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pekka raitanen

vuoden 2010 alusta aloittaa aalto-yliopisto kantaen 

tunnetuimman arkkitehtimme nimeä.

maanmittari Johan Henrik (J.H.) 
Aallon ja vaimonsa Selma Mathildan 
kaikki neljä lasta, kolme poikaa ja yksi 
tyttö syntyivät Kuortaneella. Hugo Alvar 
Henrik sisarusparven vanhin, syntyi 
3.2.1898, Wäinö Johannes, sittemmin 
myös maanmittari ja mm. Vaasan läänin 
lääninmaanmittausinsinööri v. 1899, Ei-
nar Ferdinand v. 1901 ja Selma Alfhild 
Maria v. 1903. Isä Johan Henrik toimi 
tuohon aikaan varamaanmittarina Vaasan 
läänissä.

Alvar sai lapsesta pitäen seurata isän 
ammatin harjoittamista. Auskultantit ja 
maanmittarin apulaiset työskentelivät 
Aallon kotona, kauppias Juho Peltoselta 
vuokratussa talossa. Talon suurimmassa 
huoneessa oli valtaisan kokoinen työ-
pöytä, valkoinen pöytä, minkä päällä 

voi levitellä ja työstää suuriakin karttoja. 
Alvar kirjoitti itse, ehkä vähän väritetyin 
muistikuvin Göran Schildtin toimitta-
maan Alvar Aallon elämänkertakirjaan 
Valkoinen pöytä seuraavasti:

”Valkoinen pöytä on suuri. Mahdolli-
sesti suurin pöytä maailmassa, ainakin 
siinä maailmassa ja niiden pöytien jou-
kossa jotka minä tunnen. 

Sen rakenne on luja, pöytälevy on 
kolme tuumaa paksu, ja se seisoo van-
hempieni asunnon suurimmassa salissa. 
Se on niin suuri siksi että vähintään 
kahdentoista auskultantin on yhtai-
kaa mahduttava työskentelemään sen 
ääressä, niin kuin minä lapsena sain 
usein nähdä. (Nämä auskultantit, kuten 
siihen aikaan sanottiin, olivat itse asiassa 
diplomin suorittaneita valmiita insinöö-

rejä, jotka oli määrätty puoli-itsenäiseen 
työhön riittävän laajan ja monitahoisen 
praktiikan omaavalle vanhemmalle kol-
legalle, joka opasti heitä tässä työssä.) He 
olivat siis minun isäni maanmittausaus-
kultantteja.

Siinä suuressa pöydässä oli kaksi 
kerrosta. Keskellä pöytää; tarkkuusmit-
taimia aina kolmimetrisiin teräsviivoit-
timiin asti, harppeja, skaalapuikkoja ja 
kaikkea muuta asiaankuuluvaa. Pöydän 
ympärillä istui nuorempia insinöörejä, 
mutta myös akateemisen tutkinnon 
suorittaneita daameja. Se oli työnteon 
keskus, mutta kuten sanottu, pöydässä 
oli kaksi kerrosta.

Alemmassa kerroksessa asuin minä 
sen jälkeen kun olin oppinut ryömimään 
nelinkontin. Se oli kuin suuri tori, jonka 

Alvar Aalto – maanmittarin 
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aallon perhe kuortaneella vuosisadan taitteessa. vasemmalta sisarukset hugo ja Flora hackstedt, j. h. aalto (alvarin isä) 

ja vaimonsa Selma (os. hackstedt), tämän sisar helmi ja veli john hackstedt sekä palvelijatar kreeta. reessä alvar.
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minä hallitsin yksinäni siihen saakka 
kun olin kypsä muuttamaan ylempään 
kerrokseen, varsinaisen valkoisen pöytä-
levyn ääreen.

[– –]
Minun lapsuuteni pöytä oli suuri. Siitä 

se on vielä kasvanut. Sen päällä minä olen 
tehnyt elämäntyöni.”

Johan Henrik Aallon ja poikansa 
Alvarin keskinäinen suhde on aikanaan 
ollut läheinen ja hyvä. Alvar myös ihaili 
isäänsä ja hänen työtään. Schildt kuvaa 
Alvarin riippuvuutta isästään ja kertoo 
myös isän persoonallisuudesta. Silmiin-
pistävä piirre oli hänen sosiaalisuutensa 
ja kykynsä elää suhteissa monihenkiseen 
sosiaaliseen yhteisöön. Vaikka hän oli 
harvasanainen, hän ei ollut mikään erakko 
tai ryhmän passiivinen jäsen, vaan päin-
vastoin keskipiste, jonka ympärillä muut 
pyörivät, lyhyesti sanottuna mies, jolla 
oli arvovaltaa.

Lasten koulumahdollisuuksien takia 
perhe muutti Jyväskylään v. 1903. Suuri 
valkoinen pöytä ei enää mahtunut Harju-
kadun asunnon alakerran toimistotiloihin 
vaan sijoitettiin ullakolle. Pöydästä saatiin 
myöhemmin oiva näyttämölava teatteriin, 
minkä Alvar loi sisarustensa avustuksella 
toimien itse teatterinjohtajana ja pääroolin 
esittäjänä.

Isä J. H. oli aktiivisesti mukana Jyväs-
kylän kulttuurielämässä ja Harjukadun 
kodissa vieraili aikakauden merkittäviä 

kirjailijoita ja kuvataiteilijoita. Alvar kertoi 
mielellään, kuinka hänet pikkupoikana 
lähetettiin pankkiin vaihtamaan Eino 
Leinon vekseleitä, kun tämä joi totia pappa 
J. H.:n kanssa. Myös Juhani Aho vieraili 
talossa, joskaan ei tiedetä, tapahtuiko se 
rahavaikeuksien yhteydessä. Kerran isä ja 
Gallen-Kallela istuivat punssilasin ääressä 
seurusteluhuoneessa, kun saliin ryntää 
intiaanilauma päällikkö Alvar etunenässä. 
Tämä heittää sotakirveensä onnettomasti 
niin, että se osuu seinälle ripustettuun vil-
lisianpäähän, joka putoaa Gallen-Kallelan 
päähän. ”Siitä tapahtumasta alkoi Gallenin 
vanhuudenkausi, jolloin hän maalasi niin 
huonosti!”, kertoo Alvar Aalto myöhem-
min. Schildt tulkitsee kuitenkin tämän 
osin keksityksi jutuksi. Totta lienee kuiten-
kin, että Gallen-Kallela kävi Aaltojen luona 
Jyväskylässä ja että Alvar oli epätavallisen 
vilkas ja kekseliäs lapsi.

Alvar Aallon ihailu vanhempien am-
matteihin näkyy kestäneen läpi elämän. 
Äidin isä oli metsänhoitaja. Schildt 
kirjoittaa:

”Niin kuin kaksi kiintotähteä lähene-
vät maanmittareiden ja metsänhoitajien 
arvot tässä toisiaan muodostaakseen sen 
kaksoistähden, jonka Alvar Aalto koko 
elämänsä ajan näki ylimpänä yhteis-
kunnallisten arvojen taivaalla. Minkään 
ammatin harjoittaja ei hänen silmissään 
voinut voittaa valtion virassa toimivaa, 
teknisen koulutuksen saanutta, työssään 

puolueetonta ja kaikkien kunnioittamaa 
maanmittaria tai metsänhoitajaa.”

J. H. Aalto toimi monissa luottamus-
tehtävissä sekä Jyväskylässä että myö-
hemmin Alajärvellä, minne perhe muutti 
lasten koulunkäyntivuosien jälkeen. Aalto 
osallistui myös vuoden 1918 sotaan ja 
toimi sodan jälkeen Alajärven suojelus-
kunnan ensimmäisenä päällikkönä. Hän 
ihaili Mannerheimia ja pukeutui Marskia 
muistuttavaan asuun kävellessään Alajär-
ven teitä. Pitäjän väki puhuikin ”meidän 
Mannerheimista”.

lähteitä
Göran Schildt: Valkoinen pöytä, Otava 
1982, Artikkeleja ja muistokirjoituksia.

alvar aallon suunnittelema teknillisen korkeakoulun päärakennus otettiin käyttöön syksyllä 1964.
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kirjoittaja on maanmittaus-
laitoksen eläkkeellä  oleva 

 ylijohtaja. Sähköposti  
p.raitanen kolumbus.fi.


