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Útdráttur 

Finnski arkitektinn Alvar Aalto er meðal merkustu arkitekta síðustu aldar. Margir þættir liggja að 

baki sérstöðu hans. Aalto var afkastamikill og voru hundruð verka byggð eftir teiknistofu hans. 

Flestar byggingarnar eru staðsettar í Finnlandi en hönnun hans finnst einnig víða annars staðar. 

Aalto hannaði oft verk inn í náttúrulegt landslag en hann byggði einnig innan borgarmarkanna. 

Sérstaða Aalto liggur að miklu leyti í því hversu vítt hann leit á arkitektúrfagið. Í ritgerðinni 

verður fjallað um þrjú ólík verk, Paimio Sanitorium berklaspítalann í skóglendi í suðvestur 

Finnlandi, Norræna húsið okkar í Vatnsmýrinni og Rautatalo skrifstofubygginguna í Helsinki. 

Þessi verk Aalto eru ólík og eru byggð á breiðu tímabili í ferli arkitektsins. Engu að síður má sjá 

samsvörun í verkum hans, hvernig hann mótar hönnunina á heildrænan hátt, frá 

umhverfisskipulaginu, innra skipulagi og flæði, niður í minnstu smáatriði og útfærslur í 

innanhúshönnun. 
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Inngangur 
Á köldum janúardegi árið 2019 var ég staddur í Finnlandi ásamt tveimur dönskum vinum 

mínum. Við höfðum allir áhuga á verkum Alvar Aalto og skoðuðum að lokum yfir tuttugu 

byggingar eftir hann. Eftir að ég skoðaði nokkrar byggingar varð mér ljóst að byggingarstíll hans 

breyttist á skömmum tíma frá norrænni klassík yfir í módernismann. Norræn klassík er stílbragð 

í arkitektúr sem varð vinsælt á Norðurlöndunum milli 1910-1930 og var stíllinn í raun blæbrigði 

af nýklassíska stílnum, sem byggt var eftir víðar í Evrópu. Nýklassíski stíllinn byggir á strangri 

formfræði og fagurfræði út frá ákveðnum reglum t.d. gullinsniðinu, stíllinn vitnar til klassísks 

arkitektúrs Forngrikkja og Rómverja.  

Í ferðinni skoðuðum við meðal annars byggingar eftir Aalto í suðurhluta Finnlands og 

reyndum við að skoða verk frá mismunandi tímabilum á hönnunarferli hans. Verkin sem ég hef 

valið að fjalla um eru Paimio Sanatorium berklaspítalinn, Norræna húsið og Rautatalo 

skrifstofubyggingin. Að mörgu leyti eru verkin mjög ólík, bæði að stærð, staðsetningu og 

hlutverki. Það gefur tækifæri til að skoða hvernig hann vinnur með heildræna hugsun í ólíkum 

verkum sínum og hvernig hann mótar byggingarnar í umhverfinu. Flest verk eftir Aalto standa 

stök en ekki inni í þéttskipuðu borgarumhverfi. Þó byggði hann einnig byggingar inni í 

húsaröðum í borgarlandslagi. Í byggingum hans í borgarlandslaginu eru þó ákveðin einkenni 

svipuð í útfærslu. Til dæmis hvernig hann tengir saman ólík hlutverk bygginganna með 

tengirýmum. Flestar byggingar Aalto hafa það einkenni að hafa tengirými sem nýtast og skapa 

flæði. Það sem mér þykir áhugaverðast í byggingum Aalto er efniskenndin, áherslan á smáatriði 

og heildræna hönnunin, þessi atriði koma m.a. sterkt fram í byggingunum sem verður fjallað um. 

Aalto teiknaði eftir norrænni klassík í upphafi ferilsins, en aðhylltist fúnksjónalismann 

fyrir þrítugt, fúnksjónalismi er undirstefna módernismans. Höfuðeinkenni Aalto þróuðust eftir að 

hann varð fúnksjónalisti. Sú hugmyndafræði fúnksjónalismans að hönnun skuli alfarið stjórnast 

af hlutverki og notkunargildi, er í raun andstæða klassíska stílsins þar sem hönnunin stjórnast af 

formrænum reglum og fagurfræði. Um miðjan 4. áratug síðustu aldar færði Aalto sig svo frá 

fúnksjónalismanum, vegna ósveigjanleika í meginreglum stefnunnar sem honum þótti 
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takmarkandi.  Hins vegar hélt hann sig innan módernismans. Stílbragð Aalto einkenndist af 1

einfaldleika í forminu, og lagði hann áherslu á tengingu við náttúruna, staðbundnar hefðir og 

efnisnotkun úr náttúrulegum efnum.  Þrátt fyrir að Aalto sé flokkaður meðal módernistanna þá 2

fylgdi hann ekki öllum skilgreiningum stefnunnar. Beinar línur, steypa og stál einkenna 

módernískan arkitektúr, hins vegar notaði Aalto múrsteina, timbur í grindur og klæðningar. Átti 

Aalto það til að forma rými með sveigðum veggjum, og bylgjukenndum línum.  3

 Í fyrsta kafla verður gefin mynd af fjölbreyttu áhugasviði Aalto. Í öðrum kafla fjalla ég 

um byggingarnar þrjár, m.a. útfrá umhverfisskipulagi, og tengingu við náttúru, efniskennd, og 

sérstöðu hans varðandi heildræna hönnun. Í þriðja kafla fjalla ég um skipulagshugmyndir Aalto 

og áherslu hans á tengingu við náttúruna. Að lokum mun ég draga saman megináherslur í 

tilteknum verkum með með tilliti til heildrænnar hönnunar og nálgun Aalto varðandi umhverfið 

og náttúru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ada Louise Huxtable, „Finnish master Alvar Aalto,“ Wall Street Journal (9.janúar 2013): Sótt 27. desember  
2019, https://search.proquest.com/docview/1267152326?accountid=27513. 

2 Marek H. Dominiczak, „Hospital building that merges science and art: Alvar Aalto[dagger].“  
Clinical Chemistry, 58 (2012): 1738-9. Sótt 27. desember 2019, 
https://search.proquest.com/docview/1348587465?accountid=27513. 

3 Edwin Heathcote, „Modernism's human side architecture & design: Alvar  
Aalto's work has worn better than that of his peers, Edwin Heathcote writes: [London 1st edition],“ 
Financial Times (2007, Feb 28): Sótt 4. janúar 2020, 
https://search.proquest.com/docview/249998478?accountid=27513. 
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1. Arkitektinn Alvar Aalto 

Finnski arkitektinn Hugo Alvar Henrik Aalto fæddist 3. febrúar 1898. Flestar bygginga hans eru 

staðsettar í Finnlandi, en þó byggði hann einnig verk utan Finnlands. Aalto þykir einn af 

merkustu arkitektum síðustu aldar. Hann tilheyrði stefnu í arkitektúr sem kölluð hefur verið 

módernismi. Þekktir arkitektar sem voru módernistar eru til dæmis Frank Lloyd Wright, Le 

Corbusier, Eero Saarinen og Ludwig Mies van der Rohe til að nefna nokkra.  

Aalto hefur að vissu leyti nokkra sérstöðu og er hún ekki einungis meðal módernistanna. 

Sérstaðan liggur að miklu leyti í því hversu heildstætt hann leit á arkitektúr og hvernig það kom 

fram í verkum hans. Þrátt fyrir að margar af byggingum hans standi stakar hvort sem þær eru 

staðsettar í miðju skóglendi eða standi einsamlar innan borgarmarka, þá leit hann ekki á 

byggingarnar sem stakan þátt. Aalto hugsaði þær sem hluta af stærra samhengi og skipulaginu í 

umliggjandi umhverfi en nánar verður fjallað um það í 3. kafla.  

Hluti af hugmyndafræði Aalto um heildræna hönnun var að leggja áherslu á stöðlun og 

hefur hann komið inn á það viðfangsefni í skrifum sínum í gegnum starfsferil og sömuleiðis í 

verkum sínum. Aalto sagði eitt sinn að vélvæðing og staðlar væru hlutar lýðræðis, að stöðlun 

væri eina leiðin til að færa auknum mannfjölda meira.  Aalto hafði sérstakt lag á því að tengja 4

saman áhuga sinn á tækni og náttúru og að koma báðum þeim atriðum fram í hönnun sinni. 

Fjallað hefur verið um höfuðeinkennin í verkum hans og um arkitektúr hans sem mannúðlegan 

arkitektúr.  Stöðlun í framleiðslu og framkvæmdum virðist hafa skipt Aalto miklu máli. Í verkum 5

hans má sjá það í efnisnotkun, í hönnunarútfærslum og notkun húsgagna sem hann hannaði sem 

dæmi. Hér að neðan má lesa um vangavelturnar um stöðlun sem hann fjallaði um í fyrirlestri 

Norrænu byggingaráðstefnunnar í Ósló árið 1938: 

  
Ég hef staðhæft það áður að besta staðlanefndin í heiminum er náttúran sjálf, en í               
náttúrunni á stöðlun sér aðallega - eða í raun eingöngu - í tengingum við smæstu               
byggingareininguna, frumuna. Niðurstaðan er milljónir af breytilegum samsetningum þar         

4 Phaidon. Alvar Aalto documentary. Archive.org. Leikstýrt af Ywe Jalander. Phaidon, 1996. 
5 Ilona Lehtinen, ,,Norræna húsið í Reykjavík og hönnuður þess,“ í Norræna húsið - Alvar Aalto Ísland, ritstjórar 
Haraldur Helgason o.fl. (Reykjavík: Norræna húsið, 1999), bls. 25. 
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sem aldrei er hægt að verða var við hið stereótypíska...Stöðlun í arkitektúr verður að feta               
þann sama veg.  6

 
Aalto vildi hins vegar að allt í hinu mannlega umhverfi yrði langt frá því að vera staðlað og 

formfast. Árið 1935 skrifaði hann grein; Skynsemi og maðurinn. (e. Rationalism and Man) 

Þar fjallar hann um að staðlaður hlutur skuli ekki vera fullkláruð vara. Á tímum þar sem stöðlun 

var og er grundvöllur framleiðslu þá sjáum við að „formalismi“ er afar ómannúðlegur.  Aalto tók 7

eftir því að í framleiðslu bifreiða, á tímanum fyrir 1940, að bílaframleiðendur fækkuðu 

bíltegundum sem þeir framleiddu. Þeim var fækkað niður í einungis nokkrar bílgerðir. Hann hélt 

því fram að hlutverk arkitektúrs í byggingu húsnæðis væri þveröfugur. Í arkitektúr skyldi nýta 

sér stöðlun á ómiðstýrðan máta. Með það að leiðarljósi, væri kominn grunnur fyrir þann 

möguleika að skapa gæði á grundvelli fjölbreytni og breytileika.  8

Árið 1940 skrifað hann grein; Mannvirðing arkitektúrs. (e. the Humanizing of 

Architecture).  Þar segir Aalto að arkitektúr snerti alla fleti mannlegs lífs, þar af leiðandi þurfi 

raunverulegur fúnksjónalismi að virka út frá sjónarhorni manneskjunnar. Þar skrifar hann 

ennfremur að tæknilegur fúnksjónalismi geti ekki orðið fullkominn arkitektúr.  Í þessu textabroti 9

má sjá hversu sterkur fúnksjónalisti hann var útfrá mannlega þættinum. Á sama tíma er 

mannveran einstaklingur sem skynjar umhverfi sitt, það er í algeru fyrirrúmi í hans huga. Það er 

greinilegt í öllum hans verkum að hlutföll, skali og efniskennd eru hugsuð út frá mannlegum 

sjónarmiðum, út frá praktík, þægindum og viðkunnalegri upplifun. 

 Einnig fjallar hann um það í greininni að arkitektúr sé oft borinn saman við vísindi og að 

reynt hafi verið að gera aðferðir arkitekta vísindalegri. Jafnvel hafi verið reynt að gera arkitektúr 

að vísindafagi. Aalto neitar því hins vegar harðlega í grein sinni að arkitektúr sé vísindafag. 

Hann minnir á það að verkefni arkitektúrs sé að forma efnisheiminn í samræmi og í sátt við 

6 ,,I claimed it once before that the best standardization committee in the world is nature herself, but in nature 
standardization occurs mainly - in fact almost solely - in connection with the smallest possible units, cells. The result 
is in millions of flexible combinations in which one never encounters the stereotyped. Another result is that there is 
immense richness and an endless variation of organically growing forms. Architectural standardization must thread 
the same path.“ Þýtt af höfundi. Aarno Ruusuvuori, Alvar Aalto 1898-1976 (The Museum of Finnish Architecture, 
1978), bls. 33. 
7 Ruusuvuori, Alvar Aalto 1898-1976, bls. 141. 
8 Ruusuvuori, Alvar Aalto 1898-1976, bls. 141. 
9 Ruusuvuori, Alvar Aalto 1898-1976, bls. 113. 
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mannlegt líf. Í sömu grein skrifar hann að rannsóknir arkitekta verði ávallt að vera innsærri  og 

mannlegri og að sú tegund arkitektúrs, sé betri arkitektúr.  10

2. Heildræn hönnun í byggingum Alvar Aalto 
Í þessum kafla verða skoðaðar þrjár byggingar eftir Aalto sem hafa allar ólík hlutverk og eru 

staðsettar í mismunandi umhverfi. Greind verða helstu atriði sem einkenna verkin og nálgun 

Aalto í arkitektúr. Fjallað verður um staðsetningu bygginga og tengsl við umhverfið, einnig 

verður komið inná efniskennd, stöðlun og hvernig Aalto tengir saman ólík hlutverk bygginga 

sinna með tengirýmum. Einnig verður fjallað um það hvernig hönnun hans er heildræn og leggur 

áherslu á upplifum og þarfir notanda á mannúðlegan hátt. 

2.1 Paimio Sanatorium 
Paimio Sanatorium var byggður sem berklaspítali árið 1933, Alvar Aalto var einungis þrjátíu ára 

þegar að hann vann samkeppnina um að teikna spítalann í Finnlandi. Það liggur því ljóst fyrir að 

hið margslungna verkefni, að teikna þennan stóra spítala var afdrifaríkt fyrir þennan unga og 

upprennandi arkitekt og hafði gífurlega mótandi áhrif á feril hans. Spítalinn er staðsettur einn og 

sér í skóglendi í suðvesturhluta Finnlands. Aalto staðsetur spítalann á hæð og fléttar bygginguna 

í náttúrulegt umhverfi, spítalinn er í um hálftíma akstursfjarlægð frá næstu borg, Turku. Með því 

að reisa Paiomio Sanatorium í skóglendi í stað borgar, einangrar hann spítalann frá borginni til 

að minnka líkur á smiti, sömuleiðis er þar fallegt umhverfi fyrir sjúklingana í fersku lofti og í 

nálægð við náttúruna. Hér hannar Aalto með mannúlegar áherslur í forgangi. 

Verkið hlaut Aalto eftir að hann vann samkeppni síðla árs 1928. Arkitektar höfðu 

einungis þrjá mánuði til að vinna og leggja fram tillögur að húsnæði spítalans. Á þessum tíma 

var erfitt að meðhöndla þennan þráláta sjúkdóm, en pensilín var ekki uppgötvað fyrr en 1928. 

Fúnkjsjónalísk hönnun hentaði afar vel til byggingar húsnæðis fyrir berklaveika, þar sem 

fúnksjónalískur arkitektúr gengur útá einfaldleika í hönnun, að nýta náttúrulega birtu og að hanna 

útfrá notagildi. Áður en sýklalyf voru notuð við sjúkdóminum var hreinlæti, dagsbirta, ferskt loft 

10 Ruusuvuori, Alvar Aalto 1898-1976, bls. 113. 
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og sól bestu lausnirnar sem læknar gátu notað til að stuðla að bata sjúklinga. Þarfir sjúklinga og 

rekstur spítalans voru í fyrirrúmi í hönnun Aalto á spítalanum.  11

Paimio Sanatorium er byggður upp af fjórum örmum sem tengdir eru saman af miðhluta 

þar sem aðalinngangur byggingarinnar er á jarðhæðinni.  Hver armur spítalans er frábrugðinn 

öðrum í hönnun og tilgangi. Byggingin átti að virka sem ,,læknisfræðilegt tól‘‘ þau 

arkitektónísku einkenni voru stórir gluggar, loftun, náttúruleg birta og góður aðgangur að 

útisvæðum.  Á hverri hæð höfðu skjólstæðingar aðgang að útisvölum sem snúa til suðurs, sem 12

gaf veikustu sjúklingunum tækifæri til að komast í ferskt loft undir berum himni. Aalto staðsetti 

ólík hlutverk í fjóra mismunandi armana sem liggja með óreglulegu formi út frá kjarna 

byggingarinnar, stefna þeirra er til að fanga sem besta birtu í bygginguna eftir þörfum hvers 

arms.   13

Aðal armur spítalans var armur sjúklinganna og snýr hann í suðsuðaustur, í áframhaldi af 

honum gengur armurinn áfram og verður sjö hæðir eftir litla stefnubreytingu, en sá armur snýr í 

suður. Garður liggur meðfram endilöngu þaki sjö hæða armsins. Þar sem hægt var að rúlla út 

sjúklingum sem voru bundnir við sjúkrarúm.  Svæðið var ætlað sem útisvæði fyrir 14

berklasjúklingana yfir sumartímann. Var garðurinn því hluti af þeirri hugsjón að byggingin 

skyldi virka sem lækningatól og vinna í átt að því að bæta líðan sjúklinga og reyna að vinna að 

bata þeirra.  Á móti sjö hæða arminum liggur armur sem hýsir flest sameiginleg rými spítalans 15

og matsalinn, á milli sín skapa armarnir inngang. Inngangurinn er á jarðhæð spítalans og gengur 

beint inní aðal tengi- og umferðarrými spítalans. Þaðan er strax hægt að átta sig á fyrirkomulagi, 

helstu göngum byggingarinnar og stiga tengingu milli hæða. Í tengirýminu er móttakan staðsett, 

verður rýmið því að samkomurými byggingarinnar þar sem gott aðgengi er í alla arma spítalans.  

Á næstu síðu má sjá aðkomuna að aðalinngangi spítalans (mynd 1). 

11 Sarah Williams Goldhagen, „Ultraviolet: Alvar Aalto’s Embodied Rationalism,“ Harvard design magazine, nr. 20 
(2007): 40. Sótt 28. desember 2019, 
https://static1.squarespace.com/static/5abfebfc75f9ee7f29efe488/t/5d20c280ac694d000173ba71/1562428035510/Ul
traviolet.pdf. 
12 Kristiina Paatero, ritst., The Line (Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 1993), bls. 45. 
13 Paatero, ritst., The Line, bls. 45. 
14 Diana Anderson, „Humanizing the hospital: Design lessons from a finnish sanatorium“ Canadian Medical 
Association Journal, 182(11), (2010): E535-7. Sótt 28. desember 2019, 
https://search.proquest.com/docview/746781285?accountid=135701. 
15 Eija Rauske, „Paimio Sanatorium,“ í Alvar Aalto in seven buildings - Interpretations of an architect’s work, ritst. 
Timo Tuomi o.fl. 10-27 (Helsinki: Museum of Finnish Architecture and contributors, 1998) bls. 12. 
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 Mynd 1. Aðkoma aðalinngangs 
 

Líkt og í öðrum verkum Aalto hugaði hann að hverju einasta smáatriði í hönnuninni. 

Aalto var í góðum samskiptum við lækna við ferlið á hönnun spítalans sem hefur átt þátt í góðri 

hönnun hans. Á spítalanum er hvert atriði í hönnuninni hugsað út frá nýtni og heilsu sjúklingsins. 

Herbergin höfðu stóra glugga og lágar gluggakistur svo að hægt væri að njóta fallegs útsýnisins 

yfir skóginn úr sjúkrarúminu.  Við hönnunina á spítalanum hóf hann einnig að hanna húsgögn, 16

ýmsa innanstokksmuni og lýsingu. 

Aalto fjallaði um það að rými væru hönnuð fyrir manninn, þegar að við stæðum lóðrétt, 

en ekki þegar við lægjum lárétt í rúminu. Aalto áttaði sig á þessu þegar hann lá sjálfur veikur eitt 

sinn en það var á sama tíma og hann hannaði Paimio Sanatorium. Þegar hann teiknaði spítalann 

sagðist Aalto hafa reynt að skapa rými sem væru sérstaklega fyrir óvirka sjúklinga sem þyrftu að 

dvelja tímunum saman í rúminu.  Hann áttaði sig t.d. á því þegar hann varð sjálfur veikur þá 17

skinu ljósin í augun þegar að legið var í rúminu. Hann hannaði því ljósin á þann veg að þau 

dempuðu lýsinguna svo hún skini ekki í augun.  

Allt frá því að hanna lýsinguna, til þess að huga að ýmsum smáatriðum í hönnun 

innanstokksmuna, hannaði Aalto sjálfur og lét meira að segja framleiða vaskana sem voru á 

16 Dominiczak, „Hospital building that merges science and art: Alvar Aalto[dagger].“ 
17 Ruusuvuori, Alvar Aalto 1898-1976, bls. 50. 
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spítalanum. Til gamans má geta að hann notaði sjálfur sömu vaska á baðherberginu á heimili 

sínu í Helsinki. Vaskarnir voru hannaðir með þeim hætti að vatnið féll í vaskinn án þess að það 

skvettist, gutlaði og skapaði óþarfa hávaða.  Aalto lét sér það ekki nægja að hanna bara 18

bygginguna og ýmis atriði í hönnuninni innanhúss heldur hannaði hann sömuleiðis öll húsgögn 

fyrir spítalann.   19

Nokkur af ljósum Aalto urðu sömuleiðis til þegar hann teiknaði þau fyrir Paimio 

Sanatorium og sjá má eitt af ljósum hans hér að neðan (mynd 2). Í síðari verkum Aalto nýtti hann 

ljós og húsgögn sem hann hafði teiknað fyrir spítalann og var það hluti af hugmyndafræði hans 

um stöðlun eininga í arkitektúr. Þegar að hann vann að hönnun spítalans teiknaði hann enn þá 

húsgögn úr formbeygðum stálpípum, samhliða því að hanna húsgögn sem framleidd voru úr 

formbeygðum við og formuðum krossvið. Aðferðin sem hann notaði til að formbeygja viðinn í 

stóla og borðfætur var alveg ný aðferð við formun á timbri til húsgagnasmíði.  20

Mynd 2. Ljós í matsal Paimio Sanatorium 

18 Paatero, The Line, bls. 45. 
19 Rauske, „Paimio Sanatorium,“ bls. 14. 
20 Rauske, „Paimio Sanatorium,“ bls. 14. 

 
15 



 

Paimio Sanatorium er skýrt dæmi þar sem vísindin og mannlegi þátturinn mætast, í 

spítalanum koma þættirnir saman á praktískan og mannúðlegan hátt í hönnun Aalto.  Spítalinn 21

er dæmi um heildræna hönnun þar sem öll atriði innan og utan byggingar eru hönnuð sem ein 

heild.  Aalto skildi ekki við neinn stein ósnúinn, hann kynnti sér ítarlega daglegan rekstur 22

spítala, og rútínur starfsmanna og sjúklinga. Í hönnunarferlinu gerði hann athuganir hvað varða 

sálfræðilega upplifun í mismunandi rýmisgerðum, rýmismeðvitund hvað varðar form, liti, 

hitastig, hljóðdempun og lýsingu.  Nærgætnin í hönnun byggingarinnar og rýmismótunar, alúðin 23

í smáatriðunum og hönnun húsgagna sýnir áherslur Aalto á mannúðlegan arkitektúr og hvað 

hann gekk langt í heildrænni hönnun fyrir hámarks gæði notenda, sem í þessu tilfelli voru einna 

veikustu einstaklingar samfélagsins.  Paimio Sanatorium berklaspítalinn í Finnlandi er það verk 24

sem setti Alvar Aalto á stall með fremstu arkitektum módernismans, þ.e. Walter Gropius, Le 

Corbusier og Mies van der Rohe o.fl. Hann nýtti nýjustu arkitektónísku sýn þess tíma til að þjóna 

samfélaginu.  25

2.2 Norræna húsið 
Norræna húsið er menningarhús byggt 1968, fjármagnað af ríkisstjórnum fimm landa. Norræna 

húsið er því gjöf þeirra til okkar.  Markmiðið með hönnun hússins er að styðja og efla 26

menningartengsl milli norrænu þjóðanna, með fyrirlestrum, sýningum, bókasafni með norrænum 

bókum og sérstaka áherslu á barnastarf. Norræna húsið er stök bygging staðsett í Vatnsmýrinni, 27

við suðurhluta bogagarðsins sem liggur fyrir framan aðalbyggingu Háskóla Íslands. Vatnsmýrin 

liggur í beinu framhaldi af Reykjavíkurtjörn og vildi Aalto framlengja vatnasvæði tjarnanna yfir 

Hringbrautina og yfir í Vatnsmýrina, til að skapa vatn í náttúrulegu umhverfinu við bygginguna. 

21 Dominiczak, „Hospital building that merges science and art: Alvar Aalto[dagger].“ 
22 Dominiczak, „Hospital building that merges science and art: Alvar Aalto[dagger].“ 
23 Goldhagen. „Ultraviolet: Alvar Aalto’s Embodied Rationalism,“ bls. 47. 
24 Anderson, „Humanizing the hospital: Design lessons from a finnish sanatorium.“ 
25 Rauske, „Paimio Sanatorium,“ bls. 11. 
26 Pétur H. Ármannsson, ,,Sýn Aaltos á Reykjavík,“ í Norræna húsið - Alvar Aalto Ísland, ritst. Haraldur Helgason 
o.fl. (Reykjavík: Norræna húsið, 1999), bls. 25. 
27 Marloes Robijn, „The Nordic house in Reykjavík, Iceland: A house with a big heart for children  
and literature.“ Bookbird, 55(3), (2017): Bls. 36-41, sótt 28. desember 2019, 
https://search.proquest.com/docview/1929031191?accountid=27513. 

 
16 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Dominiczak,+Marek+H/$N?accountid=135701
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Dominiczak,+Marek+H/$N?accountid=135701
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Robijn,+Marloes/$N?accountid=135701
https://search.proquest.com/docview/1929031191?accountid=27513


 

Í skemmtilegum texta frá Hirti Pálssyni, lýsir hann svæðinu þar sem Norræna húsið stendur og 

gefur mjög góða mynd af þeirri staðsetningu, í textanum segir: 

[Í] hugum Reykvíkinga átti lóan þennan blett samkvæmt ævagamalli hefð og samningi            
við náttúruna sem vinsælt skáld og lögfræðingur fyrr á öldinni innsiglaði með lýrísku             
kvæði um fegurð vorkvöldsins og söng lóunnar. Enn þá æfir hún þar lögin sín undir               
konsert morgundagsins’’ þrátt fyrir vaxand jarðrask, flugvöll og hugmyndir um 25           
þúsund manna byggð í Vatnsmýrinni. Norræna húsið breytti ásýnd hennar. Áður var þessi             
þýfði flói svo sléttur þegar yfir hann var horft að augað staðnæmdist ekki við neitt               
sérstakt fyrr en því mætti sjóndeildarhringurinn með hafi, fjöllum og húsum í            
borgarhverfunum fjær.  28

 
Líkt og með Paimio Sanatorium spítalann, byggir Aalto Norræna húsið í umhverfi náttúrunnar í 

stað þess að reisa bygginguna í borgarlandslaginu. Rímar það við hugmyndafræði hans um að 

flétta náttúruna inn í hið byggða umhverfi. Staðsetning Norræna hússins sameinar auðveldlega 

fólk sem kemur úr miðbænum, Háskóla Íslands, vesturbænum og Skerjafirðinum. Hringbrautin 

var mikilvæg tengileið að Norræna húsinu fyrir fólk utan miðborgarinnar. 

Aalto vildi byggja Norræna húsið við nýju tjörnina sem yrði þá í Vatnsmýrinni. Formun 

tjarnarinnar og Norræna hússins fylgir í raun ekki beinu framhaldi af stefnu tjarnanna hinum 

megin við Hringbrautina, heldur liggur tjörnin og Norræna húsið örlítið til hliðar við stefnu 

tjarnarinnar í vesturátt. Sömuleiðis tekur formun byggingarinnar ekki samræmandi stefnu og 

aðalbygging Háskólans eða aðrar byggingar sem stóðu í nágrenninu þegar Norræna húsið var 

reist. Stefnumörkun byggingarinnar virðist taka mið af útsýni að miðborginni, þegar loftmynd er 

skoðuð af umhverfinu má sjá að Bjarkargata, við tjörnina er í beinni línu. Sjónásinn yfir tjörnina 

er því beinn að Kvosinni, sömuleiðis sést í átt að Þingholtunum og yfir Vatnsmýrina. Byggingin 

liggur í samsvarandi stefnu og Hringbrautin, sjá má í afstöðumyndinni á næstu síðu (mynd 3). 

Engar aðrar byggingar koma fyrir á afstöðumyndinni en hann leggur áherslu á göngustíga í 

vatnsmýrinni sem tengjast við Norræna húsið. Aalto sagði árið 1963 að Reykjavík myndi fá 

skipulag eftir sig í kaupbæti við hönnun Norræna hússins.   29

 

28 Hjörtur Pálsson, „Hugleiðing um hús,“ bls. 9. 
29 Pétur H. Ármannsson, „Sýn Aaltos á Reykjavík,“ bls. 59. 
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Mynd 3. Afstöðumynd af Norræna húsinu í Vatnsmýrinni 

 
Hugmynd Aalto var að Norræna húsið sem menningarhús myndi marka enda tjarnanna í 

Reykjavík. Hann sá fyrir sér Norræna húsið og spegilmynd byggingarinnar frá Hringbrautinni.  30

Það er í raun sama hugmynd sem hann hafði um miðborg Helsinki, þar sem hann byggði 

Finlandia við flóann. Á teikningum Aalto lagði hann til að framlengja tjörnina úr miðbænum að 

Norræna húsinu en ekki var fjármagn til að ljúka við þá framkvæmd að fullu eftir teikningum 

Aalto. Einungis er því lítil tjörn framan við húsið.  

Í dag situr Norræna húsið ekki eitt á blettinum í Vatnsmýrinni. Óvíst er hvað Aalto þætti 

ef hann sæi hinu nýju nágranna byggingar sinnar. Eflaust væri hægt að ímynda sér að Aalto 

fyndist Askja, bygging Háskóla Íslands, höfuðstöðvar Íslenskrar Erfðagreiningar og nýrri 

bygging Alvotech þrengja heldur mikið að Norræna húsinu. Norræna húsið er dæmi um síðari 

verk Aalto, þegar hann hafði fjarlægst frá hefðbundnari útfærslum módernismans. Hann hafði 

skapað sinn eigin stíl í formun bygginga og notkun efnis, í byggingunni má sjá beygðan við, og 

þakið hlykkjast yfir byggingunni. Í Norræna húsinu notar Aalto náttúrulegan efnivið, gluggar eru 

smíðaðir úr ómáluðum við, hann notar kopar, við og múrsteina.  31

30 Pétur H. Ármannsson, „Sýn Aaltos á Reykjavík,“ bls. 59. 
31 Robijn, „The Nordic house in Reykjavík, Iceland: A house with a big heart for children  
and literature,“ bls. 36-41. 
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Líkt og í öðrum verkum Aalto má sjá að verkið er hugsað sem heild, frá skipulagslegum 

vinkli, staðsetningu í umhverfinu og borgarlandslaginu. Annað dæmi um heildræna hönnun 

Aalto. Hann hugsar um tengingu við náttúru og leggur mikla alúð í smáatriði. Aðkoman að 

Norræna húsinu er lýst upp með dempuðum ljósastaurum eftir Aalto, aðaldyrnar eru smíðaðar úr 

viði með stöðluðum járnhandföngum sem hann teiknaði upphaflega fyrir Rautatalo 

skrifstofubygginguna, einnig notar hann húsgögn og ljós sem hann teiknaði upphaflega fyrir 

aðrar byggingar. Áður en gengið er inn í bygginguna tekur nærgætnin í arkitektúrnum á móti 

manni og fylgir þér inn í gegnum bygginguna.  

Við byggingu hússins komu til landsins meistarar á sviði húsagerðar frá Finnlandi til að 

leggja postulínsflísarnar á efri hluta hússins, einnig komu starfsbræður þeirra frá Danmörku til að 

hlaða múrsteina í útveggi byggingarinnar. Því má bókstaflega segja að hlutar hússins séu byggðir 

af frændum okkar á Norðurlöndunum fyrir okkur. Íslenskir iðnaðarmenn sáu svo um aðra hluta 

verksins.  Aalto hannaði ekki eingöngu bygginguna heldur mótaði hann sömuleiðis landslagið í 32

námunda við Norræna húsið, í samræmi við stærri sýn hans á því hvað Norræna húsið væri fyrir 

honum.  

Hugmynd að byggingu Norræna hússins kom fyrst fram í ræðu Ingvars Svennilssonar, 

prófessors frá Stokkhólmi, árið 1960 sem hann hélt í Reykjavík. Var hann þá formaður 

sambandsstjórnar Norrænu félagana sem funduðu hér.  Norræna húsið í Reykjavík er eitt af 33

síðari byggingum sem Aalto teiknaði og má því segja að hann hafi verið búinn að ná fullum 

þroska á starfssviðinu, þegar hann hannaði húsið. Það koma mörg af hans höfundareinkennum 

fram í húsinu.  Við athugun á tengirýmum hans í húsnæðinu sést hvað Aalto hefur skapað 34

áhugavert tengirými sem tengir saman mismunandi hlutverk byggingarinnar. Þegar  komið er inn 

í Norræna húsið er fyrst komið inn í lítið anddyri sem opnast beint inn í aðal tengi- og 

umferðarrými hússins. Þaðan er strax hægt að átta sig á fyrirkomulagi og skipulagi 

byggingarinnar. Til vinstri má sjá inn á kaffi- og veitingaaðstöðu, einnig sést inn í bókasafnið og 

32 Pétur H. Ármannsson, ,,Sýn Aaltos á Reykjavík,“ í Norræna húsið - Alvar Aalto Ísland, ritst. Haraldur Helgason 
o.fl. (Reykjavík: Norræna húsið, 1999), bls. 25. 
33 Gylfi Þ. Gíslason, ,,Inngangsorð,“ í Norræna húsið - Alvar Aalto Ísland, ritst. Haraldur Helgason o.fl. (Reykjavík: 
Norræna húsið, 1999), bls. 7. 
34 Ásdís Ólafsdóttir, „Að hýsa menningu,“ í Norræna húsið - Alvar Aalto - Ísland, ritst. Haraldur Helgason o.fl. 
(Reykjavík: Norræna húsið, 1999), bls. 42. 
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gegnt er í fyrirlestrasalinn í beinu framhaldi gegnum umferðarrýmið þegar gengið er inn í 

gegnum anddyrið. Til hægri eru skrifstofur og lyfta niður í sýningarrýmið sem staðsett er í 

kjallara byggingarinnar. Salernisaðstaða og fatahengi eru aðgengileg við aðal umferðarrýmið og 

mynda þau nokkurs konar skilrúm fyrir skrifstofur Norræna hússins. Byggingin er að mati 

höfundar afar vel skipulögð og grunnmyndin vel úthugsuð og hentar að auki vel starfsemi 

Norræna hússins.  

Oft á tíðum verða flæðirými í byggingum að dauðum rýmum sem þjóna ekki öðrum 

tilgangi en að vera umferðarrými og eru því vannýtt svæði. Tengirými Aalto í Norræna húsinu 

fær hliðstætt hlutverk og er oft notað til sýningarhalds. Rýmið er aðlaðandi, vel tengt og eykur 

gæði byggingarinnar, þakgluggar lýsa upp rýmið með náttúrulegri birtu. Í Norræna húsinu hefur 

rýmið nýst vel fyrir minni sýningar og ýmsa viðburði. Rýmið verður oft eins konar stofa 

Norræna hússins eftir erindi eða aðra viðburði í fyrirlestrasalnum, og nýtist sem svæði þar sem 

gestir staldra við og spjalla. Hjörtur Pálsson ritaði eftirfarandi um þá upplifun sína að koma í 

Norræna húsið: 

Þau þægindi og sú vellíðan sem mér finnst að löngum hafi fylgt því að koma þangað eða                 
nota það ... hlýtur að mestu að stafa af því að hann hafði á valdi sínu þann galdur                  
formsins... og byggist í senn á nákvæmum útreikningum og óútskýranlegum leyndardómi           
sem arkitektinn lætur ganga upp af listfengi og kunnáttu. Allt er einfalt, klárt og kvitt, og               35

ber vitni glöggu auga fyrir formi, hlutföllum og góðu handbragði.  36

Norræna húsið er dæmi um vel heppnaða byggingu og mannúðlegan arkitektúr sem hefur elst 

vel, og þjónar miðbænum og íbúum úthverfa vel sem samkomustaður. Því er að þakka góðu 

tengirými og innra skipulagi byggingarinnar, sem skapar notalegt umhverfi til að sækja norræna 

menningarviðburði og efla vitund og tengsl norrænu þjóðanna í fallegu umhverfi í námunda við 

náttúruna og í nálægð við miðborg Reykjavíkur,  

 
2.3 Rautatalo 

Árið 1950 bauðst Aalto að taka þátt í samkeppni um að hanna skrifstofubyggingu í miðbæ 

Helsinki. Aalto hannaði sömuleiðis verslunarrými sem staðset voru á fyrstu hæð og jarðhæð 

35 Hjörtur Pálsson, „Hugleiðingar um hús,“ í Norræna húsið - Alvar Aalto Ísland, ritst. Haraldur Helgason o.fl. 
(Reykjavík: Norræna húsið, 1999), bls. 16. 
36 Hjörtur Pálsson, „Hugleiðingar um hús,“ bls. 17. 
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byggingarinnar og tengdust út á götuna. Aalto bar sigur úr býtum í samkeppninni og var 

lofsamaður sérstaklega fyrir það að skapa miðlægan inngarð.  Rautatalo er staðsett við þétta 37

götumynd. Þrátt fyrir að hann hafi reynt að flétta flest sín verk inn í náttúrulegt umhverfi, þá 

teiknaði hann einnig byggingar inn í þétta götumynd. Þau verk hafa þó yfirleitt ekki flokkast 

meðal hans eftirtektarverðari verka. 

Í þessu verkefni er helsta tengingin við náttúruna dagsbirtan sem hann dregur inn um 

opna bygginguna. Aalto reynir eftir mesta móti að opna bygginguna fyrir dagsbirtunni gegnum 

lóðrétta og lárétta fleti byggingarinnar. Lóðin sem byggingin stendur á er nokkuð djúp og teygir 

sig inn á milli annarra bygginga, ekki hefði verið hægt að veita ljósi frá gluggum á útveggjum 

inn í miðju byggingarinnar. Annars notaði hann ljós sem hann hafði hannaði fyrir önnur verkefni 

sem hluta af hugmyndafræði um stöðlun byggingareininga. Í fyrstu lagði Aalto til að miðlægi 

inngarðurinn skyldi teygja sig upp allar átta hæðir í skrifstofubyggingunni,  eins og sjá má á 38

skissu hans af þeirri tillögu hér að neðan til vinstri (mynd 4). Hins vegar þótti það taka upp of 

mikið pláss og því þurfti Aalto að minnka inngarðinn svo hann næði einungis upp að fimmtu 

hæð, inngarðurinn var því frá þriðju til fimmtu hæðar. Eins og sést í sneiðingunni hér að neðan 

til hægri (mynd 5). 

 
Mynd 4. Snið skissa af fyrstu tillögu Rautatalo     Mynd 5. Snið af Rautatalo 

 

37 Timo Tuomi, „Rautatalo office building,“ í Alvar Aalto in seven buildings - Interpretations of an architect’s work, 
ritst.. Timo Tuomi o.fl. 96-111 (Helsinki: Museum of Finnish Architecture and contributors, 1998) bls. 97. 
38 Tuomi, „Rautatalo office building,“ í Alvar Aalto in seven buildings - Interpretations of an architect’s work, bls. 
97. 
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Framhlið byggingarinnar vísar til módernískrar formfræði, með stórum gluggum og 

beinum línum, hins vegar notar hann kopar í klæðningu byggingarinnar. Skrifstofubyggingin var 

upphaflega teiknuð fyrir járnfyrirtækið Rautatkauppojen Oy, það er því viðeigandi að klæðning 

byggingarinnar sé klædd með málmi. Hins vegar reisir hann múrsteinsveggi utanum bygginguna 

sem ramma utan um kopar framhliðina, sem myndar efnislega tengingu við aðliggjandi 

byggingar. Þar sem byggingin er staðsett í þéttbýli og þjónar mörgum notendum, sem 

vinnustaður og verslunarkjarni. Aalto velur slitsterk steinefni sem eru engu að síður náttúruleg en 

segja má að þau endurspegli umhverfi borgarinnar, sem eru sléttir og harðir fletir. Innanhúss er 

efnisvalið náttúrusteini og er marmari notaðaður í gólfefni í hluta byggingarinnar, klæðir hann 

fleti í inngarðinum með ljósum kalksteini, og marmara. 

Líkt og í verkunum sem fjallað hefur verið um hér að ofan, nálgast hann verkefnið frá 

breiðum grunni. Byggingin er þjónustubygging sem átti að vera praktísk í notkun og rekstri, engu 

að síður nálgast hann verkefnið af næmni hvað varðar tilfinningu notenda, af efniskennd, 

rýmisupplifun og lýsingu. Yfir inngarðinum öllum raðar hann þakgluggum sem hleypa inn 

náttúrulegri birtu sem gerir honum kleift að hafa plöntur í rýminu í þessu annars aflokaða svæði. 

Þar skapar hann þægilegan samkomustað í hjarta byggingarinnar fyrir notendur, hér er annað 

dæmi um hvernig Aalto nýtir áhrif ytra umhverfis inn í byggingu sína fyrir mannúðlegri 

arkitektúr. 

Vegna myrkra vetrarmánaða í Finnlandi, er nauðsynlegt að hafa rafræna lýsingu. Í stað 

þess að lýsa upp inngarðinn eftir hefðbundnum leiðum, þá setur hann lýsinguna fyrir ofan þakið 

og veitir ljósinu í gegnum þakgluggana til að gefa upplifun af lýsingu dagsbirtu í gegnum 

þakgluggana.  Það er annað dæmi hvernig Aalto forgangsraðar til að skapa fallegt umhverfi í 39

byggingum sínum sem stuðlar að vellíðan notenda, til að skapa mannúðlegan arkitektúr. 

Aalto teiknaði nokkur af verslunarrýmunum á jarðhæðinni, þar nostraði hann við 

smáatriði í útfærslum, í byggingunni hannaði hann sömuleiðis sinn þekkta járnhurðahún.  40

Hurðarhúnn sem hægt er að raða lóðrétt á hurðir, húninn notaði Aalto svo í mörgum verkum 

sínum síðar og má t.a.m. sjá hann í Norræna húsinu hér á Íslandi. Ástæða þess að byggingin er 

39 „Classic collection,“  Building Design, (2002): 18. Sótt 4. janúar 2020, 
https://search.proquest.com/docview/274464280?accountid=27513. 
40 Timo Tuomi, „Rautatalo office building,“ bls. 97. 
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eitt af hans merkari verkum er vegna inngarðsins. Hann staðsetti inngarð í miðju í aftari hluta 

byggingarinnar en með því skapar hann nokkurs konar borgarrými inni í byggingunni sjálfri. 

Borgarrými sem er í senn dvalarstaður. Garðurinn þjónar einnig húsnæðinu sem ljósbrunnur. 

Fjallað hefur verið um ljósbrunnin í skrifstofubyggingunni sem eina af merkustu aðlögun Aalto á 

borgarrýmum miðjarðarhafs fyrir norðlægar slóðir.   41

Garðurinn þykir áhugaverður að mörgu leyti, m.a. því hann skapar umferðarrými í 

mörgum byggingum sem einskonar almannarými fyrir samfélagið sem lifir innan byggingarnar. 

Á tíma norrænnar klassíkur í upphafi 20. aldar, nýtti Aalto eins og margir aðrir arkitektar 

formfræði og hugmyndir miðjarðarhafs klassíkur. Arkitektarnir unnu svo áfram með 

hugmyndirnar og aðlöguðu að aðstæðum norðursins.  Það kemur skýrt fram í Ratatalo 42

skrifstofubyggingunni hvernig hann vinnur með svipaða hugmyndafræði og hann gerir að þessu 

sinni á síðari hluta ferilsins. Hann var þá búinn að ferðast m.a. um Ítalíu og kynnast annarri gerð 

borgarrýma. Í þetta skipti gerir hann atlögu að því að flytja borgarrými sem yfirleitt er hugsað 

sem almannarými undir berum himni, og flytur það inn í byggingu sína. Aalto gerði með þessu 

tilraun til að færa útisvæði úr suðri, með tempraðra og hlýrra loftslagi og útfæra það fyrir kaldara 

loftslag norðurslóða. 

3. Hugmyndir Alvar Aalto um skipulag 

Aalto var frumkvöðull í finnsku svæðisskipulagi og var einnig afar virkur í 

sveitastjórnarskipulagi í Finnlandi.  Áherslur hans voru nýjar fyrir þennan tíma, varðandi 43

samgöngur og tengingu við náttúruna. Aalto gekk ekki um í borgum, hann notaði bíl til að 

komast á milli staða,  ferðavenjur hans höfðu og áttu mikinn þátt í mótun og hvernig hann leit á 44

skipulag. Breytingarnar á þessu tímabili með komu bílsins, breyttu algjörlega þeim forsendum 

sem hægt væri að skipuleggja eftir. Skyndilega var hægt að komast yfir lengri vegalengdir á 

skömmum tíma og þar af leiðandi, hanna byggðarlög með nýju móti. 

41 Tuomi, „Rautatalo office building,“ bls. 98. 
42 Tuomi, „Rautatalo office building,“ bls. 98. 
43 Markku Norvasuo, „Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning“ Planning 
Perspectives, 31(2) (2015): Bls. 227, sótt 28. desember 2019, doi:10.1080/02665433.2015.1065756. 
44 Riitta Nikula „The city in the writings of Alvar Aalto,“ í Alvar Aalto in seven buildings - Interpretations of an 
architect’s work, ritstjórar Timo Tuomi o.fl. 150-167 (Helsinki: Museum of Finnish Architecture and contributors, 
1998) bls. 151. 
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Hins vegar var það ekki fyrr en um byrjun síðustu aldar sem byrjað var að kenna 

borgarskipulag sem hluta af arkitektúrnáminu í Finnlandi, var það svo þróað fyrstu þrjá áratugi 

aldarinnar. Arkitektarnir þurftu að taka ákvörðum um hvort þeir vildu sérhæfa sig sérstaklega í, 

skipulagi eða byggingahönnun. Þrátt fyrir að arkitektar þyrftu að sérhæfa sig í öðru hvoru lærðu 

þeir hins vegar hluta af báðum greinum og að námi loknu, lá því sá möguleiki fyrir höndum að 

starfa innan beggja greina.  45

Þegar litið er á Finnland í samanburði við mörg Evrópuríki þá byrjaði þéttbýlismyndun 

(e. urbanization) nokkuð seint. Þéttingin fór af stað um 1950 með hraði, með byggingu 

íbúahverfa í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. Hins vegar hafði svæðisskipulag farið að stað í 

Finnlandi í seinni heimstyrjöldinni. Aðalhugmyndafræðin að svæðisskipulagi á þeim tíma var 

vegna efnahagslegs ávinnings og byggðamyndunar á landsbyggðarsvæðum. Í svæðisskipulagi 

þessa tíma var ekki farið djúpt í skipulag hverfa eða einstakra kjarna, heldur einungis 

fyrirkomulag stærri landssvæða.  Mikilvægir þættir fyrir efnahag Finnlands uppúr 1940 voru 46

iðnaður og skógarhögg, það var vegna aukningar á útflutningsmöguleikum. Iðnaðaruppbygging 

var mikil og jók vald sitt í finnsku samfélagi í byrjun 20. aldar, í kjölfarið fór iðnaðurinn að 

skipuleggja og stofna samfélög fyrir starfsmenn. Aalto og aðrir arkitektar unnu keppnir til að 

starfa fyrir iðnaðinn. Stríðsár seinni heimstyrjaldarinnar styrktu svo enn frekar tengingar hans við 

iðnaðinn.  47

Aalto varð fyrir áhrifum frá bandaríkjunum hvað varðaði skipulag, Aalto ferðaðist 

samtals 15 sinnum til Bandaríkjanna frá 1938 til 1967. Aalto hóf að vinna að fyrsta 

svæðisskipulagi sínu árið 1940.  Ári síðar 1941 hóf Aalto að vinna að fyrsta heildar 48

svæðisskipulagi Finnlands. Svæðisskipulagið var fyrir 70 km langan Kokemäenjoki ár dalinn í 

suðvestur Finnlandi. Við ósa árinnar liggur borgin Pori, upp dalinn meðfram ánni voru 

timburvinnsla, pappírsverksmiðja og annar iðnaður. Svæðisskipulag Aalto fyrir dalinn tók til 

iðnaðar, landbúnaðar, samgangna og flutninga fyrir iðnaðinn, ásamt búsetusvæðum fyrir íbúa 

dalsins og verkafólks. Svæðisskipulag Aalto gekk út á að dreifa byggðinni um dalinn og mynda 

byggðarkjarna upp með ánni milli skóga, ræktarlands og útivistarsvæða. Með það að markmiði 

45 Norvasuo, „Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning,“ bls. 228. 
46 Norvasuo, „Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning,“ bls. 228. 
47 Norvasuo, „Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning,“ bls. 229. 
48 Norvasuo, „Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning,“ bls. 232. 
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að flétta saman náttúruna inn í byggðina, í stað þess að mynda eina borg þar sem öllu væri 

þjappað saman í einn byggðarkjarna. Aalto skipulagði dalinn sem dreifbýli þrátt fyrir að vitnað 

hafi verið í sænska borgarmyndunar hugmyndafræðina og tekin dæmi um Gautaborg og 

Stokkhólm í verkefnalýsingu fyrir skipulag dalsins. Aalto þótti mikilvægara að tengja hvert 

byggðarlag við náttúrulegt umhverfi.  Aalto taldi að aðalhlutverk landsbyggðarinnar væri að 49

vera fæðingarstaður nýrra bæja og minni byggðarlaga, hann nefndi að það væri uppspretta alls. 

Aalto fjallaði um hugmyndafræðina að Kokemäenjoki dalnum sem algjörlega nýja leið í 

skipulagi byggðarkjarna, sem væri á æðra stigi en hugmyndafræðin um borgina. Skipulag sem 

væri breiðvirkt og sameinaði iðnað, landbúnað, samgöngur og menningarlega viðburði.  50

Sjá má einkenni úr þessari hugmyndafræði Aalto þegar hann staðsetur Norræna húsið í 

Reykjavík, sömuleiðis þegar teiknistofa hans lagði til skipulagshugmyndir fyrir háskólasvæðið. 

Árið 1975 setti Guðlaugur Þorvaldsson þá rektor Háskóla Íslands sig í samband við Aalto 

varðandi nýtt skipulag fyrir háskólasvæðið, Aalto tók vel í verkefnið enda hafði hann áður 

minnst á að Reykjavík skyldi fá skipulag í kaupbæti við hönnun Norræna hússins.  Hann byrjaði 51

fljótlega að rissa upp hugmyndir að svæðinu og voru fyrstu hugmyndir kynntar fyrir stjórn 

háskólans og skipulagssviði Reykjavíkur síðar það sama ár. Aalto féll frá stuttu síðar en 

teiknistofa hans hélt áfram að vinna að skipulagshugmyndum í nokkur ár undir stjórn Elissu 

Aalto, síðari konu Alvar Aalto. Eftir nokkur ár og nokkrar útfærslur höfnuðu skipulagsyfirvöld í 

Reykjavík tillögum teiknistofunnar. Þóttu tillögurnar ganga of langt í að breyta miðlægu svæði 

háskólasvæðisins, en þau lögðu m.a. til að afmá skeifu Guðjóns Samúelssonar fyrir framan 

aðalbygginguna, átti landmótunin svo að ganga niður að bakka nýju tjarnarinnar sunnan 

Hringbrautar. Lausn Aalto við skipulag Háskólasvæðisins ber sterk merki um áherslu hans að 

flétta náttúrulegt umhverfi inn í hið mannlega umhverfi. Tillaga hans leggur til að nýjar 

byggingar skyldu fylgja landlínum umhverfisins og skýla nýja miðgarði háskólasvæðisins frá 

norðanáttinni.  Norræna húsið er dæmi um verkefni sem Aalto byggir menningarbyggingu, í 52

stað þess að byggja húsið innan um aðrar byggingar í höfuðborginni dregur hann húsið út úr 

49 Norvasuo, „Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning,“ bls. 234. 
50 Norvasuo, „Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning,“ bls. 235-236.  
51 Pétur H. Ármannsson, „Sýn Aaltos á Reykjavík,“ bls. 59. 
52 Pétur H. Ármannsson, ,,Sýn Aaltos á Reykjavík,“ bls. 64-65. 
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þéttbýlinu. Sömuleiðis teygir hann tjörnina með sér út í Vatnsmýrina frá miðborginni yfir í átt að 

Háskóla Íslands. En Aalto sá Norræna húsið fyrir sér við vatnsbrúnina og spegilmynd þess við 

suðurhluta tjarnanna í Reykjavík.  Á sama tíma og Aalto vann að Norræna húsinu var hann að 53

vinna að fyrstu skissum sínum fyrir Finlandia menningarhúsið í Helsinki, án efa hefur Aalto séð 

samlíkingu milli þessara verkefna.  

Í skipulagshugmyndum Aalto fyrir umhverfi Finlandia og annara menningarbygginga í 

miðbæ Helsinki leggur hann til sömu hugmyndir, að staðsetja menningarbyggingar við 

vatnsbrúnina.  Finlandia byggingin er staðsett í miðbæ Helsinki, en þar nær hann að skapa 54

náttúrulega garðrönd við aðra hlið menningarbyggingarinnar með því að þrýsta henni út að 

vatninu. Gatnakerfið og aðrir innviðir borgarinnar áttu þá að liggja fyrir utan hið náttúrulega 

umhverfi sem byggingin sat í. Aalto var því að flétta náttúrulegt umhverfi innan um byggingu 

sína eftir bestu getu þrátt fyrir að vera að byggja í miðbæ Helsinki. Aalto leggur til 

hraðbrautarlínur kringum Tööölö flóann. Vestan megin við flóann lagði hann til að hraðbrautin 

skyldi liggja meðfram flóanum í suðurátt. Er það í raun sú útfærsla sem sjá má á svæðinu í dag. 

Með tillögu sinni lagði hann til að flóinn fengi andrými frá veginum og að þar yrði grænt svæði. 

Í skipulagshugmynd hans lagði hann til röð menningarbygginga við vatnsbrúnina innan græna 

svæðisins. Hér að neðan má sjá ljósmynd af módeli þar sem byggingarnar raða sér við brúnina 

og horfa yfir á hraðbrautina á gagnstæðum bakka flóans (mynd 6). Finlandia samkomu- og 

tónleika byggingin var ein af þeim byggingum sem hann lagði til að yrði hluti af þessu 

heildarskipulagi. Það má því sjá að þetta voru nokkuð stórtækar hugmyndir hjá Aalto fyrir 

miðbæjarsvæði Helsinki. Austan megin við flóann lagði hann til að önnur hraðbraut skyldi fylgja 

lestarteinunum að aðallestarstöðinni Kluuvi. Hraðbrautin átti svo að liggja yfir teinana til austurs 

áður en komið yrði að stöðinni sjálfri. Aalto hafði þá hugsjón að helstu menningarbyggingar 

Finnlands yrðu þar samankomnar á einu svæði á vesturhlið flóans. Þegar ekið yrði á 

hraðbrautinni austanmegin áttu þá allar byggingarnar að blasa við og speglast í vatni flóans frá 

sjónarhóli hraðbrautarinnar.  Hér á næstu síðu má sjá teikningu af skipulagstillögu Aalto fyrir 55

svæðið umhverfis Tööölö flóann (mynd 7). 

53 Pétur H. Ármannsson, ,,Sýn Aaltos á Reykjavík,“ bls. 59. 
54 Pétur H. Ármannsson, ,,Sýn Aaltos á Reykjavík,“ bls. 65. 
55 Nikula, „The city in the writings of Alvar Aalto,“ bls. 153. 
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Mynd 6. Módel af skipulagstillögu fyrir Tööölö flóann í Helsinki 

Mynd 7. Skipulagstillaga af miðbæ Helsinki við Tööölö flóann. 
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Hugsjónir Aalto áttu við rök að styðjast á þeim tíma sem hugmyndirnar voru lagðar fram, 

bílaeign almennings jókst mikið á flestum vesturlöndum um miðbik síðustu aldar. Bíllinn 

frelsaði fólk að vissu leyti og gerði fólki auðvelt að ferðast um. Tækninýjungar og mikil 

framþróun átti sér stað og lífsgæði almennings stórjukust. Honum þótti nálægð við náttúru og 

útivistarsvæði við íbúabyggðina mikilvæg. Bílaeign skapaði þann möguleika að fýsilegra var 

fyrir fólk að búa innan um náttúru í friðsælum hverfum, í skógum kringum Helsinki, en jafnframt 

að starfa innan Helsinki. Einangraðar byggðir hafa því skapast utan borgarinnar sem skornar eru 

frá Helsinki, er það afleiðing hraðbrautar skipulagsins þar sem einungis stofnæðar tengja hverfi.  56

Þegar byggðir eru einangraðar með slíkum hætti verður fólk að nota stofnæðakerfið til að komast 

á milli staða. Þar með er einkabíllinn því helsti kosturinn til að komast leiðar sinnar í og úr 

hverfum sem hafa ekki nauðsynlega þjónustu fyrir íbúa sína innbyrðis.  

Með aukinni velsæld og aukningu kaupmáttar hafa fjölskyldur því haft bolmagn til að 

fjárfesta í fleiri farartækjum til að komast leiðar sinnar. Afleiðing þess hefur verið aukinn 

þrýstingur og álag á vegakerfið sem valdið hefur því að ríki og sveitarfélög hafa þurft að setja 

mikið fjármagn í vegakerfið til að liðka fyrir þeirri miklu umferð sem skapast við slíkt skipulag. 

Stangast það í raun og veru á við upphaflegt markmið slíkra hverfa, þar sem markmiðið var að 

skapa byggð í náttúrulegu umhverfi við útivistarsvæði. Svæðin verða því í auknum mæli skorin í 

sundur af vegakerfinu og aukin loft og hávaðamengun spillir þeim gæðum sem lagt var upp með 

sem megin hugsjón að slíkum hverfum. 

 
 

 
 

 
 

56 Nikula, „The city in the writings of Alvar Aalto,“ bls. 159. 

 
28 



 

Lokaorð 

Arkitektúr er yfirgripsmikið fag, erfitt er að draga ákveðin mörk og skilgreina nákvæmlega hvar 

útlínur fagsins liggja. Fagið snertir á svo mörgum flötum, hvort sem það eru skipulagsmál, 

umhverfismál eða samfélagsmyndun. Sérstaðan í arkitektúr Aalto liggur að miklu leiti í áherslum 

hans á gæði í byggingum og rýmum fyrir einstaklinginn. Hann hugsar og hannar ávallt út frá 

þörfum mannsins. Hann forgangsraðar í öllum sínum verkum, tengingar við náttúruna, hvort sem 

hann er að hanna svæðisskipulag, þar sem byggðarlögin fléttast inn í náttúrulega umhverfið, 

eða þegar hann hannaði byggingar innan borgarmarka. Þá reynir hann eftir bestu getu í hverjum 

aðstæðum að draga inn náttúruleg atriði og skapa tengingu við umhverfið, það gerði hann með 

efniskennd, birtu, staðsetningu og skipulagi umhverfis byggingar. Það sjáum við t.d. í Paimio 

Sanatorium berklaspítalanum og Norræna húsinu og Rautatalo sem fjallað hefur verið um.  Hann 

var mjög meðvitaður um það hvernig hönnun hefur áhrif á sálræna líðan notenda en ekki bara 

praktísk gildi.  

Hann leggur mikla áherslu á að tengja vel ólíka hluta bygginga. Aalto gerir það með vel 

nýtanlegum tengirýmum sem þjóna notendum, þau verða einskonar dvalarstaðir sem stuðla að 

sjálfbærni samfélags og lífs innan bygginganna sjálfra. Áhersla á tengirými í byggingum Aalto er 

mögulega vegna þess að Aalto gekk ekki um, heldur að hann hafi einungis keyrt um borgir.  57

Hafi hann þess vegna flutt hið nauðsynlega umferðarrými inn í byggingarnar sjálfar og skapaði 

,,borgarrými“ í byggingunum. Áhugavert er að velta fyrir sér hvernig hægt er með skipulagi að 

færa til umferðarrými mannsins, frá borgarrými inn í byggingarnar sjálfar. 

Aalto hafði að mati höfundar mikla næmni og hæfileika til að skapa þessi tengirými í 

byggingunum sínum, og að skapa tengsl við ytra umhverfi. Sjá má sameiginlegan þráð í gegnum 

innra skipulag bygginganna þriggja sem fjallað hefur verið um. Lítum til baka á Paimio 

Sanatorium berklaspítalann sem var jafnframt hans fyrsta stóra verk og sjáum við hann strax 

leggja upp með það sem ákveðna áherslu í verkinu. Hvernig hann tengir saman fjóra arma 

byggingarinnar í einni tengieiningu og saumar þar saman ólíkar deildir og hlutverk 

byggingarinnar. Sama gerir hann í Norræna húsinu og Rautatalo. Gaman væri að sjá Alvar Aalto 

57 Nikula, „The city in the writings of Alvar Aalto,“ bls 151. 
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glíma við skipulagsmál með breyttum áherslum samtímans vegna mikillar aukningar í bílaeign 

almennings sem skapað hefur nýjan raunveruleika. Í mörgum af skipulagshugmyndum hans má 

sjá þess skýr merki að tenging við náttúruna og umhverfið var í fyrsta sæti. Til dæmis í 

svæðisskipulaginu fyrir Kokemäenjoki ár dalinn, þar sem hann dreifði byggðinni um dalinn. 

Honum þótti það merkari hugmyndafræði heldur en hugmyndin um þéttbýlismyndun í borgum, 

var sú nýja hugmynd um byggðarmyndun studd með tilkomu einkabílsins í almannaeign. 

Í byggingunum þremur sem greindar voru í 2. kafla nær Aalto með nærgætni sinni að 

skapa byggingar sem búa yfir gæðum fyrir notendur. Í Paimio Sanatorium leggur hann alúð í 

hönnunina og er sjúklingurinn ávallt í fyrirrúmi, staðsetning spítalans í náttúrulegu umhverfi. 

Hann tekur tillit til hvers smáatriðis og hugar að aðgengi fyrir alla sjúklinga að útiveru. Hann 

nýtir verkfæri arkitektúrs til að hlúa að veikustu einstaklingum samfélagsins. Í Norræna húsinu 

skapar hann samkomustað sem er aðgengilegur fyrir íbúa stór höfuðborgarsvæðisins. Í viðbót við 

hönnun hússins mótar hann útivistarsvæði í náttúrulegu umhverfi sem er innan borgarmarkanna 

og í nálægð við miðbæinn. Í Rautatalo skapar hann samkomustað innan byggingarinnar þar sem 

hann veitir náttúrulegu ljósi inn í bygginguna til að auka gæði rýmanna. Þegar litið er yfir verkin 

sjáum við að tenging við náttúruna og umhverfið er Aalto ávallt hugfast, nýtir hann þá tengingu 

til að skapa aukin gæði og mannúðlegri arkitektúr eftir fremsta megni.  

Þó að Aalto sé skilgreindur sem módernískur arkitekt, ber efnisval hans sterkar rætur til 

gamalla hefða. Hann notar t.d. kopar, við, náttúrustein og múrstein sem eru efni sem maðurinn 

hefur notað til bygginga í þúsundir ára og myndað sterk skynræn tengsl við.  Aalto fylgdi ekki 58

stefnum fúnksjónalismans eða módernismans til hlítar. Ef honum þóttu aðrar lausnir, efni eða 

formfræði geta aukið gæði fyrir notendur. Þó að þær útfærslur rúmuðust ekki innan skilgreininga 

ákveðinnar stefnu. Þá sjáum við að mannúðlegur arkitektúr var Aalto mikilvægari heldur en 

fagurfræði eða hugmyndafræði ákveðinnar stefnu. 

 

58 Marco Bruno, „Alvar Aalto: An anthill under the undulating sky. A critical view of Finnish networking.“ Open 
House International, 43(4), (2018): Bls. 80-93. Sótt 28. desember 2019 
https://search.proquest.com/docview/2171603238?accountid=27513. 
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