
VIRKIN KOTI  
– värien ja muotojen harmoniaa 
 
 
Käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkin koti 
esineineen heijastaa monin tavoin 1940 - 1950 -
lukujen modernismin sisustusihanteita, 
muotoilua ja taidekäsityötä. Koti esitellään 
tilauksesta.            
       
                                  
Käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkki (1907-2000) oli 
käsityökulttuurin edistäjä, Omin käsin -lehden 
pitkäaikainen päätoimittaja sekä kotiteollisuusliike 
Vokki Oy:n toimitusjohtaja, käsityön opettaja, 
suunnittelija, tekstiilitaiteilija. Hän oli itsellinen 
virkanainen, joka suuren osan elämästään asui 
Töölössä Taivallahden rannalla Merikannontie 3:ssa 

     
                                                      
Kuva: Katja Hagelstam. 

 
Merikannontie 3 on arkkitehti Elsi Borgin suunnittelema kerrostalo, se valmistui vuonna 1952, 
jolloin Tyyne-Kerttu Virkki muutti taloon ja asui siinä kuolemaansa asti. Borgin suunnittelema 
rakennus noudattaa 1940-luvun lopun rakennussuuntausta. Sille on ominaista sopusuhtainen 
mittakaava, asuntojen suunnittelussa korostuu selkeys ja toimivuus. Virkin asunto on 
neliömäärästään (80 m2) huolimatta avara ja ankaran säännöstelyn sekä pula-ajan huomiooon 
ottaen suorastaan ylellinen. 
Elämässään ja työssään Tyyne-Kerttu Virkki puhui arjen kauneuden puolesta. Hän jätti 
perinnökseen kotinsa, joka antaa kuvan 1940-luvun lopun ja 1950-luvun alun sisustusihanteista 
– ajasta, jolloin esineympäristömme estetiikka alkoi kiinnostaa yhä laajemmin. 
 
Virkin kodissa näkyy voimistuvan modernismin henkinen 
taideteollisen suunnittelun arvostus. Sodanjälkeisen 
jälleenrakentamisen ja kaupungistumisen myötä luotiin 
uutta tarkoituksenmukaista ja esteettisesti kestävää 
asuinympäristöä. Sisustusperiaatteena oli yksittäisten 
huonekalujen käyttö aiempien raskaiden 
kalustekokonaisuuksien sijaan.  
 
Virkin kotiinsa hankkimien huonekalujen suunnittelijoina 
olivat mm. Aili Kalske, Lasse Ollinkari, Lilli Kolmijoki-
Halonen, Mirja Milén-Panula sekä Werner West. 
Valaisinsuunnittelijoista voidaan mainita Paavo Tynell 
sekä Tapio Wirkkala. Taidekeramiikka on vahvasti 
edustettuna: Rut Bryk, Toini Muona, Raija Tuumi. 
Tekstiilitaiteilijoista mm. Margaretha Ahlstedt-Willandtin 
ja Maija Kansasen töitä on esillä Virkin kodissa. 
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Omin käsin -lehden 1957 
numerossa 3 artikkelissa 
”Virkanainen sisustaa kodin” 
kerrotaan mm. kuinka 
”leimaa antavana piirteenä 
on värien, muotojen ja eri 
tyylisuuntien sulautuminen 
harmoniseksi 
kokonaisuudeksi. Vaikka 
sisustuksessa on suoriuduttu 
harvoilla huonekaluilla, ne 
palvelevat sitä tarkoituksen-
mukaisemmin kodin haltijaa. 
Ilmavuuden tuntua ei ole 
unohdettu, ei liioin kaihdettu 
asettamasta kaikkein 
uudenaikaisinta arvokkaan 
esineistön vierelle”. 
 
                          
 
                                                                      Omin käsin -lehti 1957, nro 3. 
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Esittely sopimuksesta ryhmille.  
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