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Työväkeä 
houkuteltiin 
modernilla

ANT TI KAIJAL AINEN  KUVAT KOUVOL AN KAUPUNKI

A
ika harva taitaa tietää, että 
Kouvolan Inkeroisissa on 
suoranainen Aalto-keskit-
tymä. Siihen kuuluu pape-
ri- ja kartonkitehdas sekä 

asuinalueita. Alvar Aallon rakennuksia on 
Inkeroisissa ja muualla Kouvolassa yli 20.

Aluetta on alettu tehdä tunnetuksi Aallon 
työnä vasta viime vuosina. Tutustuin Inke-
roisten Aalto-kohteisiin opastetulla kierrok-
sella, jonka Kouvolan matkaoppaat järjesti-
vät viime kesänä.

Kierros keskittyi Tehtaanmäelle, joka 
kauniina kesäpäivänä antoi parastaan. Puis-

Alvar Aallon syntymän 
120-vuotisjuhlavuonna monet 
hänen suunnittelemansa 
kohteet kutsuvat matkailijoita. 
Vähemmän tunnettuihin niistä 
kuuluu Kouvolan Inkeroisten 
paperitehtaan alue, jonka Tampella 
tilasi Aallolta 1930-luvulla.

Tehtaanmäen koulu valmistui 1940. Se on 
ainoa Alvar Aallon piirtämä koulurakennus ja 
toimii yhä alkuperäisessä käytössään. 

 

›
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Tehtaanmäen koulussa on Aallolla tyypillisiä puurimoja. Niitä hän käytti myös Suomen paviljongissa New Yorkin maailmannäyttelyssä 1939.

Tehtaanmäen ala-asteen aula tulvii luonnonvaloa.

Rantalinjan taloissa asuivat paperitehtaan vuoromestarit, jotka pitivät tehtaan pyörät pyörimässä tauotta.

 

Tervalinjan talot saivat nimensä tervan väristä, ja niissä asuivat tehtaan työläiset. Alun perin asunnot olivat kaksioita.

Antiikki & Design Antiikki & Design 6564



kulttuurimatkakulttuurimatka

tomainen alue kertoo viehättävästi teolli-
sen yhdyskunnan historiallisista kerroksis-
ta. Siellä asutaan ja toimitaan yhä.

Tehtaanmäki rakentui teollisuusyhdys-
kunnaksi, kun Tampella alkoi valmistaa 
Inkeroisten tehtaalla paperia ja karton-
kia 1880-luvun lopulla. Niiltä ajoilta ovat 
Tehtaanmäen monet puutalot ja konttorit. 
Arkkitehti Birger Federleyn (1874–1935) 
piirtämä komea jugendkirkko valmistui 
1900-luvun alussa.

 
TAMPELLA TARVITSI lisää kilpailukykyä 
paperin tekemiseen 1930-luvulla. Yritys jär-
jesti Inkeroisten Tehtaanmäelle arkkiteh-
tuurikilpailun paperitehtaasta ja asuin-
alueesta. Kilpailun voitti Alvar Aalto, joka 
oli uranuurtaja suomalaisen asumisen mo-
dernisoimisessa.

Tehtaanmäelle nousi asuinalue, jolta ei 
juuri tarvinnut poistua. Sen takasivat oma 
koulu, kauppa, yleinen sauna ja tietysti 
erilaiset työpaikat. Tämä oli osa Tampel-
lan strategiaa: yhtiö pyrki houkuttelemaan 
työntekijöitä ja pitämään heidät tyytyväisi-
nä monipuolisten palveluiden äärellä.

Alue oli pitkään ympäristöstään erottuva 
saareke, jossa oli vahva oma henki ja yh-
teenkuuluvuuden tunne.

Nykyään Tehtaanmäen rakennukset 
omistaa metsäteollisuusyritys Stora Enso, 
joka jatkaa tehtaissa paperin ja kartongin 
valmistusta. Asuntoja voivat vuokrata myös 
muut kuin tehtaalla työskentelevät. Tehtaa-
laisia kuitenkin asuu alueella edelleen pal-
jon.

 
MUTTA MILLAISTA Tehtaanmäellä oli elää 
ennen vanhaan? Vanhemmat ihmiset muis-
televat, että siellä asuvat tunsivat ylpeyttä: 
oli Tehtaanmäen väki ja oli muu väki. Mut-
ta alueella oli myös tarkat sosiaaliset rajat. 
Alvar Aalto suunnitteli säätyjen mukaista 
arkkitehtuuria.

Paperikoneita käyttäneet miehet asuivat 
perheineen Tervalinjalla arkisissa tervan 
värisissä rivitaloissa, joissa oli neljä kaksion 
kokoista huoneistoa. Yhdessä rivitalossa toi-
mii nykyään Stora Enson työterveyshuolto.

Paperimiehiä ylempiä tehtaalla olivat 
vuoromestarit, jotka valvoivat prosesseja. 
He asuivat Rantalinjalla viiden talon rivis-
tössä rinteessä, jonka alla virtaa Kymijoki. 
Talot olivat paritaloja, ja niiden suuret val-
koiset seinäpinnat ovat tutumpaa Aaltoa 
kuin Tervalinjan lautavuorattu tyyli.

Rantalinjan talojen erikoisuus ovat ylä-
kerran pienet koppimaiset ikkunattomat 
huoneet. Niissä auringonvalo ei häirin-
nyt vuorotyöläisten unta. Nyt taloissa asuu 
vuokralaisia, ja osa on tyhjillään.

Hienoimmat talot oli varattu tehtaan 
insinööreille, jotka asuivat Insinöörilinjan 
vuonna 1937 valmistuneissa rinnetaloissa. 
Niissä Aallon funktionalistinen linja näkyy 
parhaiten. Sijainti raikkaalla mäntyrinteel-
lä, kulmikkaat ulkomuodot ja laajat, valkoi-
siksi rapatut seinäpinnat kuuluvat moder-
nismin arkkitehtuurin ihanteisiin.

 
YLI-INSINÖÖRIN TALO Mäntylä toimii 
nykyään Stora Enson edustustilana, ja siellä 
pääsimme käymään sisällä.

Aallolle tyypillisesti talon aula on matala. 
Aallolla oli tapana käyttää tilaa dynaamises-
ti, vuorotella matalaa ja korkeaa käyttötar-
koituksen mukaan. Tilan käsittely vaikuttaa 
myös psykologisesti: tila virtaa rytmikkäästi 

Insinöörilinjan talot olivat johtajien käytössä. Yksi niistä, Mäntylä, toimii nykyään Stora Enson edustustilana. Suuren ristikkoikkunan takana on olohuone.

Stora Enson edustustilan Mäntylän aula on nyt sisustettu Artekilla. 1930-luvulla kalustus oli barokkityyliä.
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Insinöörilinjaan kuuluvan Mäntylän terassilta voi 
hengittää raikasta mäntyrinteen ilmaa.

Portaat johtavat Mäntylän yläkerran aulasta parvekkeelle.
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Hienoimmat 
talot oli varattu 

tehtaan 
insinööreille.
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VIIME VUONNA perustettiin Alvar Aalto 
-kaupunkien verkosto, jonka tarkoituksena on 
lisätä tietoa Aallon arkkitehtuurista Suomessa 
ja ulkomailla. Tavoitteena on myös kunnostaa 
rakennuksia alkuperäisyyttä vaalien.

Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Alajärvi, 
Espoo, Eura, Helsinki, Jyväskylä, Järvenpää, 
Kotka, Kouvola, Oulu, Paimio, Pori, Rovanie-
mi, Seinäjoki, Varkaus ja Turku.

Listalle pääseminen edellyttää, että paikka-
kunnalla on merkittävää Aallon arkkitehtuu-
ria. Mukana eivät ole kaikki Aalto-kohteet. 
Verkosto tulee vielä kasvamaan, ja sitä täy-
dennetään myös ulkomaisilla kohteilla.

MAAILMALLA ON nelisenkymmentä kau-
punkia, joista löytyy Aallon piirtämää arkki-
tehtuuria. Tunnetuin Aallon rakennus ulko-
mailla lienee vuonna 1959 valmistunut Mai-
son Louis Carré Ranskassa.

Varhainen työ, Villa Tammekann, on Viros-
sa Tartossa. Talon rakentaminen alkoi 1932, 
mutta se ei valmistunut sellaiseksi kuin Aal-
to oli halunnut. Neuvostoaikana se muutet-
tiin pienkerrostaloksi. Talon omistaa nykyään 
Turun yliopisto, ja 1990-luvun lopulla se enti-
söitiin ja korjattiin alkuperäisten piirustusten 
mukaiseksi. 

 
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto:  
www.alvar aalto.fi/tietoa/aalto-kaupungit

Villa Tammekannissa voi vierailla, tiedustelut 
granokeskus@utu.fi, www.villatammekann.fi.

KÄVELYKIERROKSIA

KOUVOLAN MATKAILUOPPAAT jär-
jestävät kesällä opastettuja Ankkapurhasta 
Alvar Aaltoon -kävelykierroksia.
KIERROKSET lähtevät keskiviikkoisin 
6.6.–29.8 klo 17.30 Teollisuusmuseon toi-
mistosta, Pasilantie 1, Inkeroinen. Lisätie-
dot www.visitkouvola.fi.
KÄVELYMATKAN päässä Tehtaanmäeltä 
kannattaa käydä katsomassa myös Anja-
lan kartanoa, vaikka se onkin nyt suljettu-
na. Kartanossa kirjoitettiin 1788 Anjalan 
liittokirja, jossa upseerit vaativat Ruotsin ja 
Venäjän sodan lopettamista. 

ja polveillen huonetilasta toiseen ja eläh-
dyttää.

Luonnonvalo oli tärkeää Aallolle. Män-
tylän olohuoneeseen tulvii valoa suures-
ta ristikkoikkunasta. Huoneesta on kulku 
pitkälle terassille, jossa mäntyjen tuoksu on 
juuri niin raikasta ja puhdasta kuin Aalto oli 
aikanaan miettinyt.

Terassilta katse kiinnittyy maisemaa hal-
kovaan junarataan, joka kuljettaa edelleen 
paperitehtaan tuotteet maailmalle.

Mäntylä on nyt kalustettu tutulla Artek- 
Aallolla, mutta 1930-luvun lopulla, kun 
yli-insinööri asui talossa, sisustus oli mahti-
pontista barokkityyliä. Se oli tuolloin suurta 
muotia varakkaissa kodeissa.

Tehtaan työläisille Aalto suunnitteli vie-

lä 1950-luvulla Karhukankaan omakoti-
alueen, joka sijaitsee pienen matkan päässä 
Tehtaanmäeltä. Sen pienet, yksikerroksiset 
tyyppitalot ovat nykyään yksityisessä omis-
tuksessa.

Aalto ei pelkästään suunnitellut uutta, 
vaan myös uudisti alueen vanhaa rakennus-
kantaa. Birger Federleyn kansallisromant-
tiseen Metsäkonttoriin Aalto halusi lisätä 
moderneja ristikkorakenteita. Se ei vielä oli-
si muuttanut talon luonnetta ratkaisevasti, 
mutta kun Aalto päätti päällystää hirsipin-
nan tervan värisellä laudoituksella, alkupe-
räinen henki oli menetetty.

 
KIINNOSTAVIN AALLON työ Inkeroisis-
sa on koulu, joka valmistui Tehtaanmäelle 

Aravatalo on Aallon toimiston 1950-luvulla suunnittelema. Taloja on kolme, ja niissä asuivat tehtaan 
virkailijat. Nykyään vapaat asunnot ovat yleisessä myynnissä. 

Karhukankaan omakotialue rakentui 1950-luvulla Aallon suunnittelemista tyyppitaloista.

Verkosto tekee 
Aaltoa tunnetuksi

Alvar Aalto suunnitteli Muuramen kirkon 1929, ja siinä näkyy ajan klassismi.
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Aallon ateljee sijaitsee Helsingin Munkkiniemessä.

Villa Tammekann on Tartossa Virossa. Sen omistaa nykyään Turun yliopisto.

Jyväskylän yliopiston päärakennus otettiin käyttöön 1955. Rakennus edustaa Alvar Aallon 
punatiilikautta.

1940. Koulun viereen rakentui opettajien 
asuntola. Edelleen toimiva koulu on ainoa 
koulurakennus, jonka Aalto on piirtänyt. Se 
on yllättäen myös ainoa suojeltu rakennus 
Tehtaanmäen alueella.

Koulun suunnittelu sattui samaan aikaan 
kuin Aallon suuret työt Suomen paviljonki 
New Yorkin maailmannäyttelyssä ja Villa 
Mairea Noormarkussa. Ennen niitä 1935 oli 
valmistunut Viipurin kirjasto.

Kaikki ne ovat aikakauden parhainta Aal-
toa: kaunista, inhimillistä, humaania ja jopa 
runollista rakennustaidetta.

Lämminsävyinen puu yhdistyy kovaan 
betoniin. Massoittelu on rytmikästä ja luon-
nonmuotoja seurailevaa. Suuret ikkunat, 
joskus ikkunaseinät, tuovat luonnonvaloa ja 
luonnon lähelle.

Rakennukset kuuluvat valkoisen kauden 
töihin, jonka perusta oli kansainvälisessä 
funktionalismissa.

1940-luvun lopulla Aalto siirtyi punatii-
leen, josta rakentuivat muun muassa Jyväs-
kylän yliopisto, Kulttuuritalo Helsingissä 
ja Otaniemi Espoossa. Punatiilikausi näkyy 
myös Kouvolassa, jonne Aalto suunnitteli 
Tampellan Anjalan hiomon ja selluloosateh-
taan 1950-luvun alussa. 

Aallolle 
tyypillisesti 
luonto tulee 

lähelle.
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