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Raahen keskustan uutta asemakaavaa ja siitä laadittua pienoismallia tarkastelemassa kaupunginjohtaja Reinilä, 
pormestari Kölhi sekä kaavaehdotuksen laatijoista arkkitehdit Esko ja Ahti Korhonen, 1964. Kuva: Museovirasto, 
Journalistinen kuva-arkisto JOKA. 
 
 
Kaupunkisuunnittelun uranuurtajia, opettajia ja vaikuttajia 1900-
luvun jälkipuolelta 
 
Kun tarvitaan tietoa kaupungistumisen taustoista ja maankäytön suunnittelusta, kysytään, keitä 
olivat nykyisen yhdyskuntarakenteen keskeisimmät ideologit, kaupunkisuunnittelun opettajat ja 
suunnittelijat. Heidän kaavoitustyöllään on ollut maanlaajuinen, yhä yhdyskuntien 
perusrakenteissa näkyvä vaikutus.  
 
Alla olevat yleisluonnehdinnat 1900-luvun jälkipuolen kymmenestä keskeisestä ja tuotteliaasta 
kaavasuunnittelijasta on kirjoitettu Arkkitehtuurimuseossa. Kunkin suunnittelijan tai hänen 
toimistonsa tärkeimmät kaavatyöt on luetteloitu. Artikkelit perustuvat museon kokoelmiin. Aarne 
Erviä käsittelevän artikkelin kirjoittaja on Juhana Lahti. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
Otto-Iivari Meurman – kaavoittaja ja asemakaavaopin opettaja 
Alvar Aalto teollisuuden ja kaupunkien kaavasuunnittelijana 
Olavi Laisaari, autokaupungin puolestapuhuja 
Aarne Ervi, ahkera kilpailija ja kaupunkisuunnittelija 
Olli Kivinen, kaupunkien kaavoittaja ja yhdyskuntasuunnittelun opettaja 
Ahti Korhonen, yhdyskuntasuunnittelun opettaja 
Erik Kråkström kaavasuunnittelijana 
Pentti Ahola, pääkaupunkiseudun asemakaavoittaja 
Pentti Riihelä, yhdyskuntasuunnittelun tutkija 
Oy Kaupunkisuunnittelu Ab – kaavoituksen konsultti 
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OTTO-IIVARI MEURMAN – KAAVOITTAJA JA ASEMAKAAVAOPIN OPETTAJA 
 

 
Otto-Iivari Meurman.  
Kuva: Arkkitehtuurimuseo. 

 
Suomalaisen kaavoituksen ”grand old man” Otto-Iivari Meurman (1890–1994) on maamme 
ensimmäinen arkkitehti, joka on erikoistunut kaavoitukseen, toiminut alan professorina ja 
oppimateriaalin kirjoittajana. Eri kaavatasojen suunnittelijana hänen uransa kattaa koko maan 
Kemiönsaarelta Tornioon. Meurman tunsi ja hyödynsi kansainvälisiä malleja, mutta hänen 
kaavoituksena lähtökohtana olivat paikalliset olosuhteet. Meurman on modernin kaavoituksen ja 
kaupunkisuunnitteluteorian keskeinen toimija, joka julkaisi yli seitsemänsataa artikkelia 
ammattilehdissä 1915–1985.  
 
Meurman valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1914 ja työskenteli Eliel Saarisen 
arkkitehtitoimistossa Helsingistä suurkaupunkia visioivan Munkkiniemi-Haaga suunnitelman 
parissa ja perehtyi siinä kaavoituksen kansainvälisiin suuntauksiin.  
 

Työurat Helsingissä ja Viipurissa 
 
Meurman osallistui yhdessä arkkitehti Carolus Lindbergin kanssa norjalaisiin kaavoituskilpailuihin 
1916–1917. Hän työskenteli Helsingin kaupungin apulaisasemakaava-arkkitehtina kaupungin 
asemakaava-arkkitehdin Bertel Jungin alaisena ja teki Jungin seuraajan Birger Brunilan kanssa 
Käpylän puutarhakaupunkimaisen työväenasuntoalueen asemakaavaa 1917–1918.  
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Meurman työskenteli Viipurin asemakaava-arkkitehtina 1918–1937. Viipuri oli hänelle käytännön 
kaavoitustyön kohde ja kotikaupunki. Meurman siirtyi Viipurista takaisin Helsinkiin 
Rakennushallituksen toimistoarkkitehdiksi 1937 ja opetustehtäviin Teknilliseen korkeakouluun 
asemakaavaopin ylimääräisen opettajan Harald Andersinin seuraajaksi.  
 
Teknillinen korkeakoulu valitsi Meurmanin asemakaavaopin professorin viran ensimmäiseksi 
haltijaksi 1940 ja hän hoiti professuuria 1959 saakka. Työ oli pioneeriluonteista: lähes kahden 
vuosikymmenen aikana Meurman ohjasi vain nelisenkymmentä kaavoitukseen keskittyvää 
diplomityötä. 
 
Kohti modernia kaupunkisuunnittelua 
 
Meurmanin pääteos Asemakaavaoppi ilmestyi 1947. Se oli ensimmäinen suomalainen modernia 
kaavoitusta ja sen historiaa käsittelevä oppikirja ja siitä tuli yhdyskuntasuunnittelun oppikirja 
useaksi vuosikymmeneksi. Meurman tunsi ja hyödynsi kansainvälisiä malleja Englannista, 
Ruotsista, Saksasta ja Yhdysvalloista. Kaavoituksen suomenkielisen terminologian parissa hän teki 
yhteistyötä mm. maantieteilijä Hannes Tepon kanssa. Keskeisiä käsitteitä olivat hajakeskitys ja 
asumalähiö. Niistä tuli malli toisen maailmansodan jälkeiselle esikaupungistumiskehitykselle ja -
toteutukselle.  
 
Meurmanin kaavoitussuunnittelussa tapahtui muutos suljetusta korttelirakenteesta avoimeen 
modernistiseen korttelirakenteeseen Asemakaavaopin (1947) julkaisemisen jälkeen, nuorempien 
kollegoiden kanssa tehdyn yhteistyön myötä. Meurmanin ja Inkeri Siltavuoren kaavatyö Tapiolan 
itäisen lähiön rakennussuunnitelmamuutosten parissa 1953–1954 oli tärkeä siirtymävaihe.  
 
Meurmanilla oli asemakaavoituksen professorina auktoriteettiasema. Hän toimi esimerkiksi 
useiden kaavoituskilpailujen palkintolautakuntien jäsenenä erityisesti 1940- ja 1950 -lukujen 
vaihteessa, mutta myöhemminkin, kuten Lahden keskusta-alueen kilpailussa 1963–1964. 
Meurman siirtyi 1960 Ouluun opettamaan asemakaavoitusta vastaperustettuun Oulun yliopistoon 
kahdeksi vuodeksi. Meurman oli korkeakoulun perustamiskomitean jäsen ja vaikutti aktiivisesti 
arkkitehtuuriosaston perustamiseen. 
 
Kaavoitus leviää koko maahan 
 
Meurmanin ura kaavasuunnittelijana on vailla vertaa.  Jo ennen toista maailmansotaa hän laati tai 
aloitti asemakaavojen laatimisen kahdessakymmenessä kaupungissa. Sota-aikana 
kaavakaupunkeja tuli kymmenenkunta lisää, kuten Viipuri, jonka yleiskaava on ensimmäinen 
selvästi yleiskaavaksi tarkoitettu työ Meurmanin työluettelossa. Sen Meurman laati yhteistyössä 
ruotsalaisen, sittemmin Tukholman kaupunkisuunnittelupäällikön, Göran Sidenbladhin kanssa. 
Viipurin yleiskaava perustui huolellisiin ennusteisiin ja tutkimuksiin. Viipurin rinnalla toinen 
Meurmanille tärkeä kaupunki oli Riihimäki, jonka kaavoituksen parissa hän työskenteli 1920-
luvulta 1950-luvulle. 
 
Yleiskaavoitus tuli asemakaavoituksen rinnalle keskeiseksi tehtäväksi 1950-luvulta alkaen. Oulun 
yleiskaavasta tuli Asemakaavaopin ohella käytännön oppimateriaali. Yhteistyössä nuorempien 
kollegoiden kanssa toteutetut Kajaanin, Lappeenrannan ja Lauritsalan, Joensuun, Kouvolan ja 
Karhulan yleiskaavat 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla muodostavat tärkeän kokonaisuuden 
käytäntöjen kehittämisessä uuden kaavoitusta ohjaavan lainsäädännön valmisteluvaiheessa.  
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Meurman laati kaikkiaan kymmenkunta yleiskaavaa kaupunkeihin ympäri maata 1960-luvun 
alkuun mennessä, viimeisimpänä Tornion yleiskaavan 1961. Hän jalosti Asemakaavaopin 
periaatteita käytännön kaavoituksessa. Kokemus yhteistyönä tehdyissä yleiskaavatöissä, kuten 
Oulun yleiskaavan laadinnassa arkkitehti Aarne Ervin kanssa, hyödynnettiin tulevan Rakennuslain 
valmistelussa, jossa Meurmanilla oli keskeinen asiantuntijarooli. Erityisesti yleiskaavoissa 
Meurman keskittyi tekstiosuuksien kirjoittamiseen ja yhteistyökumppanit piirtämään 
suunnitelman kartalle. 
 
Otto-Iivari Meurmanin valikoitu kaavatöiden luettelo:1 
Omakotialue kilpailu Ikaalisiin yhdessä Hakon Lindenin kanssa 1916 (ensimmäinen palkinto). 
Skienin asemakaavakilpailu Norjaan Carolus Lindbergin kanssa 1917 (lunastus). 
Drammenin asemakaavakilpailu Norjaan Carolus Lindbergin kanssa 1917 (lunastus). 
Notuddenin asemakaavakilpailu Norjaan 1917 (toinen palkinto). 
Käpylän puutarhaesikaupunki Helsinkiin Birger Brunilan kanssa 1917. 
Viipurin esikaupunkialueet ja uuraan satama 1918-37. 
Lahdenpohjan asemakaavat 1920-39 (Kauppala). 
Suonenjoen rakennussuunnitelma 1921 (taajaväkinen yhdyskunta). 
Riihimäen asemakaava 1921. 
Kiuruveden rakennussuunnitelma 1924. 
Töölönlahden alueen asemakaavakilpailu 1924-25 (neljäs palkinto). 
Kemin asemakaava 1925. 
Lappeenrannan keskustan ja ympäröivien alueiden asemakaavat 1926-36. 
Joensuun asemakaavat 1926-53. 
Lahden keskustan ja eteläosien asemakaavat 1927-31. 
Impilahden Pitkärannan asemakaava 1928?. 
Mikkelin keskustaa ympäröivien alueiden asemakaavat 1926-36. 
Kouvolan asemakaavat 1929-55. 
Koiviston asemakaava 1930 (Kauppala). 
Kotkan VIII kaupunginosan asemakaava 1930. 
Ehdotus Viipurin uudeksi pääväyläksi, hallintokeskukseksi ja urheilupuistoksi 1930-31. 
Sortavalan pohjoisten ja eteläisten esikaupunkialueiden asemakaavat 1930-44. 
Pihlavan tehdasalueen rakennussuunnitelma 1931. 
Oulaisten keskustan rakennussuunnitelma 1932-46 (taajaväkinen yhdyskunta). 
Pieksämäen asemakaavat 1936-62. 
Espoon Westendin pohjoisosien rakennussuunnitelma 1939. 
Munkkiniemen asuntoalueen rakennussuunnitelma 1939 (taajaväkinen yhdyskunta). 
Karhulan rakennussuunnitelmat 1939-55. 
Kuopion asemakaavoja 1940-46. 
Nokian asemakaavat 1940-57. 
Lieksan asemakaava 1941. 
Tornion asemakaavoja 1941-61. 
Iisalmen asemakaavat 1941-63. 
Viipurin yleiskaava Göran Sidenbladhin kanssa 1942-43. 
Nokian Linnavuoren asemakaava 1944. 
Espoon Hagalundin (Tapiola) rakennussuunnitelma 1945. 
Kajaanin asemakaava 1946-48. 

                                                           
1 Työluettelo on Meurmania käsittelevissä julkaisuissa Genius Loci ja Mörrin muistelmat esitetty valikoitu luettelo. 
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Rauman yleiskaava Berndt Aminoffin kanssa 1948. 
Oulun keskustan asemakaava Aarne Ervin kanssa 1948-52. 
Kemiön Björkbodan tehtaan asuntoalueen rakennussuunnitelma 1949. 
Keravan Savion tehtaan asuntoalueen asemakaava 1950. 
Kajaanin yleiskaava, avustajana Olli Kivinen 1950. 
Keravan Jukolan alueen asemakaava 1950-52. 
Lappeenrannan ja Lauritsalan yleiskaava yhdessä Olli Kivisen kanssa 1950-56. 
Espoon Tapiolan itäisen lähiön rakennussuunnitelma 1952. 
Oulun yleiskaava Aarne Ervin kanssa 1952. 
Joensuun yleiskaava Olli Kivisen kanssa 1953. 
Riihimäen yleiskaava ja keskustan asemakaava 1954. 
Kouvolan yleiskaava avustajana Inkeri Siltavuori 1954. 
Karhulan yleiskaava avustajana Pirkko Vitikainen 1955. 
Pietarsaaren asemakaava 1957. 
Kirkkonummen keskustan rakennussuunnitelma 1958. 
Alatornion Kivirannan rakennussuunnitelma 1959. 
Tornion yleiskaava 1961. 
Kauniaisten asemakaava 1963-64. 
Espoon Kauniaista ympäröivien alueiden rakennuskaava 1964. 
Finströmin Godbyn rakennuskaava avustajana Elli Toikka 1964. 
Nokian Linnavuoren asemakaava 1965. 
Ranuan keskustan rakennuskaava 1966. 
Savonlinnan keskustan ja Kyrönsalmen/Laitaatsalmen asemakaava 1966. 
Oulaisten asemakaava 1968. 
 
LÄHTEET  
 
Arkkitehtuurimuseon arkisto. 
 
Genius Loci. Otto-I. Meurmanin 90-vuotisjuhlakirja 1980. Toim. Kirmo Mikkola. Helsinki: 
Rakennuskirja. 
 
Helamaa, Erkki 2000. Arkkitehtikoulutus Suomessa 175-vuotta. Helsinki: Rakennustieto. 
 
Koskinen, Tuulikki. Otto-Iivari Meurman. Suomen kansallisbiografia. 
 
Meurman, Otto-Iivari 1947. Asemakaavaoppi. Helsinki: Otava. 
 
Meurman, Otto-Iivari – Huovinen, Maarit 1989. Mörrin muistelmat. Helsinki: Wsoy. 
 
Salmela, Ulla 2004. Urban space and social welfare: Otto-Iivari Meurman as a planner of Finnish 
towns 1914–37. Taidehistoriallisia tutkimuksia 30. Helsinki: Taidehistorian seura. 
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ALVAR AALTO TEOLLISUUDEN JA KAUPUNKIEN KAAVASUUNNITTELIJANA 
 

 

Alvar Aalto.  
Kuva: Heikki Havas, 
Arkkitehtuurimuseo. 

 
Alvar Aallon (1898–1976) kaavoituksen parissa tekemälle työlle on luonteenomaista 
kehittämisnäkökulma: hän toteutti yleiskaavoitusta ja aluesuunnittelua (myöhempi termi on 
seutukaavoitusta) ennen kuin rakennuslaki 1959 teki niistä lakisääteisiä. Teollisuuden tarpeet ja 
kaupunkien keskustaratkaisut ovat keskeisiä toimeksiantoja Aallon kaavatuotannossa. Helsingin 
keskustasuunnitelman myötä hän laati keskustasuunnitelmia myös ulkomaille 1960-luvulla, mutta 
ne jäivät toteutumatta.  Aallon kaavasuunnitelmat perustuivat toimintojen erotteluun, mutta 
samalla hän korosti luonnon- ja kulttuurimaiseman ja kestävän rakennustavan arvoja. 
 
Aalto valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1921 ja perusti oman toimiston 1923. 
Joidenkin lähteiden mukaan hän oli toinen niistä arkkitehdeistä, jotka hakivat Teknillisen 
korkeakoulun ensimmäistä asemakaavaopin professuuria 1940. Viran sai Otto-Iivari Meurman. 
 
Aalto oli kansainvälinen toimija. 1940-luvulla hän tutustui suunnittelukäytäntöihin Yhdysvalloissa 
ja sovelsi omaksumiaan vaikutteita kotimaisiin olosuhteisiin. Oleskellessaan Atlantin takana hän 
valmisteli jälleenrakentamistyöhön liittyvää uudenlaista kaupunkimallia otsikolla ”American Town 
in Finland”, jossa hyödynnettiin teollisesti tuotettuja tyyppirakennuksia.  
 
Aluesuunnittelun uranuurtaja 
 
Aalto kuuluu aluesuunnittelun uranuurtajiin. Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelma valmistui 
Aallon osalta 1942, ja suunnitelma-alue käsitti jokivarren alajuoksun Kokemäen itäpuolelta merelle 
Porin länsipuolelle. Se oli varhainen aluesuunnitelma (myöhempi termi seutukaava, nykyisessä 
suunnittelujärjestelmässä maakuntakaava), jonka taustavaikuttajia olivat Porin kauppakamari ja A. 
Ahlström Oy, joiden aloitteesta alueen kunnat päättivät suunnitelmayhteistyöstä.  
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Imatran kauppalan yleisasemakaava puolestaan oli ensimmäinen kaupungin strateginen 
kehittämissuunnitelma Suomessa. Työn tilasi Enso-Gutzeit, jonka tuotannollisista tarpeista hanke 
lähti. Eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä laadittu kaava hyödynsi ajan lainsäädännön 
mahdollisuuksia. Kun kaavoitusmonopoli oli vain kaupungeilla omistamallaan maalla, kasvun 
hallitsemiseksi kehitettiin erilaisia keinoja. Aallon suunnitelmassa pyrittiin ehkäisemään 
suunnittelemattoman esikaupunkiasutuksen syntymistä kaavoittamalla suojavyöhyke hyödyntäen 
nk. asemakaavantakaisia määräyksiä. (Asemakaavalain 1932 mukainen toimintamalli, jossa 
asemakaavoitettavan alueen ulkopuolisen yksityisomisteisen maan rakentamista voitiin ohjata 
asemakaavantakaisilla määräyksillä.) 
 
Kaavasuunnittelu visiointina 
 
Rovaniemen kaupungille laadittiin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) jälleenrakennustoimistossa 
Aallon johdolla ”poronsarvikaavana” tunnettu asemakaava toisen maailmansodan lopulla. 
Hanketta seurasi Lapin aluesuunnitelma 1950–1955: se oli seitsemän kunnan alueen käsittäväksi 
tarkoitettu suunnitelma, joka toteutui viiden Kemi- ja Ounasjokivarressa sijaitsevan kunnan alueille 
laadittuina yleiskaavoina. 
 
Aalto sai muutamia töitä voittamalla kaavakilpailun, näistä viimeinen oli Otaniemen Teknillisen 
korkeakoulun alueen asemakaava 1949. Alueen ja sen rakennusten suunnittelu jatkui Aallon 
toimistossa 1960-luvun lopulle saakka. Otaniemi on esimerkki monesta olennaisesta 
kaavoitukseen liittyvästä piirteestä: Kaava on laadittu rajatulle alueelle, jolle kaavassa määritellään 
käyttötarkoitus; Aluekokonaisuuksien suunnittelu- ja rakentamisprosessit kestävät pitkään; 
Otaniemen alue oli tuolloin kaupunkirajojen ulkopuolella, maaseudulla, missä kaavoittaminen ja 
rakentaminen olivat ennen 1959 rakennuslakia menettelyiltään kevyempiä kuin kaupungin sisällä. 
 
Kolme keskeisintä esimerkkiä Aallon kaupunkikeskustojen kehittämissuunnitelmista ovat 
Koskikeskuksen kilpailuehdotus Oulun keskustan laajentamisesta Oulujoen suulle; Helsingin 
keskustasuunnitelma 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa, joka oli tarkoitettu asemakaavoituksen 
kehittämisen pohjaksi; sekä Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskustan toteuttaminen kolmen 
vuosikymmenen kuluessa.  
 
Aallon kaavasuunnitelmien jalostaminen käytäntöön jäi muiden tehtäväksi, hän ei vienyt 
suunnitelmiaan virallisen kaavoitusprosessin lävitse hyväksytyiksi ja vahvistetuiksi kaava-
asiakirjoiksi. Aallon kaavasuunnittelu nojautui funktionalismin periaatteisiin, korosti maisemaa, 
maantiedettä ja kestävää rakennustapaa.  Alvar Aallon toimistossa suunniteltiin useille 
teollisuuden toimeksiantoina toteutetuille kaava-alueille myös rakennukset.  
 
Alvar Aallon valikoitu kaavatöiden luettelo:2 
Karhulan yleis- ja asemakaava 1936-42. 
Kotkan Sunilan yleis- ja asemakaava 1936 – 1950-luku. 
Inkeroisten yleiskaava 1937-57. 
Euran Kauttuan asemakaava 1937-46. 
Varkauden asemakaava 1938 – 1941. 
Varkauden Savonmäen omakotialueen asemakaava 1938- 41. 
Inkeroisten Karhunkankaan omakotialueen asemakaava 1938- 41. 
Noormarkun yleiskaava 1941. 
                                                           
2 Työluettelo perustuu Alvar Aalto -museolta elokuussa 2018 saatuun kaavatyöluetteloon. 
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Helsingin Pirkkolan omakotialueen asemakaava 1941. 
Varkauden Könönpellon alueen asemakaava 1941-44. 
Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelma 1941-42. 
Oulun Koskikeskus -suunnitelma 1943-44 (kilpailu). 
Varkauden yleiskaava 1944. 
Rovaniemen asemakaava 1944-45 (jatkui 1950-luvulla). 
Avestan keskustasuunnitelma (Ruotsi) 1944. 
Nynäshamnin yleiskaava (Ruotsi) 1945. 
Tornion asemakaava 1945. 
Kotkan Kymin uittoyhdistyksen ja tiilitehtaan alueen asemakaava 1945. 
Tampereen Pekolan asuinalue 1945-52. 
Hämeenlinnan Vanajan asemakaava 1945. 
Vaasan Huutoniemen alueen asemakaava 1946. 
Ruotsinpyhtään A. Ahlström Oy:n tehdasalueen ja ympäristön asemakaava 1946-48. 
Solnan asemakaava (Ruotsi) 1947. 
Imatran yleiskaava 1947-57. 
Säynätsalon asemakaava 1948-49. 
Espoon Otaniemen Teknillisen korkeakoulun alueen asemakaavakilpailu 1949-68 (1. palkinto). 
Lapin aluesuunnitelma (Rovaniemi, Rovaniemen maalaiskunta, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi ja 
Tervola) 1950-57. 
Rovaniemen maalaiskunnan Jaatilan ja Muurolan yleiskaava 1955. 
Kemijärven yleiskaava 1955. 
Kittilän yleiskaava 1955. 
Pelkosenniemen yleiskaava 1955. 
Rovaniemen kauppalan yleiskaava 1957. 
Haminan Summan yleis- ja asemakaava 1953-58. 
Säynätsalon Lehtisaaren asemakaava 1955-56. 
Jyväskylän Viitaniemen asemakaava 1957-59. 
Seinäjoen kaupunkikeskus 1959-68. 
Helsingin keskustasuunnitelma 1959-65. 
Montrealin keskustasuunnitelma (Kanada) 1963-64. 
Castrop-Rauxelin kaupunkikeskus (Saksa) 1965. 
Espoon Kivenlahden yleiskaava 1966 (kilpailu).  
Patrizia-San Lanfrancon asuinaluesuunnitelma (Italia) 1966-68. 
Kranichsteinin keskustasuunnitelma (Saksa) 1969. 
 
LÄHTEET  
Alvar Aalto -museo. 
Lukkarinen, Päivi 1998. Aalto Lapissa. Alvar Aallon Lapin tuotanto. Rovaniemen taidemuseo. 
Nupponen, Terttu 2000. Arkkitehdit, sota ja yhteiskuntasuhteiden hallinta. Alvar aallon 
Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelma tilansäätelyprojektina. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden 
seura.  
Pallasmaa, Juhani 2012. Aalto’s image of America. Aalto and America. Ed. Stanford Anderson et al.  
New Haven and London: Yale University Press. 
Pelkonen, Eeva-Liisa 2009. Alvar Aalto – Architecture, Modernity, Geopolitics. New Haven and 
London: Yale University Press. 
Rautsi, Jussi 1998. Alvar Aallon toteutumattomat alue- ja kaupunkisuunnitelmat. Alvar Aalto 
seitsemässä talossa: Tulkintoja arkkitehdin elämäntyöstä. Helsinki: Suomen rakennustaiteen 
museo.  
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OLAVI LAISAARI, AUTOKAUPUNGIN PUOLESTAPUHUJA 
 

 

Turun kokonaisaluetarve: 
arviossa kaupungin pinta-
ala kolminkertaistuisi 
alueliitosten myötä. Olavi 
Laisaari Turun yleiskaava 
ja kaupungin 
kehittämisohjelma 1952. 

 
Olavi Laisaari (1907–1983) oli yleiskaavoituksen kehittäjä ja 1950-60-luvun kaupunkimuutosten 
suunnannäyttäjänä funktionalisti ja äärirationaalisen suunnitteluideologian kannattaja. Hän 
kehitti kaavoituksen perusteita: kaavoitusta varten tehtäviä analyysejä, tutkimuksia, 
kasvutavoitteita ja -ennusteita. Laisaari oli liikennesuunnitteluun perehtynyt tutkija ja 
tilastotieteilijä, jonka kaavoissa korostuivat tehokkuus, avara ja avoin kaupunkirakenne ja sujuva 
yksityisautoliikenne. Laisaaren työn vaikutuksesta suljetun korttelirakenteen sijasta toteutettiin 
avointa korttelirakennetta, jossa korkeat lamelli- ja pistemäiset asuinkerrostalot on vedetty irti 
katulinjasta, tiet ovat leveitä ja paikoitusalueita on riittävästi.  
 
Laisaari valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1934, tekniikan lisensiaatiksi 1962 ja 
tohtoriksi 1969. Hän toimi Otto-Iivari Meurmanin seuraajana Viipurin asemakaava-arkkitehtina 
1930–1940-luvuilla. Viipurista Laisaari siirtyi kaupungin asemakaava-arkkitehdiksi Lahteen (1945–
1948) ja sieltä Turkuun (1948–1960). Virassaan Turussa hän johti muun muassa Lounais-Suomen 
seutukaavan laadintaa. Laisaari toimi vielä Lahden kaupungin asemakaavapäällikkönä (1965–
1970), minkä jälkeen siirtyi eläkkeelle ja vapaaksi tutkijaksi. Virkatyön rinnalla hän piti omaa 
arkkitehtitoimistoa ja laati kaavasuunnitelmia useille kaupungeille ja kauppaloille erityisesti 1950-
luvun aikana. 
 
Kaavoittajana Lahdessa ja Turussa 
 
Lahdessa Laisaari laati ensimmäisen yleiskaavan, jossa korostuivat erityisesti avoimempi 
kaupunkirakenne, liikennejärjestelyt sekä puistot ja virkistysalueet. Kaava valmistui nopeassa 
aikataulussa, ja vaikka sen laadinta perustui tutkimustietoon ja kasvuennusteisiin, se osoittautui jo 
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hyväksymisensä jälkeen 1947 kaupungin kasvutarpeisiin nähden sopimattomaksi. Vuonna 1966, 
toimiessaan Lahden asemakaavapäällikkönä, Laisaari laati yleiskaavaa täydentävän peruskaavion, 
jonka tarkoituksena oli huomioida Lahden asukasmäärien kasvu erityisesti lähiösuunnitelmin. 
Vanhan keskustan liikenteellisen tukkeutumisen estämiseksi suunniteltiin uusia aluekeskuksia. 
 
Turun kaupungin asemakaava-arkkitehtina valmistuivat Turun yleiskaava ja kaupungin 
kehittämisohjelma 1952. Liike-elämä keskitettiin keskustaan, julkiset rakennukset keskustan 
ympärille, asutus taajamiin ja teollisuus omille määritellyille alueilleen. Laisaaren Lahdessa 
kehittämä ”tytärkaupunki”-periaate näkyi Turun suunnitelmassa: asutusta suunnattiin vanhan 
keskustan ulkopuolisiin, autoliikenteellä sujuvasti tavoitettaviin keskittymiin. Turun yleiskaavassa 
korostuikin liikenteen ja sen tulevaisuuden kasvun merkitys. Laisaari esitti ahtaana pitämänsä 
ruutukaavakeskustan teiden leventämistä autoystävällisemmiksi ja kehitti näin kaupunkia 
”tehokkaammaksi”. Laisaari laati 1956 asemakaavan muutosehdotuksen, jota ei kuitenkaan 
vahvistettu. 
 
Tehokasta kaupunkisuunnittelua 
 
Viipurin, Turun ja Lahden kaavoitus luetaan Laisaaren keskeisiksi töiksi. Näiden lisäksi hän 
suunnitteli useita kauppaloiden yleiskaavoja, kuten Seinäjoen, Heinolan, Porin, Rauman, Salon ja 
Hyvinkään. Lisäksi hän muun muassa kaavoitti Hyvinkään asumalähiöille omat liikekeskukset ja 
julkiset rakennukset. Laisaari laati Lohjan keskustan asemakaavamuutoksen 1956 ja Poriin 1959 
hyväksytyn yleiskaavan. Hänen suunnitelmilleen oli tyypillistä autoliikenteen edellytysten 
kehittäminen ja tehokkuuden ja joustavuuden suosiminen. 
 
Kaavatöiden ohella Laisaari oli tutkija ja kirjoitti artikkeleita alan lehtiin. Hänen kirjansa Tehokas 
kaupunki = The Smooth-running Town (1962) ajatukset jalostuivat 1967 julkaistussa Liikekeskusten 
liikenteellinen slummiutuminen ja kaupunkiyksikköjen jakaantumisteoria -teoksessa ja siitä 
jatketussa väitöskirjassa Liikekeskusten tukkeutumisesta ja kaupunkiyksikköjen 
jakautumistarpeesta (1969).  
 
Olavi Laisaaren valikoitu kaavatöiden luettelo:3 
Kotkan Hovinsaaren asemakaavakilpailu 1946 (lunastus). 
Lahden yleiskaava ja kaupungin kehittämisohjelma 1947. 
Heinolan Tommolan, Asemantauksen ja Sahanniemen asemakaavat 1948. 
Heinolan Supin, Harjun ja Rainion asemakaavat 1949. 
Helsingin keskiosien asemakaavakilpailuehdotus yhdessä Eero E. Böökin kanssa 1949 (lunastus). 
Rauman yleiskaava yhdessä V. O. Niemisen kanssa 1950-luku. 
Turun yleiskaava ja kaupungin kehittämisohjelma 1951. 
Salon yleiskaava ja kaupungin kehittämisohjelma 1952-53. 
Hyvinkään yleiskaava 1953. 
Lohjan yleiskaavan valmistelui1953. 
Porin yleiskaava 1955-59. 
Lohjan keskustan asemakaavamuutos 1956. 
Seinäjoen yleiskaava 1951-57. 

                                                           
3 Arkkitehdin itsensä laatimaa, koko uran kattavaa työluetteloa ei ole ollut käytettävissä tämän työn pohjana vaan 
tiedot on koottu eri lähteistä. 
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Heinolan Niemelän, Laukkamäen, Juornatjoen, Pyhätön, Aapelinpellon, Kaakonlammen ja 
Veljeskylän asemakaavat 1958. 
Heinolan Jyrängön asemakaava 1969. 
Lahden ympäristön yleiskaavan peruskaavio 1966. 
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Tuomi, Timo. 2005. Kaupunkikuvan muutokset: Suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun 
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AARNE ERVI, AHKERA KILPAILIJA JA KAUPUNKISUUNNITTELIJA 
 

 
Aarne Ervi.  
Kuva: Eero Troberg, Arkkitehtuurimuseo. 

 
Arkkitehti Aarne Ervi (1910–1977) tunnetaan Tapiolan puutarhakaupungin kaavoittajana ja 
suunnittelijana sekä modernististen kaavoitusperiaatteiden soveltajana. Yhteistyö Otto-Iivari 
Meurmanin kanssa sekä asumalähiö-periaatteen ja eri liikennemuotojen erottelun hallinta olivat 
tärkeitä Ervin kaupunkisuunnittelijan uralla, joka huipentui valintaan Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston ensimmäiseksi virastopäälliköksi. Vantaanpuisto 1960-luvulla jatkoi 
Tapiolassa toteutettua luonnonympäristöstä ammentavaa, väljästi sommiteltua 
esikaupunkimallia. 
 
Tuottelias Ervi valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1935 ja osallistui heti useisiin 
keskusta-alueiden järjestelyä koskeviin suunnittelukilpailuihin. Hän sai toisen palkinnon Kupittaan 
kansanpuiston suunnittelukilpailussa 1939. Oulujoki Osakeyhtiön toimeksianto Oulujoen varren 
voimalaitosten ja asuinalueiden kaava- ja rakennussuunnittelusta kesti yli 20 vuotta. 
 
Kokemusta kaavoitustehtävistä 
 
Oulun yleis- ja asemakaavoitus yhteistyössä arkkitehti Otto-Iivari Meurmanin kanssa (1945–1952) 
tutustutti Ervin arkkitehtitoimiston uusimpiin käytäntöihin perustuvaan kaavoitustapaan. Ervin 
toimisto piirsi kaavaa, Meurman kirjoitti kaavaselostuksen. Oulun yleiskaavan julkaisu 1952 vei 
Meurmanin Asemakaavaopin (1947) hajakeskityksen ja jäsentelyn periaatteita käytäntöön. Oulun 
yleiskaava sisälsi myös seutukaavallisia piirteitä Oulujokilaaksoa käsittelevässä osuudessa. Oulun 
kaavoituksessa sovellettiin ensimmäistä kertaa Suomessa liikenteen erottelun periaatetta eli 
läpikulku- ja paikallisliikenteen jäsentelyä omille väylilleen.  
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Ervin työ arkkitehti Alvar Aallon laatiman Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelman 
rakennustarkastajana 1948 oli toinen kaavoituskäytäntöihin perehdyttävä tehtävä. Tämä jälkeen 
Ervin toimisto laati Kokemäenjokilaakson kuntakeskuksiin rakennussuunnitelmia.ii   
 
Vuosina 1946–1950 järjestettiin kaupunkien laajenemiseen ja kehittämiseen tähtääviä 
kaavoituskilpailuja, joihin Ervin toimisto aktiivisesti osallistui ja joissa toimisto menestyi. Jyväskylän 
Harjun kilpailussa 1945 tuli voitto ja Kotkan Hovinsaaren asemakaavakilpailu 1946 toi uuden 
kansainvälisen asemakaava-ajattelun laajemmin esille. Sen keskeisin periaate oli hierarkkinen 
kaupunkirakenne, jota Meurman kutsui hajakeskitykseksi ja joka tuli meillä seuraavina 
vuosikymmeninä tunnetuksi lähiöiden rakentamisena. Ervin ehdotus lunastettiin, mutta hän sai 
toimeksiannon. Ervi menestyi usein ehdotuksilla, joilla hän ylitti kilpailuohjelman rajoja.  
 
Päätyöt pääkaupunkiseudulla 
 
Tapiolan keskustakilpailun voitto 1954 ja Tapiolan suunnittelun päävastuu olivat Ervin läpimurto 
kaupunkisuunnittelun alalla. Tapiolasta tuli malli moderniin asumalähiö-periaatteeseen 
perustuvasta esikaupunkirakentamisesta. Ervi erotti Tapiolassa jalankulun ja moottoriliikenteen.  
 
Vuonna 1964 Aarne Ervi valittiin pääkaupungin kaavoituksesta vastaavan Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston ensimmäiseksi virastopäälliköksi. Ervi oli jo 1949 saanut toisen 
palkinnon Helsingin keskiosien asemakaavakilpailussa liikennejärjestelyihin paneutuvalla 
ehdotuksellaan. 1960-luvulla Ervin toimisto osallistui kansainvälisiin kaavaluonteisiin 
suunnittelukilpailuihin. Tärkeimmät olivat Saksassa. Ervi kieltäytyi Stuttgartin yliopisto- ja 
kaupunkisuunnittelun professuurista terveyssyistä ja jäi pois Helsingin kaupungin virastopäällikön 
tehtävästä 1969. Asuntosäästäjille 1960-luvulla suunniteltu Vantaanpuisto jäi Ervin kaavoitusuran 
viimeiseksi toteutetuksi työksi. 
 
Aarne Ervin valikoitu kaavatöiden luettelo:4 
Oulujoki Osakeyhtiön voimalaitosalueet 1940–5 
Pyhäkoski 1941-51 
Jylhämä 1946-59 
Nuojua 1946-55 
Pälli 1949-54 
Montta 1951-57 
Utanen 1953-57 
 
Oulun yleiskaava yhdessä Otto-Iivari Meurmanin kanssa 1946-52. 
Oulun keskustan ja Taka-Tuiran asemakaavat 1946-51. 
Kotkan Hovisaaren asemakaava (kilpailu 1946). 
Jyväskylän Harjun käyttösuunnitelmakilpailu 1946.  
Harjavallan asemakaava 1948-51. 
Otaniemen asemakaavakilpailu 1949 (jaettu toinen palkinto).  
Helsingin keskiosien asemakaavakilpailu 1949 (jaettu toinen palkinto). 

                                                           
4 Työluettelo perustuu Arkkitehtuurimuseon Ervi kokoelmaan ja tekijän tutkimuksiin aiheen parissa. 
5 Lisäksi Emäjoella Ämmä 1957–1959, Aittokoski 1958 ja Seitenoikea 1958–1961, 
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Turun yliopiston rakennusten sijoittelun aatekilpailu 1951 (ensimmäinen palkinto). 
Tapiolan keskustan asemakaavakilpailu 1954 (ensimmäinen palkinto). 
Vantaanpuiston yleissuunnitelma ja rakennuskaavoitus 1961-65.  
Pieksämäen kaupungin hallinto- ja kulttuurikeskuksen aatekilpailu 1962 (ensimmäinen palkinto). 
Lohjan keskustan asemakaavakilpailu 1962 (toinen palkinto). 
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Lahti, Juhana 2006. Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla: 
suomalisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen. Taidehistoriallisia 
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konsthistoria.  
 
Meurman, Otto-Iivari – Ervi Aarne 1952. Oulun yleiskaava. Oulu: Oulun kaupunki. 
 
Raportti rakennetusta ympäristöstä – Aarne Ervin arkkitehtuuria 1970. Toim. Pertti Solla. Helsinki: 
Suomen arkkitehtiliitto. 
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OLLI KIVINEN, KAUPUNKIEN KAAVOITTAJA JA YHDYSKUNTASUUNNITTELUN 
OPETTAJA 
 

 
Olli Kivinen.  
Kuva: Uuskuva, Arkkitehtuurimuseo. 

 
Olli Kivisen (1921–1999) mukaan yhdyskuntasuunnittelu perustuu rationaalisuuteen, 
tehokkuuteen, rinnakkain sopimattomien toimintojen erotteluun ja asiantuntijatyöskentelyyn. 
Kivinen vaikutti keskeisesti maamme kaavoituksen, asuinalueiden suunnittelun ja kaupunkikuvan 
kehitykseen sekä opettajana että suunnittelijana kolmen vuosikymmenen ajan 1950-luvulta 
alkaen.  Hänen työnsä ajoittuu taloudelliseen nousukauteen, kaupungistumiseen ja 
hyvinvointiyhteiskunnan toteuttamiseen, joiden seurauksena kaavoittamistehtävien määrä kasvoi 
huomattavasti.  
 
Kivinen valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1948. Hänen asemakaavoituksen 
diplomityönsä oli korkeakoulun ensimmäisiä. Hän työskenteli professorinsa, arkkitehti Otto-Iivari 
Meurmanin toimistossa 1948–1951 ja perusti oman toimiston 1952. Kivinen valmistui tekniikan 
lisensiaatiksi ja tohtoriksi 1960. Maan ensimmäinen yhdyskuntasuunnittelun väitöskirja 
Kaupunkiemme keskusalueiden rakennusoikeudesta, sen kehityksestä ja mitoituksesta pureutui 
kansainvälisten esikuvien innoittamana keskustojen kehittämiskysymyksiin. Aineistona oli 32 
suomalaiskaupunkia. Johtopäätöksenä Kivinen esitti, että suurimmassa osassa kohdekaupungeista 
rakennusoikeus oli tuntuvasti ylimitoitettu. Tästä huolimatta 1960-luvulla ruutukaavakeskustojen 
rakennusoikeuksia lisättiin, suurin osa historiallisista puutaloista purettiin, kerrostaloja 
rakennettiin ja asumisväljyys kasvoi.  
 
Koulutuksen kehittäjä 
 
Olli Kivinen toimi asemakaavoituksen erikoisopettajana Teknillisessä korkeakoulussa 1955 alkaen 
ja 1960 hänet nimitettiin asemakaavaopin professorin virkaan. Koska arkkitehteja tarvittiin 
lisääntyneeseen kaavoitustyöhön, Kivinen ohjasi kaikkiaan noin 250 diplomityötä - keskimäärin 17 
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työtä vuodessa vuosina 1961–1970. Vertailun vuoksi: Meurman ohjasi koko professuurikaudellaan 
noin 40 diplomityötä.  
 
Kivinen määrättiin 1970 hoitamaan Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen YTK:n (tai 
YJK; perustettiin Teknillisen korkeakoulun yhteyteen 1968) esimiehen tehtäviä. 1972 Kivinen siirtyi 
päätoimisesti YTKn esimieheksi ja hän toimi YTK:n johtajana 1988 saakka. 
 
Kaavoituksen modernisoija 
 
Uransa alussa Kivinen teki yhteistyötä Otto-Iivari Meurmanin kanssa Kajaanin, Lappeenrannan ja 
Lauritsalan sekä Joensuun yleiskaavoituksessa 1950-luvulla. Vuosikymmenen puolivälistä alkoi 
kymmenen vuotta jatkunut menestys kaavoituskilpailuissa. Suunnittelukilpailuista kotimaassa ja 
ulkomailla Kivinen sai kaikkiaan yli 40 mainintaa, joista 16 oli kilpailuvoittoa. Kivisen toimisto laati 
kaavoja kymmeniin kaupunkeihin ympäri maata 1950-luvulta 1970-luvun lopulle. 
 
Kivisen mukaan hänen kehittymisensä kannalta merkittävimpiä töitä ovat Meurmanin kanssa tehty 
Lappeenrannan ja Lauritsalan yleiskaava, yleiskaavan teorian kehittämisen kannalta Hämeenlinnan 
yleiskaava sekä laajuutensa puolesta Turun yleiskaavoitus. Näiden rinnalle voi nostaa Helsingin 
Pihlajamäen asemakaavan 1960. Asuinalue on luonnonläheinen ”metsäkaupunki”, jossa maaston 
muotoja mukailevien pitkien matalien lamellitalojen keskeltä kohoaa korkeita pistetaloja.  Alueen 
betonielementtirakentaminen oli varhainen malliesimerkki teollisesta asuntotuotannosta. Toinen 
mainittava kohde on Kemin kaavoitus ja sen yhteydessä Kivisen kehittämä tuulimyllykortteli.  
 
Kivinen oli keskeinen toimija kaupunkiemme rakenteen ja niiden keskusta-alueiden 
modernisoitumisessa. Kivisen kaupunkinäkemys lähti funktionalismin perustalta: rakennukset 
sijaitsivat tonttien sisällä kauempana kaduista, kadun ja rakennuksen väliin sijoitettiin matalia 
liikehuoneistoja sisältäviä siipirakennuksia ja pysäköintialueet sijaitsivat tonteilla rakennusten 
välissä. Mallin seurauksena katutila leveni ja kaupunkitila avartui.  
 
Eläköidyttyään Kivinen muutti Lappiin ja jatkoi aiempaa pienimuotoisemmin työskentelyä Tunturi-
Lapin Suunnittelu Oy -toiminimellä. 
 
Olli Kivisen valikoitujen kaavatöiden luettelo:6  
Lappeenrannan ja Lauritsalan yleiskaava Otto-Iivari Meurmanin kanssa 1952-56 (diplomityö). 
Joensuun yleiskaava Otto-Iivari Meurmanin kanssa 1953. 
Kotkan läntisten liitosalueiden asemakaavakilpailu 1954 (ensimmäinen palkinto). 
Hyvinkään keskuksen kilpailu 1954 (ensimmäinen palkinto). 
Tampereen Kaupin luonnonpuisto 1954 (ensimmäinen palkinto). 
Hangon yleiskaavakilpailu 1956 (ensimmäinen palkinto). 
Hämeenlinnan yleiskaava 1957.  
Espoon Tapiolan pohjoinen lähiö 1958 (toinen/kolmas palkinto). 
Sinebrychoffin alueen asemakaavakilpailu 1959 (ensimmäinen palkinto). 
Helsingin Lehtisaaren asemakaava 1959. 
Tampereen Amurin alue 1960 (toinen/kolmas palkinto). 
Helsingin Pihlajamäen asemakaava 1960. 

                                                           
6 Arkkitehdin itsensä laatimaa, koko uran kattavaa työluetteloa ei ole ollut käytettävissä tämän työn 
pohjana vaan tiedot on koottu eri lähteistä. 
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Helsingin maalaiskunnan / Vantaan Kaivoksela 1960. 
Helsingin Laajasalon (Yliskylän) asemakaava 1960-66. 
Kuopion yleiskaava 1961. 
Kemin kaupungin keskuksen kilpailu 1962 (ensimmäinen palkinto). 
Jyväskylän Lohikosken asemakaava 1962. 
Ristiinan Pellos Oy:n asemakaava 1963 (toinen/kolmas palkinto). 
Kajaanin keskustan asemakaava 1964. 
Kotkan keskustan asemakaava 1964 
Haminan keskustan asemakaava 1964-65. 
Hyvinkään yleiskaava 1964-69 (1971). 
Tampereen XII kaupunginosa 1965-68. 
Varkauden yleiskaava 1966. 
Espoon Kilon alue 1967 (toinen/kolmas palkinto). 
Raahen Ollinsaaren kaava 1967 (1968-72). 
Mikkeliin yleiskaava 1967 
Forssan yleiskaava 1967. 
Jyväskylään ja Jyväskylän maalaiskunnan yleiskaava 1968. 
Kotkan ja Karhulan yleiskaava 1969. 
Iisalmen keskustan asemakaava 1970. 
Nastolan Rekokiven alueen kaavakilpailu 1974. 
Kotkan Jumalniemen asemakaava 1975. 
Turun yleiskaava 1968-76. 
Espoon Leppävaaran keskustan asemakaava 1976-77. 
Libyan Ras Lanauf 1979-82. 
Muonion Keimiönniemen rantakaava 1981-82. 
 
 
LÄHTEET 
 
Arkkitehtuurimuseon arkisto. 
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Helamaa, Erkki 2000. Arkkitehtikoulutus Suomessa 175-vuotta. Helsinki: Rakennustieto. 
 
Ilmonen, Mervi. Olli Kivinen. Suomen kansallisbiografia. 
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AHTI KORHONEN, YHDYSKUNTASUUNNITTELUN OPETTAJA 
 

 

Ahti Korhosen ja Erik 
Kråkströmin Espoon 
Lähderannan suunnitelma 
1964. 
Arkkitehtuurimuseon 
arkisto. 

 
Ahti Korhonen (1921–2010) oli sekä rakennus- että aluesuunnittelija. Kaavasuunnitteluun 
keskittynyt yhteistyö arkkitehti Erik Kråkströmin kanssa kesti yli vuosikymmenen ja tuotti 
toimeksiantoja ympäri Suomen. Korhonen vaikutti yhdyskuntasuunnittelun kehitykseen 
vuosikymmenten ajan myös opettajana. Hän toimi Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla 
asemakaavaopin apulaisprofessorina ja myöhemmin yhdyskuntasuunnittelun professorina 1965–
1988. 
 
Pikkutarkkana ja kokonaisvaltaisena suunnittelijana tunnettu Korhonen valmistui arkkitehdiksi 
1948. Korhonen avusti Erik Kråkströmiä ja Yrjö Lindegreniä Helsingin keskustasuunnitelmassa 
1950-luvun alussa. Kråkströmillä ja Korhosella oli sen jälkeen yhteinen kaavasuunnitteluun 
keskittynyt arkkitehtitoimisto 1954–1966. 
 
Yhteistyö Kråkströmin kanssa 
 
Hyvinkään keskustan asemakaavakilpailu oli ensimmäinen yhteinen projekti. Vaikka kaksikko jäi 
kilpailussa toiselle sijalle, Hyvinkään kaupunki tilasi heiltä työn toteuttamisen. Espoon 
Lähderannassa arkkitehdit suunnittelivat asuinalueen kaavoituksen ja rakennukset. Yhtenäinen 
Lähderanta on esimerkki asumalähiön keuhkomalli-kaavoituksesta, jossa autoliikenne ja kevyt 
liikenne on erotettu toisistaan. 
 
Korhonen ja Kråkström voittivat Käpylän puutaloalueen aatekilpailun 1960. Kilpailuohjelmassa 
esitettiin vanhojen puutalojen korvaamista uusilla rakennuksilla, mikä käynnisti julkisen polemiikin 
puutaloalueen säilyttämisen puolesta, eikä kaavaa koskaan uudistettu kilpailuohjelman 
mukaisesti. 
 
Viimeinen Korhosen ja Kråkströmin yhteinen työ oli 1968 vahvistettu Matinkylän osayleiskaava, 
jonka suunnittelu alkoi 1958. Matinkylän suunnittelu päättyi Korhosen ja Kråkströmin kannalta 
ristiriitaisesti: kaksikon jo hyväksytyn suunnitelman syrjäytti Espoon yleiskaavaryhmän tiiviimpään 
aluerakentamiseen perustunut kaava. Tapaus on esimerkki asuinaluesuunnittelun murroksesta, 
jossa rakennusyhtiöt ja rahoittajat alkoivat määrittää kaupunkisuunnittelua aiempaa enemmän. 
Matinkylän parissa koettu pettymys johti osaltaan siihen, että Korhosen työ painottui sen jälkeen 
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opetustehtäviin. Korhosen ja Kråkströmin työ Matinkylän kaavoituksen parissa päättyi 1968 ja työ 
siirtyi arkkitehti Simo Järviselle.  
 
Ura opettajana 
 
Itsenäisiä kaavoitustöitä Korhonen teki ainakin Suonenjoelle, Keravalle, Helsingin Vartioharjuun, 
Luopioisiin sekä Kemiin. Yhdessä veljensä, arkkitehti Esko Korhosen ja Kråkströmin kanssa 
suunnitellun Raahen keskustan asemakaavan lisäksi hän suunnitteli myös oman toimistonsa 
nimissä kaksi yleiskaavaa Raaheen, ensimmäisen vuonna 1965 ja toisen 1979. Korhonen piti omaa 
arkkitehtuuritoimistoaan uransa loppuun asti. 
 
Korhonen aloitti Teknillisen korkeakoulun opettajana arkkitehtuurin osastolla 1961, toimi 
asemakaavaopin apulaisprofessorina 1965–1973, yhdyskuntasuunnittelun professorin 
viranhoitajana 1973–1975 sekä professorina 1975–1988.  Akateemisen uran myötä hän siirtyi 
kaavoituskilpailuissa palkintolautakunnan puolelle. Korhonen kuului Arkkitehti-lehden 
toimitukseen 1960–1962 ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran varapuheenjohtajana (1965) ja 
puheenjohtajana (1967–1968) hän toimitti Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä. 
 
Ahti Korhosen valikoitujen kaavatöiden luettelo:7  
Espoon Otaniemen asemakaavakilpailu 1949 (lunastus). 
Suonenjoen yleis- ja asemakaava (erittely, Meurman) 1950-68. 
Helsingin yliopiston Viikin alueen järjestelykilpailu Esko Korhosen kanssa 1951 (lunastus). 
Hyvinkään keskusta-alueen kaavoituskilpailu Erik Kråkströmin kanssa 1954 (toinen palkinto). 
Hyvinkään keskustasuunnitelma Erik Kråkströmin kanssa 1954-57. 
Matinkylän osayleiskaava, kaavarunko- ja asemakaavaluonnos Erik Kråkströmin kanssa 1958-68. 
Helsingin Käpylän puutaloalueen aatekilpailu Erik Kråkströmin kanssa 1960 (ensimmäinen 
palkinto). 
Kouvolan keskustan asemakaavakilpailu Erik Kråkströmin kanssa 1961 (toinen palkinto). 
Tornion asemakaavakilpailu yhdessä Erik Kråkströmin kanssa 1962 (toinen palkinto). 
Vaasan yleiskaava ja keskeisten osien asemakaava Erik Kråkströmin kanssa 1960-68. 
Raahen vanhan kaupungin saneeraus 1962-66. 
Espoon Lähderannan asemakaava Erik Kråkströmin kanssa 1964 (1961-66, 1978). 
Raahen keskustan asemakaava Erik Kråkströmin ja Esko Korhosen kanssa 1964. 
Keravan Kurkelan alueen ja pientaloalueen asemakaava Erik Kråkströmin kanssa 1964-77. 
Lapuan yleis- ja asemakaava Erik Kråkströmin kanssa 1964-76. 
Helsingin Niemenmäen asemakaava, Helsinki Erik Kråkströmin kanssa 1965. 
Pietarsaaren keskus, kutsukilpailu yhdessä Erik Kråkströmin kanssa 1965 (toinen palkinto). 
Luopioisten Aitoon taajaman rakennuskaava 1966-68. 
Kemin Veitsiluodon yleiskaavaluonnos ja uuden asuntoalueen suunnitelma 1967. 
Helsingin Vartioharjun yleissuunnitelma (kaavarunko) 1970-76. 
Parikkalan asemakaavakilpailu 1974 (lunastus). 
Raahen yleiskaava 1976-79. 
 
 
 
 

                                                           
7 Arkkitehdin itsensä laatimaa, koko uran kattavaa työluetteloa ei ole ollut käytettävissä tämän työn pohjana vaan 
tiedot on koottu eri lähteistä. 
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ERIK KRÅKSTRÖM KAAVASUUNNITTELIJANA 
 

 
Erik Kråkström.  
Kuva: Arkkitehtuurimuseo. 

 
Arkkitehti Erik Kråkström (1919–2009) laati useita keskisuurten kaupunkien yleis- ja asemakaavoja 
Maarianhaminasta Raaheen 1950-luvun alusta 1970-luvun puoliväliin asti. Hänen kaavoituksensa 
sitoutui toimintojen erottelun periaatteeseen: ”Kaupunkisuunnittelun tehtävä on kehittää 
inhimillinen ympäristö ihmisen eri toiminnoille.” Hän kritisoi lainsäädännön puutteellisuutta ja 
markkinavoimien valtaa kaavoituksessa ja tavoitteli ihmisläheistä, kulttuurista ja historiasta 
ammentavaa yhdyskuntasuunnittelua. Kråkström toimi useissa arkkitehtuurin ja kaavoituksen 
asioita edistävässä toimielimessä kotimaassa ja pohjoismaissa 1957–1971. 
 
Erik Kråkström valmistui arkkitehdiksi 1948. Hän perehtyi kaavoitukseen työskennellessään 
arkkitehti Yrjö Lindegrenin kanssa. He laativat Alvar Aallon nimiin luettua Rovaniemen 
”poronsarvikaavaa” Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) jälleenrakennustoimistossa toisen 
maailmansodan lopulla. Yhteistyö jatkui Lindegrenin toimistossa 1948–1952 Helsingin keskustan 
suunnittelun parissa. Lindegren oli voittanut Töölönlahden asemakaavakilpailun 1948. 
Opiskeluaikoina Kråkström osallistui kaavakilpailuihin yhdessä Olli Kivisen kanssa.  
 
Yhteistyö Korhosen kanssa 
 
Kråkström perusti oman toimiston 1950. Kaavoitustöissä hän teki tiivistä yhteistyötä Ahti 
Korhosen kanssa 1953–1969. Kråkström jatkoi opintojaan Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä 
1954–1955. Jo silloin hän tutustui tietokoneen mahdollisuuksiin suunnittelun apuvälineenä, 
erityisesti kaupunkisuunnittelun mittakaavassa. 
 
Kotikaupunkiinsa Espooseen Kråkströmin laatimista kaavoista tärkeimmät ovat yhdessä Ahti 
Korhosen kanssa tehdyt Matinkylän kaavarunko- ja asemakaavaluonnos 1958–1967 ja 
Lähderannan rakennussuunnitelma ja asuinalueen toteutus 1963–1966. Lähderanta on yksi heidän 
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päätöistään. Se on yhtenäinen aluekokonaisuus, jonka kaava perustuu liikenteen erottelun 
periaatteelle. Alueella sijaitseva ennätyksellisen suuri asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Lähderanta - 
Källstrand Bostads Ab käsittää 576 asuinhuoneistoa ja liikerakennuksen. 
 
Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus YTK (tai YJK) perustettiin Teknillisen korkeakoulun 
yhteyteen 1968, samanaikaisesti yhteispohjoismaisen yhdyskuntasuunnittelun 
jatkokoulutusinstituutin Nordplanin kanssa. Jatkokoulutuksen taustaselvitystyötä tehnyt 
Kråkström toimi YTK:n sivutoimisena esimiehenä vuoteen 1970, kunnes esimieheksi määrättiin Olli 
Kivinen. 1960-luvun lopulla Kråkström kirjoitti koulutuskysymyksistä Arkkitehti-lehdessä 
selvitystyöhön ja pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyen.  
 
Erik Kråkströmin valikoitujen kaavatöiden luettelo:8 
Helsingin keskustasuunnitelma (yhdessä Yrjö Lindegrenin kanssa 1951-52) 1951-54. 
Hyvinkään keskustakilpailu 1954 (toinen palkinto) 
Hyvinkään keskustan asemakaava 1955-57 
Maarianhaminan yleiskaava ja asemakaava 1958-65. 
Tammisaaren yleiskaavaluonnos ja asemakaava 1958-67. 
Espoon Matinkylän kaavarunko- ja asemakaavaluonnos 1958-67. 
Vaasan yleiskaava ja keskusosien asemakaava 1960-68. 
Kouvolan keskustan asemakaavakilpailu 1961 (jaettu toinen palkinto) 
Raahen keskusta 1961-64. 
Tornion asemakaavakilpailu 1962 (toinen palkinto) 
Espoon Lähderannan rakennussuunnitelma ja asuinalueen toteutus 1963-66. 
Helsingin Jakomäen asemakaava 1963-66. 
Helsingin Kone- ja sillan alueen (Hakaniemi, Merihaka, Sörnäisten ranta) järjestelyehdotus 1964. 
Helsingin Niemenmäen asemakaava 1965. 
Kuopion yleiskaava ja keskustan asemakaava 1967-72. 
Sipoon Nikkilän rakennuskaava 1968-72. 
Kuopion Neulamäen teollisuuskylä 1973.  
Yleis- ja asemakaavoitusta Lahden kaupunkiin, mm. eteläisten kaupunginosien osayleiskaava 1974-
76. 
Asemakaavoja Espooseen: Pappilanmäki 1978, Lukkarinpuro 1978 ja Finnsinmäki 1981. 
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8 Luettelo perustuu Kråkströmin itsensä laatimaan työluetteloon, joka on Arkkitehtuurimuseon kokoelmissa. 
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PENTTI AHOLA, PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASEMAKAAVOITTAJA 
 

 
Pentti Ahola.  
Kuva: Eero Troberg, Arkkitehtuurimuseo. 

 
Pentti Ahola (1919–1972) vaikutti merkittävästi voimakkaasti kaupungistuvan yhteiskunnan 
kaavoitukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun 1950- ja 1960-luvuilla. Aktiivisinta oli 1960-luku, jolloin 
rakennemuutoksen seurauksena muuttoliike kaupunkeihin oli ennennäkemätön. Ahola toimi 
yhdyskuntasuunnittelun kaikilla tasoilla: suunnitteli seutukaavoja, lähiörakentamista, 
aluerakentamishankkeita ja pientaloalueita. Erityisesti pääkaupunkiseutu oli hänen työkenttäänsä. 
Hän suunnitteli rakennukset useisiin kaavoittamiinsa asuinalueisiin. 
 
Aholan työ kaavoittajana alkoi opiskeluaikana Aarne Ervin arkkitehtitoimistossa, jossa hänen 
ensimmäisiä kaavoitustehtäviään 1940-luvun keskivaiheilla oli laatia Kokemäenjokilaakson alueen 
rakennussuunnitelmia.   
 
Valmistuttuaan Teknillisestä korkeakoulusta Ahola perusti oman arkkitehtitoimiston 1948. Samana 
vuonna järjestettyyn Helsingin keskustan asemakaavakilpailuun Ahola osallistui yhteisellä 
ehdotuksella Aarne Ervin ja Tapani Nirosen kanssa. Ehdotus ”Snadisti buli stadi” sai jaetun toisen 
palkinnon. Ahola seurasi Erviä Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelmasta vastaavana arkkitehtinä, 
ja hän toimi tehtävässä kymmenen vuotta 1949–1959.  
 
Työt Tapiolassa 
 
Ensimmäinen merkittävä kilpailuvoitto Aholan uralla oli Tapiolan pohjoisen asumalähiön 
asemakaavan kutsukilpailu 1958. Suunnitelmassaan hän seurasi Tapiolan varhaisempien 
puutarhakaupunginosien suunnitteluperiaatteita: matalan ja korkean asuinrakentamisen 
vuorottelua ja maaston muotojen hyödyntämistä. Aholan kaavaratkaisu perustui suorakulmaiseen 
ruutukaavaan, jonka johdosta pohjoisen lähiön korttelirakenne on tiiviimpi kuin Tapiolan 
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varhaisemmilla asuinalueilla. Aholan mukaan ratkaisu korosti kontrastia rakennetun ja 
rakentamattoman ympäristön välillä ja mahdollisti koskemattoman luonnon maksimoinnin. 
 
Samaa periaatetta noudattaen Ahola suunnitteli 1960-luvun alussa Tapiolan eteläpuolelle myös 
tiiviin Hakalehdon atriumtaloalueen. Hakalehtoon hän suunnitteli asemakaavan lisäksi myös 
rakennukset. 
 
Helsingin asuinalueita 
 
1960-luvulta alkaen asuinalueita rakennettiin usein aluerakentamisprojekteina. Aholan toimistossa 
Helsingin itäisistä asuinalueista suunniteltiin muun muassa Puotinharjun, Kontulan, Myllypuron, 
Mellunmäen ja Vesalan asemakaavat sekä Vantaan Hakunila.  
 
Helsingin Siltamäkeen Ahola suunnitteli asuinalueen asemakaavan ja rakennukset. Työ oli hänen 
viimeisiään. Asemakaava valmistui 1967 ja asuinalue kokonaisuudessaan 1974, kaksi vuotta 
Aholan kuoleman jälkeen. Aluerakentamisena toteutettu kerrostaloalue perustuu 
suorakulmaiseen koordinaatistoon rakennettuihin kortteliyksiköihin, ja niiden sisällä yhden 
rakennustyypin toistoon. Rakennukset ovat matalia, 2- ja 3-kerroksisia lamellitaloja.  
 
Kaupunkimaisen tiivistä asuinaluetta nimitetään kontaktikaupungiksi.  Alueen rakennuskannan 
mataluus, keskeiseen jalankulkuraittiin tukeutuvat vehreät ja suuret korttelipihat sekä puolijulkiset 
kontaktipihat tekevät Siltamäestä poikkeuksellisen Helsingin muiden 1970-luvun alkupuolen 
lähiöiden joukossa. Kontaktipihalla tarkoitetaan korttelin yhteistä, torin tapaista aluetta. 
Kontaktipiha oli uusi käsite, joka syntyi alueen suunnittelun aikaan. Siltamäen laajin viheralue on 
jokivarteen suunniteltu liikunta- ja maisemapuisto.  
 
Pentti Aholan valikoitu kaavatöiden luettelo:9 
Helsingin keskustan asemakaavakilpailu, jaettu toinen palkinto yhdessä Ervin ja Nirosen kanssa 
1949. 
Valkeakoski, asuntoalueen asemakaava ja rakennukset 1953. 
Kotkan liitosalueiden yleiskaavakilpailu 1954. 
Helsingin Messuhallin edustan liikennejärjestely kilpailu 1951 (ensimmäinen palkinto). 
Kymenlaakson seutukaavaluonnos 1956. 
Espoon Tapiolan pohjoinen lähiö 1960.  
Helsingin Puotinharjun asemakaava 1960-luvun alku. 
Espoon Westendin Hakan asuntoalue 1961 (toteutumaton). 
Espoon Leppävaaran asemakaava 1961-62. 
Helsingin Myllypuron asemakaava, 1961-62. 
Espoon Hakalehdon asemakaava ja rakennukset 1963. 
Rauman seutukaava 1963. 
Tampereen Kaarilan asuntoalueen asemakaava 1965. 
Oulun Puolivälinkankaan asemakaava 1963. 
Espoon Alberga-Laajalahden yleiskaava, 1960-luku (toteutumaton). 
Vantaan Länsimäen asemakaava 1960-luku. 
Harjavallan yleiskaava 1963. 

                                                           
9 Arkkitehdin itsensä laatimaa, koko uran kattavaa työluetteloa ei ole ollut käytettävissä tämän työn pohjana 
vaan tiedot on koottu eri lähteistä. 
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Helsingin Kontulan asemakaava 1964. 
Vantaan Hakunilan yleiskaava 1965. 
Oulun Kaukovainion asemakaava 1965. 
Naantalin yleiskaava 1965. 
Vantaan Myyrmäen asemakaava 1967. 
Helsingin Siltamäen asemakaava ja rakennukset 1967. 
Helsingin Mellunmäen asemakaava 1968. 
Vantaan Rajatorpan asemakaava 1968. 
Vantaan Pähkinärinteen asemakaava 1969. 
Vantaan Martinlaakson asemakaava 1968. 
 
LÄHTEET 
 
Arkkitehtuurimuseon arkisto. 
 
Hankonen, Johanna 1994. Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta: Suunnittelujärjestelmän läpimurto 
suomalaisten asuntoalueiden rakentumisessa 1960-luvulla. Espoo; Helsinki: Otatieto; Gaudeamus. 
 
Hirvonen, Sari 2005. Ruraali urbaani. Vantaan kaupunkisuunnittelun historia. Vantaa: Vantaan 
kaupunki. 
 
Jetsonen, Sirkkaliisa. Pentti Ahola. Kansallisbiografia. 
 
Lahti, Juhana 2006. Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla: 
suomalisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen. Taidehistoriallisia 
tutkimuksia 34. Helsinki: Taidehistorian seura.  
 
Maisala, Pertti 2008. Espoo – oma lukunsa. Kaupunkisuunnittelun, kaupunkirakentamisen ja 
kaavoitushallinnon kehitys vuoteen 2000. Espoo: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. 
 
Salastie, Riitta; Fogdell, Marina; Karisto, Maria; Tiainen, Pirjo 2009. Siltamäen kontaktikaupunki. 
Inventointi. Arvotus. Kehittämisperiaatteet. Korjaustapaohjeet. Helsinki: Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto.  
  



26 
 

PENTTI RIIHELÄ, YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIJA 
 

 

Pentti Riihelän ja arkkitehtiylioppilas 
Aatos Issakaisen ehdotus 
Kuopion Puijonlaakson 
asemakaavakilpailuun 1960. 
Arkkitehtuurimuseon arkisto. 

 
Pentti Riihelä (1928-) toimi asemakaavoituksen parissa koko uransa ajan 1950-luvun puolivälistä 
1980-luvun lopulle saakka. Hän opetti Teknillisen korkeakoulussa asemakaavaoppia parin 
vuosikymmenen ajan. Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:ssä Riihelä oli mukana tuomassa 
yhdyskuntasuunnitteluun teknillis-tieteellistä taustatutkimusta, häntä kiinnosti myös asuinalueiden 
kaavoitustyössä sosiaalipsykologinen lähestymistapa. Riihelä päätyi puolustamaan uusien 
asuinalueiden tiivistä rakennetta asumisviihtyvyyden perusteella. 
 
Riihelä valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1954. Jo arkkitehtiopiskelijana hän 
perehtyi kaavasuunnitteluun. Hän muun muassa osallistui Hyvinkään Sveitsin talviurheilualueen 
suunnittelukilpailuun. Riihelä työskenteli arkkitehti Olli Kivisen toimistossa vuodesta 1952 ja avusti 
Lappeenrannan ja Lauritsalan yleiskaavasuunnittelua, jonka pääsuunnittelijoina toimivat 
arkkitehdit Otto-Iivari Meurman ja Kivinen. 
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Aktiivinen kilpailija 
 
Kun Kivinen 1960 nimitettiin Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin professoriksi, Riihelä 
perusti oman arkkitehtuuritoimiston, jota hän piti vuoteen 1969 asti. Hän työskenteli 
sivutoimenaan Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin assistenttina (1955–1967) ja 
asemakaavaopin erikoisopettajana (1968–1976). 
 
Näinä vuosina Riihelä osallistui useisiin asemakaavoituskilpailuihin ja menestyi palkintosijoille 
ainakin Tampereen Amurin asuinalueen, Imatran Mansikkalan, Kuopion Puijonlaakson ja 
Lappeenrannan ranta-alueen asemakaavakilpailuissa. Vaasan Ristinummen asuntoalueen ja 
vanhan Vaasan asemakaavakilpailun Riihelä voitti 1965 ja laati toteutuksen seuraavana vuonna.   
 
Tutkimuslähtöistä kaavoitusta 
 
Pentti Riihelä perusti neljän muun arkkitehdin kanssa Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:n vuonna 
1969.10 Osakeyhtiön toimialana oli arkkitehtuuri- ja yhdyskuntasuunnittelu sekä teknillis-
tieteellinen tutkimus. Tutkimuksista tunnetuin lienee Vantaan Koivukylän alueen 
kaavasuunnitelmaa varten tehdyt kaavarunkoselvitykset.   
 
Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:ssa Riihelä jatkoi jo oman toimistonsa aikana aloittamaansa suuritöistä 
Tikkurilan kaavoitustyötä. Siinä hänen näkemyksensä poikkesi työn tilanneen Helsingin 
maalaiskunnan ajatuksista hallinnollisen keskuksen paikan osalta. Riihelän mielestä hallintokeskus 
tuli jättää Tikkurilaan, tilaaja ajatteli keskusta Koivukylään. Tikkurilan suunnittelussa Riihelä 
keskittyi autoliikenteen järjestelyn vastapainona jalankulkuympäristön eli aikakauden termiä 
käyttäen ”kontaktikentän” luomiseen.  Asuinalueiden kaavoitustyössä Riihelää kiinnosti 
kunnallisten tavoitteiden ohella sosiaalipsykologinen lähestymistapa, eli asukkaiden viihtyvyyteen 
vaikuttaminen suunnittelun keinoin, ja hän kirjoitti aiheesta selvityksen Suomen Arkkitehtiliiton 
Asemakaava- ja standardoimislaitoksen teettämään tutkimukseen.  
 
Sama tutkimuksellinen lähestymistapa näkyy 1967 alkaneessa Koivukylän kaavarungon 
suunnitteluvaiheessa. Perusselvitysvaiheessa suunnittelutavoitteiden ja muiden vaikuttavien 
tekijöiden kartoittamiseen varattiin yli puoli vuotta aikaa. Vasta sen jälkeen alkoi varsinainen 
kaavarungon laatiminen. Riihelä, osana suunnittelijaryhmää, vastasi Koivukylän keskusta- ja 
korttelitutkimuksesta. Osuudessaan hän vertaili lukuisia erilaisia korttelimalleja pysäköinnin ja 
liikenteen näkökulmista. Riihelä puolsi tiivistä rakentamista taloudellisuuden ja viihtyisyyden takia. 
Hänen näkemyksensä mukaan tiivis rakentaminen loi suojaisaa ja asukkaalle helposti 
hahmotettavaa julkista tilaa.  
 
Riihelä suunnitteli noin 2500 asukkaan kerrostaloalueen asemakaavan Helsingin Pihlajistoon 1969, 
vastavalmistuneen Pihlajamäen asuinalueen viereen. Lähtökohdat Pihlajiston suunnittelussa olivat 
toiset kuin Koivukylässä: asemakaavan laatiminen alkoi huhtikuussa 1969 ja syyskuussa sillä oli jo 
kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Alueen rakentaminen alkoi marraskuussa ja ensimmäiset 
asukkaat muuttivat alueelle vuoden 1970 lokakuussa. Pihlajisto oli tyypillinen aluerakentamisen 
ajan kaupunginosa, tiivis, yhtenäinen ja kerralla rakennettu. 
 

                                                           
10 Riihelän lisäksi muut osakkaat olivat arkkitehti Aatos Issakainen, arkkitehti Jaakko Salonen, arkkitehti Arno Savela ja 
tekniikan lisensiaatti Jaakko Ylinen. 
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Pentti Riihelän valikoitujen kaavatöiden luettelo:11   
Hyvinkään Sveitsin talviurheilualueen ja kansanpuiston asemakaavakilpailu 1950 (lunastus). 
Tampereen Amurin kaupunginosan asemakaavakilpailu 1960 (toinen palkinto). 
Kuopion Puijonlaakson asemakaavakilpailu 1960 (kolmas palkinto). 
Lappeenrannan linnoitus ja ranta-alueiden aluesuunnitelmakilpailu 1961 (kolmas palkinto). 
Imatran kauppalan Mansikkalan asemakaavakilpailu 1963 (toinen palkinto). 
Ristiinan teollisuusalueen asemakaavakilpailu 1963 (kutsukilpailu). 
Vantaan Tikkurilan yleissuunnitelma ja asemakaavoja 1965-70. 
Vaasan Ristinummen asuntoalueen ja vanhan Vaasan asemakaava 1966. 
Helsingin maalaiskunnan Kulomäen korkearakentamisalueen pientalo- ja asemakaavakilpailu 1966 
(lunastus). 
Vantaan Koivukylän kaavarunko, perusselvitysvaihe 1967-68. 
Seinäjoen yleiskaava (yhdessä Väinö Suonion kanssa) 1968. 
Helsingin Malmin aluekeskuksen kaavarunko 1972-73. 
Helsingin Pihlajiston asuinalueen asemakaava 1970. 
Hyrylän Vaunukankaan pientalo- ja asemakaavakilpailu, 1981. 
Helsingin Kampin kaupunginosan korttelin 179 yleinen suunnittelukilpailu 1983 (lunastus). 
Sipoon Söderkullan Kuntotien asuinalueen kokonaissuunnitelmakilpailu 1989. 
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11 Arkkitehdin itsensä laatimaa, koko uran kattavaa työluetteloa ei ole ollut käytettävissä tämän työn pohjana vaan 
tiedot on koottu eri lähteistä. 
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OY KAUPUNKISUUNNITTELU AB – KAAVOITUKSEN KONSULTTI 
 

 
Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:n esite 
1982. 

 
Kaupunkisuunnittelu Oy toi erilaiset taustatutkimukset ja -selvitykset sekä taloudellisen tarkastelun 
järjestelmälliseksi osaksi kaavoitusta 1960-luvulta alkaen. Kaavoituksesta tuli aiempaa selvemmin 
erilaisiin vaiheisiin jakautuva prosessi, jossa valmistelevat vaiheet sekä tekstitiedon ja 
numerodatan merkitys korostuivat suhteessa laajoihin visualisoituihin kaavakarttoihin.  
Kaupunkisuunnittelu Oy laati yleiskaavan 17 kuntaan aikavälillä 1969–1986. Kun 
kaavasuunnittelusta tuli kuntiin perustettujen kaavoitustoimien virkatehtävä, alkoi 
konsulttitoiminnan kulta-aika hiipua 1970-luvun lopulla. 
 
Kaupunkisuunnittelu Oy:n syntyyn 1960-luvun lopulla vaikutti se, että uuden rakennuslain myötä 
kaavoituksesta tuli maan kattava käytäntö, mutta kunnilla ei vielä ollut henkilökuntaa uusien 
kaavoitustehtävien hoitamiseen. Yrityksen tärkein taustatoimija syntyi 1960-luvun alussa, kun 
Mikko Mansikka (1934-), Jaakko Salonen (1932-) ja Jaakko Ylinen (1936-) aloittivat yhteisen 
toimiston voitettuaan Lohjan asemakaavakilpailun 1962.12 Kaupunkisuunnittelu Oy:n perustivat 
1969 Salosen ja Ylisen kanssa Arno Savela (1935-), Pentti Riihelä (1928-) ja Aatos Issakainen (1932-
). Osakeyhtiön alla osalliset toimivat myös itsenäisesti omien toimistojensa kautta. Kaikki osakkaat 
osallistuivat kaavoitustöihin. 
                                                           
12 Mansikka siirtyi Helsingin maalaiskunnan kaavoituspäälliköksi 1964 ja jättäytyi vähitellen pois 
toiminnasta. Kaupunkisuunnittelu Oy:n tulevat osakkaat toimivat myös useamman kommandiittiyhtiö-
muotoisen arkkitehtitoimiston puitteissa: Mansikka, Salonen, Ylinen 1963–1967 ja Salonen-Ylinen 1967–
1968, Salonen-Savela 1964–1969, Salonen-Savela-Ylinen 1967–. 
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Suunnittelun moniottelija 
 
Kaupunkisuunnittelu Oy:stä ja sen taustatoimistoista tuli nopeasti keskeinen toimija Helsingin 
maalaiskunnan ja Espoon kaavoituksessa, erityisesti yleiskaavoituksessa, sekä pienemmissä 
kaupungeissa, lähinnä Etelä-Suomessa. Vuonna 1986 julkaistun esitteen mukaan 
Kaupunkisuunnittelu Oy oli laatinut 1969 lähtien yleiskaavan kaikkiaan 17 kuntaan.  
 
1960- ja 70-lukujen vaihteessa Kaupunkisuunnittelu Oy vei kaavoitusmalleja aktiivisesti eteenpäin 
käytännön kaavoituksen tasolla. Helsingin maalaiskunnan (nyk. Vantaa) ensimmäinen yleiskaava 
(maankäytön yleissuunnitelma) oli merkittävä alueen kehittymisen kannalta. Iso-Huopalahden 
virkistysalueen yleissuunnitelma Helsingin ja Espoon kaupungeille ja Haaga-Vantaa 
yleissuunnitelma Helsingin ja Vantaan kaupungeille olivat esimerkkejä kuntien yhteistyöstä 
kaavoituksessa. Salon kaupunkisuunnitelmassa esitettiin ensimmäistä kertaa yleiskaava ja pitkän 
tähtäimen taloussuunnitelma. 
 
Koivukylän suunnittelu pääradan varteen Helsingin maalaiskuntaan (nyk. Vantaa) 1967–1969 
vaikutti Kaupunkisuunnittelu Oy:n perustamiseen: aluetta suunnittelivat Jaakko Salonen, Arno 
Savela ja Pentti Riihelä. Koivukylän kaavarunkosuunnitelmalla (1969) selvitettiin yksityiskohtaista 
kaavoitusta ohjaavia mitoitus- ja rakenneratkaisuja.  Koivukylä oli kustannuslaskelmineen 
kaavatalouden kannalta uraauurtava suunnitelma, joka edusti 1960-luvun lopun uutta 
kaavoitusajattelua, ja jonka kaavarunkosuunnitelmaa käytettiin oppikirjana. Koivukylästä tuli tiivis 
ruutukaavaan perustuva kompaktikaupunki, jossa moottori- ja kevyt liikenne on eroteltu. 
 
1970-luvun murrosvaihe 
 
1970-luvun lopulla Kaupunkisuunnittelu Oy:n keskeinen rooli kaavoittajana päättyi. Kun 
aikaisemmin kaavatöiden osuus oli ollut 90 % toimeksiannoista ja rakennussuunnitelmien 10 %, 
vuosikymmenen puoleenväliin mennessä tilanne kääntyi päinvastaiseksi. Keskeisin syy tähän oli 
1967 lainmuutos, joka määritteli kaavoituksen maalaiskuntien tehtäväksi. Kuntien 
kaavoitusvirkojen määrä nousi vajaassa vuosikymmenessä 1200 työntekijään, mikä oli yli kolme 
kertaa enemmän aiempaan viranhaltijamäärään verrattuna. Kaavojen sisällön suunnittelu siirtyi 
virkamiehille.  
 
Projektiorganisaation muodossa toiminut Kaupunkisuunnittelu Oy oli kvantitatiivisen eli tilastoihin 
ja laskelmiin tukeutuvan kaavoituksen edelläkävijä. Uudenlainen toimintatapa näkyy myös siinä, 
että Kaupunkisuunnittelu Oy tuotti kaiken aineiston A4 -kokoisiksi niteiksi laajojen kaavakarttojen 
sijaan. Kaupunkisuunnittelu Oy:n voimakkaasti perinteisen kaavoituksen alueelta 
kuntasuunnitteluun laajentanut toimintamalli näkyy varsinaisten kaavoitustehtävien ulkopuolelle 
jäävissä toimeksiannoissa: Rantakaava-asetukseen liittyviä asiantuntijatehtäviä 1970, Helsingin 
kantakaupungin jalankulkututkimus yhdessä Liikennetekniikka Oy:n kanssa 1970–1971 sekä 
tutkimus maanalaisista tiloista Helsingin keskustassa 1972 ja Egyptin Fayoumin turismin 
kehittämissuunnitelma 1982–1984.  
 
Kaupunkisuunnittelu Oy:n toiminta hiipui 1990-luvun lamaan. Jo aiemmin toimistosta irtautuneen 
Issakaisen lisäksi Salonen ja Riihelä jättäytyivät pois ja yritys jäi Ylisen omistukseen. 
 



31 
 

Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:n valikoitu kaavasuunnitelmien työluettelo:13 
Vantaan Koivukylän kaavarunko 1967-69. 
Helsingin maalaiskunnan yleiskaava 1968-69. 
Tampereen seudun kaupunkimallien laatiminen ja vertailu 1968-69. 
Tampereen runkokaavatyö 1969. 
Haaga-Vantaa yleissuunnitelma 1969-1970. 
Salon kaupunkisuunnitelma 1970. 
Tampereen kaupunkiseudun rakennemallit 1971. 
Meriporin alustava kaavarunko 1970. 
Someron yhteismetsä rantakaavaa 1970. 
Ritalan yhteismetsä rantakaava 1970. 
Leppävaaran kauppalanosakaava 1970-74. 
Länsi-Uusimaan runkokaavan maankäyttö ja vapaa-ajan alueet 1969-74. 
Kannelmäen osayleiskaava 1970 
Lohjan kaupungin ja maalaiskunnan yleiskaava 1970. 
Loimaan yleiskaava 1970-71. 
Lopen Salmijärven rantakaava 1971. 
Pusulan Kivijärven rantakaava 1971. 
Lohjan Vohloisen alueen kaavarunko 1971. 
Lohjan keskustan osayleiskaava 1971. 
Savonlinnan yleiskaava 1971. 
Helsingin ja Espoon Iso-Huopalahti 1971. 
Kirvesperän rantakaava 1971. 
Ojamon kaivosalueen asemakaava 1972. 
Keravan Ahjon alueen kaavarunko 1972. 
Lohjan Virkkalan kaavarunko 1972. 
Lohjan Virkkalan rakennuskaavan muutos 1973. 
Lohjan Virkkalan urheilukeskuksen yleissuunnitelma 1973. 
Lohjan Moision kaavarunko 1973. 
Hangon kaupunkisuunnittelun kehityssuunnitelma 1972-76. 
Varkauden keskustan kaavarunko 1973. 
Olkiluodon voimalaitosalueen yleissuunnitelma 1973. 
Loviisan yleiskaava 1974. 
Sumiaisten rantayleiskaava 1975. 
Pusulan Saarijärven rantakaava 1974. 
Tansanian Lindin alueen seutukaavan osia 1974-75. 
Järvenpään keskustan kävelykatu 1976. 
Järvenpään Jampan kävelykatu 1976. 
Vantaan kehätien teollisuusalueiden osayleiskaava 1976. 
Vantaanportin asemakaava 1977. 
Lohjan keskustan osayleiskaavan laajennus 1977. 
Pusulan Vehmasjärven rantakaava 1977. 
Irakin Al Qaimin ja Akashatin asuntoalueiden yleiskaavat 1978. 
Vantaan Pakkalan maankäytön suunnitelma 1978 
Tuusulan Paijalan yleiskaava 1980. 
Irakin kolmen varuskuntakaupungin kaavoitus 1981-83. 

                                                           
13 Työluettelo perustuu Jaakko Ylisen Arkkitehtuurimuseolle lahjoittaman aineiston yhteydessä saatuun työluetteloon, 
jota on täydennetty Jaakko Salosen aineiston osalta 2018. 
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Irakin Mosulin ja Tikritin keskuspuistosuunnitelmat 1981-84. 
Tuusulan Paijalan kylän rakennuskaava 1986. 
Seinäjoen keskustan yleiskaava 1982-83. 
Saudi-Arabian Al Bahan seutukaavan osia 1982-84. 
Nummi-Pusulan Liesjärven rantakaava 1988. 
Vantaan Piispankylän alueen yleiskaava 1989. 
Vihdin asemakaavoja 1989. 
Helsingin Keski-Pasilan yleiskaava 1991. 
Lopen Räyskälän rantakaava 1991. 
Paraisten Kirjalan yleiskaava 1991-94. 
Nummi-Pusulan Saloveden rantakaava 1992. 
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