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Suunnittelun lähtökohtana 
on oltava käytettävissä 
oleva rakennusmateriaali, 
sanoi Eliel Saarinen 
painokkaasti piirustuspöydän 
ääressä. Arkkitehtiystävät 
nyökkäsivät hyväksyvästi.

HVITTRÄSK
 ARKKITEHTIEN  
 UNELMATALO

T E K S T I  Marja Hakola K U V A T  Arkkitehtuurimuseo, Lehtikuva, Museovirasto ja A-lehtien kuva-arkisto
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Eliel Saarinen Hvitträskin 
puutarhassa oletetta-
vasti 1920-luvulla. Valo-
kuvaaja tuntematon.
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H vitträskistä piti tulla kolmen nuoren 
arkkitehdin, Eliel Saarisen, Herman 

Geselliuksen ja Armas Lindgrenin, 
piilopirtti, jossa he voisivat työskennel-

lä ja asua rauhassa kaukana pääkaupun-
gin melskeestä. Työnteosta Helsingin toi-

mistossa oli tullut hankalaa, kun arkkiteh-
tien ystävät  istuivat siellä tuntikausia jut-

telemassa ja aikaansa kuluttamassa.
Toisin kuitenkin kävi. Kirkkonummelle 

Vitträsk-järven rannalle rakennetusta erämaa-
ateljeesta tuli yhteisö, jossa viihtyivät niin työn-

tekijät, asiakkaat, ystävät kuin sukulaisetkin. 
Siellä työ ja vapaa-aika lomittuivat toisiinsa. Toi-

mistoon palkatut arkkitehdit ja piirtäjät jäivät usein 
asumaan taloon, ja heistä tuli lähes perheenjäseniä.

Suuressa ateljeessa suunnittelijat tekivät töitä 
yömyöhään, päivät venyivät joskus 15–16-tuntisiksi, 
mutta vastapainoksi he osasivat ottaa rennosti. Atel-
jeessa oli biljardipöytä, ja jos päivä oli kaunis, lähdet-
tiin pelaamaan tennistä tai rannalle uimaan. Hvit-
träskin tenniskenttä lienee ensimmäisiä Suomessa.

Varsinkin ennen suuria arkkitehtuurikilpailuja 
toimiston väki työskenteli kuumeisella kiireellä. 
Aamun sarastaessa tuli Saarisen Loja-vaimo ateljee-
hen tuoden puurtajille mieluisan palkkion: herkulli-
sia voileipiä ja vahvaa unkarilaista viiniä.

Ateljeessa viihtyivät askartelemassa ja piirtämässä 
myös Saaristen lapset Eero ja Pipsan.

GESELLIUS, LINDGREN JA Saarinen olivat pari-
kymppisiä opiskelijoita, kun he perustivat oman 
suunnittelutoimiston Helsinkiin vuonna 1896. Lah-

RAKENNUSAINEINA KÄYTETTIIN YMPÄRILLÄ OLEVAN 
LUONNON MATERIAALEJA, HIRTTÄ JA GRANIITTIA. 

jakkailla ja rohkeilla nuorukaisilla riitti näkemystä, ja 
pian menestys seurasi toistaan: asuintaloja Katajano-
kalle, Pohjolan talo Aleksanterinkadulle, Suomen pa-
viljonki Pariisin maailmannäyttelyyn ja – toden totta 
– Kansallismuseo! Muutamassa vuodessa siitä kehit-
tyi suomalaisen arkkitehtuurin johtava toimisto.

Kun kolmikko suunnitteli asiakkaalleen huvilaa 
Kirkkonummelle, he löysivät sieltä paikan omalle 
unelmatalolleen. Kaupat hieman yli seitsemän heh-
taarin metsäisestä ja kallioisesta tontista solmittiin 
marraskuussa 1901. Rakentaminen alkoi seuraavana 
vuonna.

Luonnonkaunis tontti vietti loivasti pohjoiseen ja 
länteen. Talon pohja muotoiltiin maaston mukaan: 
rakennukset sijoitettiin pihapiirin ympärille mäelle, 
josta avautui jylhä, Kolin maisemia muistuttava 
näkymä Vitträsk-järvelle.

Rakennusaineina käytettiin ympärillä olevan 
luonnon materiaaleja, hirsiä ja graniittia. Arkkiteh-
tien näkemyksen mukaisesti suunnitteluun vaikutti-
vat sekä materiaalit että talon sijainti keskellä luon-
toa. Saarisen mukaan talon perussävy oli ”romant-
tinen”, ja sen haluttiin sulautuvan mahdollisimman 
hyvin kuusien, mäntyjen ja koivujen keskelle.

Rakennusaikana Eliel Saarinen asui läheisellä 
maatilalla ja valvoi töiden edistymistä. Elokuussa 
1902 hän muutti pieneen huvilaan, joka valmistui 
ensimmäisenä. Päärakennus saatiin asuttavaan kun-
toon vuotta myöhemmin.

– Hvitträsk rakennettiin paikallisten ammatti-
miesten avulla. Parhaat timpurit tulivat Lapinkylästä, 
kertoo Hvitträskin naapurissa kasvanut ja museossa 
pitkään työskennellyt Pepita Ehrnrooth-Jokinen.

Armas Lindgren 
(vas.), Eliel Saa-
rinen ja Herman 
Gesellius perusti-
vat yhteisen arkki-
tehtitoimiston jo 
opiskeluaikoinaan. 
Mukana kuvassa 
opiskelutoveri 
Albertina Östman, 
josta tuli Suomen 
ensimmäisiä nais-
arkkitehteja. Kuva 
C. P. Dyrendahl.

Akseli Gallén- 
Kallelan suunnitte-
lema jugendhenki-
nen Liekki-ryijy joh-
dattaa Hvitträskissä 
tuvasta ruokasalin 
puolelle.
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Työmiesten joukossa oli puuseppä Hoffman, joka 
teki Hvitträskissä töitä kuolemaansa asti. Muura-
reina olivat ”vanha ja nuori Laaksonen”, isä ja poika. 
Talon rautataonnaiset ovat Masalasta kotoisin olevan 
seppä Hartmanin käsialaa.

Komeat tulisijat on tehty uusmaalaisessa Andste-
nin kaakelitehtaassa. Uunien luukut on koristeltu tai-
dokkaasti. Koristelut suunnitteli arkkitehtien hyvä 
ystävä, taiteilija Eric O.W. Ehrström. Ehrström 
asui Hvitträskissä yhdessä vaimonsa kanssa vuosina 
1906–12 ja oli keskeinen hahmo alueen taiteilijayh-
teisössä.

Leonard Strömbergin puusepänverstas Masaby 
snickeri valmisti monet huonekalut, joita arkkiteh-
dit suunnittelivat Hvitträskiin. Eliel Saarinen arvosti 
Strömbergin kädentaitoja niin paljon, että pyysi 
hänet mukaansa Amerikkaan 1920-luvulla. Ström-
berg ei kuitenkaan viihtynyt merten takana vaan 
palasi pian kotiin Masalaan.

HVITTRÄSKIN VIEHÄTYS PIILEE sen moninaisuu-
dessa. Yhdestä kulmasta se näyttää keskiaikaiselta 
linnalta, toisesta suurelta karjalaistalolta. Jokin ta-
lon ulkonäössä vie ajatukset myös Englannin maa-
seudulle.

– Hvitträsk mielletään olemukseltaan syvän suo-

malaiseksi, vaikka monet yksityiskohdat, kuten sei-
nien paanutus sekä katon ja savupiippujen muodot, 
kertovat englantilaisen ja amerikkalaisen arkkiteh-
tuurin vaikutuksesta, Ehrnrooth-Jokinen kertoo.

Jyrkkään rantaan rakennettu päärakennus näyt-
tää siltä kuin se kasvaisi suoraan kalliosta. Talon 
ulkoasua hallitsee ensimmäisen kerroksen korkuinen 
luonnonkiviseinä, joka jatkuu ylöspäin valkoisena 
rappauspintana. Kokonaisuuden kattaa monitaittei-
nen punatiilikatto. Alkujaan talon seinät olivat pyö-
röhirttä, nykyinen paanutus on myöhempää perua.

Arkkitehdit suunnittelivat kukin oman osansa 
talosta. Tosin Geselliuksen panoksesta ei ole tarkkaa 
tietoa. Lindgren ja Saarinen piirsivät kumpikin oman 
asuntonsa päärakennukseen. Asuntojen väliin sijoi-
tettiin pitkä ja matala ateljee, jonne pääsi myös suo-
raan pihalta.

KOLMIKON AINOA POIKAMIES, Gesellius, muutti 
asumaan pihan laidalla olevaan pikkuhuvilaan, Lilla 
villaniin. Sen eteläpäätyä koristi kivinen torni.

Lindgrenin piirtämä pohjoissiipi oli jylhä, hirsi-
nen huvila, joka korkeine torneineen muistutti met-
sälinnoitusta. Saarisen suunnittelema eteläsiipi oli 
hienostuneempi edustaen silti kansallisromant-
tista arkkitehtuuria. Eteläosan hallitsevin piirre oli 

Armas Lindgrenin alkupe-
räinen pohjoissiipi, uljas 
hirsilinna, tuhoutui tulipa-
lossa 1922. 

Hvitträskin pääoven koris-
telu kuvaa elämän ikuista 
kiertokulkua.

Eliel Saarinen suunnitteli 
huonekalut ja puuaiheisen 
penkkiryijyn lastensa leik-
kihuoneeseen.  

Gesellius-Lindgren- 
Saarinen, Hvitträsk,  
läntinen julkisivu, 
1903. Eliel Saarisen 
lyijykynäpiirros.

1901
Arkkitehtikolmikko Gesellius, Lindgren 

ja Saarinen ostavat palstan Vitträsk- 
järven rannalta Kirkkonummelta.

 1902
Pikku huvila valmistuu, pää-

rakennuksen hirsiosat tekeillä.

 1903
Päärakennus  

valmistuu.

1904
Saarinen vihille Loja Geselliuksen kanssa, 

Gesellius Mathilda Saarisen kanssa.

 1905
Lindgrenit muuttavat Helsinkiin. Geselliukset muuttavat päära-
kennuksen pohjoissiipeen, jossa tehdään suuria muutoksia sisäti-

loissa, mm. hirsiseinät muutetaan kalkituiksi valkoisiksi pinnoiksi.
 

Kirjailija Maksim Gorki vie-
railee Hvitträskissä venäläisiä 

santarmeja vältellessään.
 

1905–07
Saarinen ja Gesellius työskentelevät 

yhteisessä toimistossa, työn alla ovat mm. 
Helsingin ja Viipurin asemarakennukset.

 

1907
Gallén-Kallela tuo kylään 

säveltäjä Gustav Mahlerin.
 

1909
Pohjoismaiset arkkitehdit vie-

railevat. 150 vieraalle katetaan 
lounas puutarhaan.

 

1911
Jean Sibelius on kävelyllä Hvitträs-
kin mailla ja tekee Suomen ensim-

mäisen kalliomaalauslöydön.

 1916
Herman Gesellius kuolee. 

Hvitträsk Saaristen  
omistukseen.

 

1922
Pohjoissiipi tuhoutuu  

tulipalossa.
 

1923–49
Saariset muuttavat Yhdysvaltoihin, 

Hvitträsk säilyy kesäasuntona.  
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suuri katto, jonka alle mahtuivat suuri tupa, kaunis 
muurattu holvimainen ruokasali ja muut eri tasoissa 
sijaitsevat tilat.

Ajan hengen mukaan talo ja koti muodostivat 
yhtenäisen taideteoksen. Sisustus oli tarkkaan har-
kittu. Alkuaikoina se oli niukkaa, sillä nuorten arkki-
tehtien varat olivat huvenneet rakennustöissä. Saa-
risen kodin suuressa tuvassa hirsiseinät, puulattia, 
suuri uuni ja kiinteä kulmapenkki loivat tilaan kan-
sanomaista tunnelmaa.

Kiinteää kalustusta täydennettiin aluksi korituo-
leilla ja taljoilla. Ryijyjä oli useita, sekä lattialla että 
seinillä.

– Tuvan sininen seinä, vihreä ovi, tiilenpunai-
nen uuni sekä Akseli Gallén-Kallelan suunnitte-
lema värikäs Liekki-ryijy edustivat uutta tyylisuun-
taa sisustuksessa, art nouveauta, Ehrnrooth-Jokinen 
kertoo.

Varallisuuden ja perheen kasvaessa Eliel Saarinen 
piirsi Hvitträskiin kymmenkunta erilaista kalustoa. 
Suurimmat huonekalut teetettiin Bomanin huoneka-
lutehtaassa Turussa, pienemmät Masaby snickerissä.

Loja Saarinen suunnitteli taloon tekstiilejä ja 
valaisimia. Sähköt taloon saatiin vuonna 1911.

ARKKITEHTIEN YHTEISÖASUMINEN OLI vaarassa 
loppua alkuunsa, kun Geselliuksen Pariisissa opiskel-
lut Loja-sisar muutti veljensä luo Hvitträskiin. Saa-
rinen, joka oli naimisissa Mathildan (o.s. Gyldén) 
kanssa, rakastui tulisesti pihan toisella puolella asu-
vaan Lojaan.

Kolmiodraama sai onnellisen lopun, kun Gesel-
lius puolestaan rakastui Mathildaan. Ja aivan kuin 
sadussa, molemmat parit vihittiin samana maaliskui-
sena päivänä vuonna 1904.

Säveltäjä Gustav Mahler vieraili Hvitträskissä 
kolme vuotta myöhemmin ja kirjoitti kokemastaan 
vaimolleen: ”Arkkitehdeilla, jotka olivat hyvin sym-
paattisia nuoria miehiä, on kummallakin yhtä nuori 
vaimo, ja he elävät iloisesti yhdessä.” 

Armas Lindgrenin perhe asui Hvitträskissä vain 
runsaan vuoden. Kirkkonummelta käsin hänen oli 
vaikea hoitaa vaativia opetustehtäviään Helsingissä. 
Herman Gesellius muutti Mathildan kanssa Lindgre-
nien asuntoon ja jatkoi yhteistyötään Eliel Saarisen 
kanssa kuolemaansa vuonna 1916 asti. 

Heinäkuussa 1922 päärakennuksen pohjois-
osa tuhoutui tulipalossa. Ateljee ja eteläosa säilyi-

vät ehjinä. Saariset suunnittelivat palaneen osan 
uudisrakentamista pitkään, mutta luopuivat ajatuk-
sesta liian suurten kustannusten takia. Kymmenisen 
vuotta myöhemmin sen tilalle valmistui Eero Saari-
sen piirtämä, alkuperäistä pienempi ja eri tyyliä edus-
tava osa.

Vuosi tulipalon jälkeen Saarinen muutti perhei-
neen Yhdysvaltoihin, jossa hän loi uuden uran opet-
tajana ja suunnittelijana Cranbrookin Taideakatemi-
assa. Hvitträsk oli kuitenkin aina Saaristen sydäntä 
lähellä, ja sinne matkustettiin joka kesä, aina Saarisen 
kuolemaan vuonna 1950 asti.

– Kun minulla on koti-ikävä, kuuntelen Sibeliusta 
ja ajattelen Hvitträskiä, Saarisen kerrotaan sanoneen 
Amerikan vuosinaan.

Eliel Saarinen on haudattu Hvitträskin maille, 
samoin kuin Loja Saarinen ja Herman Gesellius.

Salamarakastuminen Hvitträskiin
 

2018
Museo on avoinna  

2.5.–30.9.

 1949
Saariset myyvät  

Hvitträskin Anelma ja 
Rainer Vuoriolle.

 1950
Eliel Saarinen kuolee 

Amerikassa, haudataan 
Hvitträskiin.

 

1949–68
Vuoriot kunnostavat taloa ja tekevät sisustukseen 
useita muutoksia, jotka myöhemmin palautetaan 
takaisin alkuperäiseen asuunsa. Kunnostustöitä.

 1968
Vuoriot ajautuvat konkurssiin, 

Hvitträsk joutuu Kansallis-
Osake-Pankin omistukseen.

 1968–71
Gerda ja Salomo Wuorion säätiö ostaa Hvitträskin. Talon irtaimisto 

huutokaupataan. Päärakennus peruskorjataan ja kunnostetaan 
museoksi, pieni huvila ravintolaksi ja pohjoissiipi majoitustiloiksi.

 1971
Hvitträsk avautuu 

yleisölle.
 

1975
Palaneen rantasaunan tilalle 

rakennetaan uusi arkkitehti Reima 
Pietilän piirustusten mukaan.

 1981
Suomen valtio ostaa 

Hvitträskin.
 

1996–2000
Museo peruskorjataan ja res-
tauroidaan. Entisestä keitti-
östä tehdään museokauppa.

 1997–1998
Puutarha  

kunnostetaan.
 

2000
Hvitträsk siirtyy  
Museoviraston  

hallintaan.
 

2002
Pohjoissiipi kunnostetaan 

seminaari- ja kokoustilaksi.

Kansallismuseon palvelukoordinaattori Pepita Ehrnrooth-
Jokinen tuntee Hvitträskin lattiasta kattoon. Hän on 
työskennellyt museossa sekä oppaana että museonhoita-
jana. Naapurissa kasvaneena hänellä on lisäksi erityinen 
suhde huvilaan.

– Lapsuudenkotini oli läheinen Tyriksen kartano, jonka 
isoisäni isä, professori Ernst Ehrnrooth, osti kesänvietto-
paikaksi vuonna 1906.

Ernst Ehrnrooth harrasti taiteen keräämistä ja kutsui 
taiteilijoita kesävieraikseen. Vanhasta vieraskirjasta 
Pepita on löytänyt sellaisia nimiä kuin Magnus Enckell, 
Verner Thomé ja A.W. Finch.

– Vitträsk-järven ympäristöön muodostui vuosisadan 
vaihteessa huvila- ja taiteilijayhteisö. Alue sijaitsi 
sopivan matkan päässä Helsingistä. Matka 
taittui aluksi höyrylaivalla, rantaradan valmis-
tuttua junalla.

Kun Pepita oli lapsi 1960-luvulla, hän 
leikki Hvitträskissä vuokralla asuneen diplo-

maattiperheen lasten kanssa.
– Hvitträsk oli silloin Anelma ja Raimo Vuorion omis-

tuksessa. Anelma oli tiukka täti, hän ei antanut meidän 
lasten leikkiä sisällä lainkaan.

Pepita oli 13-vuotias, kun hän meni isänsä kanssa 
seuraamaan huutokauppaa, jossa myytiin Hvitträskin 
irtaimistoa.

– Tapahtui salamarakastuminen taloon, Pepita nauraa.
Nykyään Hvitträskiä esitellään Eliel Saarisen 1900-lu-

vun arkkitehtikotina. Pepita on iloinen siitä, että suurin 
osa huutokaupassa myydyistä huonekaluista ja muista 
tavaroista on saatu hankittua takaisin.

–  Saarisen kodin restauroinnilla on tavoiteltu luon-
tevaa kokonaisuutta, jossa eri aikakausien jäljet 

saavat näkyä. Seinäpinnat ja lattiat on palautet-
tu mahdollisimman alkuperäisen kaltaisiksi. 
Parhaiten 1900-luvun alun tunnelman aistii 
tuvassa ja ruokasalissa. Myös puutarha on 
palautettu 1900-luvun asuun.

Luova tauko atel-
jeessa. Biljardipe-
liä seuraa tuleva 
arkkitehti Eero 
Saarinen.


