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Venustas, firmitas, utilitas

Vitruvius: De architectura libri decem (1. vuosisata eaa.)



Architecture depends on Order, Arrangement, Eurythmy, Symmetry, Propriety, 
and Economy

Vitruvius: De architectura libri decem (1. vuosisata eaa.)



Ornamentit ovat alkukantaisia ja tarpeettomia 

sekä rikos kansantaloutta kohtaan.

Adolf Loos: Ornamentti ja rikos (1908)



…modernin arkkitehtuurin idea sisältää kytkennän arkkitehtuurin ja yleisen 
talousjärjestelmän ilmiöiden välillä.

CIAM (Les Congrés internationaux d’architecture moderne, 1928)



[T]ehtävänä on vetää arkkitehtuuri ulos akateemisuuden umpikujasta ja 
asettaa se oikealla tavalla ekonomiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä.

CIAM (Les Congrés internationaux d’architecture moderne, 1928)



[…] on selvää, että kaikki asuntorakennustuotannon harjoittajat pyrkivät 
mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen […]

Ole Gripenberg: Asuntorakentamisen muoto ja tuotantokustannukset (1938)



Asuntotuotannon taloudellisuus Jarlen (1951) mukaan:

𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠

Per-Olof Jarle: Till frågan om bedömning av hyreslägenheternas värde (1951)



Rakentamisen laatua ei myöskään voida mitata rahassa tai tehokkuuden 
mitoilla, vaan inhimillisen kokemuksen mitoilla.

Juhani Pallasmaa (1979)



Arkkitehdit ovat osaltaan itse syypäitä julistettuaan vuosikymmeniä ylimpänä 
totuutena oppilausetta kauneus ei maksa mitään. Kysymyksessä on nimittäin 

juuri funktionalismin peruslaki kansankielelle käännettynä.

Timo Penttilä: Demokratian monumentit (1982)



[t]alous on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista ympäristöistä, johon 
arkkitehtuurin järjestelmän täytyy sopeutua ja reagoida.

Patrick Schumacher: The Autopoeisis of Architecture (2012)



Vaihtoarvo

Imagoarvo

Käyttöarvo

Sosiaalinen arvo

Ympäristöarvo

Kulttuurinen arvo

Sebastian Macmillan: Added value of good design (2006)



Health

Urban life

Productivity and learning

Climate

Social cohesion

Resources

Economics

Buildability

Danish association of architectural firms: Architecture creates value (2017)



Arkkitehtuuri voi olla taidetta. Se voi, joissain olosuhteissa, nousta kohotetulle 
tasolle – taidemarkkinoille yli yleisen talouden. 

Kieran & Timberlake (2004)



Hintamekanismi on ainoa tapa 

määritellä laatua myös taiteessa ja kulttuurissa.

Björn Wahlroos (2012)





[…] on selvää, että kaikki asuntorakennustuotannon harjoittajat pyrkivät 
mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen […]

Ole Gripenberg: Asuntorakentamisen muoto ja tuotantokustannukset (1938)



Asuntotuotannon taloudellisuus Jarlen (1951) mukaan:

𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠

Per-Olof Jarle: Till frågan om bedömning av hyreslägenheternas värde (1951)



Seppo Suokko (1972)

+€

Asuinrakennuksen koon (tilavuuden) merkitys asuntojen hintoihin



+€

Asunnon huoneluku

Seppo Suokko (1972), Inga Britt Werner (2000)

Asunnon huoneluvun kasvattaminen saman pinta-alan puitteissa 
nostaa asunnon hintaa.



Pitkät etäisyydet eri toimintojen välillä laskevat asunnon hintaa.

Seppo Suokko (1972)

Asunnon toiminnallisuus





TULOKSIA

• Tyylisuuntien arvostuksessa on eroja 

• Arvostetuin tyylisuunta on Jugend



TULOKSIA

• Rakennuksen suunnittelijalla on merkitystä 

• Sekä suunnittelijan koulutuksella että ansioituneisuudella 
havaittiin olevan yhteys asuntojen hintoihin



• Rakennuksen arkkitehtuurin arvostus näkyy selkeästi 
myös siinä sijaitsevien asuntojen hinnoissa

TULOKSIA









Janne Pihlajaniemi (2014)





KIITOS!


