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INTRODUKTION

Min resa till Finland följer i Aaltos fotspår. 
Arkitekten och formgivaren Alvar Aalto är något av en finsk nationalklenod och en av 
modernismens kändaste arkitekter och formgivare. Under sin produktiva livstid designade 
han allt från möbler till privatbostäder, konsertsalar och stadsplaner, allt med samma 
detaljkänslighet och hänsynsfullhet.

Tack vare Ernst Hawermans stipendiefond har jag fått chansen att besöka och uppleva hans 
verk på nära håll.

Introduktion

ALVAR AALTO (1898-1976)

År 1898 föds Alvar Aalto. Äldst av fyra barn och son till en far som är lantmätare och en mor 
som arbetar på posten tillbringar han största delen av sin uppväxt i staden Jyväskylä i centrala 
Finland. Det är också dit han återvänder efter sin arkitektexamen i Helsingfors 1921. Han 
anställer Aino Marsio, också hon arkitekt, som assistent och de blir kära och gifter sig 1924. 
Fem år senare vinner de arkitekttävlingen om Paimio Sanatorium, vilket kommer att bli Aaltos 
internationella genombrott. Intensiva år följde, med uppdrag av olika skalor i hela Finland. I 
slutet av 30-talet åker Aalto till USA. Han undervisar på MIT i Cambridge och det är också där 
han ska komma att designa sin första byggnad utanför Finland. Aalto återvänder till hemlandet 
1949, när Aino plötsligt dör. 

Alvar fortsätter att driva sitt kontor och 1952 gifter han sig med sin kollega Elissa (Elsa-Kaisa) 
Mäkiniemi. De fortsätter att arbeta tillsammans fram till Alvars död 1976. Därefter driver Elissa 
kontoret och avslutar Aaltos påbörjade projekt samt sköter restaureringsarbetet av några av 
hans tidigare byggnader. Hon ser till att skänka många av kontorets ritningar och modeller 
till Aalto-stiftelsen och efter sin död upplåter hon parets sommarhus och Studio Aalto till 
museiverksamhet.

Introduktion

Aino Aalto

Elissa AaltoAlvar Aalto
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BESÖKSMÅL

Under min resa besöker jag följande platser i södra och mellersta Finland:

Paimio
Paimio sanatorium

Helsingfors
Aaltos bostad
Aaltos studio
Kulttuuritalo
Rautatalo kontorsbyggnad

Järvenpää
Villa Kokkonen

Jyväskylä/Säynätsalo/Muuratsalo
Jyväskylä universitetscampus
Jyväskyläs arbetarklubb
Säynätsalo kommunhus
Muuratsalo Experimental House

Seinäjoki
Seinäjoki kommunhus
Seinäjoki stadsteater
Aalto-biblioteket
Lakeuden Risti-kyrkan

Introduktion Introduktion
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PAIMIO SANATORIUM

De södervända patientrummen skulle garantera mesta möjliga dagsljus. På de numera inglasade balkongerna i 
flygelns ände och på takterassen fick patienterna andas frisk luft flera timmar om dagen.

Paimio Sanatorium (1929-1933) 

1928 vinner Alvar och Aino tävlingen om ett sanatorium för tuberkulospatienter i Paimio i syd-
västra Finland. Sanatoriet förlades utanför staden i en tallskog, vars luft ansågs särskilt väl-
görande för patienterna. Med sin funktionsseparerade plan och sin betongkonstruktion tog 
de fasta på funktionalismens ideal. Tillsammans med biblioteket i Viborg blev detta deras 
internationella genombrott.

Arkitekterna lade särskilt fokus på att de intagna i så liten utsträckning skulle känna sig som 
patienter. De skulle känna ägandeskap och glädje för miljöerna de vistades i. Ett exempel på 
detta var huvudentrén, som var tillför såväl patienter som läkare och besökare vilket var ovanligt 
på sanatorier.  

Paret Aalto designade också möbler och utrustning till sjukhuset. Det var viktigt att kunna 
rengöra alla ytor så de valde bort stoppade möbler. Tillsammans med möbelsnickaren Otto 
Korhonen tog de fram den böjträteknik som återfinns i den trebenta pallen, som de blivit mest 
kända för, och den för sanatoriet specialdesignade stolen som skulle underlätta patienternas 
andning.

Paret Aalto arbetar aktivt med husets alla delar. De utformar såväl färgval som armaturer, möbler och fast inredning. 
I patientrummen ges taken extra omsorg, då det är den yta som de sängliggande patienterna oftast tittar på.
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Aalto delar upp programmet i olika flyglar. Patienternas lunchrum och bibliotek i den gemensamma flygeln 
solavskärmas med färgstarka markiser och entrén till kommunikationsbyggnaden markeras med ett skärmtak.

Paimio sanatorium

De allmänna ytornas karaktäristiska färgsättning är särskilt påtaglig i det centrala trapphuset.
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AALTOS BOSTAD
Aaltos bostad (1935-1936) 

I mitten utav trettiotalet köper Alvar och Aino en tomt i Munkkiniemi, i västra Helsingfors. Här 
bygger de en kombinerad bostad och kontor. 

Mot gatan är fasaden sluten, med få öppningar och en mur i gatuliv. Åt trädgårdssidan i söder 
öppnar huset upp sig, med stora glaspartier i bottenplan och en takterrass på övre plan. 
Exteriört ser vi flera grepp som ska komma att återkomma under Aaltos karriär; den vitputsade 
tegelmuren som markerar kontorsdelen och de smala, mörka träpanelen i bostadsdelen, liksom 
klätterväxterna som täcker stora delar av fasaden.

På entréplan förlägger paret de sociala ytorna; kök, matsal och vardagsrum. Två trappsteg upp 
avskiljer stora skjutpartier den privata delen från kontorsdelen, som också har en egen ingång 
utifrån och således kan fungera separat från bostadsdelen. På ovanvåningen finns sovrum till 
föräldrar, barn och gäster, wc och badrum samt en mindre och privat umgängesyta. Mycket 
av möbler och bruksföremål är formgivna av paret. En del av produkterna säljer de via det 
möbelföretag, Artek, de startat med två andra kolleger. Många av dessa finns fortfarande i 
produktion.

Aaltos bostad Aaltos bostad

Den vitfärgade tegelmuren och den smala, mörka träpanelen är två material som ofta ska återkomma under 
Aaltos karriär.

Överallt i huset finns spår av parets formgivning, såsom bänkarna i sovrummet samt pallar, bord och lampa i matsalen.
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Vardagsrummets stora fönster öppnar upp sig mot trädgården i söder. Rummet, liksom resten av huset, är till stor 
del möblerat med parets egen design. I fonden syns de skjutpartiet som avskiljer boningsdelen från studion.

När de var som flest arbetade upp emot fyrtio anställda i studion, utspridda på det lilla kontorets två våningar.
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AALTOS STUDIO
Aaltos studio (1954-1955, 1962-1963) 

I och med att företaget växer byggs så småningom ett fristående kontor, på gångavstånd 
från Aaltos bostad. Också denna byggnad har vitputsad tegelfasad. Liksom i bostadshuset är 
byggnaden sluten mot gatan och öppnar upp sig mot gården. Trädgården har utformats som 
en amfiteater, med husets mjukt svängda fasad i ryggen.

Huset är uppdelat i två flyglar, som ett L. Det stora rummet med panoramafönster mot trädgården 
fungerade som Alvars kontor men användes också till möten och andra samlingar. De övriga i 
personalen satt i ett öppet landskap på övre våningen i personalflygeln. Rummet fick naturligt 
ljus från fönsterband åt två håll. Under sextiotalet kompletterades kontorsbyggnaden med 
ytterligare en tvåvåningsvolym. På övre plan fanns kontorsutrymmen och i bottenplan byggdes 
en personalmatsal, som fick smeknamnet Taverna. 

Alvar arbetade här fram till sin död 1976. Elissa fortsatte att driva kontoret fram till 1994 och 
ägnade sig då huvudsakligen till att avsluta de projekt som påbörjats under Alvars livstid samt 
åt renoveringsarbeten av hans tidigare verk.

Aaltos studio Aaltos studio

Byggnadens flyglar omsluter gården, som är utformad som en amfiteater. Här hölls både föreläsningar och 
diabildsvisningar för kontorets anställda.

Med sin mur i tomtgräns och sin avsaknad av glasade ytor är byggnaden sluten mot gatan. Det enda fönstret 
mot gatan är vinklat mot himlen, vilket tillåter ljusinsläpp men inte insyn.
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Arbetsplatserna i kontorslandskapet fick ljus från två håll genom de fönsterband som löper längs med hela flygeln. I 
mötesrummet kunde de titta på ritningar i dagsljus från det vinklade fönstret. Tavernans fönster vetter mot grannen.

Byggnadens största rum, med den kurvade väggen som vetter mot trädgården, användes som Alvars personliga 
kontor men också som mötesrum. Från en liten balkong hängdes prototyper av Aaltos lampor.

Aaltos studio Aaltos studio
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KULTTUURITALO
Kulttuuritalo (1952-1958) 

Under femtiotalet får Aalto uppdraget av  finska kommunistpartiet att skissa på ett kombinerat 
partihuvudkontor och kulturcenter. Programmet delades upp på detta sätt, med en kopparklädd 
kontorsdel och en tegelklädd konsertsal, eller kultursal som de kallade den, som länkades 
samman av en lågdel. Kontorsdelen innehöll arbetsrum, konferens- och mötesutrymmen, 
i lågdelen fanns lobby, klassrum och bibliotek och i tegelvolymen fanns restaurang, en liten 
biograf och konsertsalen för 1,500 personer. Huset byggdes av partiets medlemmar och stod 
klart 1958.

Tyvärr var byggnaden sommarstängd under mitt besök, så jag fick aldrig möjligheten att se den inifrån. 

Kulttuuritalo Kulttuuritalo

För att få till den speciella kurvade fasaden lät Aalto specialtillverka en kilformad tegelsten. Kontorsbyggnaden är klädd i mörkt ärgad kopparplåt.
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Rautatalo kontorsbyggnad (1951-1955) 

Mitt i Helsingfors vinner Aalto en arkitekttävling om att utforma ett kontorshus åt Finlands 
järnhandlarförbund. Rautatalo betyder Järnhuset på finska. Hans förslag gick ut på kontors-
utrymmen som omsluter ett travertinklätt atrium. 

Tyvärr är caféet som ligger i byggnaden idag sommarstängt, så det går inte att komma in i 
byggnaden. Jag kan trösta mig med att besöka ett till Aalto-projekt, Bokhuset, som ligger lite 
längre upp längs gatan.

RAUTATALO KONTORSBYGGNAD

Rautatalo kontorsbyggnad Rautatalo kontorsbyggnad

Längsre upp på gatan i samma kvarter ligger Bokhuset, ett annat Aalto projekt, också det med kopparfasad.Byggnaden har en stram fasad i koppar, som bryts av med brandgavlar i tegel. Det är för huvudingången till 
atriumet som Aalto formger de handtag i brons som ska komma att dyka upp genom hela hans karriär. 



23 24

VILLA KOKKONEN
Villa Kokkonen (1967-1969) 

Aalto ritar denna privatvilla i Järvenpää åt sin vän och Finska akademin-kollega, kompositören 
Joonas Kokkonen. Huset är solfjäderformat, en form som ska återkomma i Aaltos design, och 
uppdelat i tre delar; sovrum och kök, matsal och vardagsrum och slutligen den stora studion. 
Studion var Kokkonens arbetsrum men här kunde han också anordna privatkonserter. Liksom 
i Aaltos eget hem kunde bostadsdelen skiljas av med skjutpartier, som i detta fall också var 
ljudisolerade.

Villa Kokkonen Villa Kokkonen

Byggnadsvolymen är uppdelad och förskjuten. Greppet med den slutna gatufasaden och den öppnare trädgårds-
fasaden återkommer även här, likaså den mörka smala träpanelen.

Till vänster syns den stora eldstaden i studion, med sin vågformade murstock, och till höger syns matsalen, 
upplyst av sitt takfönster och lampor av Aaltos design.
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Studiorummet utgick från flygeln, som anas nederst i bild. Här kunde Kokkonen arbeta men också anordna 
privatkonserter.

Byggnaden trappar ner mot sjön. Längst ner ligger den timrade bastun med tillhörande utomhuspool.
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JYVÄSKYLÄ UNIVERSITETSCAMPUS
Jyväskylä universitetscampus (1951-1971) 

Aalto vinner uppdraget att utforma universitetscampuset i sin uppväxtstad. Byggnaderna är 
löst grupperade i en hästskoform kring den centrala sportplanen. Det huvudsakliga materialet 
är tegel, men också glas, trä och granit används.

Universitetet är sommarstängt och jag kan därför inte besöka byggnaderna inuti.

Jyväskylä universitetscampus Jyväskylä universitetscampus

Det huvudsakliga materialet som används är tegel, men också glas, trä och granit förekommer. Längst fram i bild syns 'Lanternan'. Den ritades som ett utrymme för lärare. Idag används den bland annat som mötesrum.
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JYVÄSKYLÄS ARBETARKLUBB
Jyväskyläs arbetarklubb (1924-1925) 

Efter sin tillbakaflytt efter arkitektexamen till hemstaden ritar Aalto Jyväskyläs arbetarklubb för 
stadens arbetarförbund. Detta är byggnaden som blir hans genombrott.

Det huvudsakliga utrymmet, samlingssalen, ligger en trappa upp. Salen användes för politiska 
sammankomster men också som teater. Utrymmet nåddes via garderoben på entréplan, där det 
också fanns en restaurang. Alvar och Aino ritade såväl inredning som lampor, varav mycket idag 
har blivit ersatt.

Jyväskyläs arbetarklubb Jyväskyläs arbetarklubb

Samlingssalens dekorerade, rundade bakre vägg blir ett starkt arkitektoniskt element i den röda lobbyn. Trappor 
på var sida leder upp till balkongen.

Entrén till byggnaden respektive samlingssalen.
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SÄYNÄTSALO STADSHUS
Säynätsalo stadshus (1949-1952) 

Strax söder om Jyväskylä, i det lilla samhället Säynätsalo, vinner Aalto 1952 tävlingen om att 
rita det nya kommunhuset. Han föreslår en tvåvåningsbyggnad som omsluter en upphöjd 
gård. Byggnadens flyglar innehåller publika funktioner såsom kontor och kommunsal, liksom 
ett bibliotek, ett antal bostäder och lokaler. De sociala funktionerna, kommunens lokaler och 
biblioteket, ligger runt den upphöjda piazzan. De kommersiella lokalerna ville han få bort från 
detta huvudsakliga publika rum och lägger de istället i gatuplan. Dessutom innehåller en flygel 
bostäder åt de kommunanställda. Några av dessa hyrs idag ut och under mitt besök har jag 
möjligheten att bo över i en av dessa.

Säynätsalo stadshus Säynätsalo stadshus

Stadshuset har en upphöjd gård kring vilken de sociala funktionerna ordnas. Från ena hållet når en gården via en 
oregelbunden gräsbeväxt trappa. Från andra hållet leder en trappa i sten upp till kommunhusets huvudingång.

Gårdens upphöjda nivå skapar en konstgjord sutteräng vilket innebär att byggnaderna som omringar den 
upplevs vara i en våning. Kommunsalen, komplexets huvudsakliga funktion, markeras med ett torn.
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Kontorsutrymmena är förlagd längs med ett södervänt orangeri som omringar gården. På gården finns en damm med tillhörande fontän som porlar hemtrevligt. Bakom dammen syns klätterväxter som 
täcker fönstren till bostadslägenheterna. På vintern, när dagarna blir kortare, avlövas de och släpper in ljuset.
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Fasadens huvudsakliga material tegel går igen även i interiören och kompletteras här av trä, gjutjärn och läder. Stentrappan till huvudentrén nås via ett litet torg. I lokalen bredvid, som en gång var bank, ligger idag ett bageri. 
Interiördetaljer visar Aaltos stora omsorg även i den lilla skalan.
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MUURATSALO EXPERIMENTAL HOUSE
Muuratsalo Experimental House (1952-1954) 

Under uppförandet av Säynätsalo stadshus fäster sig Alvar och Elissa, som är stadshusets 
ansvariga arkitekt och Aaltos andra fru, vid platsen och köper en tomt på grannön Muuratsalo. 
Här bygger de en sommarstuga där de får möjlighet att prova alla sina idéer. Huset har därför 
kommit att kallas Muuratsalo Experimental House. 

Husets vita flyglar, uppdelade efter funktion, omringar en kringbyggd gård - ett återkommande 
drag i Aaltos design. På gårdens fasader och markbeläggning prövar de tegelstenens och 
murningens olika förutsättningar. De bygger också en bastu på platsen och Alvar designar en 
båt som ska ta dem ut till ön, vilket då var det enda sättet att färdas dit.

Muuratsalo Experimental House Muuratsalo Experimental House

Husets ytterväggar är vita förutom mot innergården, där otaliga sorters murningsförband och stensorter samsas. 
Öppningar i muren släpper in sjöutsikten.

I centrum syns huvudentrén med sovrumsflygeln till vänster och umgängesytorna rakt fram. Gästflygeln i trä till 
höger byggdes till året därpå. 
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Utöver bostadshuset byggde paret också en rökbastu utav timmer som fälldes på platsen. Också i deras sommarhus återkommer Aaltos möbler och ljusarmaturer. Loftet i vardagsrummet fungerade som 
arbetsrum.
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Muren öppnar sig mot söder och väster och släpper in sjöutsikten. Innergårdens fasader. Medurs ovanifrån: beväxt spaljé åt söder, vardagsrummets fönster i öster, Aaltos personliga 
utgång direkt från sovrummet i norr och sjöutsikten åt väster.
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LAKEUDEN RISTI-KYRKAN

Lakeuden Risti-kyrkan

Kyrkan placeras nedanför en konstgjord, gräsbevuxen sluttning. Här är kyrkans årliga utomhusfestival tänkt att 
hållas och undertill byggs ett auditorium. Till höger syns församlingens lokaler som byggs till 1965.

Seinäjokis medborgarcenter (1951-1988) 

Under femtiotalet vinner Aalto först tävlingen om att gestalta Seinäjokis nya kyrka och senare 
dess kommunhus. I och med detta får han möjligheten att gestalta stadens medborgarcentrum 
och ta ett samlat grepp kring dess stadsbyggnad. Kyrkan stod färdig 1960 och det sista som 
färdigställs 1988, tolv år efter Alvars död, är torgets stenläggning. Medborgarcentret innehåller 
bland annat:

Lakeuden Risti-kyrkan (1951-1960) 

Seinäjoki kommunhus (1958-1962)

Seinäjoki bibliotek (1958-1965)

Seinäjoki stadsteater (1968-1987)

Lakeuden Risti-kyrkan

Även golvet inne i kyrkan sluttar ner mot altaret. Detaljer visar entrén och dopfunten i det marmorklädda koret.
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SEINÄJOKI KOMMUNHUS

Seinäjoki kommunhus Seinäjoki stadsteater

SEINÄJOKI STADSTEATER

Kommunhuset med sin karaktäristiska, av Aalto specialdesignade, kakelfasad. Återkommande från Säynätsalo är 
den gräsbevuxna trappa från vilken kommunhuset kan nås. Aaltos lampor förekommer även här.

Stadsteatern färdigställs efter Alvars död, under ledning av Elissa. Stenläggningen är det sista som slutförs.
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AALTO-BIBLIOTEKET

Aalto-biblioteket Aalto-biblioteket

Den huvudsakliga läsesalen får naturligt ljus från högtsittande fönster, vilket reflekteras in i rummet från den svagt 
kurvade takkonstruktionen. Liksom i så många av sina projekt designar Aalto också möblerna och lamporna.

Bibliotekets fönster skyddas av horisontala respektive vertikala lameller vilket släpper in ljus men hindrar bländning.
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SLUTSATS

Det var otroligt spännande att följa en arkitekt över en så lång tid och via så vitt spännande 
typologier. Det är slående hur bekvämt han rörde sig mellan olika skalor - Aalto var en 
allkonstnär i ordets rätta bemärkelse och tog sig an såväl stadsplaner som möbelfogar med 
lika stor omsorg och nyfikenhet. I och med sitt nära samarbete med Aino respektive Elissa kan 
man dessutom nästan säga att jag fick "tre finska arkitekter till priset av en".

Jag fascineras av hur Aalto återkom till vissa grepp och objekt under hela sin karriär, hur han 
utmanade och omprövade dem i olika kontexter. Designföremål såsom dörrhandtag och 
armaturer dyker upp under hela karriären men han undersöker också vidare arkitektoniska 
grepp, däribland den kringbyggda gården och den solfjäder formade planen.

Efter min resa känner jag mig upplyft av Aaltos användarvänliga men samtidigt storslagna 
arkitektur, och väldigt inspirerad!


