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Kuuntele seinää
Tämä ei ole julkisivu. Tätä seinää ei ole tarkoitettu katsottavaksi, tulkittavaksi tai elämyksiä herättä-

mään, päinvastoin. Silti se on nähtävissä - täynnä merkkejä, jälkiä, vihjeitä ja viitteitä sekä yleiseen his-

toriaan että modernin kuvataiteen ja arkkitehtuurin merkittävimpiin murroksiin. Tämä seinä on palo-

muuri 1800-luvun lopulta, Helsingin ydinkeskustan tiiveimmän rakentamisen ajoilta. Sen alkuperäinen, 

raadollinen tehtävä on ollut suojata kiinteistöä naapurin kautta leviävältä tulipalolta. Sen on ajateltu jää-

vän piiloon, naapurin palomuuria vasten. Toisin kuitenkin on käynyt. Määräykset ja rakentamistavat 

ovat muuttuneet, ja kaupunki on rakentunut tälläkin kohtaa 

oletusten vastaisesti.

Helsinki oli useille sukupolville “keskeneräinen” kaupunki. Puu-

talojen matala kaupunki lomittui korkeiden kivitalojen kanssa 

kuin maitohampaitaan menettävän lapsen purukalusto. Näil-

le sukupolville puutalojen yli näkyvät kivitalojen massiiviset 

palomuurit olivat useimmiten keskeneräisyyden väheksyttä-

viä vertauskuvia, ja siksi rumia. Nykyisille sukupolville kort-

teleiden pihoilla yllättäen vastaan tuleva palomuuri voi herät-

tää vapaampia ja positiivisempia mielleyhtymiä. Arvomurros 

on parantanut tällaistenkin arkisen, näennäisesti toisarvoisten 

historiallisten ympäristöjen mahdollisuuksia säilyä, vaikka var-

sinainen rakennussuojelu käsittääkin vain merkittävien arkki-

tehtien merkittäviksi luokitellut teokset.

Tämäkään muuri ei ole aina ollut saman näköinen. Sen ikkunoi-

ta on muutettu, ja muurin alaosan valkoinen kenttä on maalat-

tu lisäämään valon heijastuksia vastapäisiin alakerrosten tiloi-

hin. Talo on vaurioitunut pahoin Helsingin suurpommituksissa 

1944. Muurin yläosa on jouduttu sodan jälkeen paikkaamaan hä-

täisesti, kenties amatöörivoimin. Palomuuri on muistutus siitä, 

että Helsingin keskusta on pääosin rakennettu tiilistä, kivi kiven 

päälle muuraamalla, käsivoimin. Sitä ei tule ajatelleeksi kadun 

puolella. Talojen rapatut julkisivut tavoittelevat ehjien umpipin-

tojen abstraktioita Välimeren maiden arkkitehtuurin tapaan…

elleivät ne satu olemaan peitetty pressuilla, joiden suojissa huo-

nosti Pohjolan olosuhteita kestäviä rappauksia taas uusitaan.

Tiilistä rakennettu muuri viestii, että arkkitehtuuri on myös raken-

tamisen taidetta, jossa eri materiaaleilla on omat lainalaisuutensa 

ja loogiset tapansa vastata painovoiman asettamiin haasteisiin. 

Vaakasuora viuhkaholvi ikkuna-aukon päällä on yksinkertainen 

ja halpa tapa järjestää palkkimainen rakenne sinne, missä sel-

laista tarvitaan. Syntyvä muoto on kaunis paitsi silmälle myös 

mielelle, sillä sen tarve on luettavissa ja ymmärrettävissä ilman 

korkeakoulun kursseja. Korkeakouluissa opetettava modernin 

arkkitehtuurin kieli on vuorostaan yleisesti kadottanut yhtey-

den rakenteiden logiikkaan erityisesti tiilillä puhuessaan. Muu-

rin erilaiset ikkunat muistuttavat siitä, että seinän ja siinä olevan 

ikkunan keskinäinen suhde on aina ollut arkkitehtuurin keskei-

simpiä haasteita ja ilmaisun välineitä. Pikkuruutuiseksi jaoteltu 

ikkunanpuite voi viedä ajatukset pittoreskeihin mummonmökkeihin, 

Listen to the Wall

This is not a facade. This wall is not intended to be looked at, interpreted 

or affect experiences; on the contrary. Yet it can be seen – full of marks, 

traces, hints and references to both general history and the most impor-

tant periods of transition in modern art and architecture. This wall is a 

firewall from the end of the 19th century, from the period when build-

ing in central Helsinki was at its most dense. Its original, prosaic task 

was to protect the property from any fire spreading from the neighbour-

ing building. The idea was that it would remain hidden, up against the 

neighbouring firewall. This, however, did not happen. Regulations and 

building methods changed and the city has also here been built differ-

ently than expected.

For many generations Helsinki was an “incomplete” city. The low city of 

wooden buildings was interspersed with tall stone buildings, somewhat 

like the mouth of a child losing its milk teeth. For those generations of 

inhabitants the massive firewalls visible over the wooden houses were 

disparaging metaphors for incompletion and were therefore regarded as 

ugly. For the present generations a firewall unexpectedly encountered in 

the backyard of a city block can awaken freer and more positive associa-

tions. The change in value has improved the chances of even such mun-

dane, seemingly secondary historical environments being preserved, even 

though building conservation entails that only the buildings by the most 

important architects are classified as most important.

This wall, too, has not always looked the same. Its windows have been al-

tered and the area on the lower part of the wall has been painted white to 

increase reflected light towards the rooms on the lower floors of the build-

ing opposite. The building was badly damaged in the intensive bombings 

of Helsinki in 1944. The upper part of the wall was hastily repaired after 

the war, perhaps by non-professional labour. The firewall is a reminder 

that the centre of Helsinki is mainly built from brick, by laying brick on 

top of brick, by manual labour. One does not come to think of this on the 

street side. The rendered facades along the street aim for the abstraction 

of the unbroken facades of the Mediterranean countries …unless they are 

covered with tarpaulin, in the shelter of which the render that copes so 

badly with the harsh Nordic conditions is yet again renewed. 
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Uudenmaankatu 1-5, Helsinki. The firewall of  the courtyard building seen from Bulevardi 4. Photo from the book: Juha Ilonen, The Other Helsinki – The reverse face of  architecture in the city. 
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mutta senkin taustalla on rakentamisen arkinen talous ja tek-

niikka. Pieniin lasiruutuihin jakaminen on aiemmin ollut edul-

lisin ja teknisesti helpoin tapa tehdä ikkuna, kun se päinvastoin 

nykyään on kallein tapa.

Kuudessa ikkunassa oleva lasitiili on palomuurissa tekninen ma-

teriaali. Se päästää valon lävitseen ja hidastaa palon leviämistä. 

Valpas silmä voi nähdä tällaisessakin, alun perin arkisessa ma-

teriaaleissa mahdollisuuksia. Pierre Chareau’n vallankumouk-

sellinen Maison de Verre, lasitiiliseinäinen talo, mursi 1920-lu-

vun lopulla seinän ja ikkunan välisen käsitteellisen eron: se oli 

samanaikaisesti molempia, sekä ikkunaa että seinää. Goottilais-

ten katedraalien rakentajat tavoittelivat aikanaan samaa, ja sai-

vat aikaan rakenteisiin perustuvan arkkitehtuurin kultakauden.

Valkoinen kenttä palomuurin alaosassa tekee siitä sommitel-

man, joka muistuttaa modernin maalaustaiteen abstrakteja 

teoksia. Se ei ole mikään ihme, sillä tämänkaltaiset ympäris-

töt ovat olleet monille taiteilijoille inspiraation lähteitä. Sommi-

telmana muuri on taideteoksiin verrattuna kuitenkin aidompi 

ja viattomampi. Se ei kehota meitä katsomaan kuinka hienon 

sommitelman taiteilija on saanut aikaan. Tekijänä ovat histo-

rian eri vaiheet, aika, aito sattuma.

“Maailman kaunein järjestys on sattumanvarainen kokoelma 

sinänsä merkityksettömiä asioita”. Filosofi Herakleitos tiivis-

ti kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten tunteen, jota useat taiteilijat 

The brick wall conveys the message that architecture is also the art of 

building, where different materials conform to their own laws and logi-

cal ways of responding to the challenges set by gravity. A flat arch above 

the window opening is a simple and cheap way to arrange a lintel struc-

ture where it is needed. The form created is beautiful not only for the eye 

but also for the mind, because the need for it can be read and understood 

without university courses. The language of modern architecture as taught 

at universities has lost its connection to the logic of building structures, 

especially when it speaks in brick. The different windows in the wall re-

mind us that the relationship between the wall and the window has al-

ways been one of the most central challenges and means of expression in 

architecture. The window frame, divided into small panes, can lead one’s 

thoughts to the idea of a picturesque cottage, but behind that, too, lays 

the everyday economics and techniques of building. In earlier times di-

viding the window into small panes was the most economic and techni-

cally simple way to construct a window, whereas today it is, on the con-

trary, the most expensive.

The glass bricks, as featured in six of the windows in the firewall, are 

an industrial material. They allow light to penetrate and yet still impede 

the spread of fire. An alert eye can see potential even in such a materi-

al that was originally regarded as mundane. Pierre Chareau’s revolution-

ary glass-brick house Maison de Verre, from the end of the 1920s, broke 

the conceptual difference between wall and window: it was simultaneous-

ly both. The builders of the Gothic cathedrals aimed in their time for the 

same, and this resulted in a golden era in architecture based on the struc-

ture of the building.

The white area on the lower part of the firewall transforms it into a com-

position that brings to mind abstract modernist paintings. It is no won-

der that these sorts of surroundings have been inspirational sources for 

many artists. As a composition, however, the wall is both more genuine 
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and more innocent than the artworks. It does not urge us to look at what 

a fine composition the artist has created. The creator in this case is the 

different periods of history, time, and genuine coincidence. 

“The most beautiful universe is a pouring out of sweepings at random.” 

The philosopher Heraclitus encapsulated two and a half thousand years 

ago the feeling that many artists and architects have strived to attain in 

their work – the immediacy caused by a genuine coincidence. A genu-

ine coincidence is, however, a paradox in art that requires an unhinged 

visionary such as Jackson Pollock to challenge. In architecture genuine 

coincidence is an impossibility because architecture is a mediating ap-

plied art. The limitations linked to building and the use of buildings re-

quire the creation of a more organised order than in art. The firewall, 

the enchantment of which is based specifically on genuine coincidence, 

is not in this sense architecture, but nothing prevents us from seeing it 

as architecture.

One of the windows in the wall has been bricked in from the inside. The 

jambs of the window have remained intact and many of the window 

panes have remained unbroken. There are probably reasonable explana-

tions why the window was bricked in, but the frame has probably acted 

as a practical support for the bricklaying. Even though the explanation is 

mundane, many a contemporary conceptual artist would be pleased to 

have created a work of art like this.

The modest firewall reminds us of how even everyday buildings, with 

their marks and messages, are at their best inimitable personalities in 

the same way as the inhabitants of the city. With its unintended prop-

erties the firewall provides inspiration for the contemporary architect 

and at the same time challenges him to distance himself from the ways 

of thinking that have been withered by routines and mannerisms sim-

plified into a style, and instead move towards an architecture that af-

fects experiences.

ja arkkitehdit ovat pyrkineet tavoittamaan työssään - aidon sat-

tuman herättämän välittömyyden. Aito sattuma on kuitenkin 

taiteessa paradoksi, jonka uhmaamiseen tarvitaan Jackson Pol-

lockin tapainen pidäkkeetön visionääri. Arkkitehtuurissa aito 

sattuma on sula mahdottomuus, sillä arkkitehtuuri on välillis-

tä, soveltavaa taidetta. Rakentamiseen ja rakennusten käyttöön 

liittyvät rajoitteet edellyttävät vapaata taidetta loogisemman jär-

jestyksen luomista. Palomuuri, jonka lumovoima perustuu juu-

ri aitoon sattumaan, ei ole tässä mielessä arkkitehtuuria, mutta 

mikään ei estä näkemästä sitä arkkitehtuurina.

Yksi muurin ikkunoista on muurattu umpeen sisäkautta. Ikku-

nan puitteet ovat jääneet jäljelle, ja osa lasiruuduistakin on säi-

lynyt ehjinä. Ikkunan umpeen muuraamisellekin löytynee syyn-

sä, mutta puitteet ovat epäilemättä toimineet käytännöllisenä 

tukena muuraustyölle. Vaikka selitys on arkinen, moni nykypäi-

vän käsitetaiteilija olisi tyytyväinen tällaisen teoksen luotuaan.

Vaatimaton palomuuri muistuttaa siitä, että arkisetkin raken-

nukset merkkeineen ja viesteineen ovat parhaimmillaan jäljit-

telemättömiä persoonallisuuksia samaan tapaan kuin kaupun-

gin asukkaat. Tahattomilla ominaisuuksillaan palomuuri antaa 

modernille arkkitehdille inspiraatioita ja samalla haasteita irrot-

tautua rutiinien ja tyyliksi pelkistyneiden maneerien kuihdutta-

mista ajatustavoista kohti elämyksiä herättävää arkkitehtuuria.




