Vilhelm Helander: SAFA 125 juhlapuhe 19.5.2017 (lyhennetty)
Deeply moved, I want to say thank you for this honorary membership. I am
impressed to be representing Finnish architects in the company of three
internationally renowned architects, three of the most profound interpreters
of what architecture can be.
It is challenging to remember the former honorary members of our
Association. I am especially glad that I have joined the company of my
beloved teachers, Nils Erik Wickberg and Hilding Ekelund.
I experience this acknowledgement as not only personal, but referring also
more generally to the work that has been done in Finland to bring
architectural history to life and to maintain and develop our built heritage.
For my own part, I do not know what has been more important, the work as
a teacher of architecture or the actual work as an architect dealing with
historical buildings and environments.
Grunden till Arkitektförbundet lades år 1892 då Arkitektklubben inledde sin
verksamhet som en del av Tekniska föreningen i Finland. Numerärt var
början anspråkslös, klubbens medlemsantal räknades i några tiotal. Men
aktiviteten var långsiktig. Både de praktiska och etiska grunderna för
utövandet av arkitektyrket utstakades då. En av stöttepelarna för den
finländska arkitekturens kvalitet, tävlingssystemet fick sina regler år 1893.
Tidskriften Arkitekten grundades år 1903. Med skäl räknar
Arkitektförbundet sin början i Arkitektklubben. När Finlands
arkitektförbund stiftades år 1919 hade klubbens medlemsantal överstigit 100.
Samanaikaisesti kun Suomen Arkkitehtiliitto viettää 125-vuotispäiviään,
juhlitaan Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Juhlapuhujat, muistellessaan
tasavallan presidenttejä, korostavat kuinka tuntuvan painoarvon maamme
on ulkopoliittisesti saanut väkilukuun verrattuna. Vastaavaa voitaisiin sanoa
maan arkkitehtuurista. Kansainväliset kriitikot ovat nostaneet esiin Suomen
modernin arkkitehtuurin luvattuna maana. Arkkitehtuuri on Suomessa myös
ollut se taiteen ala, joka on ollut avoimin kansainväliselle vuorovaikutukselle.
Arkkitehtikunnan panos kansakunnan rakentamisessa olisi toisen puheen
aihe. Voisimme nostaa esille sen, kuinka Arkitektklubbenin pieni - ja
suurimmaksi osaksi kaksikielinen piiri - loi Suomen kuvan kansainvälisesti
radikaalilla arkkitehtuurillaan. Tai kuinka parin sadan arkkitehdin voimalla
julistettiin itsenäistä Suomea funktionalismin perustalta. Muistamme
ammattikunnan yhteiset ponnistukset jälleenrakentamisen vuosien
kriisiaikana 1940-luvulla. Jäsenten lukumäärä ylitti tuolloin 300 rajan. Eikä
unohdeta, kuinka Aallon tai Pietilän edustama kokeellinen suunnittelu sitten
rikasti kansainvälisen arkkitehtuurin kehitystä.
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Arkkitehtuurillamme on ollut myös aallonpohjansa. Suomen
kaupungistumisen murrosvuosina 1950-luvulta eteenpäin arkkitehtien
lukumäärä kasvoi lähes räjähdysmäisesti. Tällä nousukaudella koettiin myös
yksi arkkitehtuurin laadun laskukausista. 1960- ja 1970-lukujen
massatuotannon rakennuskanta on nyt saavuttanut sen iän, että tarvitaan
laajaa korjausohjelmaa. Monesti moititut rakennetut ympäristöt odottavat
myös niihin sisältyvien arkkitehtonisten arvojen uudelleen arviointia.
Tänään Suomen arkkitehtuuri on dynaamisessa vaiheessa. Rakennustoiminta
on yksi taloutemme vetureista. Emme kuitenkaan voi jäädä lepäämään
laakereilla. Suomalaisen arkkitehtuurin menestystarina velvoittaa.
"La vie est difficile, et l´architecture aussi." Näin sähkötti le Corbusier
vastaukseksi Suomen Arkkitehtiliitolle, kun hän ei päässyt paikalle
juhlistamaan kutsuaan kunniajäseneksi vuonna 1953.
Käytän tilaisuutta hyväkseni ja esitän joukon haasteita arvoisalle
ammattikunnallemme.
Vanhan ympäristön tuhoaminen tai kunnioittaminen on ollut
kulttuurissamme aaltoliike. Herostraattisen maineen saaneen 1960-luvun
purkuaallon jälkeen vanhan ympäristön ylläpito ja kunnostaminen on ollut
myötätuulessa. Kuitenkin on näkyvissä merkkejä tuon suosion hiipumisesta:
uusliberalistisen talousajattelun - vapaamielisen ajattelun vastakohdan mukana vastakkainen ideologia saa jalansijaa. Kasvukeskuksissa
kaupunkirakenteen tiivistäminen tekee vanhat alueet uhanalaisiksi:
kiinteistöintressit saavat mennä yhteiskuntatalouden edelle. Arkkitehditkin
tarttuvat annettuun tilaisuuteen...
Ideologia muuttuu: rakennuksen arvoja kunnioittavan restauroinnin tilalle
on tullut transformaatio. Siinä rakennusten muuttaminen on nostettu
itseisarvoksi.
Arkisessa suunnittelutyössä varsinkin vanhojen rakennusten parissa
joudumme kokemaan, kuinka ilmanvaihtoa ja energiansäästöä koskevat,
sinänsä perustellut tavoitteet ovat käytännössä johtamassa ristiriitaisten
määräysten täydelliseen umpikujaan.
Julkiset arkkitehtuurikilpailut kukoistavat. Niillä on kuitenkin myös
karikkonsa: kilpailut voidaan valjastaa kyseenalaisten hankkeiden
siunaukseksi. Huonoon lähtökohtaan, kuten ylimitoitettuun ohjelmaan,
haetaan parasta ratkaisua. Tuoreessa kutsukilpailussa Helsingin
Keskuspuisto tukitaan hotelli-, liiketila- ja asuntomassalla, verukkeena
urheiluareenan rakentaminen.
Yritteliäisyys ja yksityiset investoinnit ovat aina olleet maamme
rakentamisen käyttövoimana. Kuitenkin on alati löydettävä tasapaino
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vaikeasti määriteltävän yleisen edun kanssa. Ammattikunnallamme on
perinteet yhteisen hyvän, pohjoismaisen hyvinvointivaltion perustan,
puolustajana.
Rakennussuunnittelu kukoistaa. Entä onko kaupunkisuunnittelu jämähtänyt
ainoaan kaavioon: kasvukeskuksissa umpikortteleita sullotaan jokaiseen
puisto- tai maisematilaan. Ellei sitten yritetä toteuttaa jo 100 vuotta vanhaa
ihannetta, autioilta kansitasoilta kohoavia tornitaloja. Tarvitaan uutta
näkemystä.
Ammattimme harjoittaminen on joutunut vaikeuksiin. Tarkoitan
hankintalakiin liittyvää suunnittelutehtävien kilpailuttamismenettelyä, siinä
muodossa kuin sitä meillä sovelletaan. Tavoitteena pitäisi olla
arkkitehtonisen laadun huomioon ottaminen. Sen arviointi on vaikeaa. Nyt
laadun määrääkin määrä: kuinka monta tietyntyyppistä kohdetta toimisto on
toteuttanut parin viime vuoden aikana. Kriteerit sulkevat pois monet
tarjoajat, varsinkin nuoremmat. Käytäntö toimii vapaan kilpailun vastaisesti.
Suunnittelutehtävän jakaminen useaan erikseen kilpailutettavaan vaiheeseen
johtaa toiseen ongelman. Kuka tahansa halvimman tarjouksen antanut voi
jatkaa suunnittelua käyttämällä toisen arkkitehdin alkuperäisiä ideoita.
Arkkitehdin taiteelliset tekijänoikeudet ovat haihtuneet. Tämä näkyy myös
siinä, miten surutta rakennuksia muutetaan niiden tekijöiltä mitään
kysymättä. Näihin ammattimme peruskysymyksiin kaivataan liittomme
rakentavaa kannanottoa.
Koko maailmassa eletään arkkitehdin työn murrosta. Tietotekniikasta on
tullut välttämättömyys. Se antaa uudet mahdollisuudet mitä
monimuotoisempien rakennelmien toteuttamiseen. Loistava piirustustaito on
toki ollut arkkitehtien menestyksen avain, ainakin Eliel Saarisen
sukupolvelle. Tänään hemaisevat "rendaukset" viettävät riemuvoittoja sekä
kilpailuissa että kiinteistöjen markkinoinnissa. Varjopuolena voi olla se, että
kauniit kuvat jättävät suunnitelmien muut ansiot peittoon. On tärkeää, miltä
arkkitehtuuri näyttää. Vielä tärkeämpää on, millaisia tiloja luomme, puitteita
inhimilliselle elämälle ja kanssakäymiselle.
Onko arkkitehtuuri jakautumassa harvoihin näytösluonteisiin rakennuksiin
ja harmaaseen massaan? Tänään arkkitehtejä SAFA on yli 3000. Harva
meistä pääsee nauttimaan rakennustaiteen tähtihetkistä. Arkkitehdintyön
arki on sitkeää puurtamista. "På rosor går ej konstens dans - ei ruusuilla käy
taiteen tanssi". Lentävä lause on ensimmäisen suomalaisen
arkkitehtuurinäyttelyn julisteesta vuodelta 1907.
Maassamme kukoistavat kulttuuri - tai kulttirakennukset - entä
rakennuskulttuuri? Se voi kasvaa vain leveältä pohjalta, ruohonjuuritasolta.
Hyvän jokapäiväisen ympäristön luominen kaikille on sittenkin
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arkkitehtuurin tärkein tehtävä. Miten välttämättömyydestä tehdä hyve?
Ihanne voidaan ilmaista Hakon Ahlbergin sanoilla "Arkipäivän arvokkuus".
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