
Aalto-yliopisto
Arkkitehtuurin laitos

Arkkitehtuurin historia
A-27.1210 Nykyajan arkkitehtuurin historia 

kevät 2009

Lisätehtävä
Toni Laurila

69891L
29.3.2010

CASE STUDY HOUSES
JA AMERIKKALAINEN UNELMA



2

Johdanto
Case Study House -ohjelma oli merkittävimpiä 

ja arkkitehtonisesti kiehtovimpia yrityksiä luoda 
malleja teollisesti tuotetuille yhdenperheentaloil-
le toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa. 
Ohjelmassa yhdistyy halu kehittää asumista ja 
tehdä uusia sitä helpottavia keksintöjä, uusien 
edullisten ja teollisesti tuotettavien rakennerat-
kaisujen etsiminen sekä erittäin korkeatasoinen 
maineikkaiden arkkitehtien arkkitehtuuri.

Tässä esseessä perehdyn talojen arkkitehtuu-
riin sekä asumis- ja tilaratkaisuihin. Case Study 
House -ohjelmaan kuuluu runsas joukko eri ark-
kitehtien suunnittelemia taloja erilaisiin tarpei-
siin. Niistä on kuitenkin löydettävissä runsaasti 
samankaltaisuuksia ja samansuuntaisia päämää-
riä. Yksi tärkeä tutkimuskohde niissä on ulko- ja 
sisätilan suhde ja se, miten niihin usein liitettävää 
termiä indoor-outdoor living on tulkittu. 

Tärkeimpiä tavoitteita tälle esseelle on myös 
tutkia sitä, miten amerikkalainen yhteiskunta 
ja sodanjälkeisen ajan edistysusko heijastuvat 
näihin taloihin. Käsite amerikkalainen unelma 
syntyi tuona aikana ja näkyy voimakkaasti Case 
Study -taloissa. Tähän liittyy kiinteästi se, mil-
laisilla valokuvilla kohteita on haluttu esitellä ja 
mitä ominaisuuksia niistä on haluttu valokuvil-
la poimia. Tätä varten tulen myös analysoimaan 

talojen esittelyissä Arts & Architecture -lehdessä 
käytettyjä valokuvia. 

Ajallisesti olen rajannut tarkastelusta pois kaik-
kein viimeisimmät talot ja lopetan tarkastelun 
50-luvun loppuun ja Stahl Houseen. Tähän men-
nessä ohjelman oli saavuttanut arkkitehtonisen 
huippunsa ja kaikki sen tavoitteet oli toteutettu 
puhtaasti. Myöhemmät Case Study -talot erkaan-
tuivat liikaa ohjelman alkuperäisistä tavoitteista 
ja edustavat jo selkeästi erilaista arkkitehtuuria. 
Lähteenä tässä työssä olen käyttänyt Elizabeth 
A. T. Smithin kirjaa Case Study Houses – The 
Complete CSH Program 1945–1966. Se sisältää 
Arts & Architecture -lehdessä julkaistuja kuvia ja 
tekstejä ohjelman taloista. Talojen tilaratkaisujen 
analysoinnissa kirjan sisältämät pohjapiirrokset 
olivat ensisijainen lähde.

Esikuvat historiassa

Arts & Architecture -lehden Case Study House 
-ohjelma liittyy tavoitteiltaan luontevasti moniin 
toista maailmansotaa edeltäviin usein eurooppa-
laisiin esimerkkeihin. Niistä tärkeimpiä on asun-
tonäyttely Stuttgartin Weißenhofsiedlungissa 
vuonna 1927. Alueelle rakennettiin useita omako-
ti-, rivi- ja kerrostaloja, joiden arkkitehteina toi-
mi muun muassa Le Corbusier, Ludwig Mies van 
der Rohe ja J. J. P. Oud. Tärkeitä olivat myös Ernst 



3

Mayn 1920-luvun puolivälissä Frankfurtiin suun-
nittelemat asuntoprojektit ja niiden äärimmäisen 
rationaaliset keittiöt, jotka suunnitteli Margarete 
Schütte-Lihotzky. 

Case Study House -ohjelmalla oli myös ame-
rikkalaisia edeltäjiä. Näihin kuuluu esimerkiksi 
Frank Lloyd Wrightin Ladies Home Journal -leh-
dessä julkaistu talosuunnitelma, R. Buckminster 
Fullerin Dymaxion House ja George Fred Keckin 
House of Tomorrow. Tyylillisesti Case Study -talot 
ovat sukua monille esimerkiksi Rudolph Schin-
dlerin ja Richard Neutran Kaliforniaan ennen 
toista maailmansotaa suunnittelemille yhdenper-
heentaloille. Euroopasta poiketen amerikkalais-
ten arkkitehtien huomio keskittyi voimakkaasti 
omakotitalojen suunnitteluun kerrostalojen kus-
tannuksella. Yhdysvalloissa ei syntynyt laajamit-
taisia ja arkkitehtonisesti mielenkiintoisia sosi-
aalisen asuntotuotannon kerrostaloalueita. Case 
Study -talot liittyvät amerikkalaisten omakotita-
lokokeilujen ketjuun ja ovat hengeltään koroste-
tun amerikkalaisia.

Ohjelman periaatteet

Case Study House -ohjelma käynnistyi Arts 
& Archtecture -lehden tammikuun numerossa 
1945. John Entenza esitteli tulevaa ohjelmaa kir-
joituksessaan. Hän kirjoittaa siitä kuinka on käy-

Arts & Archtecture -lehden tammikuun 1945 numeron kansi. 
Lehdessä käynnistettiin Case Study Houses -ohjelma.
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usein vaikea löytää todellinen perhe rakennutta-
jaksi ja monet niistä jäivät toteuttamatta.

Talojen ulkoarkkitehtuuri

Alkupään Case Study House -talojen materi-
aalimaailma oli maanläheinen. Talot olivat usein 
puurakenteisia. Julkisivut oli yleensä rapattu ja 
tiiltäkin käytettiin paljon. Alakatot oli peitetty 
kipsilevyllä. Merkille pantavaa oli myös runsas 
puupintojen käyttö sisätiloissa. 50-luvun aikana 
alettiin käyttää useammin teräsrunkoa. Se sopi 
ohjelman tavoitteisiin kustannustehokkuudessa 
ja uusien teollisesti valmistettavien materiaalien 
tutkimisessa. Samalla talojen muotokieli muuttui 
viileän moderniksi. Eames House on varhainen 
esimerkki siitä, kuinka terästä on käytetty ennak-
koluulottomasti. Myöhempiä Pierre Koenigin ta-

ty paljon keskustelua käsitteestä sodanjälkeinen 
asuminen ja sodanjälkeinen talo. Kaikenlaisen 
arvailun sijaan Entenza haluaa ryhtyä toteut-
tamaan todellisia taloja, jotka vastaavat sodan 
jälkeisen maailman tarpeita ja luovat mallin tu-
levalle rakentamiselle. Ensi vaiheessa lehti tilaa 
kahdeksan suunnitelmaa merkittäviltä arkkiteh-
deilta taloista, jotka mahdollisuuksien mukaan 
rakennetaan eteläisen Kalifornian alueelle. 

John Entenza luettelee kirjoituksessaan tavoit-
teita tuleville suunnitelmille. Jokainen talo ra-
kennetaan valitulla budjetilla, jota ei tule ylittää. 
Taloissa tulee käyttää ennakkoluulottomasti uu-
sia materiaaleja ja tekniikoita yhteistyössä teolli-
suuden kanssa. Talojen tulee olla monistettavissa. 
Vanhoihin kaavoihin ei saa kangistua vaan on 
etsittävä rohkeasti uusia ratkaisuja modernin ih-
misen asumiselle. Kaikki talot pidetään valmis-
tumisensa jälkeen jonkin aikaa auki yleisölle ja 
asukkaiden asettumisen jälkeen heidän mielipi-
teitään kartoitetaan ja tutkitaan näin tavoitteiden 
onnistumista.

Ohjelman alkuvaiheessa arkkitehdit suunnit-
telivat talot lehden toimituksen keksimille ku-
vitteellisille asiakkaille. Tämän perheen joskus 
tarkkaankin kuvattu elämäntilanne ja erilaiset 
harrastukset ja mieltymykset toimivat arkkiteh-
din työn innoittajina. Näille taloille oli kuitenkin 

loja 21 ja 22 (Stahl House) voitaneen pitää Case 
Study House -ohjelman huipentumina. Niis-
sä teräsrunko on peittelemättömästi esillä niin 
sisä- kuin ulkotiloissakin. Myös tilaratkaisuiden 
selkeyden ja arkkitehtuurin puhdaslinjaisuuden 
ansiosta niistä on tullut modernin arkkitehtuurin 
ikoneja ja Case Study -ohjelman huipentumia. 

Valtaosassa taloista on tasakatto tai matala 
aumakatto ja tunnusomaista niille on auringon-
paahteelta suojaavat kattolipat. Richard Neut-
ran Alpha ja Omega -taloissa (nrot 6 ja 13) loiva 
pulpettikatto istuttaa talot rinteeseen. 

Alusta asti ovat Case Study talot ilmentäneet 
voimakkaasti amerikkalaista elämäntyyliä, kai-
ken uuden ihannointia ja Kalifornian ilmaston 
mahdollistamaa ulkotilan ja sisätilan saumatonta 
yhteyttä. 

Craig Ellwood: CSH nro 18, Fields House, 1956–58
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Charles Eames & Eero Saarinen: CSH nro 9, 
Entenza House, 1945–49
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Thornton Abell: CSH nro 7, 
1945–48

Tilaratkaisut

Case Study -taloissa oleellinen piirre on jul-
kisemman ja yksityisemmän vyöhykkeen rajaus. 
Talojen sisääntulo ja oleskelutilat muodostavat 
varsin edustuksellisen tilasarjan, kun taas yksityi-
nen vyöhyke makuuhuoneineen jää omaan rau-
haansa hieman erillään oleskelutiloista. Talot on 
siis selvästi suunniteltu pitäen silmällä sitä, että 
asukkaat kutsuvat usein vieraita kotiinsa. Tämä 
lienee ollut yleistä sodanjälkeisessä Amerikassa, 
jossa sosiaalisten suhteiden ylläpito ja moitteet-
toman ”perhejulkisivun” ylläpitäminen on ollut 
elintärkeää.

Case Study -talojen edustamaan moderniin 
elämään eivät enää kuuluneet palvelijat. Vain 
harvoissa taloissa oli esitetty huone palvelijalle. 
Usein on myös esitetty, että avioparista molem-
mat käyvät töissä. Kuitenkin on aina selvää, että 
nainen on se, joka tekee kotityöt. Naisen suurta 
työtaakkaa keventävät koneet ovat suuresti esil-
lä ja taloissa on keksitty moninaisia tapoja hel-
pottaa arkielämää. Tuollainen uuden etsiminen 
ja asumisen ongelmien ratkaisu olikin varmaan 
huipussaan 1950-luvulla. Sodan jälkeisenä aikana 
yleistyivät mitä erilaisimmat harrastukset. Asuk-
kaiden harrastukset oli usein myös mainittu koh-
teiden esittelyteksteissä.

Talot suunniteltiin hyvin erikokoisille perheil-
le. Eamesin ja Saarisen Entenza House oli suun-
niteltu yksin asuvalle John Entenzalle. Suurimpia 
taloja on Craig Ellwoodin CSH nro 17, joka on 
suunniteltu nelilapsiselle perheelle ja jokaisella 
lapsella on oma makuuhuone. Monet talot on 
suunniteltu kaksi- tai kolmilapsiselle perheelle 
ja jotkut myös lapsettomille pareille. On mielen-
kiintoista, etteivät sodan jälkeisen Amerikan lap-
siperheet olleet enää tätä suurempia. 

Case Study -taloissa olohuone ja ruokai-
lu muodostavat usein yhtenäisen suuren tilan. 
Luonteeltaan se on usein varsin edustuksellisen 
oloinen. Ne antavat kuvan, että ne on suunniteltu 

Whitney R. Smith: CSH nro 5, 
Loggia House, 1945

Julius Ralph Davidson: CSH nro 1, 
1945–48, toteutunut versio
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perheen arjen lisäksi myös juhlia ja vieraita var-
ten. Thornton Abellin CSH nro 7:ssä oleskelualue 
on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Ne ovat olo-
huone, huone nimeltä activity sekä huone, joka 
toimii työhuoneena ja vierashuoneena. Ne pys-
tyy erottamaan liukuseinillä. Esimerkiksi juhlia 
varten ne voidaan kuitenkin yhdistää yhdeksi 
suureksi tilaksi. Samantapainen ratkaisu löytyy 
myös Rodney Walker omasta talosta (CSH nro 
16) Charles Eamesin ja Eero Saarisen Jonh En-
tenzalle suunnittelema CSH nro 9 on suunniteltu 
erityisesti vieraiden viihdyttämistä varten. Mie-
lenkiintoisin piirre on olohuoneen leveät askel-
mat, jotka on päällystetty matolla. Näitä voi käyt-

tää juhlissa istumatasoina. 
Yleensä Case Study -talojen olohuoneet ovat 

matalia, koska talot ovat yksikerroksisia. Merkit-
tävä poikkeus tästä on kaksikerroksinen Eames 
House (CSH nro 8), jossa olohuone on kaksi ker-
rosta korkea. Siihen liittyy myös matala sohva-
alkovi, joka oli tarkoitettu esimerkiksi musiikin 
kuuntelulle ja lukemiselle. Hyvin usein talojen 
olohuoneessa on takka. Sillä on suuri merkitys 
kodikkuuden korostajana. Tätä korostaa myös se, 
että myös monissa puhdaslinjaisissa terästaloissa 
takka on verhottu tiilellä tai luonnonkivellä. 

Keittiöt ovat usein huomattavan suuria aina-
kin verrattuna siihen, mihin Suomessa on totuttu. 

Baarikeittiöitä esiintyy monissa kohteissa. Keitti-
öiden suunnittelulla oli tärkeä sija ja niitä esitel-
tiin usein valokuvin, joissa kotirouva on työssään. 
Kaikenlaiset uudet kotitöitä helpottavat koneet 
ovat komeasti esillä. Stahl Housen oleskelutilassa 
sijaitseva keittiö voidaan jakaa omaksi huoneek-
seen liukuseinien avulla. Keittiöön liittyy usein 
baaripöytä, jolla voitiin syödä aamiaista. Tällai-
nen breakfast bar oli käytännöllinen, koska ruo-
kaa ei tarvinnut kuljettaa kokonaan toiseen tilaan. 
Aamiaisen syöntiin oli joskus osoitettu keittiöön 
sijoitettu normaali ruokapöytä. Ruokailu vierai-
den kanssa ja ilmeisesti perheen oma illallinen-
kin pidettiin aina erillisessä ruokailutilassa.

Charles & Ray Eames: CSH 
nro 8, Eames House, 1945–49

Craig Ellwood: CSH nro 16, 
1952–53



Buff, Straub & Hensman: CSH nro 20, 
Bass House, 1958
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Case Study -taloissa on makuuhuoneita yh-
destä viiteen. Amerikkalaiseen tapaan yksi ma-
kuuhuoneista on nimetty master bedroomiksi. 
Se on vanhempien makuuhuone ja selvästi mui-
ta isompi. Usein sen yhteydessä on suuri vaate-
huone tai ainakin makuuhuoneessa on valtavasti 
kaappitilaa. Makuuhuoneetkin avautuvat lähes 
poikkeuksetta ympäristöön suurien avattavien 
lasiseinien ansiosta.

Amerikkalaisessa talossa piti pystyä myös ma-
joittamaan vieraita. Tätä varten melkein kaikissa 
Case Study -taloissa on vierashuone tai ainakin 

osoitettu jokin tila, jota voidaan käyttää tarvitta-
essa myös vierashuoneena. Usein vierashuoneilla 
on myös oma kylpyhuone. 

Perinteisesti amerikkalaisissa taloissa on jo-
kaisella makuuhuoneella oma kylpyhuoneensa. 
Case Study -taloissa tästä on kuitenkin usein 
tehokkuuden nimissä tingitty. Ratkaisu, jossa 
yhteinen kylpyhuone on sijoitettu kahden ma-
kuuhuoneen väliin, on hyvin yleinen. Yllättävää 
on, että eteisen yhteyteen sijoitettua, pientä vie-
raille varattua WC:tä ei kuitenkaan näistä taloista 
useinkaan löydy.

Pierre Koenig: CSH nro 22, 
Stahl House, 1959–60

Craig Ellwood: CSH nro 17, 
1954–55
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Kaikki talot sisälsivät autotallin tai -katoksen 
yleensä kahdelle autolle. Ne oli sijoitettu lähes 
poikkeuksetta talorungon sisään ja niistä pääsi 
kätevästi tuomaan tavarat suoraan kotiin. Usein 
autotallit olivat lähellä keittiötä, jolloin ostoksia 
ei tarvinnut kuljettaa pitkää matkaa. CSH nro 
1:en alkuperäisessä versiossa oli kaksi autotal-
lia talon vastakkaisissa päädyissä. Toinen sijaitsi 
pääsisäänkäynnin lähellä ja toinen, ilmeisesti ko-
din emännälle tarkoitettu, sijaitsi lähellä keittiötä 
ja kodinhoitohuonetta. Eräs mielenkiintoisim-
masta ratkaisuista löytyy Pierre Koenigin CSH 
nro 21:stä. Siinä autokatoksen erottaa keittiöstä 
vain lasiseinä ja kapea sisääntulopiha. Autot ovat 
siis häpeilemättä näkyvillä keittiöstä ja ruoka-
pöydästä. 

Alkuaikojen Case Study -talot ovat tilaraken-
teeltaan suhteellisen perinteisiä. Tiloista toiseen 
kuljetaan tavallisten ovien avulla. Pierre Koeni-
gin CSH nro 21 kuitenkin saavuttaa tässäkin asi-
assa eräänlaisen huipentuman. Siinä on käytetty 
sisätiloissakin vain liukuovia. Julkinen ja yksi-
tyinen vyöhyke on erotettu toisistaan ympäri- ja 
läpikuljettavalla kylpyhuoneiden ja pation muo-
dostamalla vyöhykkeellä. Tällainen liukuvan ti-
lan käyttö tuo mieleen kaikista hienoimmat vas-
taavat esimerkit 20-luvun modernismista. 

Pierre Koenig: CSH nro 21, 1958

Richard Neutra: CSH nro 6, Omega, 1945
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Pierre Koenig: CSH nro 22, 
Stahl House, 1959–60



12

Suhde ulkotilaan

Termi indoor-outdoor living esiintyy usein 
Case Study -talojen esittelyteksteissä. Uuden 
ajan ihmisen ajateltiin viettävän paljon aikaa ul-
kona, joten pihojen suunnittelu sekä sisä- ja ul-
kotilojen suhde olivat tärkeässä osassa. Käytetyt 
ratkaisut ovat perusteltuja eteläisen Kalifornian 
lämpimässä ilmastossa. Usein talojen pihat oli 
jaettu eri tarkoituksiin varattuihin osiin. Oleske-
luun tarkoitettu piha oli erillään ulkona ruokai-
luun tarkoitetusta pihan osasta. Saapumispiha 
autotalleineen oli taas erotettu näistä kummas-
takin. Sumner Spauldingin ja John Rexin CSH 
nro 2:ssa oleskelupiha on erotettu autopihasta 
aaltoilevalla seinällä, joka jatkuu sisätiloihin asti. 
CSH nro 1:n toteutunut versio tuntee myös pihan 
osan nimeltä bedroom garden. Richard Neutran 
toteutumatta jäänyt Omega House (CSH nro 6) 
oli pohjamuodoltaan risti. Tämän ansiosta syntyi 
neljä pihaa, joilla kaikilla oli oma rajattu tarkoi-
tuksensa. Pihat olivat: sisääntulopiha, sosiaalinen 
piha, urheilupiha ja huoltopiha. 

Case Study -talojen olohuoneissa on lähes 
poikkeuksetta lasiseinät pihalle. Kulku sisältä 
ulos tapahtuu isojen liukulasiovien avulla. Usein 
olohuonetta suojaa kesäiseltä auringonpaahteelta 
leveä lippa, joka myös luo välitilaa sisä- ja ulko-

tilan välille. Whitney R. Smithin CSH nro 12 on 
ristin muotoinen ja toisen akselin molemmissa 
päissä on rimoitetuilla seinillä pihasta rajatut 
puutarhahuoneet, jotka ovat luonteeltaan jotain 
ulko- ja sisätilan väliltä. Rodney Walkerin itsel-
leen suunnittelema CSH nro 16 sisältää suuren 
kattoterassin, jota ajateltiin käytettäväksi oleske-
luun, pelaamiseen, ruokailuun ja grillaamiseen. 
Sinne oli jopa sijoitettu sängyt ulkona nukkumis-
ta varten. 

Joissain esimerkeissä talo on jaettu yksiköihin, 
joiden välillä on katettua ulkotilaa. Esimerkiksi 
CSH nro 1:n toteutuneessa versiossa on vieras-
huone ja autotalli yhtenä massana, jonka erottaa 
päämassasta ulkotilassa oleva katettu käytävä. 
Pisimmälle tämä on viety Whitney R. Smithin 
Loggia Housessa (CSH nro 5). Siinä talo on jaettu 
neljäksi yksiköksi, jotka kaikki sijaitsevat erillään 
suuren katetun terassin ympärillä. Yksiköitä voi-
daan avata terassille liukulasiovien avulla. Tämä 

Buff, Straub & Hensman: CSH nro 20, 
Bass House, 1958
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talo jäi kuitenkin toteutumatta. Toteutumatta jäi 
myös Ralph Rapsonin Greenbelt House (CSH 
nro 4). Siinä oleskelutilat oli erotettu makuuhuo-
neista leveällä katetulla vihervyöhykkeellä.

Ohjelman loppua kohden Case Study -taloissa 
yleistyivät uima-altaat. Uima-altaista tuli pikku 
hiljaa tärkeä osa amerikkalaista ja erityisesti ka-
lifornialaista ulkoilmaelämää ja juhlien viettoa. 
Sen lisäksi, että niissä saattoi uida, olivat ne myös 
oleellinen arkkitehtoninen elementti. Koenigin 
CSH nro 21:ssä vesialtaat ympäröivät taloa kuin 
vallihaudat. Niiden yli kuljetaan leveiden siltojen 
avulla. Luonteeltaan ne ovat erityisesti vesipeile-
jä, eivätkä niinkään uima-altaita. Stahl Houses-
sa allas on selkeästi uimista varten, mutta sekin 
on vahvasti läsnä talolle saavuttaessa, sillä allas 
muodostaa ”lahtia”, jotka ylitetään saavuttaes-
sa oleskelutiloihin. Allas on saavutettavissa niin 
oleskelu- kuin makuutiloistakin. Voisi sanoa, että 
amerikkalaisen unelman huipentuma on se, kun 
istuu aurinkoa ottamassa oman uima-altaan reu-
nalla.

Joissain kohteissa ulko- ja sisätilan välistä rajaa 
on hämärrytetty keskelle rakennusta sijoitetuilla 
pienillä ulkotiloilla. Koenigin talossa nro 21 on 
esimerkiksi tällainen patio julkisen ja yksityisen 
vyöhykkeen erottavan kylpyhuonevyöhykkeen 
yhteydessä. 

Richard Neutra: CSH nro 20, 
Bailey House, 1947–48
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Talojen esittelykuvat

Monet Case Study House -ohjelman taloista 
ovat jääneet historiaan amerikkalaisen modernin 
arkkitehtuurin ikoneina. Tätä on edesauttanut 
voimakkaasti taloja esitelleet kuvat. Valtaosan ku-
vista on ottanut arvostettu amerikkalainen arkki-
tehtuurivalokuvaaja Julius Shulman. Alkuaikoi-
na kuvat olivat yleensä mustavalkoisia ja kuvattu 
arkkitehtuurivalokuvaukselle tyypillisesti ilman 
ihmisiä. Ohjelman edetessä ja talojen arkkiteh-
tuurin kehittyessä huippuunsa myös Shulmanin 
valokuvat tulivat yhä merkityksellisemmiksi. 

Mustavalkoisen kauden kuvat on kuvattu var-
sin toteavasti. Ulkoarkkitehtuurin ja tärkeimpien 
sisätilojen lisäksi on yleensä esitelty myös makuu-
huoneita, keittiö ja muita arkisia tiloja. On haluttu 
viestittää, että jokapäiväiseen asumiseen liittyviä 
asioita on suunniteltu huolella. Kuvissa on usein 
rennon oloinen kahden pakopisteen perspektiivi 
tiukan frontaalikuvauksen sijaan. Tilat on selväs-
ti sisustettu ja somistettu huolella kuvia varten ja 
ne huokuvat kodikkuutta ja lämpöä. Pöydillä on 
lehtiä, hedelmävateja, astioita ja muita esineitä 
näennäisen sattumanvaraisesti. Iltavalaistuksessa 
otetut kuvat ovat hyvin tyypillisiä ja korostavat 
entisestään kodin lämpöä. Eames Housen sisä-
tilat ovat kuvissa pullollaan kaikenlaista pientä 

Pierre Koenig: CSH 
nro 21, 1958

tavaraa. Jopa jotkin pahvilaatikot ovat saaneet 
jäädä. Tämä kuvastanee Eamesin taiteilijaparin 
sisustusihanteita. 

Pikku hiljaa Schulmanin kuvat saavat uusia 
piirteitä. Värikuvat yleistyvät ja yhä useammin 
kuvissa esiintyy ihmisiä. Ensimmäisiä kohteita, 
jonka esittelykuvissa esiintyy ihmisiä, on Richard 
Neutran Bailey House (CSH nro 20). Useissa sen 
kuvissa esiintyy pieni poika, joka leikkii leluil-
laan joko huoneessaan tai ulkona. Osassa kuvista 
esiintyy myös pojan äiti. Kuvasarja on hyvin mie-

lenkiintoinen, koska Case Study House -taloille 
ei usein ollut kovin tyypillistä korostaa lapsia ja 
heidän kasvuympäristöään. 

Kun myöhemmissä kuvissa esiintyy aikuisia 
ihmisiä, ovat ihmiset asentoineen erittäin mieti-
tyn oloisia. Heidät esitetään arkisissa tilanteissa. 
Sukupuoliroolit ovat hyvin tiukassa. Nainen esi-
tetään usein keittiössä, mies taas istuu nojatuolis-
sa tai työskentelee työpöydän ääressä. Ilmeisesti 
kuvissa nähtävät ihmiset eivät usein ole talojen 
oikeita asukkaita. Ihmisten kampaukset ja puvut 
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ovat aina viimeisimmän muodin mukaisia, vaik-
ka kuvat esittäisivätkin arkisia tilanteita. Mielen-
kiintoisimmat kuvasarjat on otettu taloista 20-22. 
Kaikista kuuluisin kuva lienee yökuva Stahl Huo-
sesta (nro 22), jossa talo kurkottaa jyrkänteellä 
öisen Los Angelesin ylle.

Pierre Koenigin Case Study House nro 21:tä 
esiteltiin kuvalla keittiöstä (tämän esseen kan-
nessa). Tämä on eniten puhuvimpia esimerkkejä 
Shulmanin valokuvista. Keittiön kiiltävän kel-
taiset pinnat yhdessä kiillotetun rosterin kanssa 
tuovat mieleen 1950- ja 60-luvun amerikkalai-
set autot. Kuvan nurkassa näkyy Eero Saarisen 
suunnittelema pöytä tuoleineen. Tämän päällä 
on hedelmäkori sekä yksi viipaloitu appelsiini 
kauniisti aseteltuna. Viereisellä patiolla seisoo 
kauniisti puettu, meikattu ja kammattu nainen 
korkokengissä. Kädessään hänellä on kuitenkin 
puutarhasakset. Ilmeisesti hän on juuri leikannut 
kuvassa näkyvää kukka-asetelmaa. Lasissa on 
heijastus, josta näkyy miehen hahmo. Ehkä se on 
naisen aviomies, joka palaa juuri töistä. 

Samasta talosta on myös kuva, jossa katsotaan 
oleskelutilasta ulos, jossa näkyy auto katokses-
saan. Auton tuominen näin voimakkaasti esille 
kuvastaa myös voimakkaasti aikaansa ja sen voi-
makasta autoistumista ja amerikkalaisen autoi-
luun perustuvan elämäntyylin kehittymistä.

Pierre Koenig: CSH nro 22, 
Stahl House, 1959–60
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aikaan kehittämään halpoja ja tehokkaita ker-
rostaloasuntoja. Kuvaavaa on, että Amerikas-
sa sen sijaan keskityttiin yhdenperheentalojen 
suunnitteluun. Kooltaan ne olivat usein varsin 
suuria, vaikkakin ehkä pienempiä kuin ennen 
sotaa. Oman talon omistaminen oli yksi etappi 

”Amerikkalaisen unelman” saavuttamisessa. Toki 
myös rajalliset kustannukset olivat Case Study 

-talojen yksi lähtökohta. 
Eurooppalaisen vaatimatonta arkielämää ko-

rostavan suunnittelun vastapainoksi Case Study 
-talot edustavat tiettyä hedonismia. Amerikka-
laisiin arvoihin kuuluu ahkera työnteko, mut-
ta myös vapaa-ajasta pitää voida nauttia. Uudet 
kodinkoneet lisäävät vapaa-aikaa ja tv ja muu 
viihde-elektroniikka tarjoaa viihdykettä. Pelkän 
tavallisen perhe-elämän lisäksi tärkeää oli vierai-

Lopuksi

Case Study House -ohjelman onnistui tuottaa 
1940–60-luvuilla monta kymmentä arkkitehto-
nisesti merkittävää yhdenperheentaloa. Taloilla 
oli yhteisiä tavoitteita, mutta ne myös ilmentä-
vät suunnittelijansa tyyliä. Kaikki niistä pyrkivät 
vastaamaan kysymykseen siitä, millaista sodan-
jälkeisen asuinrakentamisen tulisi olla. Ne jäivät 
historiaan modernismin ikoneina osaltaan myös 
Julius Shulmanin pysäyttävien kuvien avulla. 

Case Study -talojen edeltäjinä voi pitää niin 
eurooppalaisia sotaa edeltäviä asumista uudis-
tavia hankkeita kuten myös niiden amerikkalai-
sia vastineita. Ne kuitenkin kertovat aivan omaa 
kieltään sodanjälkeisen Amerikan yhteiskunnas-
ta ja arvoista. Euroopassa keskityttiin samaan 

den viihdyttäminen ja perheen julkisivun ylläpitä-
minen. Toisin kuin esimerkiksi Suomessa, kasvu-
ympäristön luominen lapsille ei ollut korostetusti 
esillä. Case Study -talot ilmentävät myös Kalifor-
nian lämmintä ilmastoa. Termi indoor-outdoor 
living kuvaa asuntojen suunnitteluperiaatteita. 
Ulkona oleskelu, syöminen ja jopa nukkuminen 
kuuluivat siihen. Talot avautuvat poikkeuksetta 
suurten lasiliukuovien avulla ulkoilmaan. 

Valitettavasti Case Study -talojen raikas mo-
dernismi ei ole koskaan saanut laajempaa jalan-
sijaa amerikkalaisessa rakentamisessa eikä oh-
jelman tavoitteena ollut talojen monistettavuus 
koskaan toteutunut. Talonrakentajat ovat siellä 
aina näihin päiviin asti valinneet taloihinsa pseu-
doklassisen tyyliin ilmentämään amerikkalaista 
unelmaansa. 
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