
5554 ARKKITEHTI   6 / 2012 ARKKITEHTI   6 / 2012

areena | ajassa | topical

EPÄVARMA 
TULEVAISUUS 
UNCERTAIN FUTURES
Oliver Lowenstein

2000-luvun kulttuurimuutokset vaikuttavat ja 
näkyvät myös arkkitehtuurissa. Englantilainen 
kriitikko arvioi suomalaista tilannetta.

Millä tavalla toisin Suomen arkkitehtuuri olisi kehit-
tynyt, jos 1900-luvun aikana Alvar Aallon lisäksi olisi 
ilmaantunut toinen tai useampi suuri suomalainen 
kansainvälisesti tunnettu arkkitehti? Vaikka ajatus-
leikki on vaihtoehtoista tai virtuaalista historiaa – mi-
tä olisi voinut tapahtua – huomasin kyseleväni sitä 
itseltäni viimekesäisen Suomen-vierailuni jälkimai-
ningeissa. Matkaani oli sisältynyt muun muassa kan-
sainvälinen Alvar Aalto -symposium ”Crafted”.

Uutuuden järkytys
Fiktiivinen spekulaatio tuntui sopivan Suomen ark-
kitehtuurin nykytilanteeseen. Etäältä katsottuna pää-
juoni näytti olevan se, miten äskettäin esiin noussut 
uusi kolmi–nelikymppisten arkkitehtien sukupolvi 
on kehittynyt. Esimerkiksi Avanto, ALA, Anttinen Oi-
va ja Lassila Hirvilammi ovat muutaman viime vuo-
den aikana toteuttaneet useita merkittäviä töitä. Ne 
ovat konkreettisia näyttöjä ja tukevat näkemystä, et-
tä arkkitehtuurissa on syntynyt uusi, tunnistettava, 
aiemmasta poikkeava suuntaus. 

Tästä kokonaismaisemasta nousee nopeasti esiin 
kaksi toisiinsa niveltyvää teemaa. Kysymyksessä on 
ensimmäinen sukupolvi, joka on vapautunut – jos 
niin voi sanoa – suomalaisen arkkitehtuurin Aalto-
keskeisestä status quosta, jolla edelleen on rasittavan 
suuri vaikutus nuoriin arkkitehteihin. Tai ainakin tä-
mä sukupolvi suhtautuu tilanteeseen vapaammin. 
Uudenlainen herkkyys on seurausta siitä, että nuoret 
Suomessa niin kuin muuallakin ovat paljon entistä 

kansainvälisempiä; he tuntevat maailmaa laajalti ja 
ovat verkostoituneet matkailemalla ja uuden medi-
an avulla. 

Toinen teema, jonka voi havaita nuoren sukupol-
ven keskuudessa, on uudenlainen, joidenkin mie-
lestä epäsuomalainen vimma panna säännöt aivan 
uusiksi. Etenkin ALA näyttää aiheuttavan ”uutuuden 
järkytystä”. Toimiston yhteys ”superhollantilaisen” 
Rem Koolhaasin transgressiiviseen surrealismiin ja 
”supertanskalaisen” Bjarke Ingelsin ”hedonistiseen 
kestävyyteen” rikkoo, järisyttää ja hämmentää Suo-
men arkkitehtuurin samanmielisyyttä – osittain kos-
ka heidän näkyvyytensä mediassa ja polemiikkinsa 
näyttävät kääntävän päälaelleen kymmeniä vuosia 
sitten vakiintuneet tavat käsitellä asioita.

Sukupolvien välille syntyneen kuilun voi nähdä 
osana paljon laajempaa kulttuurista muutosta. Lu-
terilaiselle pohjolalle ominaista pidättyväisyyttä on 
koetellut kuvan merkityksen valtava kasvu sekä ”coo-
lin valloitus”, conquest of cool. Tällä ilmauksella kult-
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 Välillä nuorilla on 

oidipaalisen vahva 

tarve päästä eroon 

isähahmoista

tuurikriitikko Thomas Frank kuvaa pop-, vaihtoehto- 
ja nuorisokulttuurin kehittymistä yhdeksi trendik-
kään kulutuksen vallitsevista tavoista, joka punoutuu 
televisiokulttuurin, mainosalan ja julkkisilmiön syk-
keeseen.1 Arkkitehtuuri on jäänyt loukkuun noihin 
ympyröihin, joissa eniten kiitosta saa, kun tekee mah-
dollisimman huomiota herättävää spektaakkeliark-
kitehtuuria. 

Joitakin suomalaisia arkkitehteja, erityisesti Juha-
ni Pallasmaata, tällaiset suuntaukset huolestuttavat. 
Pallasmaan tyrmistyksen pohjana on hänen näke-
myksensä eksistentiaalisen syvyyden katoamisesta 
uudesta suomalaisesta arkkitehtuurista.2 Raikasta se 
kyllä on ja siinä on esteettistä ja tyylillistä ilmaisuvoi-
maa, mutta elämyksellinen syvyys puuttuu.

People 2.0
Uusi ajattelutapa voi ikääntyneemmästä tuntua lä-
pitunkevalta. Facebook, Twitter ja muu sosiaalinen 
media näyttävät olevan viimeisimpiä niistä ilmiöistä, 
joista on nopeasti tullut 2000-luvun normeja ja jot-
ka ovat merkkejä laajemmista, syvällisistä kulttuuri-
muutoksista. Niiden yleinen kulkusuunta on valis-
tuslähtöisestä, kirjaan pohjaavasta kulttuurista koh-
ti teknistä kulttuuria. Englantilainen kirjailija Zadie 
Smith on arviossaan elokuvasta The Social Network 
kirjoittanut hämmentyneensä Facebook-sukupol-
vesta. Hän on nimennyt sen edustajat 2.0-ihmisiksi 
ja kyseenalaistanut heidän kokemuspiirinsä laajuu-
den.3 Tämä koskee ilman muuta Suomeakin, maata 
joka on ollut erityisen innostunut uudesta teknolo-
giasta. Suomessa vierailuni jälkeen minusta tuntuu 
siltä, että arkkitehtuurin kohdalla myös toinen, op-
timistisempi tulkinta on mahdollinen. 

Selvästi on olemassa sukupolvien välistä psyko-
logista kuohuntaa. Välillä nuorilla on oidipaalisen 
vahva tarve päästä eroon isähahmoista. Aallon pe-
rinnön ristiriitaiseksi koettu paino, johon nuoret ark-
kitehdit viittaavat, olisi voinut hajaantua tasaisemmin 
ja tarve mullistavaan muutokseen olisi voinut olla 
vähemmän kiihkeä, jos suomalaisen arkkitehtuurin 
lähihistoriassa olisi ollut muitakin kansainvälisesti ar-
vostettuja hahmoja. 

ALA korottaa panoksiaan polemiikissa, mutta 
muut Suomessa näkemäni työt puhuvat tuntemani 
kaltaisen suomalaisen arkkitehtuurin puolesta: niitä 

leimaa jatkuvuus, pidättyvyys ja hillitty materiaali-
suus. Avannon Pyhän Laurin kappeli (2010), K2S:n 
Hiljaisuuden kappeli (2012) ja Lassila Hirvilammin 
Kuokkalan kirkko (2010) ovat kaikki töitä, jotka avar-
tavat ja samalla jatkavat suomalaista perinnettä. Ku-
vakeskeisen kulttuurin näkökulmasta näiden raken-
nusten ongelma tuntuu olevan, etteivät ne huuda 
huomiota.

Todellisen paluu
Selvää on myös, että uusi sukupolvi on kotonaan 
2000-luvulla käyttäessään uutta ja sosiaalista medi-
aa ja voidessaan kommunikoida ja matkustella ym-
päri maailmaa. Šokkitaktiikka sen sijaan on vanha 
uutinen, 1990-luvulta juontuva sivujuoni, verrattuna 
siihen epävarmaan tulevaisuuteen, mihin maailma 
on menossa. BIG saattaa räväyttää arkkitehtuuriinsa 
sellaista, mihin muut pohjoismaiset toimistot eivät 
yllä, mutta 2010-luvun arkkitehtuurikehityksen me-
tatarina on toinen: paluu todelliseen. Monenlaiset 
ilmiöt ovat merkkejä kulttuurin perusteellisesta ra-
kennemuutoksesta. Länsimaailmaa ravisuttaa talou-
sahdinko, vaikka se Suomessa onkin toistaiseksi ollut 
suhteellisen vaimea, mutta kasvavat suurvallat Bra-
silia, Venäjä, Intia ja Kiina – BRIC-maat – ovat nou-
sussa. Ympäristöongelmat pahenevat; toisaalta on 

arkkitehtuuria, jota tehdään osallistumisen ja ver-
kostoitumisen hengessä – verrattavissa esimerkiksi 
Occupy-liikkeeseen ja arabikevääseen – ja jota lei-
maa into käytännön tekemiseen. Tähtiarkkitehtuurin 
aika on ohi, eikä sen paluusta ole varmuutta.

Tätä taustaa vasten ”Crafted”-symposiumissa esiin 
tullut laaja kenttä tuntui olevan lähempänä epävar-
man tulevaisuuden arvomaailmaa kuin punkahtava 
”SuperDutch”-mediaspektaakkeli. Monet rakennuk-
set, joissa matkallani kävin, ovat aisteihin vetoavaa 
arkkitehtuuria. Niiden suunnittelijat näyttävät vais-
tomaisesti sisäistäneen suomalaisen perinteen mu-
kaisen korostetun hiljaisuuden ja materiaalisuuden, 
vaikka he hallitsevat täysin myös 2000-luvun teknii-
kan. Tämä tuntui vakuuttavalta pohjalta sellaiselle 
arkkitehtuurikulttuurille, joka täydentää mennyttä 
sen sijaan, että pyrkisi vain korvaamaan sen uudella. 
Sulauttaminen tarjoaa hedelmällisen perustan edel-
leen kehittelyyn sekä aitoa hyötypotentiaalia muut-
tuneiden talousnäkymien todellisuudessa.

Vähälle huomiolle tai tuntemattomiksi Suomessa 
näyttävät jääneen kotoisammat suuret kehityssuun-
nat. Laurence Smithin kirja Uusi pohjoinen tekee sel-
väksi, että maapallon pohjoisen äären maat ovat tu-
levien vuosikymmenien suurimpia hyödynsaajia, kun 
ilmastonmuutos säätelee voimatasapainoa pohjois-

Lassila Hirvilammi, Kuokkalan kirkko | Kuokkala Church, Jyväskylä 2010. Ark 4/2010
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ten leveyspiirien eduksi.4 Sukua tälle, joskin kau-
kaista, on suomalaisten vaiteliaisuus, passiivisuus 
ja vähäinen tietoisuus siitä edusta, mikä heillä on 
maansa metsä- ja puukulttuuriperinnössä. Puuta 
pidetään yhä yleisemmin 2000-luvun pohjoisen ja 
lauhan ilmaston ykkösmateriaalina, ja puurakenta-
misen perinteen tarjoama varsin huomattava etu 
kannattaisi välittää tuleville sukupolville.

Näkemykseni saattaa olla häpeilemättömän 
idealistinen ja ruusuinen ja liian helppo esittää kau-
kaa Englannista käsin. Vaikka nuoren sukupolven 
ajattelutavasta mielestäni puuttuu syvällisyyttä, 
näyttää siltä, että idealismi on kuitenkin selvässä 
nousussa. Kumpikaan ajattelutapa ei tietenkään 
ole erityisesti suomalainen tai arkkitehdeille omi-
nainen. Lisäksi Suomessa arkkitehtuuri tuntuu si-
toutuneen poikkeuksellisen vahvasti humanismin 
ja modernismin perinteeseen. Tämä yhteys osana 
monialaisten taitojen kokonaisuutta – vaikka elä-
myksellisyyttä voisi olla enemmän – tekee suoma-
laisen uuden aallon arkkitehtuurin melko lailla mo-
nia muita paremmin varustautuneeksi vuosisatam-
me epävarmaan tulevaisuuteen. ark
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The cultural changes of the 21st century have a clear 
and visible effect on architecture, too.  
A British critic looks into the Finnish situation.

How might the course of Finnish architecture have been 
changed if there had been another, or several other great 
Finnish architects who had become known the world 
over, rather than only Alvar Aalto, come the end of the 
20th century? Though counter or virtual history – what 
might have happened rather than what did happen – I 
found myself asking myself this in the aftermath of vis-
iting Finland, including attending this summer’s Aalto 
Symposium “Crafted”. 

Cool Finlandia: The shock of the new
Such a fictive scenario felt relevant to the current Finnish 
architectural moment. From afar, the main story seemed 
to be of how Finland’s freshly drawn new generation of 
thirty/forty something architects, has developed over the 
last few years, with the likes of Avanto, ALA, Anttinen Oi-
va, and Lassila Hirvilammi having now completed a body 
of significant work, physical evidence to back up claims 
of this as an identifiable architectural new wave, clearly 
different to earlier generations. 

Amidst this broadly sketched landscape two inter-
related themes quickly became evident. First, that this 
was the first generation to have freed – if that is the 

phrase – or at least loosened themselves, from the hold 
of Finland’s architectural status quo, centred around Aal-
to, which has and continues to bring such influence to 
bear on young architects. The new sensibility was a con-
sequence of these young architects, as elsewhere, be-
ing so much more exposed, familiar, and interconnected 
through travel and new media communication, to the 
wider world. 

The other theme was that amidst this generation, 
there is a new, and for some, UnFinnish, fervour for com-
pletely rewriting the rulebook. Such ‘shock of the new’ 
talk seemed mostly focused on ALA, and their link-in with 
the transgressive surrealism of the SuperDutch Rem Kool-
haas and the well-packaged ‘hedonistic sustainability’ of 
the SuperDanish Bjarke Ingels, dividing, exciting and dis-
turbing the Finnish architectural equilibrium, in part be-
cause their media polemics seems turning upside down 
the accepted conventions of how these things have been 
done down through the decades. 

This story of generational divide could be framed with-
in much broader cultural change. The sense of restraint 
characteristic of the Lutheran North has been tested by 
the spectacular rise of the image and the ‘conquest of 
cool,’ cultural critic Thomas Frank’s phrase to describe 
how one-time pop, alternative and youth culture has 
become one of the dominant tropes of hip consumer-
ism, entwined with the heartbeats of televisual culture, 
advertising, and celebrity.1 Enmeshed, architecture has 
become slave to these worlds, with those most success-
ful at producing attention-drawing image and spectacle 
based architecture becoming the most feted. For some in 
Finnish architecture, most visibly, Juhani Pallasmaa, such 
new directions are cause for concern. Pallasmaa’s dismay 
is grounded in his perception that a certain existential di-
mension has been lost in this younger Finnish architec-
ture.2 Fresh, yes, capable aesthetic and stylistic expres-
sion, yes, but lacking in experiential depth. 

People 2.0
The mindset, if you’re older, can feel pervasive. Facebook, 
Twitter and Social Media seem the latest iterations of what 
have fast become twenty-first century norms, which are 
symptoms of larger fundamental cultural shifts, the overall 
momentum of which is from an Enlightenment sourced, 
book based culture, towards a fundamentally technical cul-
ture. The British writer, Zadie Smith, reviewing The Social 
Network, wrote of her confusion with Generation Facebook 
naming them People 2.0, while querying the breadth of 
their wider experience. This is surely relevant to Finland, 
a country that has been particularly enthusiastic about 
new technologies.3 Still, architecture-wise, after my visit, 
I also felt that another, more optimistic interpretation is 
also possible. 

There’s clearly an intergenerational psychological di-

Avanto, Pyhän Laurin kappeli | St Lawrence Chapel, Vantaa 2010. Ark 6/2010
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The time of celebrity 

architecture is gone, 

with no certainty  

of returning

mension at play, at times seemingly oedipal in its dynam-
ic and nature, a need to do away with father figures. The 
ambivalent weight of Aalto’s legacy hinted at by younger 
architects, might have been more diffuse, the call for rev-
olutionary change less fevered, if there had been other 
internationally respected Finnish figures in Finland’s re-
cent architectural history, hence my temporary flight into 
imaginary versions of that history.

Apart from ALA upping the controversialist ante, the 
projects I caught up with while in Finland all spoke to 
the Finnish architecture I knew, and had about them the 
language of continuity, encompassing restraint and tac-
it materiality. Overall, from Avanto’s St Laurence Chap-
el (2010), K2S’s Chapel of Silence (2012), and Lassila Hir-
vilammi’s Kuokkala Church (2010), all these were works 
which expanded on, while continuing, the Finnish tradi-
tion. Their problem, from an image-culture slant, was, it 
almost seemed, that they didn’t crave attention. 

Return of the real
It’s also clear that this new generation are at home in the 
twenty first century, with new and social media, with the 
opportunities for global communication and travel. But 
what’s striking is how old news the shock tactics approach 
is, a side story out of the nineteen nineties, compared to 
the future uncertain of where the world is heading. BIG 
may be exciting the parts of architecture other Nordic prac-
tices can’t reach, but the real unfolding architectural me-
ta-story of the second decade of this new century is else-
where; that of the return of the real. From the ongoing 

K2S, Hiljaisuuden kappeli | Chapel of Silence, Helsinki 2012. Ark 3/2012

Aikaisempia 
tulevaisuuksia
”The dominance of Finnish architecture 

by Alvar Aalto for almost half a century 

(...) has meant that much quality work by 

other Finnish architects has been largely 

unrecognized in the outside world.” 

Malcolm Quantrill, “Après Aalto”, Architectural Design 
12/1979.

Kun arkkitehtuurikriitikko tarkastelee ulkopuolelta 
suomalaista tilannetta, ensimmäiseksi näkyy Alvar 
Aalto. Näin tuntuu olevan vuosikymmenestä riippu-
matta. Kun Malcolm Quantrill 1970-luvun lopulla kir-
joitti katsauksen arkkitehtuuristamme, hän nosti esiin 
Aallon jälkeisestä sukupolvesta nimet Pietilä, Pentti-
lä, Suomalainen ja Petäjä. Ajan uusinta arkkitehtuu-
ria edustamaan Quantrill oli valinnut kolme raken-
nusta. Varkauden paperitehdas (Gullichsen, Kairamo  
& Vormala), Kurssikeskus Murikka (Helin & Siitonen) 
ja Valion pääkonttori (Mäkinen & Löfström) kertoivat 
mihin suuntaan kehitys menisi tulevaisuudessa. 

”(...) olemme nyt olleet taipuvaisia 

samanlaiseen erehdykseen 

olettaessamme, ei ainoastaan että 

Aalto on tyypillinen suomalainen, 

vaan että häneen myös sisältyy kaikki 

suomalainen. Varhaisina vuosina 

Erik Bryggman oli vakava kilpailija; ja 

nykyisin on Suomessa paljon muita 

arkkitehteja, joiden työt parhaimmillaan 

yltävät suunnilleen samanlaiseen 

suoritukseen.” 

Henry-Russel Hitchkock, ”Aalto versus Aalto: toinen Suo-
mi”, Arkkitehti 10–11/1965.  

Alun perin Yalen yliopiston Perspecta-lehdessä jul-
kaistussa artikkelissaan Henry-Russel Hitchcock loi 
laajan katsauksen pienen maan arkkitehtuuriin, joka 
oli Yhdysvalloissa herättänyt paljon huomiota. Hitch-
cock analysoi lähinnä Aallon tuotantoa. Aaltoa nuo-
remman sukupolven tärkeinä ajankohtaisina arkki-
tehteina hän mainitsi Ervin, Revellin ja Sirenin. Heidän 
uusista töistään kriitikko nosti esiin Turun yliopiston, 
Vatialan kappelin ja Oriveden kirkon. Hitchkock piti 
etenkin interiööriltään selkeästä Oriveden kirkosta, 
ja hänen mielestään harvat Aallon työt olivat onnis-
tuneempia kuin se. ark

  

economic car-crash in the West – even if Finland is some-
what cushioned from this at present – to the rise of the 
BRIC nations, from the ever more urgent environmental 
challenges to the architectural expression of the participa-
tory, networked ethos, that has sprung up across the world, 
from Occupy to the Arab Spring, expressed architecturally 
through a resurgent enthusiasm for the practice of making 
and making as practice, all are symptoms of fundamental, 
tectonic cultural change. The time of celebrity architecture 
is gone, with no certainty of returning.

In this respect, looking in from outside, the broad 
pitch laid out at “Crafted” felt much closer to these cur-
rencies of uncertain futures, than punky, SuperDutch me-
dia spectacle. And the various buildings I visited were 
statements about the sensuous world by architects who 
seem to have instinctively internalised the pronounced 
tacit and physical dimension of the Finnish tradition, yet 
are also completely familiar with the early twenty-first 
century technology. This felt like a persuasive basis for an 
architectural culture that complements the past, rather 
than seeks only its replacement. Such fusions are also fer-
tile for developing considerably further, and a genuine 
potential advantage when facing the remade economic 
landscape of the real.

What seemed to be ignored or unfamiliar, were larger 
trends much closer to home. Laurence Smith’s The New 
North makes clear that the Northern rim countries will 
be major beneficiaries of the next decades as Climate 
Change recalibrates aspects of the balance of power in 
favour of the Northern latitudes.4 Related, if distinct, is 
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PAPERI, PUU, BETONI, SAVI
PAPER, WOOD, CONCRETE, CLAY
Miina Blot

Taidegrafiikka ajatellaan paperisena, kaksiulotteisena 
pintana ja kuvanveisto kolmiulotteisina kappaleina. 
Graafinen suunnittelija, kuvataiteilija  
Aimo Katajamäki tekee molempia –  
ja yhdistää niitä ”arkkitehtuurikuvituksiksi”.

Aimo Katajamäki aikoi alun perin kuvittajaksi. 
Graafista suunnittelua Taideteollisessa korkea-
koulussa opiskellessaan hän teki paljon taide-
grafiikkaa ja julisteita.

– Olen toki tehnyt myös yritysgrafiikkaa ja 
suunnitellut ja taittanut julkaisuja, mutta en 
koe typografista fiilausta ja pikkutarkkaa tie-
tokonetyöskentelyä kaikkein omimmaksi alu-
eekseni. Mieluiten teen käsin, pohtii Kataja-
mäki.

Henkilökohtaiset kontaktit ovat olleet läh-
tökohtana taiteilijan ja arkkitehtien yhteis-
työlle, joka alkoi julisteiden ja esitteiden suun-
nittelusta. Ensimmäinen suuri, rakennukseen 
kiinteästi liittyvä työ oli Hämeenlinnan Verka-
tehtaan (JKMM, 2007) julkisivuun maalattu 
teos. Samaan kaupunkiin toteutettu Maa-
kunta-arkisto (Heikkinen–Komonen, 2009) sai 
paljon julkisuutta kuvioiduilla betonijulki-
sivuillaan. Katajamäen taide ei ole ”prosentti-
taidetta”, joka tuodaan valmiiseen rakennuk-
seen, vaan se on osa arkkitehtuuria. 

– Joskus olen kuullut arkkitehdin sanovan, 
että kuvioitu julkisivu on kuin paha ihottuma: 
vaikka kuinka raapisi, siitä ei pääse eroon. Niin 
kiinteä osa se on taloa, graafikko naureskelee.

Katajamäki on mukana suunnitteluryh-
mässä varhaisesta vaiheesta lähtien, ja työt 
syntyvät tiiviissä yhteistyössä arkkitehdin 
kanssa. Usein töillä on myös käytännöllinen 
lähtökohta, kuten Seinäjoen kirjastossa, jossa 
alakaton taideteos on osa akustointia.

– Insinööri laski, kuinka suuri osuus katosta 
pitää käsitellä akustisella massalla. Betoniin 
valetulla teoksella, joka on täytetty siniseksi 
värjätyllä massalla, saatiin tarvittava äänen-
vaimennus.

Ennen ensimmäisiä töitään rakennusten 
parissa Katajamäki oli jo alkanut laajentaa tai-

teellista ilmaisuaan kolmiulotteiseksi. Graafi-
kon töiden ohella hän toimi kuvanveistäjänä.

– Vuosia sitten maalla asuessani, halkojen 
hakkuun lomassa, aloin tehdä puuveistoksia, 
taiteilija muistelee. Eduskuntatalon lisäraken-
nuksessa on hänen puupäistä koostuva, tai-
dekilpailun voittanut teoksensa Puun kansa 
(2006).

Saveen Katajamäki tutustui viime vuonna, 
kun hän työskenteli Arabian taideosastoyh-
distyksen vierailevana taiteilijana. Arabian 
museon galleriassa juuri päättynyt keramiik-
kaveistosnäyttely ”Savipainia” matkustaa 
keväällä Madridiin. Katajamäki ei kuitenkaan 
suunnittele ryhtyvänsä puhtaaksi kuvataitei-
lijaksi, vaan aikoo jatkaa monipuolisesti eri tai-
teen aloilla.

– Minua kiinnostaa erityisesti tilallinen, integ-
roituva taide: ihmisten ei tarvitse mennä val-
koiseen huoneeseen katsomaan taideteosta, 
vaan taide on läsnä, osana ympäristöä.

Tällä hetkellä on rakenteilla kolme uutta 
Katajamäen kuvittamaa taloa. Taiteilija toivoo 
voivansa monipuolistaa kaupunkimaisemaa – 
hänen mielestään koristelukin on sallittua. ark
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the mix of reticence, passivity and undeveloped aware-
ness, given timber is increasingly understood as the twen-
ty-first century material par excellence for northern and 
temperate countries, of the advantage of being heirs to 
Finland’s forest and wood culture, a likely remarkable as-
set, to be transmitted and influence future new genera-
tions as the current wave grows older. 

This may be too unashamedly idealistic and rosy a 
view, and too easy to state from far away Britain. While 
there has also been, it seems to me, a definite hollowing 
of meaning across much of the younger generation’s out-
look, there’s also a striking upturn in idealism as well. Nei-
ther, of course, is specific to Finland or architects. And the 
Finnish architectural world feels remarkably connected to 
the Humanist, Modernist past in ways that others are not. 
This connection, as part of the palette of interdisciplinary 
skills, – even if it could also do with experiential broad-
ening – makes Finland’s architectural new wave poten-
tially rather better equipped than many as the century’s 
uncertain future unfolds. ark
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as in the Seinäjoki Library, where the ceiling 
pattern is part of the acoustic design.

– The engineer calculated the proportion 
of the ceiling that must be treated with an 
acoustic medium. The artwork cast in concrete 
and filled with blue-coloured mass, achieved 
the required acoustic absorption.

Before his first building illustrations Kata-
jamäki had already started to expand his artis-
tic expression from graphic art to three-
dimensional objects working as a sculpter.

– Years ago, when I lived in the countryside, 
in between chopping wood I began to make 
wooden sculptures, the artist recalls. The Finn-
ish Parliament Annex contains his work Puun 
kansa [Wood people] (2006) comprising 
wooden heads, which was the winning entry 
in an art competition. 

Last year Katajamäki became acquainted 
with clay when he worked as a visiting artist 
at the Arabia Art Association. A sculpture exhi-
bition “Savipainia – Ceramic Illustrations”, 
which just ended at the Arabia Gallery, will 
travel to Madrid in the spring. Katajamäki has, 
however, no plans to become a purely visual 
artist, but rather intends to continue pursuing 
a wide range of different artistic disciplines. 

– I am particularly interested in spatial, inte-
grating art: people do not need to go to a white 
room to look at a work of art, but rather an 
artwork is present in our environment, as a part 
of it. 

Three new houses illustrated by Katajamäki 
are under construction at the moment. The 
artist hopes to diversify the urban landscape 
– and in his opinion, decoration, too, is per-
missible. ark

Aimo Katajamäen teoksia Arkkitehti- 
lehdissä | Aimo Katajamäki’s works in Finnish 
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1/2008 Verkatehdas | Verkatehdas Cultural 
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6/2011 Saunalahden lastentalo | House for 
Children in Saunalahti, Espoo
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Graphic art is thought of as a paper, 
two-dimensional surface and sculpture 
as three-dimensional objects. Graphic 
designer and artist Aimo Katajamäki is 
creating both, and combining them into 
“architectural illustrations”. 

Katajamäki originally intended to become an 
illustrator. When studying graphic design at 
the University of Arts and Design Helsinki he 
did a lot of graphic art and poster designs. 

– I have of course also created commercial 
graphics and layouts for publications, but 
typographical fiddling and meticulous com-
puter work is an area I don’t feel most at home 
in. I prefer working with my hands, muses 
Katajamäki.

Personal contacts have been an important 
starting point in the cooperations between 
the artist and architects, which began with 
designing posters and brochures. The first 
major work closely linked to a building was 
an artwork painted on the facade of the 
Hämeenlinna Verkatehdas Arts and Congress 
Centre (JKMM, 2007). Carried out in the same 
city, the Provincial Archives (Heikkinen–
Komonen, 2009) received a lot of publicity 
with its patterned concrete facade. Katajamä-
ki’s art is not “percentage art”, which is brought 
into the finished building, but an integral part 
of the architecture. 

– Sometimes I have heard architects say 
that a patterned facade is like a bad rash – no 
matter how hard you scratch it, you can’t get 
rid of it. It’s such an integral part of the build-
ing, the graphic artist chuckles.

Katajamäki is part of the design team from 
the early stages, and the works are created in 
close collaboration with the architect. Often 
the works also have a functional starting point, 
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Pihlajapaviaani, pihlaja | Rowan baboon, rowan wood, 2008.

Seinäjoen kirjaston teokset ja opasteet | Seinäjoki library artwork, 2012.

Apinan raivo, keramiikka | Rage of Monkey, ceramics, 2012.


