Säynätsalon kunnantalo
ja kirkko
Opetuskäyttö
Arkkitehtuuri, alueen historia, tyylisuunnat.

Kuvaus
Alvar Aallon suunnittelema punatiilinen Säynätsalon kunnantalo valmistui vuonna 1951, ja se on yksi Aallon pääteoksista. Alvar Aalto suunnitteli kunnantalon kokonaistaideteoksena, mikä
näkyy pientenkin yksityiskohtien ja nimenomaan tähän rakennukseen tarkoitettujen huonekalujen suunnitteluna. Valtuustosalin katon ”perhoset” eli näkyviin jätetyt puiset kattotuolit ovat
arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ratkaisu.

Kuvat: http://www.jyvaskyla.fi

Jyväskylän seutukunta

Rakennuksessa on Säynätsalon aluehallinto ja kirjasto, asuntoja, liiketiloja ja vierashuoneita. Rakennus on tarkoitettu ihmisten käytettäväksi, mutta samalla päätösten tekoa varten, ja
tämän Aalto halusi näkyvän myös ulospäin. Kunnantalon eri toiminnot ovat hierarkisissa tasoissa, joista kunnanvaltuuston sali
nousee monumentaalisena muita tasoja korkeammalle osoittaen sen näin olevan kunnan ylintä valtaa käyttävän elimen kokoontumispaikka. Rakennusta luonnehtiva päätekijä on sisäpiha, patio. Aalto tarkoitti sen ihmisten kanssakäymistä varten
luoduksi piazzaksi. Sisäpihan suihkulähteen reunalle on sijoitettu Wäino Aaltosen veistos ”Tanssijatar”.
Säynätsalon kirkko on professori Armas Lindgrenin ja arkkitehti
Bertel Liljeqvistin suunnittelema 400 hengen kirkko. Kirkon rakennutti ja lahjoitti seurakunnalle tehtaanjohtaja Hanna Parviainen, ja se vihittiin käyttöön loppiaisena 1927. Kirkko on vaaleaksi rapattu tiilikirkko, jonka toiselle pitkälle sivulle on sijoitettu
seurakuntasali. Juhlava kellotorni on barokkipäätteinen. Kirkkosalin kasettikatto on tehty Säynätsalon Parviaisen tehtaalla
valmistetusta vanerista. Kirkossa kohtaavat historialliset tyylit
muodostaen sopusuhtaisen kokonaistaideteoksen.
Kirkko peruskorjattiin 1997. Kirkon vieressä on arkkitehti Aulis
Blomstedtin suunnittelema sankarihautausmaa, jonka keskellä kohoaa akateemikko Wäinö Aaltosen lipunkantajia esittävä
sankaripatsas ”Mies mieheltä” vuodelta 1948.

Opasteet ja retkipalvelut
Kirkkoa esitellään sopimuksen mukaan. Se sijaitsee osoitteessa
Saarnatie 1, Säynätsalo. Kunnantalo sijaitsee 10 minuutin kävelymatkan päässä osoitteessa Parviaisentie 9, Säynätsalo.
Kunnantalosta on tuotettu esittelyvideo, joka esittelee Säynätsalon ”saarivaltakuntaa” ja tehdasyhdyskuntaa. Johannes Parviainen osti v.1897 kolme saarta, jonne hän rakensi sahan, vaneritehtaan ja valmistalotehtaan, jotka sittemmin siirtyivät Enso
Gutzeitin omistukseen.
Lähteet
Säynätsalo
Säynätsalon kirkko
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