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1. Johdanto 

Betonirakentamisen katsotaan yleistyneen toisen maailmansodan jälkeen ympäri maailmaa, 

mutta syitä materiaalin yleistymiselle käsitellään harvoin. Toinen maailmansota on erittäin 

hyvin dokumentoitu ajanjakso, mutta propagandaa lukuun ottamatta arkkitehtuurin syy-

seurausnäkökulmaa ei usein tutkita. Tässä esseessä yritän tarkastella, mitä vaikutuksia juuri 

maailmansodalla oli betonirakentamisen käytön jyrkkään nousuun, ja siihen, miten se koetaan 

arkkitehtuurissa. Seuraavissa luvuissa käyn läpi betonin käyttöä ennen toista maailmansotaa, 

sen aikana ja sen jälkeen yleisluontoisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Pyrin tällä 

järjestyksellä tarkastelemaan, mitkä tekijät olivat sodan aiheuttamia ja minkälaista betonin 

käyttö oli ennen sotaa. 

2. Betoninkäyttö ennen toista maailmansotaa 

Slaton (2001) kertoo nykyisen betonin käytön alkaneen 1900-luvun alussa. Vuosisadan 

vaihteen teräksen puute oli aiheuttanut Yhdysvalloissa tarpeen löytää uusia 

rakennusmateriaaleja teollisuusrakentamisessa. Betoniin siirtyminen oli Amerikassa looginen 

valinta materiaalin riittävyyden takia. Ensimmäiset betonilla rakennetut teollisuusrakennukset 

eivät vielä hyödyntäneet materiaalin ominaisuuksia täydellisesti, vaan vasta myöhemmin 

Robert Maillartin ja C.A.P. Turnerin palkiton rakenne mahdollisti tehokkaampaan 

tilankäyttöön. (Slaton, 2001, s. 134 – 137.) Teollistumisen ollessa huipulla tehokkuuden 

kasvattaminen oli toiminnan tärkeimmässä asemassa. Rakennuksissa ei keskitytty niinkään 

ulkonäköön, jonka takia vain muutama tehdas oli arkkitehdin suunnittelema. American 

Architect -lehden vuosikerran CXIII artikkelissa (”Design of Concrete Buildings,” 1918, s. 

674-675) puhutaan, kuinka betoni luonnistuu parhaiten monoliittisten massojen luomiseen, 

eikä ole arkkitehtuurillisesti mieluisaa (Design of concrete, 1918). Lehden kuvailu verrattuna 

ajan käyttötapaan näyttää, että betonia vieroksuttiin materiaalina pitkään Yhdysvalloissa. 

Materiaalin vieroksuminen voi kertoa, miksi arkkitehdit eivät hyödyntäneet vielä uutta 

vaihtoehtoa. 

Ennen toista maailmansotaa Yhdysvaltojen tyypillisin betonirakennus oli tehdas tai muu 

teollisuuskompleksi. Slaton (2001) kuvailee, kuinka alussa, varsinkin itse Yhdysvalloissa, 

tehtaita ei pidetty arkkitehtuurina, koska ne olivat insinöörien suunnittelemia. 

Massatuotannon takia tehtaat näyttivät toisiinsa nähden samoilta ja harjoittivat yhtenäistä 

standardien noudattamista. Funktionalistinen rakentaminen sai kuitenkin kiinnostusta 

varsinkin eurooppalaisilta (Slaton, 2001, s. 168-171). Ranskassa modernistit, kuten Le 
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Corbusier, sekä Auguste Perret, olivat merkittäviä teräsbetonin käyttöönottajia 

arkkitehtuurissa. Esimerkiksi Augusten 1922 suunnittelema Notre Dame du Raincyn kirkko 

on rakennettu täysin teräsbetonista ja lasista. Kirkon karheat betoniseinämät vastaavat 

myöhemmin yleistyvän bunkkeriarkkitehtuurin betonin käyttöä, ja voisivat hyvin olla 30 

vuotta myöhemmin syntyvää brutalismia. Kuitenkaan rakennusta harvoin mainitaan, kun 

puhutaan brutalismin innoittaneista rakennuksista. (Kuva 1.) 

 

3. Toisen maailmansodan bunkkeriarkkitehtuuri 

Seuraavat kappaleet tutkivat betonin käyttöä toisen maailmansodan aikana. Kappaleissa 

tarkastellaan sota-ajan tunnetuimpia bunkkerilinjoja ja niiden tekijöitä. Bunkkerilinjoja 

vertaillaan toisiinsa, sekä mainitaan niiden mahdollisia kehityksiä sotaa edeltäneestä ajasta. 

Toisen maailmansodan jäljiltä tunnetuimmat bunkkerilinjat ovat Atlantin valli, Maginot-linja 

ja Siegfried-linja. Viriolio (1994) mainitsee kirjassaan Bunker Archaeology, kuinka 

bunkkeriarkkitehtuurin synty ja kehitys perustuvat ensimmäisen maailmansodan aikana 

opittuihin vallitustekniikoihin (Virilio, 1994, s. 38, 45). Kaufmann (2005) tukee tätä väitettä 

kirjoituksissansa Maginot-linjasta. Ranskalaisessa bunkkeriarkkitehtuurissa ei hyödynnetty 

arkkitehtejä, vaan Maginot-linjan suunnittelusta vastasivat ensin marsalkka Pétain ja hänen 

jälkeensä marsalkka Joffre. Marsalkat keskittyivät bunkkerimallien valitsemiseen käyttämällä 

heidän kokemuksiaan ensimmäisestä maailmansodasta. (Kaufmann, 2005, s. 9.) Saksalaisten 

bunkkereiden suunnitelmien ja rakentamisen takana olivat betoniasiantuntijat Fritz Todt, 

hänen Todt Organisaatio, sekä Finsterwalder. Todt organisaatiossa työskenteli monia 

Kuva 1: Notre Dame du Raincy (Binsche 2011). 
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arkkitehtejä, kuten Friedrich Tamms. (Virilio, 1994, s. 45, 57.) Vaikka olettaisi 

bunkkeriarkkitehtuurin olevan pääasiassa tarkoituksenmukaista ja enemmän insinööreille 

soveltuvaa, silti Saksa käytti puolustusrakennusten suunnittelussa arkkitehtejä. Saksalaista 

bunkkeriarkkitehtuuria usein käytettiin inspiraation lähteenä sodan jälkeisessä 

betoniarkkitehtuurissa, jolloin arkkitehtien osallistuminen suunnitteluun voi olla vaikuttava 

tekijä. 

Kaufmann (2005) kuvailee, kuinka Maginot-linja koostui kahdestatoista eri tason ja mallin 

bunkkereista, joita kutsuttiin nimellä ouvrage. Bunkkeria rakennettaessa insinöörit kuitenkin 

sovelsivat ja muuttivat piirustuksia riippuen sijoittamispaikan maastosta. Maaston 

myötäilemisellä bunkkereiden perustukset olivat tukevia. (Kaufmann 2005, s. 20-25.) 

Maginot-linjan rakentamisen kanssa samoihin aikoihin Saksa rakensi rajan toiselle puolelle 

Siegfried-linjaa. Virilio (1994) kertoo teoksessaan, kuinka Atlantin valli hyödynsi samoja 

bunkkerimalleja kuin Siegfried, ja ainoa muuttuva tekijä kummassakin linjassa oli mallin 

valinta. Mallien muotoja ei muokattu maaston mukaan ja bunkkereille ei luotu perustuksia, 

vaan ne kelluivat maanpäällä ja pysyivät paikoillaan pelkän painovoiman ansiosta. (Virilio 

1994, s. 45.) Saksalaisen bunkkerin nimi, Regelbau, kertoo tästä tarkasta linjaamisesta, 

kääntyen suurpiirteisesti suomen kielellä tarkoittamaan säännönmukaista rakennusta. 

Rakennustapojen eroavuuden takia Maginot-linjan bunkkerit ovat selvinneet paikoillaan 

kauemmin. Monien Atlantin vallin bunkkereiden sijoittaminen hiekkapohjaiseen maaperään 

on johtanut eroosion myötä niiden liikkumiseen. Tämä on aiheuttanut Eurooppaan 

bunkkereita, jotka piiloutuvat maisemaan kasvillisuuden peittäessä ne, sekä bunkkereita, jotka 

elävät aivan tarkoitusta vaihtelevassa asennossa (kuvat 2-3). 

Kuva 2. Atlantin vallin regelbausta (Virilio, 1975). 
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Todt Organisaation jäsen, Friedrich Tamms, tuli kansainvälisesti tunnetuksi hänen 

suunnittelemistansa ilmatorjuntatorneista, flakturmeista. Suurin osa flakturmeista on edelleen 

olemassa, koska niiden paksut betoniseinät ovat tehneet niiden tuhoamisesta todella 

haastavaa. Ensimmäinen näistä torneista rakennettiin 1941 ja nimettiin Flakturm 

Tiergarteniksi, tai Zoo Toweriksi. Tätä ensimmäistä tornia pidettiin esimerkkinä kolmannen 

valtakunnan teknologiselle mahtavuudelle, ja tornia käytettiin pohjana lopuille flakturmeille. 

(Foedrowitz, 1997, s. 4-5.) Videodokumentissaan Jonathan Meades (2014) kuvailee Friedrich 

Tammsin torneja inspiraationlähteenä betonibrutalismille (Hanly (Tuottaja), 2014). 

Ilmatorjuntatornien paljaat betonipinnat erottuvat edelleen selkeästi muusta ympäröivästä 

kaupunkirakenteesta. Jättiläismäinen koko ja skaala, sekä paljaat raa’at betoni pinnat ovat 

teemoja, joita esiintyy brutalismissa. 

4. Betonin rooli sodanjälkeisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

Seuraavissa kappaleissa keskitytään betonin rooliin, pääasiassa sodan jälkeisessä Euroopassa, 

mutta myös Yhdysvalloissa. Kappaleet tutkivat sodanjälkeisiä elementtejä ja sodan 

aiheuttamia vaikutuksia betoniarkkitehtuurissa. 

4.1. Jälleenrakentaminen 

Sodan jälkeen Eurooppa oli raunioina. Molnarin (2013, s. 30) arvion mukaan, jo pelkästään 

Saksassa noin 70% asutuksesta oli vahingoittunut sodan aikana pommituksista ja taisteluista, 

Kuva 3. Atlantin vallin regelbausta (Virilio, 1975). 
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ja näistä vahingoittuneista rakennuksista yli 10% oli mahdoton korjata. Saksan bunkkerilinjat 

olivat muisto heidän vallastansa, minkä takia suurin osa tuhottiin sodan jälkeen. Ne 

bunkkerirauniot, jotka jäivät pystyyn, peittyivät graffiteista ja mainoksista, tai jäivät 

kasvillisuuden hautaamiksi. (Virilio, 1994, s. 13.) Sodanaikaisetrakennukset jäivät hylätyiksi, 

mutta niistä opittu betonirakentaminen tuli hyötyyn. Betonin hinta sen toimintaan nähden teki 

siitä tehokkaan materiaalin uusiin rakennuksiin suuren kysynnän takia. 

Betonin käyttö rakentamisessa lisääntyi suuresti varsinkin Ranskassa ja Saksassa. 1950-

luvulle mentäessä betonista tuli tyypillinen rakennusmateriaali Keski-Euroopassa (Molnar, 

2013, s. 30). Ranskassa vastaavasti sodan jälkeen betonirakennusten määrä räjähti 

asuntotarpeen myötä, ja 50-luvulla valtiolla oli tavoitteena rakentaa 240 000 asuntoa joka 

vuosi. Betonin mahdollistaman massatuotannon takia vuosikymmenen loppuun mennessä 

tavoite oli jo ylitetty. (Cupers, 2014, s. 24-26.) Sodanaikainen puolustusasemien valmistus oli 

kouluttanut ranskalaisia ja saksalaisia insinöörejä betonin käyttöön, mikä helpotti melko 

uuden rakennusmateriaalin yleistämisessä. Massatuotetut betonitalot perustuivat tiettyihin 

asetettuihin malleihin, kuten bunkkerit olivat sodan aikana. 

Ranskassa 1945 aloitettiin pahasti tuhoutuneen Le Havren uudelleenrakentaminen, jonka 

arkkitehtina toimi Auguste Perret. Perretin sanotaan kuvailleen suunnitelmaansa 

rakenteellisena klassismina, ja suunniteltu kaupunki perustui monumentaalisen teräsbetonin 

käyttöön. (Cupers, 2014, s. 10-12.) Arkkitehti Le Corbusierin 1952 suunnittelema Unite 

d’habitation toimi symbolina modernille rakentamiselle, ja käytti julkisivuissansa 

käsittelemätöntä betonipintaa (Rudolph. 2015, s. 71). Unite d’habitaion on innoittanut sekä 

massarakentamisen peruspohjia että moderneja suuntauksia, kuten brutalismia. Betoni 

materiaalina kiehtoi modernistiarkkitehtejä jo ennen sotaa, mutta sen käyttöönotto 

mahdollistui vasta sodan raunioittaneen Euroopan puhtaalla kankaalla. 

4.2. Bunkkeriarkkitehtuurin vaikutus betonibrutalismiin 

1950-luvulla yleistynyt betonibrutalismi on ottanut paljon vaikutteita toisen maailmansodan 

bunkkeriarkkitehtuurista. Iso-Britanniassa ”new brutalism” -termillä tunnettu ja Amerikassa 

pelkällä brutalism, modernin arkkitehtuurisuuntauksen tyypilliset teemat olivat paljas raaka 

betoni ja massiivisuus. (Acker & Mical, 2020, s. 66.) 

Atlantin vallin ja Maginot-linjan bunkkerit jäivät pääasiassa hylätyiksi toisen maailmansodan 

jälkeen, aiheuttaen niiden pintojen ikääntymisen. Autioituneet bunkkerit ovat auttaneet 

arkkitehtejä suunnittelemaan rakennuksia, joissa julkisivun yllättävänä osana on betoniin 
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ikääntyminen. Hyvä esimerkki on Roland Simounetin 1976 suunnittelema Musée de la 

Préhistoire d'Ile de France, jossa julkisivujen pinnat ovat tarkoituksella ikääntyneet ja 

rehevöityneet (kuvat 4-5). 

Saksalaisten ilmatorjuntatornien suuret paljaat betonipinnat antoivat rakennuksille 

voimakkaan aseman kaupunkimaisemassa. Tornien pienet aukotukset, sekä massiiviset 

skaalat ovat teemoja, joita esiintyy amerikkalaisessa brutalismissa, kuten Warnecken 1974 

suunnittelemassa AT&T Long Lines Building. Rakennuksen pienet ja vähäiset aukotukset 

antavat sille samanlaisen olemuksen kuin Friedrich Tammsin töissä (kuvat 6-7). 

Kuvat 4-5. Vasemmalla Maginot-linjan auvrage (Zylberyng, 2013) ja oikealla Musée de la Préhistoire d'Ile de 

France (Wetzig, 2018). 

Kuvat 6-7. Vasemmalla flakturm (HeinzLW, 2013) ja oikealla AT&T Long Lines Building 

(Schaer, n.d). 
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5. Johtopäätökset 

Esseen tavoitteena oli löytää toisen maailmansodan vaikutteet betoniarkkitehtuurissa, 

keskittyen Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Mielestäni essee käsittelee tarkasti teemoja, jotka 

vaikuttivat betoniarkkitehtuuriin sodan jälkeisessä ajassa. Laajan tutkimusongelman takia 

esseen johtopäätökset kehittyivät laaja-alaisiksi. 

Sodan aiheuttamat tuhot muokkasivat monien Euroopan kaupunkien rakennetta, ja loivat 

suuren tarpeen rakentamiselle. Uudelleenrakentaminen mahdollisti arkkitehdeille uusien 

materiaalien käytön, kuten betonin, sekä uusien modernien tyylien kehittämisen. Betoni 

materiaalina oli uutta ja halpaa, jonka takia sen käyttö yleistyi nopeasti sodan jälkeen. 

Bunkkerilinjojen rakentamisessa opitut tekniikat tehostivat jälleenrakentamista varsinkin 

Saksassa ja Ranskassa. Betonirakennukset, kuten Le Corbusierin Unité d’habitation, olivat 

keulakuvina asuntopulan aiheuttamalle rakentamiselle. Osa toisen maailmansodan 

synnyttämistä bunkkerirakennuksista jäi inspiroimaan tulevaisuuden arkkitehtejä. Ennen 

maailmansotaa betoni oli insinöörien rakennusmateriaali, mutta pian sen jälkeen sen käyttö 

lisääntyi varsinkin modernistiarkkitehtien keskuudessa. Moni ilmatorjuntatorni on edelleen 

osana kaupunkikuvaa, kuten myös niistä inspiroituneet betonibrutalismin rakennukset. 

Pyrin lähteiden valitsemisessa ottamaan kaikkein luotettavimmat lähteet. Esseen aikana 

hyödynsin paljon lähteitä eri vuosikymmeniltä. Sotaa edeltäneet ja sodan aikaiset lähteet eivät 

sisältäneet tekijöiden nimiä, ja olivat esseessä enemmän käytössä esimerkkeinä ajankohdan 

mielipiteistä, tai niiden manipuloinnista. Esimerkiksi esseessä käytetty propagandaelokuva 

toimi enemmän esimerkkinä kuin lähteenä. Esseessä on yhteensä 13 lähdettä, joista kaksi 

olivat mielipiteisiin pohjautuvia. Loput lähteet olivat aiheen asiantuntijoilta ja luotettavia. 

Suurin osa teoksien julkaisuvuosista oli 1990-2020 väliltä ja soveliaita aihepiiriin nähden. 

Kaikissa kirjoissa esiintyi lähteiden viittaaminen, ja suurimmassa osassa oli maininta 

vertaisarvioijista. Monien lähteiden rooli pienentyi kirjoittamisvaiheessa vain muutamaan 

kohtaan, jolloin esseen lähteiden määrä ei välttämättä ole yhtä syvä kuin se on laaja. Joillekin 

lähteille oli hankalaa löytää vertailtava lähde, jolloin kaikkien lähteiden kanssa ei ollut yhtä 

suurta vuorovaikutusta. Kielien osaaminen koitui esseen lähteissä ongelmaksi. Esseen 

aiheeseen ei löytynyt yhtään suomen kielistä lähdettä ja esimerkiksi bunkkerilinjoja käsiteltiin 

englannin kielellä melko suppeasti. Selkeästi luotettavin bunkkerilinjoista kertova teos 

lähteissäni on Virilio, P. (1994.) Bunker Archeology. Bunkkerilinjoista löytyy parempia 

lähteitä ranskaksi ja saksaksi. 
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