
Kuka Alvar Aalto?



Alvar Aalto (1898–1976) oli suomalainen arkkitehti ja muotoilija. Hänet tunnetaan monista 
töistään Suomessa ja ulkomailla. Kuvassa Alvar Aalto istuu työpöytänsä ääressä.



Alvar Aalto lapsena sisarustensa kanssa, Alvar on kuvassa vasemmalla.



Tiedätkö, mitä arkkitehti 
ja muotoilija tekevät 

työkseen?



Arkkitehtuuri ympärillämme

Arkkitehti Alvar Aalto



Arkkitehdit suunnittelevat rakennuksia, rakennuksen osia tai kokonaisia alueita. Alvar Aalto suunnitteli museoita, kirkkoja, 
teattereita, kirjastoja, kaupungintaloja, asuinrakennuksia ja paljon muuta. Esimerkiksi Seinäjoelle hän on suunnitellut hallinto- 
ja kulttuurikeskuksen, johon kuuluu kirkko, teatteri, kaupungintalo ja kirjasto.



Alvar Aalto tunnetaan arkkitehtina, joka otti luonnon ja ympäristön tarkasti huomioon rakennuksen tai alueen suunnittelussa. Alvar 
Aalto tutki maisemaa ja maan muotoja, ja suunnitteli rakennuksen sopivaksi juuri sille paikalle. Hänelle oli hyvin tärkeää, että rakennus 
sopi maisemaan. Rovaniemen Lappia-talo on saanut inspiraationsa Lapin luonnosta ja muoto jäljittelee tuntureita.



Alvar Aalto suunnitteli kauniita ja käytännöllisiä rakennuksia, jotka olivat niiden käyttäjille mahdollisimman hyviä ja toimivia.  
Säynätsalon kunnantalossa kaikki yksityiskohdat on mietitty siten, että rakennukseen on miellyttävä tulla – myös piha on viihtyisä. 



Finlandia-talo Helsingissä on suunniteltu erilaisten tapahtumien, kuten konserttien, pitopaikaksi.



Mitä Alvar Aallon 
suunnittelemia  

rakennuksia tiedät?



Muotoilija Alvar Aalto 



Muotoilija suunnittelee erilaisia esineitä tai vaikkapa huonekaluja. Myös rakennusten osissa, esimerkiksi ovenkahvoissa ja kaiteissa, 
tarvitaan muotoilijan työtä. Alvar Aalto suunnitteli rakennuksiinsa kaikki sen osat ja yksityiskohdat, myös sisustuksen. Hän suunnitteli 
huonekaluja, valaisimia, kankaita ja lasiesineitä.



Alvar Aallon kuuluisinta muotoilua edustaa vuonna 1936 suunniteltu Aalto-vaasi ja se löytyykin monesta kodista. Alvar Aalto piti 
vapaasta, aaltoilevasta viivasta ja se näkyy Aalto-vaasissa sekä muissa samaan sarjaan kuuluvissa vapaamuotoisissa lasiesineissä.



Aalto sai töihinsä usein inspiraation luonnossa havaitsemistaan muodoista. Vuonna 1953 hän 
suunnitteli riippuvalaisimen, jonka lempinimi on mehiläispesä. Valaisinmalli on suosittu ja sitä 
valmistetaan edelleen.



Paimio-tuolin nimi tulee Aallon suunnittelemasta sairaalasta nimeltä Paimion tuberkuloosiparantola, joka valmistui vuonna 1933.  
Tuoli suunniteltiin erityisesti sairaalaa varten ja se oli ominaisuuksiltaan erinomainen sairaalan kaluste: kaunis, helppo pitää 
puhtaana ja hyvä istua.



Tunnetko Alvar Aallon 
muotoilemia esineitä? 

Onko kotonasi jokin 
Aallon suunnittelema 
esine tai huonekalu?



Alvar Aallon lapsuus



Jyväskylä oli Alvar Aallon lapsuuden ja nuoruuden kotikaupunki. Aallon perhe muutti Kuortaneelta Jyväskylään, kun Alvar oli 
5-vuotias. Alvarilla oli kolme nuorempaa sisarusta; Selma, Einar ja Väinö. Heidän äitinsä työskenteli postineitinä ja isä oli ammatiltaan 
maanmittausinsinööri, joka esimerkiksi piirsi karttoja. Alvar pääsi isänsä mukaan maanmittaustyömaille ja oppi samalla tarkkailemaan 
luontoa ja maisemaa.



Aallon lapsuuden aikaan, 1900-luvun alussa, Jyväskylä oli pieni puutalokaupunki. Aallon perhe asui Jyväskylän Harjukadulla talossa, 
joka näkyy kuvassa etualalla. Taloa ei ole enää olemassa. 



Kuvassa näkyy Aallon koulutie ja koulurakennus, Jyväskylän lyseo.





Alvarin lempiaineet koulussa olivat kuvataide ja liikunta. Alvar myös harrasti maalausta ja piirustusta. Hän kävi maalaustunneilla 
taiteilija Joonas Heiskan luona, joka asui aivan lähellä sitä paikkaa, missä nykyisin sijaitsee Alvar Aalto -museo. Maalaukset esittivät 
usein luontoa ja maisemia. Alvar haaveili jo lapsena taiteilijan tai arkkitehdin ammatista.



Miltä Jyväskylä näyttää 
vanhoissa kuvissa?  

Mikä on erilaista, kuin nykyisin?  
Pitäisikö vanhat rakennukset 

mielestäsi purkaa vai säilyttää?

Mikä on sinun lempiaineesi 
koulussa? Mitä sinä harrastat? 

Mikä on toiveammattisi?



Arkkitehdin työ alkaa



Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseosta 1916 
Alvar Aalto muutti Helsinkiin opiskelemaan arkkitehtuuria 
Teknilliseen korkeakouluun, jonka nimi siihen aikaan oli 
Polyteekki.



Valmistuttuaan arkkitehdiksi hän kuitenkin palasi pian kotikaupunkiinsa Jyväskylään ja perusti kaupunkiin ensimmäisen 
arkkitehtitoimistonsa vuonna 1923. Toimistolla oli mahtipontinen nimi: Arkkitehtuuri- ja monumentaalitaiteen toimisto Alvar Aalto. 
Toimisto sijaitsi rakennuksessa, joka on yhä olemassa ja tunnetaan nimellä Nikolainkulma.



Aluksi Aalto teki pienempiä töitä, mutta töiden lisääntyessä alkoi toimistossa työskennellä myös arkkitehti Aino Marsio. Ainosta ja 
Alvarista tuli tehokas työpari ja myös aviopari. Aino ja Alvar Aallon yhdessä suunnittelemia rakennuksia löytyy Jyväskylän lisäksi 
muualta Suomesta ja ympäri maailmaa.



Jyväskylän työväentalo oli Alvarin ja Ainon ensimmäinen iso työprojekti ja he saivat rakennukseen paljon ideoita häämatkallaan 
Italiassa. Työväentalosta tuli italialainen palatsi pikkukaupunkiin, jossa muut rakennukset olivat matalia puutaloja.



Alvarilla ja Ainolla oli yhteisten töiden lisäksi myös omia projekteja. Yksi Aino Aallon tunnetuimmista töistä on lasisarja vuodelta 1932. 
Aino Aalto -lasit ovat monille tuttuja.



Oletko nähnyt työväentalon 
Jyväskylän keskustassa?  

Entä Nikolainkulman? 

Löytyykö kotoasi  
Aino Aalto -laseja?



Alvar Aalto keksijänä



Alvar Aalto oli omalla alallaan keksijä, joka jatkuvasti mietti, miten asioita voisi kehittää paremmiksi. Hän oli kiinnostunut kokeilemaan 
uusia tekniikoita ja tapoja käyttää materiaaleja.



Yksi Aallon tunnetuimmista keksinnöistä on puun taivutus huonekalusuunnittelussa. Yhdessä puuseppämestari Otto Korhosen kanssa 
hän kehitti esimerkiksi erilaisia tuolinjalkoja, joista tunnetuin on L-jalka. Se löytyy monesta Aallon suunnittelemasta huonekalusta, kuten 
kolmijalkaisesta jakkarasta. Myös tämä jakkara on yksi Aallon keksinnöistä – kolmijalkaista jakkaraa voi pinota helposti päällekkäin.



Aalto pyrki suunnittelussaan siihen, että rakennukset ja niiden osat olisivat mahdollisimman toimivia niiden käyttäjille. Aalto oli itse 
sairastanut ja joutunut olemaan vuodepotilaana ja se auttoi häntä huomaamaan, että potilashuoneen rauhallisuus on tärkeää. Paimion 
tuberkuloosiparantolaan hän keksi potilashuoneisiin hiljaisen käsienpesualtaan. Allas on muotoiltu siten, että vesi ei lorise valuessaan. 
Siten se ei häiritse huonekaveria.



Alvar Aalto kehitti erikoistiilen, joka on viuhkan muotoinen. Sen avulla tiilestä pystyttiin rakentamaan erilaisia muotoja.  
Helsingin Kulttuuritaloon (1958) rakennettiin kaarevaa seinää.





Onko jokin Alvar Aallon 
keksinnöistä sinulle tuttu?



Alvar Aallon koti  
ja kotiseutu



Aallolla oli uransa aikana paljon projekteja eri puolella Suomea ja maailmaa. Hän ehti uransa aikana tehdä useita satoja suunnitelmia, 
joista noin 200 arkkitehtuurikohdetta toteutui. Alvar Aalto perheineen muutti eri paikkakunnille sen mukaan, missä töitä oli. Pysyvä koti 
perustettiin Helsinkiin. Itse suunniteltu viihtyisä kotitalo valmistui Munkkiniemeen vuonna 1936.



Alvar Aalto palasi myöhemmin myös kotiseudulleen Keski-Suomeen töiden merkeissä sekä kesäasukkaana. 1950-luvulla hänellä 
oli useampia projekteja Jyväskylässä ja sen ympäristössä. Näihin kuuluvat Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon kesähuvila, jota 
kutsutaan Koetaloksi Alvarin siellä suorittamien arkkitehtuurikokeilujen takia. Huvila oli Alvarin ja hänen toisen vaimonsa Elissan rakas 
kesänviettopaikka koko loppuelämän ajan.



Yksi Alvar Aallon suurimmista 1950-luvun töistä Keski-Suomessa on Jyväskylän yliopiston kampusalue (siihen aikaan Jyväskylän 
kasvatusopillinen korkeakoulu). Tutustumme nyt yhdessä siihen tarkemmin oheisten videoiden avulla.



Mitä Aallon rakennuksia 
sinun kotipaikkakunnaltasi tai 

sen läheltä löytyy?



Kiitos!


