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Suomessa, ovat kasvatussosiologit kuvanneet tätä siirtymää ”eliitin yliopistosta” kohti ”massakorkeakoulua”447. 

Suurten ikäluokkien tuleva hyöky korkeimpaan opetukseen painotti tämän kaksinaisen kasvupohjan (suunnitel-

mallisesta) yhteiskunnasta kiinni pitävää puolta. Hahmotan tässä kappaleessa, miten uusi yliopisto-käsite konstru-

oitiin suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ja millaisia ajatuksellisia prosesseja ja vastavoimia tuo manifestoitu käsite 

sisälsi. 

Suomessa on annettu korkeinta akateemista opetusta runsaan kolmen ja puolen vuosisadan ajan. Suurinta osaa 

tästä pitkästä ajanjaksosta näyttää leimanneen staattisuus. Yhteiskunnalliset murrokset eivät sanottavasti muutta-

neet korkeakoulutuksen muotoja tai edes käytäntöjä. Edes toinen maailmansota, vaikka ravistelikin suomalaista 

yhteiskuntaa perinpohjin, ei korkeakoulusektorilla merkinnyt uuden aikakauden alkua. Suomalaisen korkeakou-

lutuksen historiallisista kehityslinjoista ensimmäistä 1600-luvulta 1960-luvulle ulottuvaa kautta onkin nimitetty 

akateemis-traditionalistisen korkeakouludoktriinin ajaksi. Sen ytimenä olivat professorien aseman yhtenäisyys sekä 

korkeakoulujen autonomia. Korkeakoulupolitiikan suunta määrittyi korkeakoulujen sisäisenä asiana ja perustui 

akateemisen yhteisön kirjoittamattomien sääntöjen noudattamiseen448. 

Varsinkin akateemisissa piireissä yliopiston hallinnoinnin kontekstista kaikentasoiset puheavaruuteen hiipineet ja 

muutosta ennakoimaan pyrkineet suunnitteluideaalit saivat osakseen ankaraa kritiikkiä. Kylmän sodan aikainen 

tilanne heijastui selvästi esimerkiksi Helsingin yliopiston rehtorin Paavo Ravilan lukuvuoden 1955 avajaispu-

heessa. Ravila otsikoi puheensa ”Vapaus ja yhteiskunnan suunnittelu”. Poliittisen kontekstiin sijoitettuna oli jo 

lähtökohtaisesti selvää, että otsikon molemmat substantiivit tulisivat olemaan antagonistisessa suhteessa toisiinsa. 

Ilman mitään kauaskantoisia skeenaarioita ja suunnitelmia Ravilan mielestä historia jo itsessään osoittaa vastaansa-

nomattomasti edistystä,ja samalla tämä täysin suunnittelematon toiminta on pystynyt saavutuksiin, jotka ylittävät 

lahjakkaimmankin ihmisen kyvyt449. Mutta tästäkin huolimatta näytti siltä, että: ”määrätietoinen suunnittelu on 

nyt kuitenkin tunkeutumassa yhä keskeisempään asemaan vapaissakin yhteiskunnissa”.450 

Ravilan mukaan kollektiivisen suunnittelun ja vapauden periaatteet olivatkin luonteeltaan ristiriidassa keskenään. 

Ravilan mielestä olikin merkillistä, miten suhteellisen valveutuneissakin piireissä saattoi esiintyä sellaisia käsityksiä, 

että yhteiskunnan suunnittelu voisi olla tieteellistä tai suorastaan tiedettä. Ravilan puheessa suunnittelun eri tasot 

ja vivahteet, kokonaisvaltainen ja totaalinen suunnittelu sekoittuivat toisiinsa, joten ei ollut ihme että Ravilan 

tulkinnan mukaan jo pienimuotoinen aluesuunnittelu on vaarassa riistäytyä totaaliseksi, sillä: ”On syytä pitää 

mielessä, että kaikella yhteiskunnan suunnittelulla on kiistämätön taipumus muuttua totaaliseksi. Suunnitelma, 

jotta se voitaisiin toteuttaa, johtaa toiseen, ja kaikki pysyy lopulta koossa vain pakkotoimenpiteiden ja yhteis-

kuntaa suunnattomasti rasittavien velvoitusten avulla. Kysymys onkin tällä hetkellä se, onko kansakuntamme 

tulevaisuutta todella viisivuotissuunnitelmien tulevaisuutta, olemmeko siirtymässä yhteiskuntaan, jossa kaikki 

mitä tehdään, on tavalla tai toisella totaalisten suunnitelmien toteuttamista”.451

Ravila oli jäsenenä ns. Myrbergin komiteassa, jonka valtioneuvosto asetti joulukuussa 1952, ja jonka tehtäväksi 

annettiin ”laatia yleissuunnitelma maan korkeakoulupolitiikan yhtenäistämisestä ja korkeakoulujen kehittämisestä 

maan kulttuurin tarpeita nykyistä paremmin tyydyttäviksi sekä opetus- ja tutkimustehtävien jakamisesta niiden 

kesken silmällä pitäen mahdollisuuksia sijoittaa tieteellistä opetusta ja tutkimusta myös Helsingin ulkopuolelle”. 

Komitean käsitys suunnittelusta oli ristiriitainen, vaikka myönnettiin yhtenäisen ohjelman helpottavan kokonai-

suuden etua silmälläpitävän korkeakoulupolitiikan toteuttamista, niin toisaalta korostettiin korkeakoulujen auto-

nomiaa, ja uskottiin kullakin yksiköllä olevan paras itseään koskeva asiantuntemus.452 Taloudelliselta katsannoltaan 

komitea noudatti sodanjälkeistä ”köyhyyden ideologian” nollasummapeliä. Pohdiskelevan lähestymistapansa 

vuoksi mietintö ei täyttänyt myöhemmän ns. modernin korkeakoulusuunnittelun edellytyksiä, ja määrällisen 

suunnittelun osalta komitea epäonnistui tyystin, sillä laajentamissuunnitelmat vanhenivat yhtä nopeasti kuin 

oppilasmäärät kasvoivat. Komitea ei myöskään katsonut tarpeelliseksi tukeutua väestöennusteisiin tai koulutilas-

toihin, eikä esittänyt alkeellisimpia laskelmia uusien ylioppilaiden määrän tulevasta kehityksestä.453

Ympäröivän yhteiskunnan vaikutus korkeakoulujen päätöksentekoon kasvoi vasta akateemis-traditionaalisen ohja-

usjärjestelmän kriisiytyessä 1950-luvun lopulla. Eri suunnasta tulevat paineet pakottivat päättäjät etsimään uusia 

toimintatapoja suomalaiseen koulutuspolitiikkaan. Helpoimmin havaittava yhteiskunnallista muutosta ennakoiva 

paine oli huimasti nopeutunut väestönkasvu, joka oli nopeimmillaan vuosien 1946-49 aikana. Tuolloin syntyneet 

lapset muodostivat selkeän kuusinumeroisen piikin demogafi sissa tilastoissa. Samalla tämä väestönkasvu ilmeni 
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kanssa. Vaikka ”marokkolaisryhmä” korostikin 

suunnittelulähtökohdissaan regionaalista lähes-

tymistapaa, muodon tasolla Candilis käytti 

hyväkseen funktionalistisen tyylin repertuaaria, 

valkoisia rakennuksia ja horisontaaleja aukotus-

variaatioita. Tämä johti sellaisten koeyksikköjen 

kehittämiseen kuin Beehive Block (1952) ja 

Semiramis Block (1953), jotka olivat läpituu-

letettuja ja sisälsivät yksityiset sisäpihat perin-

teistä ulkona tapahtuvaa ruuanlaittoa varten. 

Oranissa, Algerissa ja Casablancassa nämä 

yksiköt koottiin lineaarisiksi, mataliksi ryhmit-

tymiksi, joiden ulkomuotoa elävöitti parvek-

keiden ja ulkokäytävien abstrakti variointi.890 

Marokon kontekstuaaliset, uskonnon ja 

luokan huomioonottavat asutustoteutukset, 

jotka samalla suhteellistivat eroja eri kult-

tuurien välillä, tulkittiin olleen ristiriidassa 

modernismin yleispätevien ja universalisoivien 

tendenssien kanssa. Nimenomaan typologian ja 

sen myötä perinteen mukaan ottaminen suun-

nitteluun oli CIAM:n kontekstissa mahdolli-

simman radikaalia. Perinteisten arabialaisten 

kaupunkien geometrinen typologinen sovel-

taminen ja sen siirtäminen näiden mallistojen 

kautta moderneihin länsimaisiin asutussuunni-

telmiin teki mahdolliseksi myös hienovaraisen 

kolonisaation891, joka tällä vernakulaarisella 

muotokielellään oikeutti marokkolaisten 

kollektiiviasunnot. Taustalla on tulkittu olleen 

myös ajatus natiivien hienovaraisesta modernisoinnista modernisoimalla paikallisia asumustoteutuksia. 

Antropologian välitila

ATBAT-projektilla oli suuri vaikutus CIAM:n asumisperiaatteiden päivittämiseen, sillä projekti kiinnitti ensim-

mäistä kertaa CIAM:n huomiota ”kehitysmaiden” kaupungistumisongelmiin. ATBAT:n käsitteellinen alkupiste 

juontaa juurensa CIAM:n Sigtunan kongressiin 1952. Tuon kokoontumisen keskeinen teema oli löytää ne 

universalistiset periaatteet, jotka tekisivät mahdolliseksi luoda ihmisen henkisiä ja materiaalisia tarpeita tyydyttävä 

fyysinen ympäristö, joka samalla stimuloisi henkistä kasvua. Konferenssissa otettiin käyttöön ranskalaisperäinen 

termi habitat, joka oli lainattu maantieteilijöiltä ja antropologeilta, korvaten aiemmin käytetyt termit kuten logis 
(englanniksi dwelling). Peter Smithson onkin määritellyt habitat-termin tarkoittamaan, ei ainoastaan kotia vaan 

myös lähiympäristöä ja kaikkea siihen liittyvää. Näin tämän uuden termin käyttöönoton myötä asumiseen kyettiin 

vaivattomammin liittämään paitsi erityiset elämäntyylit, myös kulttuuriset ja maantieteelliset kontekstit892. 

Seuraavassa CIAM:n kokouksessa Aixissa 1953, jonka aihealue oli ”suurten lukumäärien asuttaminen”, oli 

ATBAT-projekti keskeisellä paikalla, ja se sai paljon huomiota avantgardistisissa arkkitehtuuripiireissä. Suunni-

telma nähtiin mallikelpoiseksi ratkaisuksi jälleenrakennuskauden suurten massojen asutusongelmiin. ATBAT-

projekti tulkittiin nimenomaan Th e Moroccan habitat -kontekstissa, sillä Candilikselle ja muille marokko-

laisryhmän arkkitehdeille habitat merkitsi asumisen ideaa nimenomaan evolutiivisena prosessina, joka alkoi 

välttämättömän perusinfrastruktuurin järjestämisellä ja osittain itserakennetuilla asumuksilla ”kehittyen” kohti 

”parempia” asutusratkaisuja. Samalla se myös näytti avaavan mahdollisuuksia refl eksiivisen ”vastamuodon” synnyt-

tämiseen, tekniikkaan sitoutuneen ja formalistiseksi tulkitun International Stylen vastapainoksi893. 

Varhaisilla modernisteilla (kuten Walter Gropiuksella) olikin vielä vahva usko siihen, että arkkitehti kykenisi intui-

32. Vertailua marokkalaisen medinan ja uusien ”musliminaapurustojen” 
välillä.
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