
I somras for jag och mitt 
sällskap, bestående av 
arkitektstudenter och 
byggnadsingenjörer, till vårt 
grannland Finland i syfte att 
närstudera och inspireras av 
den finska arkitekturen från 
olika tidsperioder. Under min 
tid i skolan har stort fokus 
gällande referensprojekt varit 
på inhemsk arkitektur varvat 
med projekt från stora namn. 

Därför ville jag söka mig utåt 
och få inblick i ett av våra 
grannländers arkitektur som 
trots sin geografiska närhet kan 
skilja sig från svensk arkitektur 
och kan ge annat perspektiv.

Denna resa, och kommande 
studieresor, visar på vikten 
av att själv kunna få ta del av 
platsen som projekten ligger i 
och att själv få rikta blicken på 

de detaljer som inte framgår 
av ritningar, publikationer eller 
filmat material. Det har därför 
varit helt otroligt att få åka till 
ett till ytan litet land men sett till 
inom arkitekturen inflytelserikt. 
 

Linh Tran 
Sommar 2022

EN VECKA I FINLAND
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ÅBO 
Turun Sanomat 
Åbo bibliotek 
Åbo begravningsplats 
Ekumeniska konstkapellet 
 
PEMAR 
Paimio Sanatorium 
 
OTNÄS 
Aalto universitet
Dipoli 
 
HELSINGFORS
Oodi 
Tempelplatsens kyrka 
Studio Aalto 
Kiasma 

BESÖKSMÅL 
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Går man från det stora 
salutorget längs med 
Kauppiaskatu är det enkelt att 
missa ett av Finlands första 
funktionalistiska byggnader 
samt ett tidigt, men icke desto 
mindre, verk av en av Nordens 
framstående arkitekt Alvar 
Aalto. Byggnaden ingick inte 
i vår resplan, utan blev en 
bonus när vi väl anlänt Åbo. 
Vi går in och infinner oss i ett 
rum med en glansgrad så hög 
att den hamnar utanför dess 
konventionella skala. 

En lång och smal trappa leder 
oss upp till ett kontor som 
tidigare huserats av Turun 
Sanomat, en av Finlands 
större dagstidningsredaktioner. 
Byggnaden är smal men 
djup och flera våningar 
hög. Byggnaden bestod av 
tidningens redaktionella- och 

tryckeriavdelning, tryckeriet i 
två källarvåningar, butikslokal, 
restaurang och ägarens bostad 
på översta våningen. Husets 
utgörs av betongstomme och 
Åbos första fönsterband. Man 
slungas tillbaks ett decennium 
för ytskikten invändigt är så 
välbevarade. 

Vad vi tar med oss från detta 
projekt är Aaltos förmåga 
att dirigera ljuset. Välvalda 
partier av väggar och tak är 
bemålade i annan kulör för att 
ge sken av ett dramatiskt spel 
mellan ljus och skugga. De 
högblanka ytorna för ljuset långt 
in i rummen och gör att ljuset 
studsar mellan de olika ytorna. 
En väluttänkt trappuppgång på 
en arbetsplats kan vara mer 
än bara en nödvändighet för 
transport.  

Alvar Aalto
1930

TURUN SANOMAT
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Tillbyggnaden till Åbos 
bibliotek står i kontrast till det 
befintliga biblioteket med dess 
stramhet och moderna uttryck. 
Biblioteket har fått expandera 
ut mot korsningen där två 
stora gator möts. Ett enormt 
glasparti upptar större delen 
av den fasad man möter och 
en blygsam entré är inkilad 
i hörnet av två huskroppar. 
Tilläggen har till skillnad från 
det gamla helt och hållet 
släta väggar. Fönstren så 
noggrant inplacerade att en 
handstrykning över väggen inte 
skulle kunna förstå när fönster 
börjar. 

Tillsammans med det befintliga 
biblioteket har det skapats 
en trivsam innergård som ger 
staden ett rum med lugnare 
tempo. Det känns omtänksamt 
att skapa ett så viktigt rum i 

staden inte inuti ett tillägg utan 
som skapas av det.
Inuti det nya biblioteket finns 
rum för varje tänkbara situation 
en besökare kan tänkas 
behöva. Ett lugnt och öppet, 
lugnt och privat och vidare. 

Flera nivåer med atrium och 
öppna etagevåningar ger en 
vertikal kommunikation mellan 
rummen som får mig att tänka 
på Herman Hertzberger. 
Mötet med det gamla är 
omsorgsfullt behandlat, glas 
möter den hundraåriga putsen 
och ger en distans.

ÅBO BIBLIOTEK
JKMM

2007
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I Åbo begravningsplats 
ligger flera kapell väl värda  
att besöka. Ett av de är 
Uppståndelsekapellet. 
Varje steg i upplevelsen är 
omtänksamt dirigerat. Bland 
tallarna stiger man in i ett 
mörkt och tungt kapprum leder 
vidare till det stora och öppna 
huvudrummet. Asymmetrin i 
rummet får ens blick att dras 
söderut mot pelarkorridoren 
som ramas in av naturen, nästa 
steg i denna andliga resa som 
gjorts genom byggnaden. 
För byggnaden är naturen 
väsentlig, kontakten med det 
utanför kryper in i byggnaden. 
Här är varje detalj utförd med 
sån omsorg. Placeringen 
av bänkarna som är snett 
vridna mot fönstret, och även 
ner till de minsta detaljerna 
såsom ventilationshålen är 
uttänkta.  

Att alla inredningsdetaljer 
är formgivna av Bryggman 
ger projektet en helhet som 
känns finstämmig. De svängda 
ljusstakarna som kikar upp till 
vänster om altaret. Predikstolen 
med detaljrik intarsia. Reliefen 
på fasaden som kryper in. 

Och slutligen när man går ut 
möts man av tallarna. 

UPPSTÅNDELSEKAPELLET
Erik Bryggman 

1941
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De olika parallellerna till 
ISCHTYS (gr:fisk) inom 
kristendomen framträder tydligt 
i det ekumeniska konstkapellet. 
Formen och dess kopparklädda 
skinn, limträbalkarna som i det 
varma skenet ger en en känsla 
av att vara inuti magen på en 
fisk. Den enkla och asketiska 
byggnaden består av ett, för 
besökaren, enda rum. I det 
rummet förs besökaren genom 
olika ljusupplevelser. De enda 
ljusinsläppen är i varsin ände 
av byggnaden. Vid varsin 
sida om altaret löper 12 meter 
höga fönster med barrliknande 
relief och släpper in ett 
pulserande ljus genom hela 
byggnaden. När man går framåt 
i byggnaden noteras små 
skiftningar i höjd och bredd, det 
visar sig att ingen limträbåge 
är densamma då fiskmagen 
smalnar av i båda ändarna i 

både horisontellt som vertikalt 
led. Byggnaden visar på en 
respekt för handverket, inom 
både plåtslageri och snickeri. 
Projektets storlek lämnar 
utrymme för de små detaljer 
som kan förbises. Här har varje 
hörn behandlats med omsorg 
och eftertanke. Arkitekten har 
jobbat med tre material enligt 
egen utsago, trä, koppar och 
ljus. 

Att se ljus som ett av materialen 
i sin palett är en metod jag 
inte stött på tidigare, och 
tycker är väldigt poetiskt och 
vördnadsfullt för vad ljuset gör 
för en byggnad. Byggnaden 
visar på den spännande 
relation som ljus och skugga 
kan få, och förmodligen är det 
när man behandlar ljuset på det 
viset. 

EKUMENISKA KAPELLET
Sanaksenaho Ark. 

2005
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Omgärdad av skog och cirka 
tre mil öster om Åbo tornar 
Paimo Sanatorium fram. 
Sjukhuskomplexet skulle föra 
turberkolossjuka patienter bort 
från staden och till den friska 
luften. Över tallarna kunde 
patienterna blicka ut från sina 
utrullade solsängar på den 
stora och långa solterrassen 
högst upp i byggnaden.

Byggnaden och dess funktion 
blir på något sätt en analogi 
för modernismens nästan 
obotliga sökande efter 
rationalitet. Likt en fabrik är 
de olika byggnadskropparnas 
höjder och riktningar nästan 
autonoma, men man kan inte 
annat än fullkomligt övertygas 
av att det måste se ut på just 
det sättet för att fungera. De 
rena vita putsfasaderna med de 
raka fönsterbanden är kliniska.

Väl inne i entrén börjar det 
exteriört mastodontiska 
intrycket klinga av och det blir 
tydligt att detta inte handlar om 
någon plats för motorer och 
rullband. Framför allt är det här 
ljust, luftigt och varmt. 

Den blanka gula färgen, 
trädetaljerna i fönsterkarmar 
och möblemang skapar 
en trevnad trots att miljön 
fortfarande i högsta grad 
är klinisk. Inlevelsen för de 
människor som skulle vårdas 
här är till skillnad från utsidan 
högst övertygande. Även om 
byggnaden i sin form är repetitiv 
med de långa och många 
korridorerna så får omsorgen i 
detaljernas utformning mig att 
tänka på hantverk snarare än 
massproduktion. 

PAIMIO SANATORIUM
Alvar Aalto 

1933
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1948 bestämdes det att 
universitetet skulle flyttas till 
Otnäs, 10km från Helsingfors 
citykärna. Paret Aalto var 
ansvariga för universitetets 
utformningen över 2 
decennium. Här finns flera olika 
huskroppar, där varje ett av 
dem har sig egna karaktär men 
tillsammans håller en röd tråd. 
Materialen och kompositionen 
känns välgenomtänkt.  
 
Auditoriumet med dess distinkta 
solfjäderform som skapar en 
amfiteater som även nu på 
sommaren besöktes. Ovanför 
bänkarna finns en rad fönster 
som ger indirekt ljus in till 
auditoriet som följer den mjuka 
formen. I biblioteket badas 
man i ljus av lanterninerna. 
Byggnaderna och interiören är 
i stort sett bevarade sedan de 
byggdes.  

Det mesta är utformat av 
kontoret Aalto, allt från 
mindre detaljer som handtag, 
armaturer, gatubelysning till 
pelarnas beklädnad. Det ger en 
känsla av sammanhållenhet för 
hela universitetsområdet.  

AALTO-UNIVERSITETET
Alvar & Elissa Aalto 

1959-1975
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Dipoli var studentkåren på Aalto 
universitets huvudbyggnaden 
fram till 1981. Byggnaden är 
beläget en bit ifrån campus, 
vilket har påverkat byggnadens 
användande idag. Arkitekterna 
delade upp huskroppen i 
mindre irregulära delar för att 
det skulle smälta in i naturen. 
Ingen fasad är den andra lik. 
Stenblock insamlade från olika 
delar av landet bygger upp 
sockeln till huset. Spetsiga hörn 
skjuter ut från olika delar och 
får huset karaktären av att vara 
ett kopparbeklätt farkost. 
 
Invändigt kontrasteras det 
spetsiga med mer slätstrukna 
ytor, med släta betongväggar 
och golv. Stora rum med 
enorma spännvidder stora 
skjutpartier och ger en flexibiltet 
i användningen. En stor matsal 
och generösa ytor för studenter 

att mötas ges. 
Dessvärre verkar byggnadens 
initiala syfte som mötesplats 
för studenter inte riktigt komma 
till sin rätta då avståndet till 
resten av universitetet är för 
långt samt att användandet av 
byggnaden är tvetydigt.

 

DIPOLI
Raili & Reima Pietilä

1966
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Det nya biblioteket i Helsingfors 
lämnar besökaren en känsla 
av internationell formgivning. 
Att något så konceptuellt får 
ta plats mitt i staden. Torget 
framför biblioteket som skapas 
av en utkragning av fasaden 
tänker jag mig är som det 
torg som många arkitekter 
fantiserar om. Liv och rörelse, 
verksamheter som flyter ut i det 
offentliga. 

Varje våning har sin egna 
karaktär. Den första våningen 
är intim, mörk, har lågt i tak och 
terrassering som ger många 
hörn och arbetsplatser för den 
som inte kräver stol. Här finns 
även rum med olika verkstäder, 
något som verkar vara väldigt 
populärt hos stora som små. 
Biblioteket är välbesökt, det 
verkar finnas något för alla här 
vare sig det är att bara gå runt 

eller spela trumpet.  

Går man en våning upp i 
den becksvarta trappan når 
man biblioteksvåningen som 
nästan bländar en. Här är högt 
i tak och ljust. Fönster i alla 
väderstreck och taklanterniner 
med mjuka övergångar från 
innertak. Det böljande vita taket 
är som ett fluffigt moln. Det 
lutande golvet ger en möjlighet 
att nå de högt belägna hörnen 
och se över Helsingfors.  

OODI BIBLIOTEK
ALA Ark. 

2018
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En lång gata leder upp till 
vad som ser ut som en låg 
kupol. Kyrkan, beläget i ett 
bostadskvarter, är insprängd i 
berget. En liten glugg i berget 
leder en in. Från den mörka 
reception går man vidare, 
längs med de grovhuggna 
bergsväggar, ut i det stora 
öppna rummet. Blicken vandrar 
längs med bergsväggen, upp 
mot de betongbalkar som 
strålar radiellt och håller upp ett 
undertak med vad som senare 
visar sig vara 24km koppartråd 
som löper runt undertaket av 
kupolen. 

Vattnet som rinner längs med 
väggarna förstärker känslan 
av att man befinner sig i en 
grotta som funnits i tusen år, 
det kontrasterar med den ufo-
liknande kupolen som vid vissa 
vinklar ser ut att sväva.

En kontrast till andra kyrkor 
där altarväggen är den mest 
behandlade, är det här en 
spricka i väggen.  

TEMPELPLATSENS KYRKA
Timo & Tuomo Soumalainen

1969
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Efter utökningen på Aaltos 
kontor byggdes studion i 
närheten av paret Aaltos hem 
och tidigare kontor. Från gatan 
är det en stängd fasad, något 
fönster syns inte till. Även 
denna dörr har det handtag 
som sitter på många av Aaltos 
projekt. 

Kontoret består av fyra delar. 
Huskropparna bildar den första, 
en rund innergård som är 
utformat som en amfiteater.

Matsalen är intim och familjär, 
med dess rödvitrutiga gardiner 
och storlek. Ritsalen är en 
våning upp. Bröstningen på 
den fasad riktad mot gården är 
högre placerad så ingen insyn 
fås från varken gård eller den 
sista delen, Alvars egna kontor 
och mötesrum. Rummet med 
den solfjäderformade väggen 

och som har generöst med ljus. 
Här finns en balkong vars enda 
syfte är att testa prototyper av 
lampor. Det känns som att varje 
vrå är genomritad. 

STUDIO AALTO
Alvar Aalto

1955
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Konstmuséet Kiasma är en 
väldigt skulptural byggnad. 
Direkt möts man av en lång 
ramp som leder en bakom en 
krökt vägg, en mystik byggs 
upp. Byggnadens huskroppar 
består av sammanfogning 
av en avsmalnande cylinder 
och ett rätblock. Arkitekten 
Steven Holl undersöker 
begreppet genomskärning i 
de olika rumsligheterna och 
transportsätten i byggnaden. 

Flera gångbroar och ramper 
kors och tvärs leder en vidare 
i muséet. Vid första anblick 
förstår man inte logiken i 
byggnaden, inte förrän man 
tillåter sig låtas föras framåt. 
För logik har den. Vandringen 
genom byggnaden går genom 
samma rum, och ger en 
möjligheten att se det från ett 
annat perspektiv. 

Upplevelsen av byggnaden 
gör precis det som namnet 
antyder, en genomskärning av 
en byggnad.  

Väl i utställningsrummen tillåts 
konsten få vara huvudnumret. 
De släta väggarna och golv 
med diskreta ljusinsläpp som 
endast den nyfikne hittar ger 
utrymme för konsten.

KIASMA
Steven Holl 
1996-1998
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Ett stort tack till Hawermans stipendiefond som möjliggjort denna 
resa. Jag vill även tacka mitt sällskap bestående av Oskar, 
Anders, Mika, Moa, Gustav och sist och absolut minst (sett till 
storlek, inte betydelse) Uno för en toppenresa. 

TACK!


