Gilboe 2006.
250  Twombly 1986, 439-442.
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251  Mm. Saarinen 1925a, XI 12-16.
252  Saarinen 1924; Saarinen 1931a; Saarinen 1931b, 7; Saa-
rinen 1946.  
253  Maurice Maeterlinck (1862–1949) oli ranskaksi kirjoit-
tava belgialainen runoilija, näytelmäkirjailija ja esseisti, joka 
sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1911. Maeterlinckin 
proosateksteissä yhdistyivät mystiikka, okkultismi, kiinnostus 
luonnontieteisiin sekä symbolisteille tyypillinen vastareaktio ma-
terialismia ja mekanisaatiota kohtaan. Tunnetuimpia kirjoituksia 
ovat esseet La Vie des abeilles (1901) ja L’Intelligence des fleurs 
(1907).(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356311/
Maurice-Maeterlinck. 12/2009.) Saarinen siteerasi jälkimmäistä 
teosta sekä käsikirjoituksessaan vuonna 1925 että Search for 
Form -kirjassa. Esitetyn ajatuksen luonnon tarkoituksenmukai-
suudesta Saarinen sovelsi arkkitehtuuriin (ks. Saarinen 1925a, II 
14; Saarinen 1985 [1948], 22). 
254  Hippolyte Taine (1828–1893) seurasi Viollet-le-Duc’ta 
Ecole-des-Beaux-Artsin taidehistorian laitoksen johtajana 1864 
ja toimi virassaan 1883 asti (Kruft 1994 [1985], 282). Sullivan 
mahdollisesti seurasi Tainen luentoja opiskellessaan Ecole-des-
Beaux-Artsissa vuosina 1874–1875, olihan hän jo lukioaikanaan 
tutustunut opettajansa välityksellä Tainen ajatuksiin ja oli ollut  
niistä kiinnostunut. Sullivan arvosti filosofin opetuksia taiteen, 
kulttuurin ja yhteiskunnan suhteista, kuten tekivät monet aika-
kauden arkkitehdit. (Twombly 1986, 60; Menocal 1981, 11.).   
255  Hedgesin mukaan Sullivanin kirjastossa oli näiden kirjoja 
(Hedges 1961, xii); samojen kirjailijoiden teoksia löytyi myös 
Eliel Saarisen kirjastosta. Ks. kirjastoinventoinnit: Meskus 2006; 
Gilboe 2006.
256  Saarinen 1985 [1948], 73.
257  Esim. Louis Sullivania ei erikseen mainittu orgaanisuuden 
vaikuttajana, vaikka nimi kirjassa esiintyikin. Tämän puuttu- 
miseen viittasi Martin Wagner kirjeessään Eliel Saariselle 
30.5.1943. Harvardissa professorina toiminut Wagner oli entinen 
Berliinin kaupunkisuunnittelujohtaja, joka muutti Yhdysvaltoihin 
1930-luvulla. Ks. Wagner M. 1943.
258  Menocal 1981, 16.
259  Saarinen 1985 [1948], 18, 27, 219.
260  Sullivan 1979b [1901–1902], 32. Sullivanin kirjoitusten 
orgaanis-funktionaalisen luontoestetiikan on nähty saaneen vai-
kutteita amerikkalaisesta, alun perin kirjallisuuspiireissä 1830-lu-
vulla syntyneestä transsendentalismista, joka puolestaan oli mm. 
saksalaisen 1700- ja 1800-luvun idealismin vaikuttamaa. Lisäksi 
ajatukset olivat sävytetyt ripauksella romantiikkaa (romanticism). 
Erityisen hyvin transsendentalismin vaikutus oli nähtävissä vuo-
delta 1886 peräisin olevassa esseessä ”Essay on Inspiration”, jos-
sa luonto esitettiin sekä inspiraation että rytmin ja syklisten pro-
sessien lähteenä. Ajatukset tuskin tulivat aivan suoraan Saksasta, 
ne olivat olleet suosittuja jo miltei vuosisadan ajan, joten Sullivan 
on voinut omaksua niitä monenlaisten reittien kautta. Saksalaisen 
filosofian tuntemuksen lähteenä on Narciso Menocalin mukaan 
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tioteoriaan, genetiikkaan ja teknologiseen kehitykseen. (Hedges 
1961, ix, xii, xiv-xix.) Kantilaista dualismia Sullivan vastusti, 
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V ARVIOINTIA JA PÄÄTELMIÄ

NÄKÖKULMIA ELIEL SAARISEN URAAN

Eliel Saarinen on synnyinmaassaan liitetty 1800- ja 
1900-luvun vaihteen arkkitehtuuriin, jolla oli tärkeä 
merkitys kansallisen identiteetin vahvistamisessa. 
Tästä arkkitehtuurista ovat tutkijat todenneet, että se 
oli moninaisten kansainvälisten vaikutteiden värit-
tämää, vaikutteet vain valjastettiin palvelemaan ko-
timaisia tarkoitusperiä2. Kansallisromantiikan tausta 
oli kansainvälinen. Tyylin kukoistuskausi oli lyhyt; 
Helsinkiin vuosien 1905–1919 välisenä aikana raken-
netun rautatieasemarakennuksen suunnitteluprosessi 
enteili jo uutta. Amerikan mantereelle muuttamisen 
jälkeen Saarisen työt kehittyivät kohti muotokieltä, 
jota kutsuttiin aikanaan moderniksi.  On jopa väitetty, 
että Eliel Saarinen päätyi lopulta näkemyksiin, jotka 
osittain kielsivät hänen menneisyytensä3. Saarinen on 
luettu yhdeksi Euroopan edellisen vuosisadan vaih-
teen arkkitehtuurin valtasuuntauksen mestareista – ja 
suuntaukseen on voitu liittää niin art nouveau, jugend 
kuin modernismikin4.

Eliel Saarisen suunnittelijan uran Suomen aikaa tutkit-
tiin perusteellisesti 1970- ja 1980-luvulla; tutkimusten 
tuloksena ilmestyi teos Eliel Saarinen, Suomen aika. 
Suunnitelmat vuoteen 1923 asti tunnetaankin hyvin. 
Vastaavan laajuiset tutkimukset Amerikan ajasta ovat 
toistaiseksi puuttuneet. Jo Suomessa vuonna 1955 
esillä olleen Saarisen muistonäyttelyn yhteydessä 
näkyi selvä kahtiajako: näyttelyjulkaisussa esiteltiin 
Suomen ajan töitä laajasti ja yhteyksiä nivoen, mut-
ta Amerikan vuosista tyydyttiin kuvailemaan vain 
suuria linjoja.  Jälkimmäisen kauden niukka käsittely 
johtui siitä, ettei Atlantin takaa kantautunut tarpeek-
si tietoa, mutta syynsä oli myös sillä, että uudet työt 
olivat hankalasti sijoitettavissa Saarisesta ylläpidet-
tyyn kansallisromantiikan värittämään mielikuvaan. 
Uusista töistä ei ollut tarpeen enää etsiä kansalliseen 
identiteettiin viittaavia jälkiä, mutta Amerikan ajan 
työt eivät liioin olleet sellaista modernia arkkitehtuu-
ria, jota Suomessa 1950-luvulla tavoiteltiin.5 

Eliel Saarista ei ole ollut helppo sijoittaa Yhdysval-
tojen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun kentäl-

le. Saarinen työskenteli Yhdysvalloissa laaja-alai-
sesti sekä rakennus- että kaupunkisuunnittelijana, 
opettajana ja konsulttina6, ja oli vielä kaiken lisäksi 
ulkomaalainen, mikä vaikeutti hänen sijoittamis-
taan amerikkalaiseen suunnittelukontekstiin. Vasta 
vuosikymmeniä kestäneen uran loppupuolella yh-
dysvaltalaisissa arkkitehtuuriartikkeleissa ryhdyttiin 
puhumaan Saarisesta amerikkalaisena arkkitehtina7. 
Ulkomaalaisen tausta löi leimansa tulkintoihin. Näin 
oli tapahtunut jo Chicago Tribune Tower -kilpailun 
aikoihin, jolloin suomalaisesta luonnosta ja pohjoi-
sesta sijainnista haettiin selitystä Saarisen kilpailueh-
dotuksen menestykselle. Louis Sullivan oli kuvannut 
ehdotusta maasta kasvavaksi, uuden ja elävän logii-
kan airueksi, ja Thomas Tallmadge meni niin pitkälle, 
että kuvitteli leikillään luomisprosessiin mukaan jopa 
haltiat ja revontulet.8 

Eliel Saarinen oli Suomen aikanaan ollut tietoinen 
ajankohtaisista kansainvälisistä suunnitteluvirtauk-
sista. Hänen ratkaisunsa amerikkalaisen kaupungin 
kasvun ongelmiin – orgaaninen desentralisaatio – oli 
myös monenlaisten kansainvälisten taustojen vai-
kuttama, tulevaisuuteen luotaava kaupunkien kehit-
tymisen prosessikuvaus. Samaan aikaan kun kirja 
The City julkaistiin, Saarinen suunnitteli toimistos-
saan arkkitehtuuria, jota luonnehdittiin moderniksi. 
Hän peräänkuulutti ajasta tietoista ilmaisua kuten 
modernistitkin, mutta vieroksui puhdasoppista mo-
dernismia – esimerkiksi asenne ornamentiikkaan oli 
toinen. Saariselle ornamentiikka ja ajan henki eivät 
olleet ristiriitaisia, yhtä vähän kuin ne olivat sitä ol-
leet Louis Sullivanille9. Saarisen edustama maltilli-
nen modernin tulkinta jäi kuitenkin puhdasoppisen 
modernismin jalkoihin 1930-luvulta alkaen, kun tun-
nettujen eurooppalaisten arkkitehtien (kuten Richard 
Neutra, Mies van der Rohe ja Walter Gropius) muut-
toaalto Yhdysvaltoihin alkoi10. 

Miten Eliel Saarinen sijoittuu modernin arkkitehtuu-
rin tarinaan? Muuttuva aika on antanut aiheen erilai-
siin arvioihin; Saarisen uraa on tarkasteltu eri tavoin 

Works of architecture do not stand motionless on the shore of the stream 
of history, but are borne along by it. The viewer of today not only sees art 
in a different way, but he sees different things.  

H-G. Gadamer 1
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eri aikoina ja erilaisissa konteksteissa. Arkkitehdin 
tuotanto ja sanomiset on valjastettu monenlaisten tar-
koitusperien taakse. Vaihtelevista näkökulmista luo-
dut arviot ovat olleet ristiriitaisiakin keskenään. Eliel 
Saarisen uraa voi katsoa esimerkiksi neljän erilaisen 
arviointinäkökulman kautta, joista jokainen sellaise-

naan antaa yksipuolisen kuvan. Esitetyt näkökulmat 
ovat tässä saaneet olennaisen tiivistävät otsikot: vali-
koiva modernismi, luontokultti ja suomalaisuus, ne-
rokultti ja kansallisromantiikan taakka. Näkökulmis-
sa on korostunut rakennussuunnittelupainotus. 

Valikoiva modernismi  

1900-luvun muotisanaa moderni käytetään yleisesti 
kun tarkoitetaan uutta ja ajankohtaista.11 Peter J. Tay-
lor on kirjassaan Modernities määritellyt moderni-sa-
nan johdannaisia ja kuvannut samalla sanojen ilmaan-
tumista yleiseen kielenkäyttöön. Hänen mukaansa 
etupäässä taidemaailman termi modernismi tunnettiin 
1930-luvulla. Yhteiskunnallisia muutoksia kuvaava 
modernisaation12 käsite tuli tunnetuksi 1960-luvulla, 
ja moderniteetin käsite tuli sanakirjoihin 1990-luvul-
la tarkoittamaan maailmanlaajuista, taloudellisessa, 
yhteiskunnallisessa ja kulttuurielämässä tapahtuvaa 
muutoksen tilaa. Kaikki nämä modernin johdannaiset 
sisältävät ajatuksen muutoksesta.13 Marshall Berman 
on nähnyt modernin elämän jakautuvan ikään kuin 
kahtia, henkiseen (modernism) ja materiaaliseen ta-
soon (modernization), vaikka todellisuudessa nämä 
puolet ovat yhteen kietoutuneina.14 

Moderniteetin15 käsitteen syntyhistoriaan on kuulunut 
politiikkaan, talouselämään, kulttuuriin ja yhteiskun-
nalliseen elämään liittyviä tekijöitä. Moderniteetin 
tarina on kytköksissä industrialismiin ja kapitalismiin 
länsimaisessa yhteiskunnassa, mutta ei ole synonyy-
minen kummankaan kanssa16. Moderniteetin alkute-
kijät on johdettu jo keskiajalta; esimerkiksi Marshall 
Bermanin kolmijako perustuu historiallisiin ajanjak-
soihin ja alkaa myöhäisrenessanssista: 1) 1500–1789,  

2) 1789–1900, 3) 1900–nykyaika.17 Moderniteetin 
vaiheet voidaan myös yksilöidä geohistoriallisen tul-
kinnan mukaan merkantilismin, industrialismin ja 
kulutuksen moderniteettiin. Tätä luokittelua vastaa-
vat maantieteelliset painopistealueet ovat kauppame-
renkulun Hollanti, teollisen nousun Iso-Britannia ja 
globaalin markkinoinnin Yhdysvallat.18 Taylor liittää 
kaupallista kulutuksen moderniteettia leimaavaan 
amerikanisaatioon erityisesti pilvenpiirtäjät, joita hän 
Sartrea lainaten kuvaa tulevaisuuden arkkitehtuurik-
si19. 

Moderni on aina suhteessa sitä edeltäneeseen aikaan. 
Käsitys modernista muuttuu. On myös tuotu esiin mo-
dernin kaksinainen merkitys adjektiivisena ja subs- 
tantiivisena modernina. Adjektiivinen moderni on ai-
kasidonnainen ja merkitsee uutta ja nykyaikaista, siis 
ajan myötä ohimenevää. Substantiivinen moderni on 
pysyvämpää, se käsittää historiallisia kokonaisuuk-
sia kuten tyylejä ja periodeja tai kausia ajassa. Sen 
voi myös nähdä suuntautuvan tulevaisuuteen.20 Ark-
kitehtuurin modernista puhuttaessa harvoin tarkoite-
taan yksinomaan jompaakumpaa näistä moderneista; 
useimmiten ohimenevän ja uuden vivahde yhdistetään 
käsitykseen siitä, millaiselta moderniksi määritellyn 
arkkitehtuurin tulisi näyttää. Arkkitehtuurin moder-
nista on ollut käytössä useita termejä; puhutaan esi-

(59,60) Cranbrookin kirjasto- ja museorakennus ja sen detaljeja (1940). 
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merkiksi modernismista, modernista arkkitehtuurista 
ja englanniksi modern movement -liikkeestä21. Mo-
dern movement -liikkeeseen pohjautuva modernismi 
on ollut 1900-luvun keskeisiä suuntauksia, vaikka se 
ei koskaan ollut niin yhtenäinen kuin sen kannattajat 
(tai vastustajat) väittivät. Oli vastakkaisia näkemyk-
siä; toiset korostivat yhtenäistä päämäärää, toiset taas 
tunnistivat modernismin ristiriidat ja fragmentoitumi-
sen.22

Modernismi on tässä tutkimuksessa rajattu kuvaa-
maan funktionalismin perillisenä kehittynyttä ark-
kitehtuurin suuntausta. Sigfried Giedionin esittämää 
tulkintaa 1900-luvun modernista arkkitehtuurista 
sekä sen myöhempiä johdannaisia kutsun puhdas-
oppiseksi modernismiksi. Riitta Nikula on käyttä-
nyt jälkimmäisestä tulkinnasta termiä ohjelmallinen 
modernismi; siihenkin sisältyy ajatus, että modernia 
on voinut kuvata monella tavalla23. Modernismin rin-
nalla ja sen sisälläkin on erilaisia tulkintoja. Modern 
movement ei ole yhtä kattava termi kuin modernismi, 
se liittyy ajallisesti lähelle uuden arkkitehtuurin alku-
vaiheita. 

Moderni arkkitehtuuri on modernismia laajempi kä-
site. Se kattaa 1900-luvun alun arkkitehtonisen et-
sinnän ja erilaiset pyrkimykset aikaansa kuvastavaan 
arkkitehtuuriin.24 Sanaa moderni olen käyttänyt laa-
jasti muutoksen kuvaajana, kunkin aikakauden itse 
määrittämänä käsitteenä. Erityisesti tutkimuksen ai-
kajaksona – 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla – 
sanalla oli eri käyttäjien keskuudessa erilainen mer-
kitys. Ei ollut yksiselitteistä käsitystä siitä, millaista 
oli moderni arkkitehtuuri. Yksiselitteistä käsitteessä 
oli vain muutos. 

Eliel Saarisen arkkitehdin uran voi sijoittaa Bermanin 
jaottelussa toisen ja kolmannen periodin rajapintaan. 

1800-luvun lopun Suomessa kansallinen kulttuuri 
etsi omaa ilmaisuaan keskellä kansainvälisten ajatus-
ten vaikutuspiiriä. Totuttua asetettiin kyseenalaiseksi, 
aika oli täynnä mahdollisuuksia. Eliel Saarinen lähti 
Yhdysvaltoihin juuri niihin aikoihin, kun kulutuk-
sen moderniteetti eli nousukauttaan25, ja hän vaikutti 
omalta osaltaan tulevaisuuden arkkitehtuurin eli pil-
venpiirtäjien suunnittelun kehitykseen 1920-luvul-
la. 1900-luvun kolmannen modernisaation haasteita 
Saarinen ehti myös kokea. Ympäristön fragmentoi-
tuminen alkoi jo olla nähtävissä, mutta Saarinen itse 
tukeutui teksteissään ajatukseen harmonisesta koko-
naisuudesta. Saariselle ei ainoastaan talo ollut koko-
naistaideteos, vaan koko kaupunki ja kaupunkiseutu-
kin. 

Taylorin jaottelussaan kuvaama, kulutuksen moder-
niteettia määrittävä amerikanisaation aika leimasi 
Saarisen uraa. Amerikanisaation vahvin vaikutus 
sattui 1950-luvulle vasta Saarisen kuoleman jälkeen, 
mutta ilmiöön liitetty yhteiskunnallinen optimismi 
ja usko teknologian mahdollisuuksiin olivat Saari-
sen ensimmäisen Amerikan matkan taustavaikutti-
mia. Pilvenpiirtäjät olivat kulutuksen moderniteetin 
symboleita26. Moderniteetteja oli kuitenkin useita. 
Puhuttiin esimerkiksi arkipäivän moderniteetista, 
joka sai fyysisen ilmenemismuotonsa suburbiassa, 
“kulutusmoderniteetin kotoisassa maisemassa”.  Pe-
ter Taylor on todennut tällaisen arkipäivän moderni-
teetin menestyneen arkkitehtien jatkuvasta kritiikistä 
huolimatta, koska suburbian keinotekoinen utopia 
perinnetaloineen vastasi ihmisen turvallisuuden tar-
peeseen modernin elämän epävarmuuden keskel-
lä. Suburbioiden arkipäivän ympäristöä on kutsuttu 
myös porvarilliseksi utopiaksi.27  Tähän kulutuksen 
moderniteetin manifestaatioon Saarinenkin otti kan-
taa kirjassaan The City. Saarisen ratkaisuversio otti 
huomioon suburbian sekä mahdollisuuksien että 

(61,62) Cranbrookin kirjasto- ja museorakennus. Eliel Saarinen totesi käyttämiensä ornamenttikuvioiden olevan pelkkiä abstraktioita. 
Ne kuitenkin muistuttavat eri mittakaavatasoilla toistuvia viivoja: kudelankoja, muurauskuvioita tai asemapiirrosten akseliviivastoja.
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esteiden paikkana, ja kokonaisnäkemykselleen us-
kollisena hän pyrki liittämään fragmentit toimivaksi 
systeemiksi. Kaupunkiseutu verkostoineen pelkistyi 
hierarkkiseksi järjestelmäksi, mutta samalla Saarinen 
pyrki tunnustamaan modernille ominaisen jatkuvan 
muutoksen vaatimuksen ja peräänkuulutti prosessien 
joustavuutta28. 

Saarinen haki koko uransa ajan modernille aikakau-
delle sopivaa muotokieltä. Muistellessaan vuonna 
1950 RIBA:n (Royal Institute of British Architects) 
mitalin myöntämisen yhteydessä uransa alkuvaiheita 
Saarinen aloitti vuoden 1900 Pariisin maailmannäyt-
telystä ja silloisesta ajanmukaisen arkkitehtuuri-il-
maisun etsimisestä. Sama etsintä oli Saarisen mukaan 
yhä ajankohtaista 50 vuotta myöhemmin. Saarisen 
suhde sanaan moderni oli kuitenkin varovainen ja 
välttelevä. Hän toivoi, ettei vuonna 2000 enää käy-
tettäisi ilmaisua moderni arkkitehtuuri, vaan 1900-lu-
vun arkkitehtuuri.29 

Modernistisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnitte-
lun ajatukset joka tapauksessa vaikuttivat Saariseen. 
Tietoisuus niihin liittyvästä diskurssista tuli mukaan 
hänen teksteihinsä. Saarisen käsitys modernista ark-
kitehtuurista löytyy hänen kirjoistaan, niissä on suun-
nittelevan ja aikaansa seuraavan arkkitehdin ja kau-
punkisuunnittelijan tekstiä aikaan sopivan muodon 
etsinnästä. Ajankohdan moderni arkkitehtuuri sai 
Saariselta sekä kiitosta että kritiikkiä. Funktionalis-
mia Saarinen arvosteli kuten varhaisempiakin jäy-
käksi tyyliksi kivettyneitä suuntauksia. Hän ammensi 
samasta kulttuuritaustasta ja tulkitsi saman ajankoh-
dan vaatimuksia kuin modernistitkin, mutta yksityis-
kohdissaan Saarisen tulkinta poikkesi modernismista. 
Esimerkiksi kaupunkien toimintojen jaottelu asumi-
seen, työntekoon, vapaa-aikaan ja liikenteeseen, joka 
oli CIAMin (Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne) kantavia periaatteita30, ei Saarisen kaupun-
gissa saanut yhtä tiukasti jaoteltua ilmaisua. Jaottelu 
oli käytössä vain kielen tasolla, eikä käytännössä toi-
mintojen täydellisessä segregaatiossa.31 Kirjoituksis-
sa kuului ajastaan tietoisen, mutta muotitrendien val-
tavirran ulkopuolella toimivan individualistin ääni. 
Jatkuvasta muutoksesta kertova, sisällöltään muuttu-
va sana oli haastava. Saarisen mukaan “‘modernilla’ 
on monet kasvot”32.

Saarisella oli huomattava vaikutus Yhdysvaltojen ark-
kitehtuuriin ja muotoiluun 1920- ja 1930-luvulla. Hä-
nen nimensä on yhdistetty Yhdysvalloissa vaikutta-
neisiin, uutta etsiviin arkkitehteihin ja muotoilijoihin, 
joiden työt on ryhmitelty sellaisten termien alle kuin 
art deco ja moderne. Yhteistä näille oli maltillinen 
uuden muotokielen etsintä. Vaikutus jatkui 1950-lu-
vulle asti, vaikka moderne elikin vain lyhyen kukois-
tuskauden. Sen kohokohtia olivat New Yorkin Metro-
politan Museum of Artin näyttelyt “The Architect and 

the Industrial Arts” vuonna 1929 ja “Contemporary 
Industrial Art“ vuosina 1934–1935. Jälkimmäises-
sä näyttelyssä näkyi jo ornamentiikan väheneminen. 
1930-luvun puolivälissä alkoivat Bauhaus-emigrantit 
saapua Yhdysvaltoihin, ja moderne-suuntausta pel-
kistetympi modernismi tuli vähitellen suosituksi.33 
Saarisen moderni arkkitehtuuri ammensi teoreettista 
pohjaa modernismista, mutta rikkoi sen jäykimmän 
määritelmän asettamia rajoja.34 Saarisen nimi on kui-
tenkin aika ajoin kytketty 1930-luvulla Amerikkaan 
muuttaneisiin eurooppalaisiin arkkitehteihin, jotka 
olivat puhdasoppisen modernismin edustajia. Sana 
“moderni” toistui sinnikkäästi Saarisen töiden esit-
telyn yhteydessä35. Saaristen kotia Cranbrookissa 
saatettiin kuvata 1930-luvulla lehtiartikkeleissa jopa 
modernistiseksi36. Saarisen Helsingin rautatieasemas-
ta sanottiin, että se kuului suuriin moderneihin arkki-
tehtuuriluomuksiin37. 

Eliel Saarinen siirtyi kansallisromanttisen kauden 
arkkitehtonisesta etsinnästä vähäeleiseen detaljeiltaan 
niukkaan muotokieleen. Molempia pidettiin aikanaan 
moderneina. Saarista modernismiin (tai jopa postmo-
dernismiin38) liittävissä kirjoituksissa näkyy Richard 
Rortyn kritisoimaa yksipuolista asennetta historiaan. 
Anakronismiin sortumisen vaara on olemassa. Kyse 
ei ollut siitä, että Saarinen olisi pyristellyt irti moder-
nismin rajoituksista, vaan pikemminkin hän liukui 
niiden ohi. Hän haki arkkitehtuuriinsa oman ajan il-
maisua, jonka tulkitsi moderniksi ja ajanmukaiseksi. 
Modernistiseksi sitä ei ole tarpeen kutsua.39 Muuttu-
van modernin käsite tekee ymmärrettäväksi sen, että 
Saarisen arkkitehtuuria kutsuttiin moderniksi, mutta 
myöhemmin Saarinen voitiin luokitella traditionaalis-
ten suunnittelijoiden joukkoon. 

Modernin arkkitehtuurin monimuotoisuus ja luokitte-
lun vaikeus ovat näkyneet aihetta käsittelevissä kir-
joituksissa. Henry-Russell Hitchcock liitti kirjassaan 
Modern Architecture (1929) Eliel Saarisen modernien 
arkkitehtien joukkoon40, mutta teoksessa Architectu-
re – Nineteenth and Twentieth Centuries (1958) ku-
vaukseen oli tullut mukaan viittauksia historiallisiin 
lähtökohtiin.41 Aiemmin moderniksi kutsuttu ei enää 
näyttänyt niin modernilta. Hitchcockin modernin 
arkkitehtuurin ensimmäiseen sukupolveen oli otettu 
mukaan erilaisia rakennuksia suunnittelevia arkkiteh-
teja, myös traditioita ylläpitäviä. Hitchcockin mukaan 
ensimmäinen sukupolvi koostui individualisteista.42 
Eliel Saarisen uran alkupuoli osui vaiheeseen, jossa 
traditionaalisesta arkkitehtuurista siirryttiin kohti mo-
dernia arkkitehtuuria. 

Eliel Saarisesta on vain vähän mainintoja modernin 
arkkitehtuurin historiaa kuvaavissa teoksissa.43 Mo-
dernin arkkitehtuurin määrittelyyn vaikuttanut Sig-
fried Giedionin Space, Time & Architecture (1940) 
noteerasi aikanaan Eliel Saarisen ainoastaan Helsin-
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gin rautatieaseman suunnittelijana – tässä rakennuk-
sessa Giedion näki aikakauden hengen ilmentyneen. 
Giedion nojasi naiiviin historismiin. Kirjan tulkinta 
oli deterministinen; uskottiin siihen, että tietyt muo-
dot ovat juurtuneet tiettyyn aikakauteen. Ajan hengen 
haluttiin näkyvän arkkitehtuurissa.44 Saksalaiseen tai-
dehistorian traditioon kuuluneet Sigfried Giedion ja 
Nikolaus Pevsner olivat vaikutusvaltaisia kirjoittajia, 
jotka pyrkivät etsimään historiallista oikeutusta mo-
dernin arkkitehtuurin suuntaukselle. Heidän kirjois-
saan esitetty tulkinta vaikutti modernin arkkitehtuurin 
määrittelyyn ja toisenlaista modernin arkkitehtuurin 
etsintää harjoittaneiden arkkitehtien työn sivuutta-
miseen45. Puhdasoppisen modernistisen tulkinnan 
lisäksi oli kuitenkin muita tulkintoja modernin il-
mentämisestä arkkitehtuurissa46. Jos kerran oli usei-
ta moderniteetteja, oli myös useita tapoja suunnitella 
modernin hengessä. Esimerkiksi Bruno Zevi tulkitsi 
erilaisia tapoja olla moderni niin laajasti, että katsoi 
modernin olleen mukana arkkitehtuurissa kaikkina 
aikoina47. Hilde Heynen on puolestaan määritellyt 
modernismin laajasti moderniteetin uutuutta korosta-
vien teoreettisten ja taiteellisten ideoiden yleistermik-
si, jonka päämääränä oli edistää kehitystä valoisaa 
tulevaisuutta kohti. Tyypillisesti modernismi oli kor-
keakulttuuria ja kriittinen massakulttuuria kohtaan.48

Valikoivan modernismin näkökulmasta Eliel Saarinen 
ei kuulunut varsinaisten modernien arkkitehtien jouk-
koon. Puhdasoppisen modernismin levitessä Ame-
rikan mantereelle Saarisen töissä alettiin nähdä mo-
dernismille sopimatonta historiatietoisuutta. Saarisen 
ornamentiikan käyttö nähtiin ajan hengen vastaiseksi. 
Modernia arkkitehtuuria määrittävissä kirjoituksissa 
näkyi vähitellen tapahtuva käsitteiden merkitysten 
muutos: vallitseva käsitys modernismista muokkau-
tui lopulta niin valikoivaksi, että Saarisen konserva-
tiiviseksi leimattu arkkitehtuurin etsintä jäi sen ul-
kopuolelle. Modernin arkkitehtuurin tarinassa hänen 
tulkintansa edusti toisenlaista modernia ja ajautui 
valtavirrasta erilliseksi sivujuonteeksi. Arvioinnissa 
on vaikuttanut myös Hilde Heynenin kuvaama mo-
derniteetin ja kolonialismin välinen vastakkainasette-

lu. Eurooppalaiset näkivät itsensä moderneina verrat-
tuna muihin kansoihin, erityisesti idän kulttuureihin 
liitettiin sellaisia ominaisuuksia kuten eksoottisuus, 
mystisyys, irrationaalisuus ja vieraus.49 Eliel Saari-
sen saavutettua menestystä Chicago Tribune Tower 
-kilpailussa hänen suunnittelijapersoonaansa liitettiin 
eksotiikkaa ja mystisyyttä, ja kommenteissa hänet 
nähtiin irrallaan eurooppalaisuudesta. Samaan tapaan 
Suomen asema perifeerisellä reuna-alueella korostui 
Sigfried Giedionin luonnehdinnoissa.50 Kun kerran 
suomalainen arkkitehtuuri yhdistettiin ei-länsimaisiin 
kulttuureihin ja asetettiin modernin kaanonissa vie-
rauden raameihin, ei ole mahdotonta, että tällainen 
tyypittely on vaikuttanut tulkintaan Eliel Saarisesta 
pääasiassa konservatiivisena ja traditioihin pitäyty-
vänä arkkitehtina. Saariseen liitetyt traditionalismin 
leimat koskivat kuitenkin etupäässä rakennussuunnit-
telijan roolia. Aloittaessaan kaupunkisuunnittelijana 
Saarinen oli mukana kansainvälisessä vaikutteiden 
vaihdossa, samoin esittäessään desentralisaatiover-
siotaan ratkaisuksi amerikkalaisen kaupungin kasvun 
ongelmiin.

Vaikka Saarisen kuoltua häntä pidettiin aikansa elä-
neenä traditionalistina, kansainväliseen modernis-
miin kohdistuneen kritiikin myötä arvostus vähitel-
len kohosi51. Arvostus näkyi 1970-luvulla aloitetussa 
kansainvälisessä tutkimusprojektissa. Amerikan ajas-
ta kertova kirja Design In America, Cranbrook Vision 
1925–1950 (1983) antoi yleiskatsauksen Cranbrookin 
opetuksesta ja merkityksestä amerikkalaiselle suun-
nittelukulttuurille. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena 
oli tuoda esille puhdasoppisen modernismin rinnalla 
vaikuttaneita muita suuntauksia52. Tutkimusprojektin 
aikaisesta tutkijoiden välisestä kirjeenvaihdosta käy 
ilmi, että oli aikomus tutkia tarkemmin Eliel Saarisen 
elämäntyötä Yhdysvalloissa53, mutta aikomus supis-
tui muutamaan lukuun Design In America -kirjassa. 
Kirjan Eliel Saarista käsittelevässä luvussa (“Eliel 
Saarinen and the Cranbrook Tradition of Architecture 
and Urban Design”) ei otsikosta huolimatta juuri kä-
sitelty Saarista kaupunkisuunnittelijana.

Kansallisromantiikan taakka  

Kolmikko Gesellius–Lindgren–Saarinen oli merkit-
tävä vaikuttaja, kun uutta suomalaista tyyliä etsittiin 
edellisen vuosisadan vaihteessa. Arkkitehtuurin vai-
kutteet olivat kansainvälisiä, mutta tuolloin vahvis-
tunut kansallisen kulttuurin korostamisen tarve näkyi 
arkkitehtuurissakin, ja tyylin nimityksissä korostui 
vähitellen suomalaisuus. Saarisen Suomen ajan ar-
vioinneissa nähty kansallisromanttisen kauden mer-
kitys ilmeni jo Saarisen 50-vuotispäivien yhteydessä 
1923 julkaistuissa lehtiartikkeleissa. Niissä painottui 

Saarisen rooli Suomen 1900-luvun alun arkkitehtuu-
rin uudistajana, muisteltiin kuinka Saarinen ja kump-
panit “riistäytyivät irti rappiolle joutuneen kipsire-
nessanssin kaavamaisuudesta”. Saarisen omista töistä 
mainittiin erityisesti Helsingin rautatieasema ja vai-
kuttavat Helsinki-suunnitelmat.54  1920-luvun alussa 
Saarisen tiedettiin jo etääntyneen kansallisromantti-
suudesta puhdistuneeseen, matemaattisesti selvään 
taiteeseen.55 Sanavalinnat kertovat kansallisromantti-
sen kauden jälkeisistä katharsiksen tunnelmista.  
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Merkkipäivien yhteydessä julkaistuissa lehtikirjoi-
tuksissa näkyi Saarisen rooli arvostettuna vuosisadan 
vaihteen tyyliuudistajana, jonka tekemisistä Ameri-
kassa ei kovin paljon tiedetty. Syntymäpäiväonnit-
telujen ohessa paikattiin Amerikkaan muuttanutta 
suomalaista arkkitehtia koskevaa tietovajausta56. 
1940-luvulla Arkkitehti-lehdessä esiteltiin sekä tuore 
General Motors Technical Center (ARK 5/1946) että 
kymmenen vuotta aiemmin rakennettuja konsertti- ja 
musiikkitaloja (ARK 7-8/1948)57. Vuonna 1943 oli 
julkaistu uudelleen jo vuonna 1921 esitelty Kalevala-
talo (ARK 11-12/1943)58. Yli kaksi vuosikymmen-
tä aiemmin laadittu suunnitelma oli vieraan oloinen 
1940-luvun arkkitehtuurin joukossa – ehkä sitä tarvit-
tiin sota-aikana kansallistunteen kohottajaksi. Kont-
rasti on melkoinen, kun Kalevala-taloa vertaa niihin 
Saaristen toimiston töihin, joita samoihin aikoihin oli 
julkaistu amerikkalaisissa arkkitehtuurilehdissä. Esi-
merkiksi sotateollisuuden työntekijöille suunniteltu 
Kramer Homesin asuinalue oli detaljeiltaan vähäe-
leistä ja keveää puuarkkitehtuuria,59 aivan eri aika-
kauden suunnitelma kuin raskas Kalevala-talo. Koh-
teen uudelleen esittely 1940-luvulla korosti Saarisen 
merkitystä kansallisromantiikan ajan suunnittelijana.

Lehtikirjoituksissa entinen kotimaa todettiin pienek-
si ja Atlantin takaisiin suuriin mahdollisuuksiin vii-
tattiin. Sama toistui muistokirjoituksissa. Ne keskit-
tyivät kuvaamaan parhaiten tunnettuja Suomen ajan 
saavutuksia. Saarinen ja Sonck nähtiin rinnakkain 
esikuvien antajiksi. Kirjoituksissa sanottiin vuosisa-
dan vaihteen arkkitehtisukupolven toimineen “lumi-
aurana” ja todettiin nuoren arkkitehtipolven olevan 
kiitollisuudenvelassa uranuurtajia kohtaan.60 Eliel 
Saarinen muistettiin kansallisromanttisen ajan arkki-
tehtina. Valikoituja Amerikan ajan töitä tuotiin esiin 
runsain kuvin, mutta lähes ilman selittäviä tekstejä. 
Kollegat näkivät “suuripiirteisyyden” ja teknillisen 
asiantuntemuksen jäljen Saarisen monissa kaupun-
kisuunnitelmissa61, ja kokivat Amerikkaan menon 
lähes väistämättömänä Chicago Tribune Towerin 
kilpailumenestyksen myötä. Vuonna 1950 myönnetyn 
arvostetun RIBA:n mitalin katsottiin liittävän Saari-
sen takaisin eurooppalaisen arkkitehtuurin huomaan, 
jonne hän 50 vuotta aiemmin oli liittynyt nuoruuden 
työllään Pariisin paviljongilla62.  Saarisen ura nähtiin 
ennen kaikkea rohkaisevana esimerkkinä: huipul-
le voi yltää nerouden ja voimakkaan tahdon avulla. 
Kollegoista Nils Erik Wickberg kiinnitti erityistä huo-
miota Saarisen uraan kaupunkisuunnittelijana: Eliel 
Saarisella oli ollut merkittävä rooli kaupunkisuunnit-
telutaiteen takaisinvaltaamisessa insinööreiltä. Wick-
bergin mukaan Saarinen oli ensimmäinen kansainvä-
linen urbanistimme ja myös ensimmäinen, joka näki 
Helsingin orgaanisena kokonaisuutena.63 Myös Aulis 
Blomstedt oli kiinnittänyt huomiota Eliel Saarisen 
kaupunkisuunnitteluajatuksiin. 1940-luvun alussa 
hän näki niissä uutta ajankohtaisuutta, ja arveli aja-

tusten olevan hyvänä ohjeena vastattaessa jälleenra-
kennuskauden seudullisiin suunnittelukysymyksiin.64

Arkkitehtiuutisten muistokirjoituksessa kollegojen 
sanavalinnat ovat kiinnostavia. Saarisen elämäntyö 
liitettiin sekä Suomen että nykyajan rakennustaiteen 
historiaan. Työt olivat historiaa jo kirjoitushetkellä. 
Suomalaisten arkkitehtien arvioissa näkyi Saarisen 
Suomen kauden tuntemus, jonka perusteella vahvis-
tui käsitys Saarisesta kansallisromantiikan kauden 
arkkitehtina. Vaikutteita tuli ulkomailtakin, mutta töi-
den taustalla nähtiin etupäässä suomalaisuus65. Saari-
sen nähtiin edustavan alkuperäistä kotimaataan missä 
olikin.66 Saarisen toiminnasta Suomesta muuton jäl-
keen tiedettiin vain pääpiirteet. Muistonäyttelyssä ja 
pian sen jälkeen ilmestyneessä Christ-Janerin kirjan 
suomenkielisessä painoksessa esiteltiin kyllä Ameri-
kan ajan töitä, mutta töiden suunnittelukonteksti oli 
suomalaisille vieras. Muistonäyttelyluettelon tekstiä 
kirjoittanut J.S. Sirén myönsi suoraan, ettei tuntenut 
Amerikan ajan uran yksityiskohtia67. 

Yhdysvalloissa tunnettiin Suomen kansallisromantti-
nen kausi, mutta sillä ei ollut yhtä suurta merkitystä 
Saarisen uraa arvioitaessa.  Romantiikan ajan taak-
ka on kuitenkin rasittanut myös ulkomaisia Saarisen 
Amerikan ajan arvioita68. Yhden yhteenvedon Eliel 
Saarisen roolista amerikkalaisen arkkitehtuurin tari-
nassa saa Progressive Architecture -lehden vuonna 
1950 julkaisemasta artikkelista “U.S. Architecture 
1900–1950”69. Kuvaus on yleisluontoinen kollaa-
si, jossa pyrittiin luomaan katsaus amerikkalaiseen 
arkkitehtuuriin viiden vuosikymmenen ajalta. Eliel 
Saarisen Amerikan ajan elämäntyö on saanut artik-
kelissa kansallisromanttisen – tai ylipäänsä romant-
tisen – leiman. Artikkeli muodostuu kronologisesti 
esitetyistä kuvakollaaseista. Näkyvimmin Eliel Saa-
rinen esitellään vuosien 1917–1930 kohdalla, missä 
kerrotaan hänen hakeneen töissään rationaalisesta ro-
manttiseen vaihtelevaa muotokieltä. Chicago Tribu-
ne Tower -kilpailu ja Cranbrook mainitaan. Tekstissä 
Saarinen liitetään Euroopasta tulleisiin vaikuttajiin, 
samaan joukkoon kuin Neutra, Schindler, Gropius ja 
Le Corbusier. Artikkelissa esitellään Saarisen työnä 
Cranbrookissa sijaitseva Christ Church -kirkko, jonka 
suunnittelija oli Bertram Grosvenor Goodhue (1869–
1924)70 Associates. Artikkelin kirjoittajan pyrkimys 
yhdistää romantiikkaa rationaalisuuteen on johtanut 
suoranaiseen virheeseen. Virheellinen mielikuva Saa-
risesta romanttisena, uusgoottilaisten kirkkojen suun-
nittelijana onneksi täydentyy vuosien 1942–1950 
kuvakollaasin kohdalla. Siellä esitellään Des Moines 
Art Center, uuden ajan pelkistetty rakennus. 

Suomessa 1970- ja 1980-luvulla tehty perusteellinen 
Saaris-tutkimus on tahtomattaan vahvistanut kuvaa 
Eliel Saarisesta vain kansallisromantiikan ajan arkki-
tehtina. Kun vastaavan laajuista, perusteellista selvi-
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tystä ei ole ollut Amerikan ajasta saatavissa, on Saa-
ris-kuva painottunut Suomen aikaan. Eliel Saarisen 
uran alkuvaiheen korostaminen (suunnilleen 1890-lu-
vun lopulta noin vuoteen 1923) ja tyypittely tietyn 
tyylin arkkitehdiksi on näkynyt myös yleisluontei-
sissa tietosanakirjateksteissä71. Vaikka jo Helsingin 
rautatieasemarakennus viittasi muuhun kuin kansal-
lisromantiikkaan, ja Carolus Lindberg luonnehti vuo-

den 1923 artikkelissaan Eliel Saarisen arkkitehtuuria 
viileäksi, matemaattisen tarkaksi ja jopa epähistorial-
liseksi72, ei uran jälkipuoliskon töitä ole toistaiseksi 
esitelty samalla perusteellisuudella kuin Suomen ajan 
suunnitelmia. Saarisen leimautuminen uran alkuvai-
heen töiden mukaan (kansallis)romanttiseksi arkki-
tehdiksi on valitettavan usein jättänyt varjoonsa myös 
laajakatseisen kaupunkisuunnittelijan roolin.  

Luontokultti ja suomalaisuus

Saarisen taustoja selvittävien kirjoitusten yhteydessä 
ei voi olla törmäämättä ilmiöön, jota on kutsuttu luon-
tokultiksi73. Luonto on nähty pääasialliseksi suoma-
laisen arkkitehtuurin inspiraation lähteeksi, eivätkä 
suomalaista rakennustaidetta esittelevät näyttelyt ole 
käsitystä horjuttaneet. Sigfried Giedion oli erityisen 
vaikutusvaltainen luontokultin ajatusten levittäjä. 
Hänen kirjoituksensa vahvistivat käsitystä pohjoisista 
maista paikkoina, joille luonnonläheisyys oli leimal-
linen piirre. Tähän liitettiin vielä intuitiota, irrationaa-
lisuutta ja jopa mystiikkaa.74 

Pitkään jatkunut luontokorostus on vaikuttanut mo-
nen suomalaisen arkkitehdin töiden arviointiin. 
Luontokultti määritti myös tulkintaa Eliel Saarises-
ta erityisesti ulkomailla. Yhdysvalloissa korostettiin 
usein suomalaisuutta Saarisen työn arvioinneissa, ja 
yhdeksi selittäväksi taustatekijäksi esitettiin luonto75. 
Jo Chicago Tribune Tower -kilpailun tulosten jul-
kistamisvaiheessa oli Saarisen ehdotukseen liitetty 
luonnonmukaisen primitiivisyyden leima. Luonnosta 
haettiin taustaa arkkitehdin innoitukselle76. Luonto-
viitteisiin tukeutuva suomalaisuus on myöhemmin-
kin määrittänyt Saarisen Amerikan ajan töiden ku-
vauksia. Niihin on liitetty mainintoja mäntymetsistä 
ja graniitista.77 On huomattu myös yhtäläisyyksiä 
Saarisen kotimaan ja uuden asuinympäristön välillä 
Yhdysvaltojen Keskilännessä: molemmissa luonto 
nähtiin arkkitehtien työn määrittäjäksi.78 

Kotimaassa sen sijaan arkkitehtuurin suomalaisuutta 
ei ollut kansallisromanttisen kauden jälkeen tarpeen 
korostaa. J.S. Sirén antoi hillityn arvion luonnon 
merkityksestä Saarisen muistonäyttelytekstissään. 
Hän liitti luontoviittauksiinsa sellaiset kansainväliset 
vaikuttajat kuten William Morris, M.H. Baillie Scott, 
Camillo Sitte ja Otto Wagner. Hvitträskistä ei voinut 
kirjoittaa mainitsematta sen luonnonkaunista sijain-
tia eikä Sirén tehnyt tästä poikkeusta: hän kirjoitti 
rakennuksen nousevan maasta kuin luonnon itsensä 
kantamana.  Sirén kuitenkin näki luonnon enemmän 
arkkitehtuurin kontekstina kuin arkkitehdin suun-
nittelutyön alitajuisena innoittajana. Luonto ei ollut 
etusijalla. Sirén kirjoitti, että Saarinen “ei alistu sii-
hen, että hän antaisi henkisen työn pyhittää luonnon 

kaikkia mitättömiä tilapäisyyksiä”. Arkkitehtoninen 
kokonaisuus oli Sirénin mukaan tärkein.79 Kun Gus-
taf Strengelliltä kysyttiin haastattelussa Eliel Saarisen 
arkkitehtuurin suomalaisuudesta, Strengell vastasi 
sen olevan pikemminkin “neutraalia maailmanarkki-
tehtuuria” kuin erityisesti suomalaista.80 

Saarinen ei itse korostanut suomalaisuuttaan luon-
toviittauksissaan81. Uransa alkuvaiheen kansallis-
romanttisen suuntauksen rakennussuunnitelmissa 
luonto näkyi ornamentiikassa, joka oli suomalaisesta 
metsäluonnosta kumpuavaa. Biologisten analogioi-
den ja luontovertausten lähteet olivat kuitenkin myös 
historiallisia ja kansainvälisiä. Luontokultti liittyi eri-
tyisesti rakennussuunnitteluun; kaupunkisuunnittelu-
teksteissä käytetty luonnon korostus oli kansainvälis-
tä perua eikä liittynyt suomalaisuuteen. Suomalaisen 
luonnon tuntemus oli perusta, jonka pohjalle Saari-
nen alkoi rakentaa omaa tulkintaansa arkkitehtonisen 
suunnittelun taustalla olevasta luonnon järjestyksestä. 
Hänen suhteensa tähän taustaan on verrattavissa sii-
hen suhteeseen, joka hänen mukaansa ihmisillä pitäisi 
parhaassa tapauksessa olla arkkitehtoniseen ympäris-
töön: sen tulisi olla alitajuisen tyytyväisyyden lähde, 
eikä se saisi vaatia ihmisiltä jatkuvia tietoisia reakti-
oita82. 

Luontoteeman käyttöä suomalaisen modernin arkki-
tehtuurin brändin luomisessa tutkinut Petra Čeferin 
on huomauttanut kansainvälisen median olleen 
kiinnostunein suomalaisuuden ilmentämisestä, 
kun taas suomalaiset itse painottivat enemmän 
kansainvälisiä vaikutteita maansa arkkitehtuuria 
kuvatessaan. Tässä ei kuitenkaan ollut kyseessä 
vastakkainasettelu, vaan onnistunut vastakohtien yh-
distelmä. Yhdistelykyvyn lähteiksi on mainittu intui-
tio ja suomalainen luonto.83 Myös Roger Connah on 
todennut, että Suomessa on arkkitehtuurissa vältetty 
luontoon samastumista, vaikka ulkomaiset tulkitsijat 
liittävät luonnon lähes aina suomalaiseen rakentami-
seen. Suomalaiset puhuvat Connahin mukaan mie-
luummin maisemasta kuin luonnosta, koska edelli-
sellä termillä ei ole ollut samanlaista painolastia kuin 
jälkimmäisellä.84
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Yhdysvalloissa tehdyissä tulkinnoissa luonto yhdis-
tettiin suomalaisuuteen. Tämän tulkinnan mukaan jo 
pelkästään Eliel Saarisen tausta suomalaisena ark-
kitehtina merkitsi luonnonmukaisuuden liittämistä 
hänen arkkitehtuurinsa vaikutteisiin. Suomessa luon-
tokultin vaikutus tulkittiin osittain kansallisromantii-
kan kautta, josta tuli arvioissa pitkälti Saarisen uraa 
määrittänyt tyyli, vaikka Saarinen oli arkkitehtuuris-

saan irrottautunut tästä jo Helsingin rautatieaseman 
suunnittelun aikana. Ylikorostunut luontoretoriikka 
sai myöhemmin kritiikkiä osakseen. 1960-luvulta 
lähtien luontoa ja arkaaista primitiivisyyttä ei enää 
nähty suomalaisen arkkitehtuurin päälähteinä. Tilal-
le tulivat funktionaalisuus, teknisyys ja taiteellinen 
voima. Luontoherkkyys oli vain yksi tekijä muiden 
joukossa.85 

Nerokultti

Nerot ovat tarpeellisia kansallisen itsetunnon ko-
hottajina, totesi Arne Nevanlinna kirjoittaessaan 
1980-luvulla Eliel Saarisen töitä esittelevistä näyt-
telyistä ja julkaisuista. Hän suhtautui kriittisesti 
visuaaliseen vakuutteluun ja sanoi väitteiden nerou-
desta perustuvan yleisesti ja tässäkin tapauksessa pi-
kemmin uskoon kuin tietoon. Nerous vakiinnutettiin 
Nevanlinnan mukaan yhteisöllisen prosessin kaut-
ta, auktoriteetteihin nojaavan toistamisen avulla.86 
Näyttelyesittelyissä ja -arvioissa nerokultti näkyi 
selvimmillään, olihan näyttelyjen tarkoitus kuvata 
esiteltävä kohde mahdollisimman kiinnostavasti. 
Näyttelyihin liittyneissä teksteissä korostettiin  
Eliel Saarisen nerokkuutta ja uran merkitystä87. Rit-
va Wäreen mukaan toimiston Gesellius, Lindgren ja 
Saarinen kilpailuvoittojen leimaama alkuvaihe he-
roisoitiin jo aivan 1900-luvun alussa. Kirjoituksissa 
korostettiin juuri näiden nuorten arkkitehtien roolia 
uuden arkkitehtuurin luomisessa, vaikka he eivät ol-
leet yksin uutta suomalaista tyyliä luomassa. Heidän 
toimintansa oli kuitenkin hyvin näkyvää. Jo aikalaiset 
nostivat kolmikosta ensimmäiseksi esiin Saarisen ja 
hänen suunnittelemansa työt.88 

Arkkitehti-lehdellä oli ammattilehtenä tärkeä asema 
Eliel Saarisen Amerikan ajan tekemisten välittämises-
sä suomalaisten tietoisuuteen, vaikka lehdessä uuti-
soitiin niukasti Eliel Saarisen töistä Yhdysvalloissa89. 
Kolmikon Gesellius–Lindgren–Saarinen töitä oli sen 
sijaan esitelty Arkitekten/Arkkitehti-lehdessä monet 
kerrat, samoin kuin monia Saarisen yksin suunnittele-
mia Suomen ajan töitä90.  Arkkitehti-lehdessä pyrittiin 
seuraamaan myös Saarisen valtameren takaista uraa. 
Gustaf Strengell esitteli Chicago Lake Front -suun-
nitelman tuoreeltaan 1920-luvulla (ARK 2/1924 ja 
3/1924) ja Bertel Jungin 1932 kirjoittaman artikkelin 
kuvituksena oli 1920-luvun lopulla valmistunut Cran-
brookin Kingswood School (ARK 3/1932). Jungin 
kirjoituksen tarkoituksena oli esitellä Eliel Saarinen 
nuoremmille ammattiveljille, joille hän oli artikkelin 
mukaan jäänyt vieraaksi. Myös pari vuotta myöhem-
min (1934) Bertel Jung otti yhteyttä Eliel Saariseen 
ja toivoi Arkkitehti-lehden saavan julkaista Saarisen 
töitä. Carl Millesin asuntoa Jung ehdotti kohteeksi.91 
Tällaista juttua ei lehdessä kuitenkaan ilmestynyt. 

1940-luvulle tultaessa Eliel Saarinen oli luonut 
uraa Yhdysvalloissa jo parikymmentä vuotta, mut-
ta suomalaisissa lehtijutuissa keskityttiin Saarisen 
tunnettuihin kotimaisiin rakennuksiin ja kaupunki-
suunnitelmiin sekä ennen vuotta 1923 saatuihin kan-
sainvälisiin kilpailumenestyksiin. Varhaisemmissakin 
töissä nähtiin jo pyrkimys monumentaaliseen yksin-
kertaisuuteen.92 Kollegojen lausunnoissa Saarinen 
oli arkkitehtuurin grand old man, jonka jalanjäljissä 
nuori arkkitehtipolvi urhoollisesti ponnisteli.93 Sano-
malehdissä kirjoitettiin Saarisen kaupunkikaavojen 
olleen liian laajoja toteutettaviksi94, ja kotimaa todet-
tiin liian pieneksi suurille suunnitelmille95. Tekemiset 
ulkomailla laajenivat huhupuheissa helposti, kirjoi-
tettiin jopa Eliel Saarisen laatineen piirustukset useil-
le pilvenpiirtäjille96. Saarisen kotimaan matkat olivat 
aina tapaus. Matkoista raportoitiin parin vuosikym-
menen ajan ahkerasti sekä suomenkielisissä että ruot-
sinkielisissä lehdissä. Maailmalla mainetta niittäneel-
tä arkkitehdilta udeltiin kaikenlaista ajankohtaisista 
kaupunkisuunnittelukysymyksistä ja politiikastakin, 
ja Atlantin takaisia projektiaihioita suurenneltiin va-
paasti. Lehdistö ei tahtonut uskoa sitä, että Saarinen 
tuli Suomeen välillä vain tapaamaan ystäviä ja naut-
timaan Suomen kesästä.97 Lehtien huhuja Saarinen 
oli oikonut jo ensimmäisinä Amerikan vuosinaan 
Suomeen kirjoittaessaan. Kirjeessään Akseli Gallen-
Kallelalle vuonna 1925 Saarinen viittasi opetustyön 
ohessa tekemiinsä yksityisiin töihin ja kertoi, etteivät 
ne olleet “niin suurisuuntaisia, kuin olet ehkä huhuna 
kuullut, mutta mielestäni mielenkiintoisia”98. 

Saarisen muistojuhlan puheissa 21.7.1950 korostet-
tiin Saarisen suomalaisuutta. Otto-Iivari Meurman 
käytti luontoon viittaavia kielikuvia jopa mahtipon-
tisemmin kuin oppi-isänsä: “komea pilviä tapaileva 
honka on kaatunut”. Puheissa ilmeni Saarisen jättä-
mä perintö kansallisromanttisen kauden arkkitehtina, 
mutta myös perinteistä tietoisen nykyajan ilmaisu-
tavan etsijänä.99 Alvar Aalto muisteli Saarisen uraa 
vuotta myöhemmin julkaistun Christ-Janerin kirjan 
suomenkielisen version esipuheessa, todeten Saari-
sen uran suurimmaksi saavutukseksi sen, ettei hän 
“taipunut sentimentaaliseen romanttisuuteen”, eikä 
“kääntynyt puhtaaseen rationalismiin”, vaan kulki 
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omaa tietään. Aalto piti Saarista sillanrakentajana, 
joka osasi yhdistää perinnön nykyajan vaatimusten 
mukaiseen arkkitehtuuriin.100 

Kaupunkisuunnittelija Saarinen ei erityisemmin tul-
lut esiin muistopuheissa, mutta Uudessa Suomessa 
julkaistiin 1955 Otto-Iivari Meurmanin katsaus kau-
punkisuunnittelijan uraan. Meurman toi esiin Saari-
sen ajatuksiin vaikuttaneita taustoja (kuten Camillo 
Sitten, puutarhakaupunkiaatteen, 1800-luvun Pariisin 
sekä Euroopan matkan Lerchen ja Tallbergin seurassa 
vuonna 1910). Chicagon ja Detroitin ranta-alueiden 
suunnitelmat ja Cranbrookin kampuksen Meurman 
tunsi, mutta niiden mainitsemisen jälkeen hän totesi: 
“ja varmaan on hänen kynästään Amerikassa lähtenyt 
lukuisia muitakin asemakaavasuunnitelmia”.101 Edes 
Meurman – Saarisen oppilas asemakaavoituksen alal-
la – ei kertonut Saarisen muista töistä Yhdysvalloissa. 
Kirjan The City Meurman tunsi hyvin, olihan hän kir-
joittanut siitä esittelyn Arkkitehti-lehteen102. Meurma-
nin teksteissä oli oppi-isää arvostava sävy. Myös hän 
käytti sanaa nero kuvatessaan Eliel Saarista arkkiteh-
tina ja kaupunkisuunnittelijana103. 

Eliel Saarisesta luotiin mielikuvaa kansallisena iko-
nina, jonka merkitys rajoittui Suomen ajan töihin. 
Taaksepäin suuntaavien kuvausten myötä tuli vah-
vistetuksi hänen asemansa suomalaisen arkkitehtuu-
rin suunnannäyttäjänä, jolle Suomen arkkitehtikunta 
oli kiitollisuudenvelassa. Eliel Saarinen suunnitte-
li kuitenkin aktiivisesti kuolemaansa saakka, ja osa 
toimiston loppuajan töistä on kohdennettavissa juu-
ri hänen nimiinsä104. Töitä kutsuttiin moderneik-
si, mutta samalla niissä oli viitteitä historiaan. Ne 
olivat liian moderneja mahtuakseen siihen kuvaan 
kansallisen arkkitehtuurin herättäjästä, jota Saari-
sesta haluttiin ylläpitää, mutta ne olivat myös liian 

omaperäisiä modernin tulkinnassaan kelvatakseen 
esikuviksi sille modernille arkkitehtuurille, jollaista 
Arkkitehti-lehden tekijät halusivat Suomessa esiteltä-
vän. Kirjoituksissa voi nähdä nerokultin vaikutuksen; 
kohdetta tarkasteltiin kaukaa, kuin jalustalle nostet-
tuna. Arvostettua arkkitehtia ja hänen saavutuksiaan 
kunnioitettiin, mutta samalla ne jäivät kunnioittavan 
etäisyyden taakse. Suomen ajan työt olivat tunnettuja 
ja niillä oli ollut voimakas vaikutus itsenäisyyttä edel-
tävän kansallisen identiteetin vahvistumisen aikana. 
Amerikan vuosien toiminnasta oli vaikeampi muo-
dostaa selkeää kuvaa. Työt muuttuivat ulkoasultaan 
vastatessaan uusien olosuhteiden haasteisiin, joiden 
taustat olivat kotimaassa huonosti tunnettuja. Suuria 
kaupunkisuunnitteluajatusten toteutuksia ei uudelle 
mantereelle syntynyt. Toiminta oli mittakaavaltaan 
toisenlaista kuin Suomessa, opettamista ja osallis-
tumista toteutusten prosesseihin. Suunnittelijan työ 
koostui useista osista, joiden kytkeminen Suomen 
ajan välillä mahtipontiseen kansallisromanttisuuteen 
ei ollut ongelmatonta. Atlantin taakse mahdollisuuk-
sien maahan muuttaneelta arkkitehdilta odotettiin 
Suomessa suuria, erityisesti sanomalehdet paisutte-
livat uutisia uusista toimeksiannoista.105 Kirjoittaes-
saan kotimaahan Saarinen kertoi arkkitehdin arjesta, 
joka ei valtameren takana ollut niin ruusuinen kuin 
lehdet väittivät 106. Kuuluisankin arkkitehdin kohdalla 
saattoi ulkomaalaistausta olla töiden saamisen estee-
nä. On arveltu, että näin kävi useammin kuin kerran: 
Eliel Saarinen ei saanut lopullista työtä, koska sen ha-
luttiin menevän paikallisille suunnittelijoille107. 

Nerokultti vaikutti Saarisen uran tulkintoihin etupääs-
sä Suomessa jo 1900-luvun alussa ja myöhemmin sen 
jälkeen, kun hän oli muuttanut Yhdysvaltoihin. Saa-
risen kohdalla nerokultin vahvistumista edisti hänen 
siirtymisensä ulkomaille. Suomessa Amerikan ajan 

(63) Mainoskuva: Cranbrookin museo ja kirjasto olivat vuonna 
1948 taustana uuden Oldsmobile-auton mainoksessa. Mainos ko-
rosti virtaviivaisuutta ja modernia henkeä, jota rakennuksenkin 
katsottiin edustavan.

(64) Eliel Saarinen ja oppilaansa opetustilanteessa. KUVA ON 
POISTETTU WEB-VERSIOSTA TEKIJÄNOIKEUSSYISTÄ.
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tekemisistä tiedettiin vähän, joten töitä oli helppo 
suurennella, ja huhut paisuivat kerronnan myötä. Ne-
rokultti oli taustalla myös 1980-luvun arvioissa, kun 
Saarinen ikään kuin uudelleen löydettiin ja tuotiin 
näyttelyjen kautta esille suurelle yleisölle. Tutkijoilla 
ei ollut yksipuolista nerokultin värittämää asennetta, 
mutta tutkimuksista kirjoitetuissa yleisluontoisissa 
artikkeleissa näkyy nerokultin vaikutus. Sille oli tyy-

pillistä yksityiskohtien vähäisyys ja kohteen etäännyt-
täminen. Tyydyttiin kuvailemaan tunnetuimpia töitä. 
Yhdysvalloissa nerokultti ei värittänyt Saarisen uran 
luonnehdintoja yhtä voimakkaasti kuin Suomessa.108 
Uudessa kotimaassaan Saarinen oli vain yksi monista 
maahan muuttaneista, tunnetuista ja arvostetuista eu-
rooppalaisista immigrantti-arkkitehdeista.

Kaupunkisuunnittelunäkökulma: kokonaistaideteoksesta organismiksi 

Eliel Saarisen kuoltua hänen uransa tiivistettiin lu-
kuisiin muistokirjoituksiin; joskus sanoma mahtui jo 
jutun otsikkoon: “Eliel Saarinen Dead, Modern Ar-
chitect, 76 – Planned Cities, Designed World Famous 
Buildings and Influenced Others”109. Herald Tribune 
-lehden otsikossa yhdistyivät Saarisen uran monet 
roolit: kaupunkisuunnittelija, rakennussuunnittelija 
ja pedagogi. Etenkin jälkimmäinen rooli unohtui ar-
vioissa usein; Cranbrook-maininnoissa korostui kam-
puksen suunnittelu eikä siellä tapahtunut opetus. 

Saarisen urasta Yhdysvalloissa syntynyttä kuvaa ovat 
leimanneet niin luontokultti, nerokultti kuin kansal-
lisromantiikan taakka ja valikoivan modernismin 
painotuksetkin; töitä on luokiteltu yksipuolisesti 
tai niistä on poimittu aineksia kulloinkin muodissa 
olleiden suunnittelutrendien tarpeisiin. Näissä osa-
alueisiin keskittyvissä tulkinnoissa on usein taustalla 
sankariarkkitehtiajatus: näkemys suunnittelijasta 
yksilöllisenä luovana maestrona. Gesamtkunstwerk-
ajatuksen vaikuttaman kaupunkisuunnittelijan rooli 
oli tällainen vain kokonaistaideteossuunnittelun 
alkuvaiheessa, myöhemmin monimutkaisten orgaa-
nisten prosessien kuvaaja ei ollut enää yksin niiden 
suvereeni hallitsija110. Vaikuttamaan pyrkivät illus-
traatiotkin muuttuivat pelkistetyiksi kaavioiksi. 
Saarisen tapauksessa yhdyskuntien suunnittelun 
prosesseihin osallistuvan arkkitehdin työ jäi rakennus- 
ja sisustussuunnittelijan töiden varjoon. Sen enempää 
Albert Christ-Janerin Saaris-elämäkerrassa Eliel 
Saarinen (1948) kuin teoksessa Design In America, 
The Cranbrook Vision 1925–1950 (1983) ei juuri 
paneuduttu Saarisen uraan kaupunkisuunnittelijana. 
Myös 1980-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa 
suunnitteilla olleen Saaris-kirjan painotus olisi 
ollut rakennus- ja sisustussuunnittelussa111. Saari-
sen uran kuvauksissa on korostunut erityisesti 
kansallisromantiikan tai moderne-kauden aika. 
1940-luvulla julkaistun The City -teoksen saamasta 
positiivisesta vastaanotosta huolimatta käsitys Eliel 
Saarisesta kaupunkisuunnittelijana Yhdysvalloissa 
jäi 1920-luvulle, pilvenpiirtäjämalliin ja Chicagon ja 
Detroitin ranta-aluesuunnitelmiin. Pitkän uran toisen 
puoliskon kaupunkisuunnittelutöistä ei juuri tunneta 
kuin orgaanisen desentralisaation ajatus. 

Halusin tutkimuksessani laajentaa Eliel Saarisen uran 
toisen puolen kuvaa kaupunkisuunnittelun näkökul-
malla. Saarisen Suomessa aloittama kaupunkisuun-
nittelijan ura täydentyi Yhdysvalloissa vaihtelevilla, 
joskaan ei enää visuaalisesti yhtä suurisuuntaisilla 
töillä kuin Suomessa. Tehtäviin kuului opetusta ja 
koulun johtamisen hallintoa, rakennussuunnittelua 
omassa toimistossa, yhdyskuntasuunnittelun kon-
sulttitehtäviä ja yleistä arkkitehtuurikasvatusta kir-
jojen, luentojen ja puhetilaisuuksien avulla. Kaikki 
nämä tehtävät olivat yhteydessä toisiinsa. Toimisto-
työ heijastui opetukseen ja konsulttitöitä valjastettiin 
pedagogiseen käyttöön. Myös perheen ja kodin piiri 
Cranbrookin kampusalueella kuului – Gesamtkunst-
werk-perinteen mukaisesti – tähän arkkitehtuurin luo-
misen ja opettamisen kokonaisuuteen. Ajatuksia työn 
ja opetuksen yhdistämisestä Saarinen oli esitellyt jo 
opetusta hahmottelevassa käsikirjoituksessaan vuon-
na 1925, ja samassa kirjoituksessa hän oli tuonut esiin 
kodin merkityksen taiteen ja työnteon kasvatusympä-
ristönä 112.

Gesamtkunstwerk-ajatukseen sisältynyt kokonaisuu-
den hallinnan idea siirtyi Eliel Saarisen käsityksiin 
orgaanisesta kokonaisuudesta, osien välisestä korre-
laatiosta ja mittakaavatasoista. Kokonaisuuden hal-
lintaan pyrkivä asenne näkyi sekä kirjoituksissa että 
arkkitehdin työtehtävissä. Yhden mittakaavan toi-
meksianto vaati aina useamman mittakaavatason tar-
kastelua, erityisesti seuraavan ja suuremman, kuten 
Saarinen oli oppilailleen painottanut. Tämä asenne 
tuli ilmi esimerkiksi Drake Universityn suunnittelu-
toimeksiannon kohdalla. Toimeksianto oli ollut vain 
Science & Pharmacy Building, mutta Eliel Saarinen 
vakuutti tilaajat yleissuunnitelman tarpeellisuudesta. 
Master plan oli hänen mukaansa välttämätön, vaikka 
tilaus olisi koskenut vain yhtä rakennusta113. Bran-
deis Universityn (lähellä Bostonia) päättäjien kanssa  
Eliel Saarinen joutui hankauksiin, kun yliopistoalu-
een yleissuunnittelua pidettiin liian kalliina.114 Tar-
kasteltaessa Eliel Saarista kaupunkisuunnittelijana on 
mahdotonta pitäytyä vain yhden mittakaavan suunni-
telmissa. 
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Saarisen ajatuksia kaupungista on aiemmissa tutki-
muksissa tarkasteltu enimmäkseen laaja-alaisina ko-
konaisuuksina. Saarisen The City -kirjassaan kuvaama 
seudullisen desentralisaation ajatus on nähty keskei-
seksi. Sen hahmottamisen avuksi on esitetty erilaisia 
malleja, joilla on selitetty käsitteen taustoja ja raken-
netta115. Françoise Choayn dikotomiseen kaupunki-
kirjoitusten jaotteluun perustuen116 voi kysyä, oliko 
Saarisen kaupunki malli vai sääntö? Jaottelu kuvaa 
kahta erilaista asennetta rakennettua ympäristöä koh-
taan. Malli on Choayn mukaan valmis konstruktio, 
utopia, johon kuuluu konkreettisen mallitilan kuva-
usta. Sääntöjen avulla sen sijaan pyritään kuvaamaan 
rakennetun ympäristön muovautumista vähitellen, 
prosessin tapaan osista kokonaisuuteen.117 Molempia 
voi käyttää apuna tulkittaessa Saarisen kaupunkikä-
sitystä. On kuitenkin eri asia käsitelläänkö Saarisen 
desentralisoidun kaupungin olemusta ja mietitään oli-
ko kyseessä sääntö vai malli, vai käytetäänkö erilaisia 
malleja Saarisen kaupunkikäsityksen hahmottamisen 
apuna. Sanalla malli on näissä tapauksissa erilainen 
merkitys. Toisessa on kyse desentralisaation roolis-
ta omana aikanaan, toisessa jälkikäteen tapahtuvasta 
luokittelusta ja tulkinnasta118. 

Saarinen kuvasi periaatteen, jonka avulla saatettiin 
toteuttaa desentralisoitu rakenne. Hän kertoi miten 
sujuvasti desentralisoitu kaupunki toimisi, mutta ei 
kirjassaan kuvannut yksityiskohtaisesti kaupungin 
järjestämistä detaljitasolla119. Hän ei esittänyt ko-
konaisvaltaista kaupunkivisiointia Helsinki-suun-
nitelmien tapaan eikä kirjoittanut desentralisaation 
yhteydessä tilastakaan. Saarisen asenne oli kuten 
monen muun kaupunkiuudistusta peräänkuuluttavan 
kaupunkisuunnittelijan, hän oli kuin lääkäri valkeas-
sa takissaan, teki diagnoosin ja valitsi tautiin sopivat 
lääkkeet – tässä tapauksessa orgaanisen desentrali-
saation. Lääketieteen termit olivat jo aiemmin olleet 
käytössä kaupungin ongelmien kuvauksissa.120 Or-
gaaninen desentralisaatio ei siis ollut Choayn mää-
ritelmän mukainen malli, vaikka siinä oli piirteitä 
Choayn dikotomisen jaottelun molemmista ääripäis-
tä. Saarisen kuvailema desentralisaatio ei ollut valmis 
konstruktio, eikä siihen kuulunut konkreettisen mal-
litilan kuvausta. Kyseessä oli menetelmän kuvaus. 
Prosessikuvauksena se oli lähempänä joustavuutta ja 
muunneltavuutta sisältävää sääntöä.

Orgaaninen desentralisaatio koski koko kaupunkia. 
Kokonaisuus oli Saarisen teksteissä kantava käsite, 
se toistui yhdessä harmonian, korrelaation ja yhte-
näisyyden kanssa. Se liittyi Saarisen omaksumaan 
Gesamtkunstwerk-ajatukseen. Kokonaistaideteosaja-
tuksen kaupunki alkoi vähitellen näyttää luonnon-
prosessien tapaan kehittyvältä. Saarisen kaupunkiin 
liittämät biologiset analogiat olivat seuraus hänen 
luonnonlakeihin pohjaavista suunnitteluajatuksis-
taan; luonnosta löydettävissä olevat esimerkit kuvasi-

vat muodon kehittymisen prosesseja yhtä hyvin kuin 
suunnittelun tuloksiakin. Tunnettu hajakeskitykseen 
liitetty luontovertaus on ollut puumaisen hierarkkisen 
järjestyksen kaupunki, jonka sopivuuden Christopher 
Alexander kielsi 1960-luvulla artikkelissaan “Kau-
punki ei ole puu”. Puu-metafora ei ollut ainoa eikä 
kattavin käsitteen kuvaus.  Saarisen kaupunkisuunnit-
telu-uraa selvittäneet tutkimukset ovat tuoneet esille 
useita Saarisen kirjoituksissaan viljelemiä biologisia 
analogioita, kuten esimerkiksi solu, lihaksisto ja eli-
mistö121. Kaupunki käsitettiin organismiksi.

Saarisen jälkeinen aika näki kuitenkin ajatuksen kau-
pungista organismina vanhentuneeksi käsitteeksi  ja 
kokonaisuuden hallitsemisen edes visioiden tasol-
la mahdottomaksi – monimutkaiset prosessit olivat 
pirstoneet sen fragmenteista koostuvaksi kollaasiksi 
tai erilaisten toisensa osittain peittävien verkostojen 
kudelmaksi. Perinteinen holistinen näkemys ei ollut 
enää aikoihin kertonut koko totuutta kaupungista – 
jos koskaan kertoikaan.  Kirmo Mikkola viittasi tähän 
todetessaan, ettei kaupunkia enää haluttu toteuttaa 
kokonaistaideteoksena eikä sitä tulkittu elimistök-
si122. 2000-luvun alkupuolella orgaanisia analogioita 
on kuitenkin otettu uudelleen esiin. Biologisten pro-
sessien tutkimus on tuonut esiin lisää niiden moni-
muotoisuudesta, ja perinteinen hierarkkiseksi luo-
kiteltu puun rakennekin on ääripäissään paljastunut 
verkostoksi123. Käsitettä “kaupunki organismina” 
käytetään kaupunkisuunnitteluyhteyksissä124, vaikka 
se on edelleen yhtä monitulkintainen ja määritelmäl-
tään vaihteleva kuin Saarisen aikana. 

Saarinen itse ulotti käsitteen myös yksityiskohtien 
tasolle. Desentralisaatiota kuvaavat kaaviot olivat 
kaksiulotteisia, mutta Saarinen käytti kaupunkisuun-
nittelusta puhuessaan mieluiten termejä town build-
ing tai town design, jotka sisälsivät ajatuksen kolmi-
ulotteisuudesta. Arkkitehtuuri- tai myöhemmin urban 
design -oppiaineen alla Cranbrookissa opetettiin niin 
kaupunkisuunnittelua, talojen suunnittelua kuin ti-
lojen järjestelyäkin. Mukana oli useita mittakaava-
tasoja. Kaupunkien suunnittelu aloitettiin kodista. 
Asuntosuunnittelu detaljeineen sovitettiin kokonai-
suuteen, joka puolestaan näkyi yksityiskohdissa.  De-
taljisuunnittelun merkitys ilmeni myös arkkitehtuuria 
sivuavien visuaalisten taiteiden opetuksessa.125 Niissä 
pidettiin käden taitojen osaamista ja materiaalien tun-
temusta tärkeänä, mutta painotus oli ajastaan tietoi-
sessa suunnittelussa, ei pelkästään perinteisissä käsi-
työtaidoissa. Kokonaisvaltainen suunnittelunäkemys 
sisälsi niin detaljien tasot kuin ymmärryksen kaupun-
kien kehittymisen prosesseista. Tämän ymmärryksen 
välittäminen oli myös Saarisen kirjoittamien kirjojen 
taustalla.

Kaupunkisuunnittelija Eliel Saarisen toiminnassa 
Yhdysvalloissa näkyivät Wolfgang Sonnen kuvaa-
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man kokonaistaideteossuunnittelun kaikki vaiheet 
kaupunkikokonaisuuden maalarista luonnonproses-
sien kuvaajaksi126. Suunnittelija muuttui hallitsevasta 
maestrosta kollektiivisen prosessin yhdeksi tekijäksi, 
ja kokonaisuutta visioivat suuret perspektiivikuvat 
vaihtuivat vähitellen pienempiin katkelmiin ja kaa-
viokuviin. Saarinen sopeutui muuttuviin olosuhteisiin 
ja muuttuvaan aikaan, ilmentäen omaa tulkintaansa 
modernisaation jatkuvasta muutoksesta127. Samalla 
hänen suunnitelmissaan oli mukana elementtejä, jot-
ka toistuivat eri vuosikymmeninä. Kokonaisuutena 
hänen kirjoituksensa ja suunnitelmansa olivat mo-
derniteetissa ilmenevän ristiriidan repimiä: traditioita 

vastaan taisteltiin vaatimalla ajan hengen mukaista 
rakentamista, mutta samalla historiatietoisuus väritti 
modernin ilmenemismuotoja.

“I am not for the new, or against the old, or worri-
ed about anything lasting. Everything old was new 
once. Everything new will get old. And nothing will 
last. The only thing I care for is that our art shall be 
living and not dead”… “Anything completely finished 
is dead.”  

Eliel Saarinen 128

YHTEENVETOA

Tutkimuksen menetelmät aineiston käsittelyn apuna

Historiallinen tutkimuskohde vaati historian menetel-
mätieteisiin tutustumista. Päädyin lähestymään tut-
kittavaa kohdetta narratiivisen kuvauksen kautta. 
Tarinoilla avasin sitä 1900-luvun alkupuolen toimin-
taympäristöä, johon Eliel Saarinen Amerikkaan muu-
tettuaan siirtyi. Narratiivisessa kerronnassa yksityis-
kohdat pääsevät oikeuksiinsa, mutta tarina ei kaadu 
yksityiskohtien puutteeseen. Puuttuvien tietojen jät-
tämiä aukkoja täytin R.G. Collingwoodin esittelemän 
apriorisen mielikuvituksen avulla, samalla välttäen 
väitteitä kausaalisista suhteista. Sen sijaan esitin mah-
dollisuuksia. 

Syvällistä ymmärtämistä edellyttävän hermeneutti-
sen tarkastelutavan avulla pyrin tutkimuskohteeni 
eli Saarisen kaupunkisuunnittelijauran ymmärtämi-
seen. Kontekstin tavoittaminen tarkoitti tutustumista 
sekä eurooppalaiseen että amerikkalaiseen kaupunki-
suunnittelukeskusteluun 1800- ja 1900-luvun vaih-
teesta 1900-luvun puoliväliin. Ajankohdan ilmiöiden 
ymmärtämiseksi kartoitin Suomen aikaan liittynyt-
tä, arkkitehtikuntaa puhuttanutta asuntokysymystä. 
Esittelin Louis Sullivanin ja Lewis Mumfordin kir-
joituksia, jotka valottavat Saarisen Amerikan kauden 
ajankohtaisia teemoja. Sullivanin vaikutus Saarisen 
arkkitehtuuriin on tuotu esiin jo aiemmissa tutki-
muksissa kuvarinnastuksiin tukeutuen; jatkoin vai-
kutusten mahdollisuuksien pohdiskelua Sullivanin ja 
Saarisen tekstejä vertaillen. Arkkitehtien ajattelussa 
ilmeni samankaltaisuuksia. Molempien kirjoituksissa 
näkyi luontoon vetoaminen suunnittelun inspiraatio-
na, muodon ja funktion käsitteiden yhteen kietomi-
nen sekä osien ja kokonaisuuden vuorovaikutuksen 
korostus. Sullivan ei ollut yhdyskuntasuunnittelija, 
mutta Lewis Mumford vaikutti Yhdysvalloissa kau-
punkien suunnittelusta kiinnostuneissa piireissä, joi-
den pyrkimyksissä oli mukana samoja teemoja kuin 

Eliel Saarisen Suomen ajan kaupunkisuunnitelmissa. 
Näitä olivat muun muassa howardilaisen puutarha-
kaupunkiaatteen sävyttämä seudullinen tarkasteluta-
pa ja liikenneratkaisujen hierarkkisuus. Tässä kuten 
Sullivanin tapauksessakin totesin ajatusten suku-
laisuuden ilman syy-seuraus-suhteiden väittämisen 
tarvetta. Vaikutteet liikkuivat puolin ja toisin, suun-
nitteluajatukset kehittyivät samoista taustalähteistä 
samankaltaisiksi. Tutkittava ajanjakso oli muutosten 
ja uusien ajatusten aikaa.

Saarinen jätti Amerikkaan kolme erilaista perintöä, 
joista kutakin olen kuvannut erikseen omassa lu-
vussaan. Ensimmäinen Saarisen uudelle mantereelle 
jättämä perintö on luvussa II esittämäni pilvenpiir-
täjäprototyypin malli, joka vaikutti amerikkalaisten 
kaupunkikeskustojen rakentamiseen 1920-luvulla. 
Pilvenpiirtäjän tarina alkoi jo Suomessa, missä Saa-
rinen luonnosteli porrastettuja monumentaaliraken-
nuksia fantasiapiirroksissaan. Saarisen ristiriitaisessa 
suhtautumisessa pilvenpiirtäjään näkyy hänen koko-
naisuutta korostava kaupunkinäkemyksensä: korkei-
den rakennusten mahdollisuudet kiehtoivat Saarista, 
mutta hänen visioimaansa kaupunkiin ei egosentri-
nen rakennustyyppi lopulta sopinut. Villin individu-
alismin olisi tullut alistua yhtenäisen kokonaisuuden 
vaatimuksiin. 

Toinen ja tunnetuin Saarisen jättämä Amerikan perin-
tö on luvussa III kuvailemani orgaanisen desentrali-
saation ajatus. Kyseessä oli laajan mittakaavatason 
tulkinta metropolien ongelmien ratkaisusta. Orgaa-
nisen desentralisaation pohjalla oli näkemys kaupun-
geista seudullisina kokonaisuuksina ja suunnittelusta 
jatkuvana muutosten ja tarkennusten muokkaamana 
prosessina. Näkemyksessä tuli ilmi arkkitehdin tie-
toisuus omasta roolistaan aikaa vievän suunnittelun 
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visiointivaiheessa; käytännön kaavoituksen myöhem-
piä vaiheita konsultti useimmiten seurasi vierestä asi-
antuntijan roolissa. Tässä tarinassa oli amerikkalai-
sen kaupunkisuunnittelukontekstin esille tuomisella 
tärkeä merkitys. Saarisen desentralisaatio oli ratkai-
suehdotus nimenomaan amerikkalaisen kaupungin 
ongelmiin, vaikka sen tarinaa hajakeskitykseksi 
käännettynä voi seurata myös Suomessa. 

Saarinen kiteytti orgaanisen desentralisaation käsit-
teen kirjassaan The City abstraktiin kaaviokuvaan ja 
vesipisaravertaukseen. Saarisen versio kontrolloidus-
ta kaupunkien kasvusta ei toteutunut Yhdysvalloissa 
sellaisena kuin hän oli ajatellut, mutta sen sovellukset 
näkyivät lukuisissa Cranbrookin oppilastöissä 1930- 
ja 1940-luvulla. Saarisen orgaaninen desentralisaatio 
ei ollut yksityiskohtaisen suunnittelun malli. Yksi-
tyiskohtien selvittämistä varten oli tutkittava Saarista 
kiinnostaneen asuinalue- ja asuntosuunnittelun esi-
merkkiä 1940-luvulta. 

Kolmas Saarisen jättämänä perintö on luvussa IV 
kuvaamani opetustyö, jonka konkreettisina välinei-
nä olivat Cranbrookin kampusympäristö sekä hänen 
molemmat suuren yleisön arkkitehtuurikasvatukseen 
tarkoitetut kirjansa. Yleinen arkkitehtuurikasvatus 
oli vahva juonne Cranbrookin opetuksessa, niin kuin 
oli ollut jo arts & crafts -liikkeessä.  Vaikka urban 
designin opetus lopetettiin Cranbrookissa Saarisen 
kuoltua, sen vaikutukset jatkuivat hänen oppilaittensa 
töissä. Moni oppilas muisti kehotuksen pitää suunni-
tellessa mielessä seuraava laajempi mittakaavataso. 
Saarisen pedagogisen tarinan jatkoa voi lukea hänen 
oppilaansa Edmund Baconin kirjoittamasta kaupun-
kisuunnittelukirjasta Design of Cities.

Hermeneutiikassa korostetaan objektiivisen tarkkai-
lun mahdottomuutta. Tietoisuus omasta historiallisuu-
desta tuo mukaan tutkijan subjektin. Subjektiivisuus 
on ollut esillä kokemuksen kautta: asuntosuunnittelun 
toteutettujen kohteiden esittelyyn olen tuonut paikan 
päällä tapahtunutta havainnointia. Piirroksiin ja mal-
leihin ei samaan tapaan pääse sisälle, mutta arkkiteh-
tonisen mielikuvituksen avulla voi yrittää. Näin Eliel 
Saarinen toimi itsekin kuvaillessaan Gustaf Nyströ-
min valtiopäivätalon laajennusta, ja näin toimi Otto-
Iivari Meurman huristellessaan kuvitteellisella autol-
la Munkkiniemi-Haagan pienoismallissa. Olen ollut 
tietoinen vaikutushistoriasta tulkitessani kuvia. Oman 
aikakauden esityskäytännöt vaikuttavat niin arkkiteh-
din tapaan ilmaista itseään kuin tulkitsijan tapaan kat-
soa kuvia ja malleja. Eliel Saarisen piirroksissa näkyi 
taitavan piirtäjän yksityiskohtiin paneutuva kynän-
jälki koko hänen uransa ajan, mutta myöhemmissä 
piirroksissa oli modernismille tyypillistä pelkistynei-
syyttä. 

Hermeneuttisen tarkastelutavan syvälliseen ym-
märtämiseen liitin Richard Rortyn historiallisen 
rekonstruktion ja rationaalisen rekonstruktion 
käsitteet. Pyrin sekä pääsemään sisälle kuvattavan 
ajankohdan kontekstiin että tarkastelemaan kohdetta 
tämän päivän katseella. Tulkintaa tein molemmissa 
rekonstruktioiden vaiheissa, mutta historiallinen re-
konstruktio oli luonteeltaan kuvailevaa, kun taas rati-
onaalinen rekonstruktio painottui arvioimiseen. Her-
meneuttinen tulkinta on tarkoittanut tutkimuskohteen 
tarkastelua eri puolilta ja eri näkökulmista, yhtä aikaa 
kokonaisuutta ja osia kuvaillen, arvioiden ja tulkiten. 
Arviointia on ohjannut tietoisuus Eliel Saarisen uran 
ja töiden vaikutushistoriasta – kuuluisan arkkiteh-
din töitä ei voi tarkastella ottamatta huomioon niihin 
aikojen kuluessa kiinnitettyjä tulkintoja. Tämä näkyi 
esimerkiksi pilvenpiirtäjätarinassa, jossa ihastellusta 
kilpailuehdotuksesta tehtiin ensin kopioitava malli. 
Malli syrjäytettiin uusien mallien tieltä, sitten lähes 
unohdettiin. Saarisen oma dikotominen suhtautumi-
nen rakennustyyppiin oli tarinan keskeinen piirre, 
jota saatoin seurata muuttuvan juonen rinnalla, alku-
vaiheen ihastuksesta unohdukseen. 

Hermeneuttisen tarkastelutavan korostamia erilaisia 
näkökulmia olen avannut Eliel Saarisen uran arvi-
ointien kautta. Niissä on näkynyt sekä arviointiajan-
kohdan että kulttuuritaustan vaikutus, samoin kuin 
erilaiset ennakko-odotukset tai pyrkimys sijoittaa 
arkkitehdin työ tiettyihin, esimerkiksi tyyliin perus-
tuviin lokeroihin. Jälkimmäinen pyrkimys on usein 
johtanut valittuun näkökulmaan sopimattomien piir-
teiden huomiotta jättämiseen. Toin tutkimuksessani 
esille kategorioihin vaikeasti sovitettavia puolia. Ope-
tustyö kuului näihin: oppilaiden harjoitustyöt olivat 
opettajansa kaupunkisuunnitteluajatusten sovelluksia 
ja opetustyö oli olennainen osa Saarisen arkkitehdin 
roolia, mutta sitä on harvoin korostettu. Sen tulokset 
olivat välillisiä ja hitaasti nähtävissä. 

Saarisen Amerikan ajan perinnön osia (pilvenpiirtäjä, 
orgaaninen desentralisaatio ja arkkitehtuurikasvatus) 
yhdistävät kaupunkisuunnittelijan asenne ja näkemys 
kaupungista kokonaisuutena useine mittakaavatasoi-
neen. Pilvenpiirtäjän malli oli rakennussuunnitelma, 
josta tuli suunnittelijayhteisön inspiraation lähde. Sen 
asemaa kaupungissa Saarinen arvioi useissa kirjoi-
tuksissaan. Desentralisaatio sai kuvauksensa kirjassa 
ja artikkeleissa esitettyjen kaavioiden ja sanallisten 
vertausten kautta, ja arkkitehtuurikasvatus puolestaan 
jäi elämään sekä oppilaiden jakamana perintönä että 
Saarisen omiin kirjoihin tallennettuna. Tulkitessani 
Saarisen perintöä jouduin katsomaan kuvia ja luke-
maan tekstejä. Selvitin suunnittelijan intentioita mo-
lemmista; hain tekstiä lukiessani yhteisymmärrystä 
kirjoittajan kanssa. Ymmärrys edellytti 1900-luvun 
alkupuolen ilmaisuun perehtymistä ja hermeneutti-
seen tarkasteluun kuuluvaa tulkinnallista dialogia. 
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Saarinen kirjoitti etupäässä englanniksi, mutta hänen 
varhaisissa Amerikan ajan teksteissään näkyy suo-
menkielinen tausta. Tekstejä täytyi tulkita kahden 
kielen ymmärtämisen kautta. Myös tekstien kon-
tekstin määrityksessä oli otettava huomioon kahden 
kulttuurin tausta. Nykypäivän katseestani tietoisena 
pyrin löytämään tekstien ja kuvien sisällön ja merki-

tyksen omassa ajassaan. Hermeneuttinen katsominen 
on tarkoittanut tietoisuutta ajallisesta etäisyydestä 
kohteeseen ja samalla oman ymmärryshorisonttini 
merkityksestä tulkinnoissani. Tulkintaani Saarisen 
Amerikan ajasta ovat vaikuttaneet oma suomalainen 
taustani ja sekä subjektiiviset kokemukseni amerik-
kalaisesta kulttuurista ja kielestä. 

Tutkimuksen tuloksia 

Eliel Saarisen uran arvioinneissa ovat näkyneet eri-
laisten näkökulmien painotukset. Muuttuva modernin 
käsite on eri aikoina saanut vaihtelevia merkityksiä, 
jotka ovat heijastuneet Saarisen töiden määrittelyyn. 
Tulkintoja ovat leimanneet erilaiset odotushorisontit; 
jokaisella tulkitsijalla on omat ennakkokäsityksensä. 
Saarisen oma tulkinta modernista arkkitehtuurista oli 
puhdasoppisen modernismin tulkintaa sallivampi. 
Koko uran jatkunut ajalle sopivan muodon etsintä 
johti lopulta sellaiseen muotokieleen, että kansallis-
romanttisen kauden merkitystä korostavaan tulkin-
taan eivät modernin etsinnästä kertoneet työt sopi-
neet. Saarisen töiden ulkoista muotoa syvällisempi 
tarkastelu tuo kuitenkin esiin sekä tuotannossa toistu-
via että ajan trendien mukaan muokkautuvia teemoja. 
Muodon etsimisen prosessia määritti Saarisen his-
toriatietoisuus (tai historiallisuus). Etsintään sisältyi 
tietoisuus omista lähtökohdista. Tässä hän poikkesi 
modernisteista.

Saarisen moderni ei ollut riippuvainen ulkonaisista 
tyyliseikoista. Se oli samalla sekä omaa aikaansa että 
historiaa ymmärtävä, yhdistelevä poissulkevan sijas-
ta. Saarisen teksteistä voi päätellä, että hän tiesi sijoit-
tuvansa puhdasoppisen modernismin ulkopuolelle. 
Hän itse vältti sanaa moderni, mutta hänen muodon 
etsinnän prosessissaan oli kyse jatkuvan muutoksen 
tiedostamisesta. Oman aikansa Saarinen näki osana 
historian jatkumoa, ei sen kulminaationa. Myös hä-
nen historiatietoisuuteensa sisältyi ajatus muuttuvista 
tulevaisuuden horisonteista ja samalla epävarmuus, 
jota naiivi historismi ei itsetietoisessa varmuudessaan 
tuntenut.  Siinä Eliel Saarinen oli moderni. 

Saarisen Suomen ajan kaupunkisuunnitelmissa nä-
kyi jo ajatus kaupungista kokonaistaideteoksena. 
Ajatukseen kuului niin kokonaisuuden hallinta kuin 
yksityiskohtien vuorovaikutuskin. Jo tässä vaiheessa 
suunnitelmissa oli useita mittakaavatasoja, asunto-
suunnittelusta koko kaupunkiseutuun. Tutkimukseni 
yhdeksi lähtökohdaksi valitsin Eliel Saarisen kirjas-
saan esittämän lauseen, jonka mukaan kaupunkien 
suunnittelun tulisi alkaa kodeista – ei siis monumen-
teista ja aukioista. Kotien suunnittelua saattoi seurata 
Munkkiniemi-Haagan mallikuvastosta 1940-luvulla 
rakennettuihin työväenasuntoihin. Saarinen oli kiin-

nostunut asuntokysymyksestä yleensä ja työväen-
asuntokysymyksestä erityisesti. Työväenasunnois-
ta löytyivät mahdolliset taustavaikutteet Saarisen 
Munkkiniemi-Haagaan esittämän rivitalomalliston 
yksinkertaisimmille perustyypeille: ne muistuttivat jo 
pitkään Suomessakin käytössä olleita kasarmiraken-
tamisesta vaikutteita saaneita kytkettyjä työväenasun-
toja.

Amerikan aikaa taustoittavassa Suomen ajan kuvauk-
sessa selvitin mahdollisia Amerikan yhteyksiä ja vai-
kutteita. Yhteydet kertoivat kaupunkisuunnittelualan 
kansainvälisyydestä ja loivat pohjan Eliel Saarisen 
muutolle Yhdysvaltoihin. Daniel Burnhamin Chi-
cago-suunnitelma oli Gesamtkunstwerk-ajatuksen 
vaikuttama kuten Eliel Saarisen Suomen ajan kau-
punkisuunnitelmatkin. Ideologisen funktion korostus 
toi esiin suunnitelmat mahdollisuuksien avaajina ja 
innoittavina visioina, ja tästä näkökulmasta yksityis-
kohtien toteutumattomuus ei ollut olennaista. Molem-
pien suunnitelmien kohdalla korostettiin kansalaisten 
osallistumisen merkitystä. Suomen ajalta oli peräisin 
myös Saarisen kiinnostus Louis Sullivanin arkkiteh-
tuuriin. Sullivanin pilvenpiirtäjätutkielmat olivat osa 
korkean rakentamisen historiaa, josta Saarinen oli tie-
toinen suunnitellessaan 1920-luvun alussa omaa pil-
venpiirtäjäehdotustaan. Saarisen pilvenpiirtäjä jatkoi 
Sullivanin kehittelemiä suunnitteluperiaatteita.

Pilvenpiirtäjän suunnittelun myötä Saarinen muutti 
Yhdysvaltoihin. Pilvenpiirtäjien tarina toi esiin ark-
kitehdin ja kaupunkisuunnittelijan roolin välisen ris-
tiriidan: rakennustyypin mahdollisuudet kiehtoivat 
arkkitehtia, mutta kaupunkisuunnittelija torjui tyy-
pin liian egosentrisenä kaupunkiinsa. Ristiriitaises-
sa näkemyksessä tuli ilmi myös ylhäältä katsojan ja 
alhaalla kokijan välinen vastakkainasettelu. Monilla 
mittakaavatasoilla operoivalla kaupunkisuunnitteli-
jalla täytyi olla mielessään molemmat tavat katsoa, 
mutta pilvenpiirtäjän tapauksessa kokijan eli kadul-
la kulkijan oli vaikea hahmottaa korkeaa rakennus-
ta muuten kuin katsomalla siluettia kaukaa, tai siir-
tymällä hissillä rakennuksen yläkerroksiin, vaihtaen 
samalla toiseen rooliin, kaupungin katsojaksi. Usei-
ta mittakaavatasoja yhdistelevän suunnittelijan ote 
näkyi ensimmäisissä Amerikan ajan suunnitelmissa 
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(Chicagon ja Detroitin ranta-alueiden suunnitelmat), 
jotka markkinoivat amerikkalaisille Eliel Saarisen 
osaamista kaupunkisuunnittelijana. Niissä pilvenpiir-
täjä oli vain yksi elementti kaupungin kokonaisuu-
dessa. Yhtä rakennusta laajemman kokonaisuuden 
huomioon ottaminen oli mukana myös oman kodin 
suunnittelussa: koti oli osa kampusympäristöä. Saa-
rinen jatkoi siis Amerikan vuosinaan Suomessa aloit-
tamiaan teemoja, ja suuntautui niin kaupunkien kuin 
kytkettyjen pientalojenkin suunnitteluun.

Munkkiniemi-Haaga-malliston kytketty pientalo-
tyyppi sopi myöhemmin sekä yliopistoprofessorin 
että sota-ajan asetehtaan työntekijän kodin suunnit-
teluun. Eri vuosikymmenien asuinaluesuunnittelun 
erot kertovat muuttuneen kontekstin ja ajankohtaisen 
diskurssin vaikutuksesta (esimerkkeinä Radburn plan 
ja neighborhood-konsepti), mutta yhtäläisyyksissä 
näkyvät jo varhain hyviksi havaitut periaatteet (kuten 
kaupunkikuvallisen sommittelun elementit: aukiot, 
näkymät, kadun rajaukset ja kiintopisteet). Kytkettyjä 
asuntotyyppejä Saarinen oli tutkinut Munkkiniemi-
Haagaa suunnitellessaan niin perusteellisesti, että ei 
kokenut tarvetta asuntojen tilaratkaisujen uusimiseen 
Amerikan ajan rivitalosuunnitelmissaan. Vuosikym-
menestä toiseen toistuvia teemoja olivat esimerkiksi 
asuntojen pohjakaavioiden samankaltaisuus, sisätilan 
kytkeminen ulkotilaan, katutilan sommittelu, sujuvat 
liikenneratkaisut katu- ja polkuhierarkioineen sekä 
välitöntä suunnittelualuetta laajempien kokonaisuuk-
sien huomioon ottaminen. Desentralisaation yksityis-
kohtia ei Saarisen kirjassa tai artikkeleissa kuvattu, 
mutta 1940-luvulla rakennettuun Kramer Homesin 
asuinalueeseen tutustumalla sai tuntumaa siitä, millai-
nen Saarisen orgaanisesti desentralisoituun kaupun-
kiin rakennettu asuinalue olisi voinut olla. Kortteli-
rakenne muuttui aiempaa avoimemmaksi, ja Radburn 
planissa esille tuotuja periaatteita hyväksi käyttänyt 
kokonaisuus kertoi Saarisen perehtyneisyydestä Yh-
dysvalloissa käytyyn kaupunkisuunnittelukeskuste-
luun. 

Yhdysvalloissa Eliel Saarinen kohtasi uudenlaisen 
kaupunkisuunnittelukontekstin: ruuhkaisten suurkau-
punkien ja laajenevan suburbian ongelmat. Keskityin 
tutkimuksessani ajankohdan suunnitteluajatusten ja 
amerikkalaisen kaupunkikehityksen esille tuomiseen. 
Varsinainen käytännön kaavoitushistoria juridisine 
vaikutuksineen jäi tarkastelun ulkopuolelle. Saarisen 
seudullinen kaupunkikäsitys muistutti 1920-luvulla 
toimineen Regional Planning Association of Ame-
rican ajamaa regionalismia. Molempien taustalla oli 
Howardin puutarhakaupunkiaate social city -kaavioi-
neen, jonka myötä korostui seudullisen suunnittelun 
tarve. Saarisen ratkaisu sekä suburbian laajenemisen 
että liian tiiviin keskustan aiheuttamiin ongelmiin oli 
vaiheittaisena prosessina toteutettava orgaaninen 
desentralisaatio. Saarinen toivoi sen tuovan jär-

jestystä suurkaupunkien holtittomaan kasvuun. Or-
gaanisen desentralisaation ajatusta on pidetty hänen 
tärkeimpänä kontribuutionaan 1900-luvun kaupun-
kisuunnittelulle, mutta orgaanisuuden mukaan otta-
mista suunnittelukuvastoon kritisoitiin pian Saarisen 
kuoleman jälkeen liiallisesta jäykkyydestä ja hierark-
kisuudesta. Nykyajan katse kiinnittyy kuitenkin mui-
hin orgaanisuudesta poimittuihin analogioihin kuten 
verkostomaisuuteen ja jatkuviin prosesseihin. Laaja-
alaisen prosessikuvauksen lisäksi Saarisen kaupunki-
suunnitteluteokseen sisältyi kaupunkien kehittymisen 
vaiheiden esittelyä, jossa näkyi kirjoittajan historia-
tietoisuus ja kirjan kirjoittamiseen vaikuttanut yleisen 
arkkitehtuurikasvatuksen periaate. Tulevaisuuteen 
suuntaavien visioiden toteutukseen tarvittiin arkki-
tehtuuria ymmärtävää väestöä. 

Eliel Saarisen kaupunkisuunnittelijan ura täydentyi 
Amerikan vuosina kirjoittajan, opettajan ja konsultin 
tehtävillä. Vaikuttavia visioita laativasta taiteilijasta 
tuli monivaiheisiin kehittämishankkeisiin osallistuva 
suunnittelija ja suunnittelijoiden opettaja. Saarisen 
sovellus Gesamtkunstwerk-ajatukseen sisältyvästä 
kokonaisuuden hallinnasta johti mittakaavatasojen 
vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin. Mit-
takaavatasojen vuorovaikutus näkyi piirroksissa ja 
suunnitteluprosessia kuvaavissa teksteissä. Analogi-
aa prosessin joustavuudelle ja osien ja kokonaisuu-
den väliselle harmonialle Saarinen haki – monen 
muun aikakauden suunnittelijan tavoin – luonnosta 
ja orgaanisista kielikuvista. Kaupunki oli organismi. 
Opettaja ja suunnittelija käytti organismi-vertauksia 
prosessikuvausten apuna, ilman tarvetta käsitteen 
täsmälliseen määrittelyyn. Keskeistä oli useiden mit-
takaavatasojen samanaikainen huomioon ottaminen 
suunnittelun eri vaiheissa. Erityisesti osan liittymistä 
kokonaisuuteen, eli seuraavan laajemman mittakaa-
vatason mukaan ottamista Saarinen tähdensi opetta-
essaan. Saarinen korosti kaupunkisuunnittelun merki-
tystä arkkitehdin koulutuksessa ja puhui myös yleisen 
arkkitehtuurikasvatuksen puolesta. Hän luotti siihen, 
että sen avulla saataisiin kaupunkien asukkaat osallis-
tumaan ympäristönsä suunnitteluun. Pedagogin rooli 
näkyi erityisesti työssä arkkitehtuurin opettajana ja 
Yhdysvalloissa julkaistuissa kirjoissa, mutta kaikki 
arkkitehdin tehtävät limittyivät keskenään. Suunni-
tellut rakennukset olivat osa kaupunkia johon ne kuu-
luivat, kirjoitukset toivat esiin ajatuksia kaupungista 
ja sen tulevaisuudesta ja opetustehtävän kautta nämä 
ajatukset saivat konkreettiset sovelluksensa aidoissa 
ympäristöissä. Kaupunkisuunnittelunäkökulma ilme-
ni erilaisissa arkkitehdin rooleissa: asuntosuunnitteli-
jan, opettajan, konsultin, kirjoittavan arkkitehdin. 

Aiemmissa Saaris-tutkimuksissa on jo todettu Ge-
samtkunstwerk-ajatuksen vaikutus ja kokonaisuuk-
sien hallinnan tärkeys Eliel Saarisen suunnitelmissa. 
Molemmat näkyivät myös uran toisella puoliskolla, 
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mutta eri tavoin kuin Suomen ajan töissä. Laajat visi-
ot yksityiskohtaisine perspektiivikuvineen väistyivät 
prosessikuvausten ja vaiheittaista rakentumista ku-
vaavien seudullisten kaavioiden tieltä. Samalla koko-
naisuutta hallitsevan maestron rooli muuttui. Suun-
nitteluun haluttiin mukaan sekä asukkaita että eri 
alojen asiantuntijoita. Eliel Saarinen koki uransa 
aikana kokonaistaideteosajatuksen erilaiset vaiheet. 
Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa hän esiintyi 
taiteilijan roolissa, mutta jo tässä työssä oli mukana 
käsitys kaupungista organismina. Laajaa kaupunki-
seutua katsottiin ylhäältä lintuperspektiivien ja pie-
noismallin avulla. Samalla suunnitelmassa paneudut-
tiin yksityiskohtiin. Monimittakaavainen yhtä aikaa 
ylhäältä kokonaisuuksia katsova ja yksityiskohtia 
pohtiva näkökulma näkyi Saarisen kaupunkisuunni-
telmissa 1910-luvulta 1940-luvulle. Hän oli mukana 
pohtimassa seudullisia kokonaisuuksia, hahmotteli 
asuinympäristöjä ja suunnitteli koteja. Saarisen uraa 
kaupunkisuunnittelijana voikin pitää yhtenä urbaa-
niin ajatteluun sovelletun kokonaistaideteosajatuksen 
kattavimmista esimerkeistä. 

Saarisen kuvailema, biologisia analogioita hyväksi 
käyttävä orgaanisen desentralisaation prosessi kuuluu 
modernin kaupunkisuunnittelun historiaan. Orgaani-
nen desentralisaatio oli 1940-luvulla yksi ehdotus 
kasvavien suurkaupunkien ongelmien ratkaisuksi. 
1960-luvulla pidettiin Saarisen kaksikymmentä vuot-
ta aiemmin julkaistua kirjaa edelleen ajankohtaisena: 
väestönkasvu, muutto kaupunkeihin, asuntojen puute 
ja autojen määrän lisääntyminen olivat yhdessä vai-
kuttaneet urbaanien ongelmien kärjistymiseen. Or-
gaanisessa desentralisaatiossa nähtiin mahdollisuus 
rakentaa toisiinsa liittyvien toimintojen kokonaisuuk-
sia, unohtamatta nopeita yhteyksiä niiden välillä. 
1980-luvulla korostettiin orgaanisen desentralisaa-
tiomallin hierarkkisuutta, jonka ei katsottu kuvaavan 
enää tarpeeksi kattavasti kaupungin kehittymistä. 
Kaupunki ei ollut puu sen enempää kuin elimistö-
kään. Saarisen desentralisaatiosta löytää orgaanisten 
analogioiden taustalta kuitenkin myös joustavuuden 
vaatimuksen, prosessien korostamisen ja keskenään 
korreloivat mittakaavatasot, jotka puhuttelevat ny-
kypäivän kaupunkisuunnittelijaa enemmän kuin hie-
rarkkisiksi tulkitut kaaviot. 

Eliel Saarisen mittakaavatasojen vuorovaikutukseen 
ja harmoniaan päätynyt tulkinta kokonaistaideteok-
sen ajatuksesta ohjasi hänen suunnitteluprosessiaan, 
oli kyse sitten esineistä tai kaupunkiseuduista. Ko-
konaisuuden huomioon ottaminen ei lopulta tarkoit-
tanut sen suvereenia hallintaa, vaan joustavan, jat-
kuvasti muuttuvan prosessin ymmärtämistä ja siihen 
osallistumista. Mittakaavatasojen avulla osat saattoi 
sovittaa kokonaisuuteen ja kokonaisuus tuli ymmär-
rettäväksi. Mittakaavatasojen hallinnalla on aina ollut 
merkitystä arkkitehdin suunnitteluprosessissa. Mitta-

kaavatasot ovat kuitenkin nousseet erityisen tärkeiksi 
nykyisin, kun suunnittelun mittakaavoihin ja niiden 
vuorovaikutukseen huomiota kiinnittänyttä typolo-
gista ja typomorfologista (tai jopa topomorfologista) 
näkökulmaa käytetään hyväksi prosesseja tutkittaes-
sa129. Eliel Saarisen kaupunkikaaviot ja kirjoitukset 
kaupunkien rakentumisesta toisiinsa liittyvine mitta-
kaavatasoineen ovat osa sitä kaupunkien kehittymistä 
kuvaavaa pitkää prosessia, johon myös nykypäivän 
urbaanit mallit kuuluvat. 
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Epilogi

Pitkässä tutkimusprosessissa jää matkan varrelle pal-
jon sellaista tietoa, jota kuvitteli jossain vaiheessa 
ehdottoman tärkeäksi. Minua on lohduttanut tutkija-
kollegan toteamus, ettei kaikkea minkä tietää tarvitse 
yrittää ujuttaa väitöskirjaan. Ehkä joku muu tarttuu 
niihin kohtiin, jotka itseltä jäivät ottamatta mukaan. 

Jäi myös tutkimuksen aikana esille nousseita kysy-
myksiä, joita en yrityksistä huolimatta onnistunut 
selvittämään. Joskus puuttuva aineisto voi saada suo-
rastaan myyttiset mittasuhteet. Näin kävi Cranbroo-
kin arkkitehtuuria esittelevälle filmille, jonka Eliel 
Saarinen lehtitietojen mukaan toi Suomeen, lahjoitti 
11.8.1946 SAFAn kesäjuhlilla Suomen arkkitehti-
liitolle ja sai vastalahjaksi tuoreen RT-kortiston130. 
Muita tietoja ei kyseisestä filmistä tahtonut löytyä 
mistään. Mitään sen kaltaista ei tunnettu sen enempää 
Cranbrookin arkistossa kuin Suomen rakennustaiteen 
museollakaan. Elokuva-arkistoonkaan filmi ei ollut 
päätynyt. Siellä arveltiin, että kyseessä on voinut olla 
nimeämätön yhden kopion filmi, jossa ei ollut ääntä, 
ehkäpä alkutekstitkin puuttuivat. Tällaista on kuu-
lemma vaikea jäljittää. Se on voinut olla asiantuntija-
piireissä kiertävä kappale. Outoa kyllä olisi, jos ainoa 
kappale olisi lahjoitettu Suomeen, eikä Yhdysvaltoi-
hin olisi jäänyt vastaavaa esittelyfilmiä.

Aloin jo epäillä koko filmin olemassaoloa, kunnes 
SAFAn toimihenkilöarkistoa penkomalla löytyi vih-
doin muitakin johtolankoja. Professori ja rouva Saari-
sen kunniaksi Kalastajatorpalla 12.8.1946 järjestetyn 
Suomen arkkitehtiliiton juhlakokouksen ohjelmassa 
oli kohta “Professori Eliel Saarisen elokuvaesitys 
Cranbrookista”131. Sama maininta löytyi kokousta 
suunnitelleen arkkitehtiliiton hallituksen 5.8.1946 
päivätystä kokouspöytäkirjasta132. Erikoista oli, että 
noin viikkoa myöhemmin pidetyn varsinaisen tilai-
suuden kulusta kirjoitetussa selonteossa ei filmistä 
sen sijaan hiiskuttu sanallakaan, vaikka muuten illan 
kulku oli selostettu yksityiskohtaisesti. Siinä mainit-
tiin varapuheenjohtajan tervetuliaismalja, Saarisen 
vastauspuhe, arkkitehti Thulén ja arkkitehti Eklundin 
laulut, arkkitehti Pöyryn pianoesitykset sekä Stan-
dardoimislaitoksen johtajan Kaj Englundin puheensa 
yhteydessä luovuttama RT-kortisto. Mieleenpainuva 
ilta loppui kuulemma aivan liian pian – ja tekstin pe-
rusteella siis ilman filmiesitystä tai filmin luovutusta-
kaan.133 Tähän umpikujaan päättyivät johtolangat. 

Lieneekö filmiä sittenkään ollut olemassa? Unohtui-
ko matkasta? Pettikö tekniikka? Vai oliko illan ohjel-
maan lipsahtanut jotain, josta kunniavieras ei ollut-
kaan tiennyt tai siihen varautunut? Oliko toimittaja 
kirjoittanut juttunsa etukäteen vain ohjelmatietoihin 
perustuen? Oli miten oli, on kiehtova ajatus, että filmi 

sittenkin olisi vielä jossain, että tämä “asiantuntija-
piireissä kiertävä kappale” olisi aikoinaan unohtunut 
pahvilaatikon pohjalle jonkun asiantuntijan vintille 
ja odottaisi siellä löytämistään. Jos näin on, toivotta-
vasti se on vielä katselukunnossa ja toivottavasti sen 
löydyttyä jostain saadaan koje, jolla sitä voisi katsoa. 
Mystinen filmi olisi tietysti todellinen löytö. Olen 
monet kerrat kuvitellut mielessäni sen sisältöä. Ehkä 
arkkitehti oli itse kulkenut kuvaajan mukana, ehkä 
filmillä näkisi hänen silmiensä kautta Cranbrookin 
akateemisen kylän, sen polkujen verkoston ja 
kuuluisat rakennukset. Kamera siirtyisi kulkijan 
tahdissa paikasta toiseen, seuraillen asemapiirroksiin 
piirrettyjä viivoja, tarkentuen matkan varrella 
yksityiskohtiin, viipyillen näkymien äärellä. Ehkä. 

Lähdin etsimään Eliel Saarisen kaupunkia. Jossakin 
vaiheessa tajusin tämän kaupungin kaikkoavan sitä 
kauemmas mitä tunnollisemmin sitä kohti pyrin. Kau-
punki on elettyä elämää, monien elettyjen ja yhä elet-
tävien elämien kerroksellisuutta, ja vuosikymmenten 
kuluessa nämä kerrokset vain kasvavat. Rakennettu 
rakennus tai kaupunki asettaa vain ne rajat, joiden 
puitteissa asukkaat, kaupunkilaiset, tuottavat itse 
oman kaupunkinsa merkityksineen – sekä yksin että 
kollektiivisesti. Kaupungissa kaikki kohtaavat. Siel-
lä ovat läsnä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, 
suunnittelijat ja käyttäjät, todelliset tilakokemukset ja 
kuvitelmat. Kaupunki on monta kaupunkia yhtä ai-
kaa, jossakin sen monet olomuodot leikkaavat ja ovat 
yhtä todellisia jokainen. Eliel Saarisen kaupunkikin 
on monta kaupunkia. Se on Munkkiniemi-Haaga-
suunnitelman visionääristä historiaa, se on seudul-
lisen kaupungin verkostoa, se on ylhäältä katsottua 
kokonaisuutta ja kadulla kulkijan koettua kaupunkia. 
Se on kollektiivista ja individualistista, kaavioihin 
abstrahoitua prosessia ja käsin kosketeltavia yksityis-
kohtia, samanaikaisesti. 

Minä, kaupungissa asuja tai siellä kävijä ja sen tul-
kitsija, voin katsoa kuvia kaupungista. Katson toisen 
luomia silmien kuvia omasta odotushorisontistani, 
omien kokemusteni kerrosten läpi. Yritän nähdä niis-
sä suunnittelijan intentioita, ajasta riippumattomia 
merkityksiä. Luon omat tulkintani ja täytän näkemä-
ni merkityksillä – ehkä onnistun joskus tavoittamaan 
välähdyksen siitä kaupungista, jota lähdin etsimään.



180

“Näissä kuvissa me näemme sen, minkä hän näki. 
Emme tosin tunne häntä yhtään paremmin, vaikka 
seisommekin sillä kohdalla, millä hän kerran seisoi. 

Minkä ihmeen vuoksi meidän tarvitsisikaan hänet 
tuntea? Me tunnemme paljon enemmän: sen mitä hän 
näki. Mitä enempää ihminen olisikaan sen lyhyen 
ajan, jonka hän täällä oleskelee, kuin silmiensä ku-
via.” 

Leena Krohn 134 
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Munkkiniemi-Haaga, 1915, rivitaloasunto, tyyppi H 
 

5 huonetta + keittiö 

oloh. 

pääsisäänkäynti 

p 

mh 

mh 

ruokailu 

työhuone keittiö 

Mallien G (pääty) ja H pohjakaavio sekä mallin H tilasyvyyskaavio. 
Mallissa H oli 5 huonetta ja keittiö.

 

Munkkiniemi-Haaga, 1915, rivitaloasunto, tyyppi L 
 

5 huonetta + keittiö 

olohuone 

keittiö 

pääsisäänkäynti 

sisäänkäynti 
 

p 

mh mh 

mh palv.h 

p 

p 

Mallien L ja M (päätyasunto) pohjakaavio sekä mallin L tilasyvyyskaa-
vio. Mallissa L oli 5 huonetta ja keittiö.

LIITTEET
Liite 1. Munkkiniemi-Haagan rivitalomalliston pohjia ja tilasyvyyskaavioita.
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Mallin P (työväenasunto) pohjakaavio ja vastaava tilasyvyyskaavio. Mallissa P oli 2 huo-
netta ja tupakeittiö.

 

Munkkiniemi-Haaga, 1915, rivitaloasunto, tyyppi P 
 

Työväenasunto, 2 huonetta + tupakeittiö 

tupakeittiö 

pääsisäänkäynti 
 

sisäänkäynti 
 

p 

mh mh 
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Saarinen House, Cranbrook, 1928, paritalon osa 
 

7 huonetta + keittiö + studio + kuisti (loggia) 

   olohuone 
(living room) 

ruokailu 

keittiö 

pääsisäänkäynti 

sisäänkäynti 

sisäänkäynti 

taloudenhoitajan huone 

keittiön sisäänkäynti 

kuisti 

p 

sisäänkäynti 
 

studio 
mh mh mh mh 

 p 

välissä “cosy corner” 

Saarinen House Cranbrook, ensimmäisen ja toisen kerroksen 
pohjakaaviot ja tilasyvyyskaavio.  Asunto oli paritalon puoli-
kas, johon kuului 7 huonetta ja keittiö sekä studio ja kuisti.

Liite 2. Cranbrookin Saarinen House, pohjat ja tilasyvyyskaavio.
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Kramer Homes, työväen rivitalojen pohjakaaviot ja vastaavat 
tilasyvyyskaaviot. Ylinnä on kaksikerroksinen malli A, keskellä 
malli B ja alinna malli C. Mallista A oli kaksi versiota, tilasy-
vyyskaavio on 4 huoneen ja keittiön asunnosta. Malliin B kuului 
2 huonetta ja keittiö, malliin C 4 huonetta ja keittiö. 

 

Center Line, 1942, rivitaloasunto, tyyppi A, versio 2 
 

4 huonetta + keittiö 

olohuone 

pääsisäänkäynti 

mh 

keittiö 

mh 
sisäänkäynti 

p 

mh 

Malli A, versio 2, tilasyvyyskaavio.

 

Center Line, 1942, rivitaloasunto, tyyppi B 
 

2 huonetta + keittiö 

olohuone 

pääsisäänkäynti 

keittiö mh 

sisäänkäynti 

Malli B, tilasyvyyskaavio.

 

Center Line, 1942, rivitaloasunto, tyyppi C 
 

4 huonetta + keittiö 

olohuone 

pääsisäänkäynti 
 

mh mh 

keittiö 

mh 
keittiön sisäänkäynti 
 

Malli C, tilasyvyyskaavio. 

Liite 3. Kramer Homes, pohjia ja tilasyvyyskaavioita.
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Turun kaupungintalo (1917). Perspektiivi sillalta, sign. 
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Errata
sivu palsta   rivi      p.o.

16 2 7 Narration and Knowledge (2007) Narration and Knowledge (1985)

25 2 3 Kysyn     Kysyn,

25 2 5 kaupunkisuunnittelijalle?  kaupunkisuunnittelijalle.

28 viite 76  historiallisu-uden   historiallisuu-den

44 2 6 esitetyissä.... asuntoesimerkissä  esittämissäni.... asuntoesimerkeissä

55 viite 187 että     ja

62 2 8 suunnittelemaansa   suunnittelemansa

65 2 7 vuonna 1909    vuoteen 1909 mennessä

66 1 7 Detroit News    Detroit News

111 2 17 vaikuttamaa    vaikuttama

116 2 3-4 sosiaalisena näyttämönä   sosiaalisina näyttämöinä

119  viite 10  Tunnard, 1968     Tunnard 1968 

131 1 27 taideorientoineimmat   taideorientoituneimmat

137 2  11 Hilbersheimer    Hilberseimer

151 1 28  Kirja lukijakunta   Kirjan lukijakunta

155 viite 41       lisää lähde: Saarinen 1931b

158  viite 157 kirjoitte-luun    kirjoitteluun

160 viite 222 hierarkisuutta    hierarkkisuutta

173 1 9 sääntö?     sääntö.

184 viite 94  1948     1948.

185 viite 97  Åbo Underrättelser   Åbo Underrättelser
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