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rkkitehti Elissa Aallon (1922–1994) syntymästä tuli 
marraskuussa kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuotta 
on vietetty kiertonäyttelyn, teemaopastusten ja 
kirjan muodossa. Kyseessä on ensimmäinen Elis-

sa Aallosta kirjoitettu teos.
Säynätsalon kunnantalo on yksi Alvar Aallon (1898–1976) 

merkittävimpiä ja kansainvälisesti tunnetuimpia rakennuk-
sia. Sen valmistumisesta tuli elokuussa 70 vuotta. New York 
Times -lehden kriitikot laativat vuosi sitten listan maailman 
25 merkittävimmästä rakennuksesta, jotka on rakennettu tai 
kunnostettu toisen maailmansodan jälkeen. Kunnantalo si-
joittui listalla neljänneksi.

Tänä vuonna Kunnantalossa on vieraillut jo 5 500 kävijää, 
joista 40 prosenttia on ulkomaalaisia. Suurin osa matkailijois-
ta on kotoisin Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Yhdysvalloista. 

Työhaastatteluun lainakengät jalassa

Elokuussa 1949 Alvar Aallon toimistossa aloitti uusi työnteki-
jä, vastavalmistunut arkkitehti Elsa Kaisa Mäkiniemi. Toimis-
to oli tuolloin pieni ja sijaitsi Munkkiniemessä Riihitiellä Alvar 
Aallon ja tämän edesmenneen puolison arkkitehti Aino Mar-
sio-Aallon (1894–1949) kodin yhteydessä.

Siitä, miten neiti Mäkiniemi tuli aloittaneeksi työt kuului-
san arkkitehdin toimistossa, on monta tarinaa. Hän on itse 
muistellut asiaa näin: ”Olin eräässä arkkitehtitoimistossa töis-
sä, ja sieltä loppui työt. Ajattelin, että yritän Aallon toimis-
toon. Ja minulla oli rendesvous sinne ja minua putsattiin ja 
takit harjattiin ja Margareta sanoi, että kyllä sulla lapsiraukka 
on niin huonot kengät, että lainaa minun. Ja lähdin tähän ta-
paamiseen lainavaatteissa.”

Margaretalla Elissa Aalto tarkoittaa arkkitehti Margareta 
Stigzeliusta, jonka toimistossa hän työskenteli hetken aikaa 
valmistumisensa jälkeen.

Alvar Aalto palkkasi nuoren arkkitehdin töihin. Alkuajat 
toimistossa olivat haastavia, sillä ilmapiiri oli sekava. Aallon 
vaimo ja lähin työtoveri Aino oli kuollut tammikuussa 1949. 
Aalto joi suruunsa eikä pystynyt kunnolla hoitamaan töitään. 
Elissa Aalto on myöhemmin muistellut, ettei Aalto aluksi juu-
ri kiinnittänyt huomiota häneen. Uutena työntekijänä hän sai 
”työtkin ikävimmästä päästä”. Kyseessä olivat erilaiset avusta-
vat tehtävät jälleenrakennuskauden rakentamiseen liittyen.

Alvar Aallon ”Curia” voitti kutsukilpailun

1940- ja 50-luvun vaihteessa toimisto osallistui aktiivisesti 
arkkitehtuurikilpailuihin. Säynätsalon kunta järjesti kutsukil-
pailun kunnantalosta syksyllä 1949. Kilpailuun kutsuttiin Al-
var Aallon ohella kaksi arkkitehtia, Seppo Hytönen ja Veik-
ko Raitinen. Kaikki kolme tunnettiin Säynätsalossa; Hytönen 
ja Raitinen olivat aiemmin suunnitelleet rakennuksia Säynät-
saloon ja Säynätsalon tehtaalle, joka tuolloin oli nimeltään Jo-
han Parviaisen tehtaat. Aalto puolestaan oli laatinut kuntaan 
asemakaavaehdotuksia jo 1940-luvun alussa.

Alvar Aalto -säätiön yliarkkitehti Jonas Malmbergin mu-
kaan Hytösen ja Raitisen kilpailuehdotukset olivat aikakau-
delle tyypillisiä rakennuksia ja tuovat mieleen kansakoulut. 
Aallon kunnantalo oli jotain aivan muuta: ”Jos on käynyt luos-
tarissa Keski-Euroopassa, niin siellä on voinut nähdä vastaa-
vaa. Kunnantalossa on tuttujakin aiheita, kuten atriumpihat. 
Ne olivat Aallolle rakkaita, ja tulivat muotiin seuraavalla vuo-
sikymmenellä rivi- ja pientalorakentamisessa.”

A

 Ikkunanpuitteiden piirtäjästä johtavaksi arkkitehdiksi

Elissa Aalto 100 vuotta
Kun Elissa Aalto aloitti työskentelyn Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa, siellä 
työstettiin Säynätsalon kunnantalon kilpailuehdotusta. Rakennushankkeesta 
tuli hänelle merkittävä sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti.

Alvar ja Elissa Aalto Muurat-
salossa sijaitsevan kesäasun-
tonsa Koetalon (1952–1954) 
patiolla. Pariskunta oli niin 
tyytyväinen Kunnantalon 
muurareiden työnjälkeen, 
että pyysi heidät muurareiksi 
Koetalon työmaalle. 

Kuva Göran Schildt, Christine ja Göran 
Schildtin säätiö / Alvar Aalto -säätiö
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Viehättävänä Malmberg pitää rakennuksessa muun muas-
sa sitä, ettei se varsinaisesti edusta minkään aikakauden ark-
kitehtuuria. Rakennuksessa on toki 1950-luvulle tyypillisiä 
seikkoja, kuten puurakenteiden käyttö lukuisissa rakennus-
osissa ja ikkunoissa, mutta kokonaisuutena se on omaperäi-
nen ja ajaton.

Kilpailuohjelmassa tehtävänä oli suunnitella kolmikerrok-
sinen rakennus, jossa olisi virasto- ja toimistotilojen ja kun-
nanvaltuuston istuntosalin ohella asuntoja, kirjasto, apteekki, 
sauna pankki ja muita liiketiloja. Alvar Aallon ehdotus poik-
keaa tästä: kunnantalo on muilta osin kaksikerroksinen, mut-
ta se osa rakennusta, jossa kunnanvaltuuston sali sijaitsee, on 
kolmikerroksinen. Ratkaisu kertoo tilojen välisestä hierarkias-
ta. Aalto on kuvaillut sitä näin:

”Suhteellisen jyrkälle rinteelle sijoitettu rakennus on yksi- 
ja kaksikerroksisena koottu keskuspihan, pation ympärille. Pi-
ha muodostaa korotetun tason, joka saatiin aikaan kääntä-
mällä perustakaivauksien maaylijäämä suoraan tätä pihako-
rotusta palvelemaan.”

Alvar Aalto voitti kilpailun ehdotuksellaan ”Curia”. 

Ensin vihittiin kunnantalo 
ja sitten Aallon pariskunta

Säynätsalon kunnantalo on yksi niistä Alvar Aallon toimiston 
rakennuksista, jotka yhdistetään Elissa Aaltoon, aikaisemmal-
ta nimeltään Elsa Mäkiniemeen. Siitä, mikä hänen roolinsa 
kunnantalon kilpailun suunnittelussa on ollut, on jälkeenpäin 
vaikea tietää, toteaa Malmberg.

”Kunnantalon suunnittelukilpailu oli toimistolle tärkeä. 
Millaisen roolin vastavalmistunut arkkitehti, joka oli juuri 
aloittanut työnsä toimistossa, mahtoikaan saada”, Malmberg 
pohtii.

Kokouspöytäkirjojen mukaan Kunnantalon suunnitteluun 
Alvar Aallon ohella osallistui ainakin arkkitehti Keijo Ström, 
joka oli jo kokenut suunnittelija. Sisustussuunnittelusta vas-
tasi Aaltojen luottosisustaja Artekin sisustusarkkitehti Maija 
Heikinheimo, joka aikakalaiskertomusten mukaan palvoi Al-
var Aaltoa. Heikinheimo kaavaili Elsalle pientä roolia Säynät-
salon suunnittelussa: ”Neiti Mäkiniemi piirtää ikkunanpuit-
teet.”

Säynätsalon kunnantalo rakentuu atriumpihan, pation, ympärille. Ruohoportaiksi kutsuttujen maaportaiden oikealla 
puolella on kirjastosiipi ja vasemmalla asunto- ja majoitustiloja. Toimistotilat sijaitsevat pitkässä siivessä, jonka pääs-
sä on kunnanhallituksen kokoushuone. Valtuustosali sijaitsee leveän tornimaisen osan kolmannessa kerroksessa. 
Pääsisäänkäynti on pääportaiden kohdalla vasemmalla. 

Alvar Aalto -säätiö
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Toisin kuitenkin kävi. Hänestä tuli kunnantalon johtava 
arkkitehti, joka valvoi rakennustöiden sujumista paikan pääl-
lä ja piti yhteyttä insinööreihin, kunnan edustajiin ja viran-
omaisiin. Elissa Aalto muisteli myöhemmin kunnantalon ra-
kentamista Kotilieden haastattelussa vuonna 1990: ”Jouduin 
asumaan Säynätsalossa, kun kunnantaloa muurattiin. Jos yri-
tin lähteä kauniina kesäpäivänä uimaan, muurarit sanoivat, 
ettei se sovi, koska työt keskeytyvät. Tiililimitysten kanssa oli 
oltava tarkka.”

Malmberg kertoo Elissa Aallon roolin liittyneen nimen-
omaan kunnantalon rakentamiseen, joka ajoittuu vuosiin 
1950–1951. Kunnantalon piirustukset signeerasi Alvar Aalto.

”Aallon toimiston kohteisiin on aina liittynyt suuri joukko 
ihmisiä ja verkostoja. Työskentelytapa oli kollektiivinen. Roo-
leja on myöhemmin vaikea, kenties tarpeetontakin erottaa 
toisistaan.”

Säynätsalon kunnantalon rakentamisen aikaan Elsa ja Al-
var ihastuivat toisiinsa. Suhde syveni, ja keväällä 1951 he teki-
vät muilta salassa matkan Italiaan. Elsa matkusti yksin junalla 
ja Alvar tuli lentokoneella perässä. Kunnantalo valmistui jou-
lukuussa 1951 ja se vihittiin käyttöön kesällä 1952. Elsa ja Al-
var menivät naimisiin vuonna 1952, minkä jälkeen Elsasta tu-
li Elissa Aalto.

Seuraavana vuonna Alvar Aalto kirjoitti Säynätsalon kun-
nantalosta esittelyn Arkkitehti-lehteen. Siinä hän kertoi, et-
tä ”Rakennuksesta on arkkitehtitoimistossa lähinnä vastan-
nut arkkitehti Elsa Mäkiniemi, joka myös on hoitanut työnval-
vonnan.”

”Alvar on varmaan ollut niin rakastunut, että hän on unoh-
tanut kaikki muut”, Malmberg naurahtaa.

Kiitoskirje muurareille

Säynätsalon kunnantalossa toteutuvat Aallon arkkitehtuuril-
le olennaiset seikat, kuten inhimillinen mittakaava, erilaisten 
materiaalien yhteensovittaminen ja maiseman huomioonot-
taminen. Kunnantalon rakentaminen oli pienelle, kolmesta 
saaresta, Säynätsalosta, Lehtisaaresta ja Muuratsalosta koos-
tuvalle kolmentuhannen asukkaan Säynätsalolle suuri pon-
nistus.

Säynätsalon kunnantalon rakentaminen aloitettiin touko-
kuussa 1950. Urakoitsijana toimi Laatubetooni Oy, rakenne-
suunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Magnus Malmberg 
Oy ja lvi-suunnittelusta Ekono Oy. Kantavina rakenteina käy-
tettiin tiiltä ja betonia. Tiilet, joista kunnantalo muurattiin, 
tehtiin Kärkölässä Lappilan tiilitehtaalla. Julkisivujen ohella 
tiiltä käytettiin myös sisätiloissa, kuten seinissä, lattioissa ja 
portaikossa.

Kunnantalo rakennettiin edullisesta materiaalista, punatii-
lestä, ja rakennustyömaalle palkattiin paikalliset muurarit Ai-
mo Renlund, Toivo Nykänen, Paavo Asplund, Väinö Puo-
lanen, Sakari Sundvall ja Yrjö Marjamäki. Hupaisaa on, et-
tä Alvar Aallon ehdotusta kiivaimpien joukossa vastustanut 
Renlund toimi myöhemmin Kunnantalon työmaalla pää-
muurarina.

”SKDL, johon Renlud kuului, vastusti rakentamista. Se oli 
kommunistien mukaan liian kallis ja miellettiin porvarien 
hankkeeksi, sillä tehtaanjohtaja Brommels ajoi hanketta. Mut-
ta Aimo sai siitä työpaikan itselleen”, Säynätsalon eläkkeellä 
oleva palopäällikkö Mauri Toikkanen kertoo.

Minnamaria Koskela
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Toikkanen oli nuorena Renlundin ja muiden kunnantalon 
muurareiden apulaisena HAKA-talojen työmailla.

Alvar Aaltoa viehätti elävä ja patinoinut tiilipinta, joten 
muurauksessa ei käytetty pelkkää priimaa. Kunnantalon ra-
kentamisen aikaan hänen toimistossaan työskenteli arkkiteh-
ti Annikki Hyötyniemi-Hirvelä, joka oli Elissa Aallon kurssi-
toveri Polyteknillisestä korkeakoulusta. Hyötyniemi-Hirvelä 
on kertonut Alvar Aallon perustelleen Kunnantalon tiilivalin-
toja siten, että niiden piti olla kuin ihmisten, sopia yhteen eri-
laisuuksista huolimatta. Erilaisten tiilten ohella rakennukses-
sa on käytetty erilaisia tiililimityksiä.

”Varhaisimpana Suomeen saapui tiettävästi munkkilimi-
tys, jota käytettiin myös Kunnantalon kirjasto- ja asuntosiivis-
sä. Valtuustotorni sen sijaan muurattiin !aamilaisella – tai toi-
sinaan vendiläiseksi kutsutulla – limityksellä. Kunnantalon tii-
lipintojen robusti ilme on tarkkaan harkittu, ja tiililimitysten 
variointi lienee tietoinen viittaus rakennushistoriaan, Malm-
berg kertoo.

Alvar Aalto oli lopputulokseen niin tyytyväinen, että ra-
kennuksen valmistuttua hän kirjoitti muurareille kiitoskir-
jeen. ”Minun on sanottava, että olen erittäin tyytyväinen nii-
hin työtuloksiin, joihin yhteistyömme on vienyt, ja että sen 
kautta on saatu esimerkillinen tapaus aikaan Suomen tiilikult-
tuurin alalla.”

Arkkitehtuurikohde ja 
aktiivinen osa paikallisyhteisöä

Kunnantalo toimi lähes alkuperäisessä käytössä vuoteen 
1993 asti, jolloin Säynätsalosta tuli kuntaliitoksen myötä osa 
Jyväskylää. Sen jälkeen rakennuksen käyttötarve väheni. Ark-
kitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus pi-
hapiireineen suojeltiin rakennussuojelulailla vuonna 1994. 

Kunnantalo peruskorjattiin vuosina 1995–1998 kosteus-
vaurioiden takia. Samalla uusittiin LVIS-tekniikka. Jyväskylän 
kaupungin palvelupiste suljettiin 2016, eikä kaupunki löytä-
nyt toimisto- ja valtuustotiloille sopivaa käyttäjää, joten ra-
kennus jouduttiin osin sulkemaan.

Vuonna 2016 yrittäjä Harri Taskinen vuokrasi Kunnanta-
lolta työhuoneen, ja oman työnsä ohessa esitteli rakennus-
ta satunnaisille arkkitehtuurimatkailijoille. Vähitellen toimin-
ta vakiintui, ja Taskinen vuokrasi suurimman osan rakennuk-
sesta kulttuurimatkailukäyttöön.

Vuonna 2018 Kunnantalon ykköskerrokseen valtuustosa-
lisiiven alapuolella olevaan liiketilaan rakennettiin kahvila ja 
pieni leipomo. Peruskorjauksen ja muutostöiden suunnitte-
lusta vastasi Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu ja rakentami-
sesta jyväskyläläinen Rakennusliike Pekka Hämäläinen. Kos-
ka kyseessä on suojelukohde, tuli muutokset hyväksyttää Al-
var Aalto -säätiöllä ja Museovirastolla.

Liiketilan betonilattioissa oli mikrobikasvustoja, joten lat-
tiat piti purkaa pois ja tilalle valaa uudet. Uuden mosaiikki-
betonilattian tuli olla sekä runko- että sideaineeltaan alkupe-
räistä vastaava.

”Tavoitteena oli saada aikaan sama ilme. Yleensä kun uu-
sitaan jotain, niin halutaan, että se näkyy lopputuloksessa. 
Koska kyseessä on suojelukohde, suunnittelijat, säätiö ja ra-
kentajat näkivät vaivaa, jotta lopputulos olisi sellainen, ettei 
muutoksia huomaa”, Tilapalvelujen suunnittelupäällikkö Kai-
sa Jokinen kertoo.

Säynätsalon kunnantalon 
keskellä on atriumpiha, 
jota kiertää toimisto-
käytävä. Suihkulähteen 
vieressä on Väinö Aalto-
sen Tanssijatar-patsas. 
Julkisivua ja pihaa hallitsee 
linnamainen valtuusto-
torni, jonka kolmannessa 
kerroksessa on kunnan-
talon tärkein tila, 
valtuustosali. 
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Alfred Kordelinin säätiön Jyväskylän rahasto 
on tukenut kirjoittajan työskentelyä.

Arkkitehti Elissa Aalto 1922–1994

– syntyi Kemissä 1922
– opiskeli arkkitehtuuria Polyteknillisessä korkeakoulussa Helsingissä 1942–1949
– Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co:n osakas vuodesta 1958
– oli mukana Aallon toimiston rakennushankkeissa, joten itsenäinen tuotanto jäi vähäiseksi:
SOS-lapsikylä Espoon Laajalahteen (1964–1965), yksityiskoti Villa Hauta-aho Seinäjoella (1982), 
omakotitaloja ja kesähuviloita
– suunnitteli myös sisustuksia ja painokankaita
– Alvar Aallon kuoleman jälkeen toimi toimiston toimitusjohtaja 1976–1994
– merkittävä rooli Alvar Aallon rakennusperinnön vaalijana

Leipomotilan suunnittelu oli Jokisen mukaan erityisen 
mielenkiintoista. ”Tavallisestihan lähdetään liikkeelle siitä, 
minkälainen uuni leipomoon tarvitaan. Suojelukohteessa 
asiaa piti lähestyä toisinpäin: minkälainen ilmanvaihto kysei-
seen tilaan voidaan järjestää”, hän valottaa.

Taskinen on erityisen iloinen siitä, että säynätsalolaiset 
ovat ottaneet Kunnantalon ja sen kahvilan omakseen. Kun-
nantalossa järjestetään tapahtumia, kuten taidenäyttelyitä, 
kirjailijavierailuja ja konsertteja.

”Kun matkailijat tulevat, he näkevät, ettei Kunnantalo ole 
pelkkä arkkitehtuurinähtävyys, vaan toimiva osa paikallisyh-
teisöä.”

Arvorakennuksesta 
pidetään hyvää huolta

Kunnantalossa tehdään vuosittain huolto- ja kunnossapito-
korjauksia. Niistä vastaa Rakennusliike Pekka Hämäläinen. 
Korjausten suunnittelussa hyödynnetään Malmbergin laati-
maa rakennushistoriallista selvitystä.

”Tämä on erilaista kuin tavallinen kunnossapito. Pääsee 
miettimään sitä, että miten korjaukset voidaan toteuttaa niin, 
että vanhat materiaalit ja työmenetelmät otetaan huomioon”, 
työnjohtaja Villeveikko Hämäläinen kertoo.

”Pari vuotta sitten teimme korjaustarveselvityksen kun-
nantalosta. Sen teki edesmennyt työnjohtajamme Pekka 
Santanen. Hän oli erittäin perehtynyt Alvar Aallon kohteisiin.”

Tänä syksynä Kunnantalossa korjataan asuntosiiven sokke-
lia, tehdään huoltomaalauksia ja muita pienempiä kunnossa-
pitotöitä.

Elsa Mäkiniemen tehtäväksi kaavailtiin alun perin Kun-
nantalon ikkunanpuitteiden piirtämistä. Rakennushankkeen 
edistyessä hän osoitti kykynsä toimia projektin vetäjänä. 
Myöhemmin Elissa Aalto toimi johtavana arkkitehtina Aallon 
toimiston monissa merkittävissä hankkeissa, kuten Maison 
Louis Carré (Ranska), Villa Schildt (Skeppet) Tammisaari, Aal-
borgin taidemuseo (Tanska), Rovaniemen teatteri ja Pohjolan 
talo (Reykjavik).

Erityisen paljon johtamistaitoja tarvittiin Alvar Aallon kuo-
leman jälkeen, jolloin Elissa otti vastuulleen toimitusjohtajan 
tehtävät ja saattoi loppuun toimiston keskeneräiset raken-
nushankkeet. Alvarin kuoltua Elissa vietti lomiaan pariskun-
nan kesäpaikassa Muuratsalossa, joten hänen suhteensa Säy-
nätsaloon oli loppuun asti läheinen.

Minnamaria Koskela

Pinja Eerola, Alvar Aalto -säätiö

Alvar Aallon toimisto Maija Heikinheimon johdolla 
suunnitteli myös kunnantalon huonekalut ja valaisimet. 
Kuvassa valtuustosali, jonka tunnelma on epäsuoran 
valaistuksen ansiosta lähes sakraali. 
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Kunnantalot – katoava rakennustyyppi?
Vuosikymmenet 1950-luvulta 1980-luvulle olivat kunnantalojen 
rakentamisen aikaa. 1950-luvulla uusia kunnantaloja rakennettiin 
sodassa tuhoutuneiden tilalle sekä paikkakunnille, jossa ei vielä 
ollut kunnantaloa, kuten Säynätsaloon. 1960- ja 70-luvulla kuntien 
tehtävät lisääntyivät hyvinvointivaltion rakentamisen myötä, mikä 
näkyi kunnantalojen lukumäärän nousuna. 1990-luvulta lähtien 
uusien kunnantalojen määrä on vähentynyt huomattavasti. Onko 
kunnantalo katoamassa oleva rakennustyyppi?

”Kyllä ja ei. Voisi ehkä ajatellakin, että kunnantalo semmoisenaan on 
katoava. Kunnanvirastoissa lähdetään nykyisin enemmän liikkeelle 
asiakaspalvelun ja saavutettavuuden kautta. Kunnanhallitus ja kun-
nanvaltuusto kokoontuvat jossain siihen soveltuvassa tilassa”, pohtii 
Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi. Meneillään on selkeä 
muutos kuntien hallinnollisten tiloja käyttöön liittyen: ”Pienemmissä 
kaupungeissa kunnantalot rupeavat muistuttamaan monitoimitilo-
ja, isommissa lähdetään asiakaspalvelu edellä ja hallintoa hajaute-
taan. Nykyään kunnat mieltävät tarvittavat toimistotilat tavallisiksi 
toimistotiloiksi, ja näitä on tarjolla paljon vuokralle.”

Valtuustosalin erikoisuutena 
on avoimeksi jätetty katto-
rakenne. Kattoa koristavat 
puiset kattotuolit, joita Alvar 
Aalto nimitti perhosiksi.

Maija Holma, Alvar Aalti -säätiö

Sisätiloissa on yhdistetty taitavasti eri 
materiaaleja, kuten punatiiltä ja puuta.

Eino Mäkinen, Alvar Aalto -säätiö

Säynätsalon kunnantalo 1949–1952. Kyseessä on 
kokonaistaideteos, jonka piha ruohoportaineen 
on olennainen osa kokonaisuutta.

Minnamaria Koskela


