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Fra 13. – 20. januar 2014 reiste jeg og to medstudenter til Finland for å studere Finlandiahuset I
Helsinki, tegnet av Alvar Aalto. Studieturen var en del av kurset “Arkitekturens Teori og Historie
C” på NTNU, hvor vi selv kunne velge et arkitektonisk interessant bygg/bygningsmiljø å se
nærmere på. Vi valgte Finlandiahuset på grunn av bygningens betydning både for Helsinki og i
Finland, og for Alvar Aalto. Finlandiahuset ble oppført i 1971 og er et av Aaltos aller siste verk.
Turen startet en tidlig januarmorgen, og det første som møtte oss i Helsinki var vinterkulden. Vi
tok taxi til Aalto University hvor vi hadde en avtale med arkitektavdelingen. Vi ble tatt imot med
åpne armer og fikk en omvisning på fakultetes midlertidige lokaler og ble fortalt om studieforløpet
der. Wood Program på Aalto anbefales virkelig å ta en titt på om man ser etter alternativer for
utveksling! Aalto University ble dannet i 2010 etter sammenslåingen av tre institusjoner i Helsinki.
Hovedcampusen i Otaniemi er tegnet av Aalto selv, og under oppussing mens vi var på besøk.
Campus er en by i seg selv, omgitt av trær og atskilt fra nærområdet. Mange av Aaltos tanker er
lett å se her, og sammenlignbart med Finlandiahuset.
Etter turen til universitetet dro vi til sentrum. Helsinki sies å være fantastisk for arkitektur, design
og uteliv. I den delen av byen vi gikk rundt i første ettermiddagen så vi ikke helt dette, her var det
mange slitne etterkrigsblokker og mye biltrafikk. Likevel ble vi positivt overrasket etter hvert som
vi kom over til andre deler av byen. Helsinki er en kystby som har forandret seg nærmest til det
ugjenkjennelige i moderne tid, med store landutfyllinger og kunstige havner. Likevel er det en
vakker by med mange perler, som for eksempel den offentlige saune på spissen av piren på
østsiden av jernbanestasjonen. Videre anbefales det å ta en tur til arkitekturmuseet! Når vi var
der var det utstilling med flere interessante bidrag fra Norge og NTNU. De ansatte på biblioteket
er også veldig hjelpsomme.
Finlandiahuset i Hesperiaparken.

Finlandiahuset og omkringliggende bygninger bør også tas i nærmere øyensyn. Området
omkring disse bygningene kalles Hesperiaparken og er under stor omstilling. Her kommer den
nye byparken, omkranset av kulturbygg og offentlige tilbud. Da Finlandiahuset ble ferdigstilt i
1971 skulle det fungere som den nye konsertsalen Helsinki og Finland. Det har den også gjort i
en årrekke, og har vært markert på frimerker og brukt i en rekke offisielle anledninger. Likevel ble
det bygget et nytt konserthus kalt Musikkhuset like ved. Denne ble ferdigstilt i 2011, angivelig
etter at Finlandiahusets akustikk fikk hard kritikk. Bygget fungerte ikke etter Aaltos intensjoner,
men har mer eller mindre forblitt som det var på grunn av byggets og Aaltos status. På andre
siden av veien for Musikkhuset ligger parlamentsbygningen, tegnet av Johan Sigfrid Sirén og
ferdigstilt i 1931. Parlamentet en monumental bygning som vitner lite om et fritt demokrati – her
oser det makt!
Vi var i Helsinki i 4 dager. Utenom dette dro vi til Jyväskylä som regnes som Aaltos hjemby og
besøkte Alvar Aalto-museet. Aalto er den eneste arkitekten jeg vet om som har tegnet sitt eget
museum. Mange av detaljene i hans verk går igjen også her, og en tur til museet anbefales
absolutt for studenter som er interesserte i å lære mer om Finlands mest kjente Arkitekt. Helsinki
kan jeg også anbefale som et reisemål for arkitektstudenter – det er eksotisk i forhold til våre
andre naboland, men likevel gjenkjennelig i kultur og arkitektur.
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