
51RIA 3/2022

uomen ensimmäisenä itsenäisenä arkkitehtina työs-
kennelleen ja oman arkkitehtitoimiston perustaneen 
naisen Wivi Lönnin (1872–1966) syntymästä tulee tä-
nä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Lönnin ura kesti pit-

kään, 1890-luvun lopulta 1950-luvulle. Hän oli tavattoman 
tuottelias, suunnitteli valtavan määrän sekä julkisia raken-
nuksia, teollisuuskohteita että asuinrakennuksia. Lönnillä it-
sellään ei ole ollut ammatillisia esikuvia, tai ainakaan hän ei 
ole heitä nimeltä maininnut, sen sijaan hän on itse toiminut 
esikuvana lukuisille arkkitehtinaisille.

Kansainvälisestikin katsottuna merkittävän uran tehneen 
Lönnin juhlavuotta on vietetty monin tavoin. Arkkitehtuuri-

museossa on parhaillaan esillä näyttely, johon liittyy näyttely-
julkaisu, ensimmäinen arkkitehtuurimonogra!a Wivi Lönnis-
tä. Sen viidestä kirjoittajasta kahta, Arkkitehtuurimuseon vs. 
tutkimus- ja tietopalvelupäällikkö Petteri Kummalaa ja Pir-
kanmaan maakuntamuseon rakennustutkija Anna-Leena 
Lehtoa on haastateltu tätä artikkelia varten.

Myös rialaiset ovat osallistuneet juhlavuoden tapahtu-
miin. Osa jo viisi vuotta sitten, kun Wivi Lönn -seura perustet-
tiin Jyväskylässä yliarkkitehti Pentti Poutun aloitteesta. Seu-
ra järjesti Wivi Lönn -seminaarin Keski-Suomen museossa Jy-
väskylässä kesällä.

S

Wivi Lönn työpöytänsä ääressä vuonna 1915. Hänen suunnittelunsa on kestänyt hienosti aikaa ja sillä on edelleen 
merkittävä rooli Helsingin, Tampereen, Tallinnan ja Jyväskylän kaupunkikuvassa. 

Wivi Lönn 150 vuotta
”Jos plaani ei toimi, niin eivät toimi julkisivutkaan”

Wivi Lönnille arkkitehtuuri ja rakentaminen oli enemmän kuin 
ammatti, se oli elämäntapa. Taiteellisesti ja matemaattisesti 
lahjakas arkkitehti nautti ongelmanratkaisusta.

Kuva Ville Lönn, Keski-Suomen museo, kehys iStockphoto
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Tampereen paloasema on yksi suomalaisen jugend-arkkitehtuurin helmistä. Toisella puolen katua näkyy Tampereen Kauppaoppilaitos (musta-
kattoinen tiilirakennus hotelli Tammerin vieressä), jonka laatikkomainen korotus toteutettiin 1950-luvulla. 

Aukusti Heinonen, 2021

Wivi Lönn kiinnitti erityisesti huomiota portaikkoihin, 
niiden kauneuteen ja valoisuuteen.

Tampereen Paloaseman 
kilpailuehdotus “Tähti”, 
1. krs pohjapiirustus.

Aukusti Heinonen, 2021
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”Naikaa se tyttö pois kilpailemasta!”

Wivi (Olivia Mathilda) Lönn oli jo nuorena matemaattisesti 
lahjakas ja hyvä piirtämään. Ennen arkkitehdiksi valmistumis-
taan hän opiskeli rakennusmestariksi Tampereen teollisuus-
koulun huoneenrakennusosastolla. Lönn jatkoi opintojaan 
ja valmistui arkkitehdiksi Helsingin Polyteknillisestä oppilai-
toksesta viidentenä naisena Suomessa. Ensimmäinen oli Sig-
ne Hornborg, tiettävästi ensimmäinen arkkitehtinainen ko-
ko Euroopassa. 

Muiden muassa Herman Gesellius, Armas Lindgren ja 
Eliel Saarinen olivat Lönnin opiskelutovereita. Arkkitehdin 
uransa Lönn aloitti työskentelemällä kahden entisen opetta-
jansa Gustaf Nyströmin ja Onni Tarjanteen toimistoissa. En-
simmäinen merkittävä oma toimeksianto oli Tampereen suo-
malainen tyttökoulu, nykyinen Pyynikin koulu, joka valmistui 
vuonna 1902. Sen tuoman menestyksen myötä Lönn sai uu-
sia suunnittelutehtäviä ja rohkeni perustaa oman arkkitehti-
toimiston.

Osan suunnittelutehtävistään hän sai kilpailuvoittojen 
kautta ja osan suorina toimeksiantoina. Lönn menestyi ark-
kitehtuurikilpailuissa hyvin. Jopa niin hyvin, että se aiheutti 
kilpailijoissa katkeruutta. Tähän liittyy aikakauden henkeä hy-
vin kuvaava anekdootti ”Naikaa se tyttö pois kilpailemasta!”

Välttämättömyyksistä hyveitä

Wivi Lönn tunnetaan esteettisesti korkealaatuisesta arkkiteh-
tuuristaan. On kiinnostavaa, miten hyvin hän onnistui raken-
nuksissaan yhdistämään kauneuden ja käytännöllisyyden. 
Hän pyrki estetiikassaan hillittyyn eleganssiin käyttäen koris-
teaiheita, kuten reliefejä harkiten.

Lönn lähti suunnittelussa aina liikkeelle sisätiloista ja poh-
jakaavoista ja vasta sitten ryhtyi miettimään fasadeja. ”Lönn 
on sanonut, että jos plaani ei toimi, niin eivät toimi julkisivut-
kaan. Sisätilojen hyvä organisointi on ollut hänelle tärkeää, 
samoin tilasta toiseen liikkuminen”, Petteri Kummala toteaa.

Kummalan mukaan Lönn osasi tehdä välttämättömyyksis-
tä hyveitä: ”Hän osasi briljantisti käyttää hyväkseen reunaeh-
toja, kuten tontin luontaisia korkeuseroja tai omituisen muo-
toista tonttia. Tampereen suomalainen tyttökoulu (1902) ja 
Tampereen pääpaloasema (1908) ovat tästä hyviä esimerk-
kejä.”

Tyttökoulun tontin aiheuttamat haasteet Lönn ratkaisi si-
ten, että hän sijoitti sisäänkäynnin kellarikerrokseen pihan 
puolelle. Ulkovaatteet jätettiin sinne, eikä niitä viety ylem-
piin luokkahuonekerroksiin käytävien varrella oleviin naula-
koihin, kuten yleensä. Tällä oli merkitystä koulujen hygienian 

ja sisäilman kannalta.
Kummala kertoo, että Lönn oli pääpaloaseman arkkiteh-

tuurikilpailuun osallistuneista suunnittelijoista ainoa, joka ta-
jusi, että kiilamaiselle tontille sijoittuvan paloaseman päähal-
li kannattaa suunnitella pohjamuodoltaan kaarevaksi. Tontin 
etuosa saatiin näin rajattua hyvin toimivaksi piha-alueeksi.

Wivi Lönn oli kiinnostunut rakennustekniikasta ja teknisis-
tä innovaatioista. Esimerkkinä on Tampereen paloasema, jon-
ka kalustohallin Lönn suunnitteli betonirakenteiseksi. Pilari-
ton, avara halli oli käytännöllinen ja mahdollisti 1920-luvulla 
joustavan siirtymisen hevosvaunuista ajoneuvoihin.

Työ oli Wivi Lönnille intohimo. Hän työskenteli nopeasti ei-
kä juuri laatinut luonnoksia. Tampereella sijaitsevan Aleksan-
terin kansakoulun, nykyisen Aleksanterin koulun suunnitte-
lua hän on muistellut näin:

”Minä esimerkiksi sen kansakoulupiirustuksen tein yhte-
nä päivänä oikeastaan. Koko idea ja kaikki tyynni, minä olin 
ajatellut sen. Ettei siinä ollut kuin vähän korjattavaa. Ja sitten 
en minä sinä päivänä yhtään syönyt enkä liikkunut missään.”

Yhteistyö Armas Lindgrenin kanssa

Kaksi merkittävää rakennusta Wivi Lönn suunnitteli yhdessä 
arkkitehti Armas Lindgrenin kanssa. Ensimmäinen niistä oli 
Helsingin osakuntatalo, nykyinen Uusi ylioppilastalo, jonka 
suunnittelukilpailuun Lindgren kutsuttiin vuonna 1907. Lind-
gren pyysi mukaan kurssitoverinsa ja ystävänsä Wivi Lönnin. 
Rakennus, jonka tilaohjelma oli vaativa, piti sovittaa kolmion-
muotoiselle tontille aivan Helsingin ydinkeskustaan. Tehtävä 
sopi toisiaan täydentävälle työparille hyvin: Lönn oli mesta-
rillinen tilaratkaisujen ja rakenteiden suunnittelussa, Lindgre-
nin vahvuutena olivat yksityiskohdat ja koristeaiheet.

Lönn ja Lindgren suunnittelivat yhdessä myös toisen mer-
kittävän kohteen, Tallinnan Estonia-teatterin. Työpari sai 
suunnittelutehtävän kilpailuvoiton kautta. Teatterin suunnit-
telu kiehtoi Wivi Lönniä erityisesti, koska siihen liittyi paljon 
tekniikkaa, rakennustekniikan ohella myös näyttämötekniik-
kaa. Lönn teki isojen betoniholvien ja kattorakenteiden lu-
juuslaskennat yhdessä insinööri Paavo Kyreniuksen kans-
sa. Valmistuessaan vuonna 1913 teatteri oli Tallinnan suurin 
rakennus.

Yksilöllisiä asuintaloja

Julkisten rakennusten ohella hän suunnitteli myös asuinra-
kennuksia, yli 50. Anna-Leena Lehdon mukaan Lönnin asun-
tosuunnittelussa korostuu käytännöllisyys ja kauneus. ”Hä-
nen vahvuutensa oli rakenne- ja pohjakaavasuunnittelussa, 

“Minä esimerkiksi sen kansakoulupiirustuksen tein yhtenä päivänä oikeastaan.”

Lönn onnistui rakennuksissaan yhdistämään kauneuden ja käytännöllisyyden. 



54 RIA 3/2022

Teksti: Minnamaria Koskela
Kuvat: Arkkitehtuurimuseo ja Keski-Suomen museo

ja hän lähti liikkeelle niistä sekä asiakkaan toiveista. Se ei vä-
hennä sitä tosiasiaa, että hän oli myös esteettisesti lahjakas ja 
suunnitteli tasapainoisia ja kauniita julkisivuja.”

Lehdon mukaan jokainen Lönnin talo on yksilöllisesti 
suunniteltu. ”Niissä on yhdistäviä piirteitä, mutta näkee, et-
tä jokainen on räätälöity käyttäjän tarpeisiin. Suurten edus-
tuksellisten kaupunkihuviloiden ohella Lönn osasi taitavas-
ti suunnitella myös hieman pienempiä esikaupunkihuviloita, 
kuten Jyväskylän Seminaarinmäen ja Älylän asuinrakennuk-
set.”

Esimerkkinä hän mainitsee Karpion huvilan, joka valmis-
tui vuonna 1915. Lehdon mukaan rakennuksen tilaohjelma 
ja pohjakaava ovat käytännölliset ja selkeät. ”Onhan siinä to-
ki aikakaudelle tyypillisiä asioita, kuten palvelijanhuoneet ja 
palvelijoiden käytössä ollut keittiönportaikko, mutta tarjoilu-
väliköt ja muut tilaa yhdistävät tai erottavat väliköt on jätet-
ty pois. Kulku huoneisiin on eteisen kautta, ja wc ja kylpyhuo-
ne on yhdistetty samaksi tilaksi. Sitä voisi sanoa jopa nykyai-
kaiseksi.”

Muutoksia ja jatkuvuutta

Osa Wivi Lönnin suunnittelemista rakennuksista on säilynyt 
hyvin ja on edelleen alkuperäisessä käytössään, kuten Tam-
pereen pääpaloasema, Uusi ylioppilastalo ja monet koulut. 
Joitain rakennuksia on muutettu, kuten Tampereen pääpa-
loasemaa, jota korotettiin jo vuonna 1921, jolloin hevosve-
toisista vaunuista siirryttiin paloautojen käyttöön. Tuolloinen 
Tampereen kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer suunnit-
teli korotuksen, joka toteutettiin Lönnin tyyliä kunnioittaen.

Vuonna 1912 valmistunut Tampereen Kauppaoppilaitos 
oli yksi Lönnin lempitöistä. Kummalan mukaan lähellä palo-
asemaa sijaitseva Kauppaoppilaitos muodosti selkeän parin 
Paloaseman kanssa. Siinä oli hieno vihreästä tiilestä rakennet-
tu mansardikatto ja rakennukset muodostivat selkeän akse-
lin, Lönnin portin. Strömmer suunnitteli rakennuksen laajen-
nuksen, joka toteutettiin vuosina 1950–1951.

”Korotuksen jälkeen kattolinjojen välinen yhteys katkesi. 
Wivi Lönn oli tästä katkera, sillä hänellä oli jo olemassa luon-
nospiirrokset laajennusta varten, ja hän olisi ollut käytettävis-
sä suunnittelutehtävään. Monesti on tahdosta kiinni, miten 
muutokset toteutetaan”, Kummala pohtii.

Wivi Lönnin Jyväskylään suunnitteleman Puistokoulun laa-
jennus ja uudisosa Päivärinteen päiväkoti on hyvä esimerkki 
2010-luvulla onnistuneesti toteutetusta muutoksesta. Tehtä-
västä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, ja sen voitti Arkkiteh-
titoimisto Sari Nieminen.

Tallinnassa suunnitellaan parhaillaan Estonia-teatterin laa-
jennusta. Kummalan mukaan suunnitelmat näyttävät ha-
vainnekuvien perusteella tylyiltä. Muutosten pelätään hei-
kentävän rakennuksen taiteellista arvoa merkittävästi. Toivoa 
sopii, että nykyisiä suunnitelmia ei toteuteta, vaan laaditaan 
uudet, jotka kunnioittavat paremmin teatterin alkuperäistä 
arkkitehtuuria.

Wivi Lönnin suunnittelu on kestänyt hienosti aikaa ja sillä 
on edelleen merkittävä rooli Helsingin, Tampereen, Tallinnan 
ja Jyväskylän kaupunkikuvassa.

Lönn suunnitteli myös paljon asuinrakennuksia. 
Kuvassa Karpion talo Jyväskylässä. Koristeellisuutta 
julkisivuun tuovat monenmuotoiset ikkunat, katon 
hieno kaareva muoto sisäänkäynnin kohdalla sekä 
vaalean rappauksen yhdistäminen vaaleansiniseen 
laudoitukseen. 

Aukusti Heinonen, 2021

Wivi Lönnin ensimmäinen merkittävä 
oma toimeksianto oli Tampereen suo-
malainen tyttökoulu, nykyinen Pyynikin 
koulu, joka valmistui vuonna 1902. 
Kuvassa liikuntasali, jonka elegantit, 
puiset kattorakenteet Lönn suunnitteli 
sekä laski niiden kantavuuden.

Aukusti Heinonen, 2021
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Wivi Lönn 1872–1966

– Olivia Mathilda (Wivi) Lönn syntyi Tampereella 1872
– rakennusmestari, Tampereen teollisuuskoulu 1892–1893
– arkkitehti, Helsingin Polyteknillinen opisto 1896
– asui ja työskenteli kolmessa kaupungissa: Tampereella, 
   Jyväskylässä ja Helsingissä
– suomalaisen kouluarkkitehtuurin uudistaja
– Suomen naisarkkitehtien yhdistys Architecta perustettiin 
   vuonna 1942 Lönnin 70-vuotispäivänä
– myönnettiin professorin arvonimi 1959
– lahjoitti noin 100 suunnitelmaa käsittävän piirustus-
   kokoelmansa Arkkitehtuurimuseolle

Viitetiedot:
Wivi Lönn 1872–1966 Arkkitehti, 143 sivua, Arkkitehtuurimuseo ja Parvs, 2022.
Eläköön Wivi Lönn! 29.4.2022–8.1.2023, Arkkitehtuurimuseo, Kasarmikatu 24, Helsinki.

Tampereen Kauppaoppilaitos 1911–1914, julkisivuluonnos. 
Rakennuksessa oli alunperin hieno vihreästä tiilestä rakennettu 
mansardikatto. Se ja paloasema muodostivat kattomuotojensa 
ja -värityksensä osalta harmonisen parin, “Lönnin portin”.

Wivi Lönn tunnetaan 
esteettisesti korkealaatuisesta 
arkkitehtuuristaan. Ohessa 
uutuuskirjan kansi.


