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HENNA HELANDER
SAFAn puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

 PÄÄKIRJOITUS

”

V
iimeiset kaksi vuosikymmentä olen kuluttanut 
aikaani perehtymällä rakentamisen tekniikkaan, 
talouteen ja funktionaalisuuteen todellisen ark-

kitehtuurin alkaessa kadota numeroiden taakse. Puhtaan 
rationaalinen ajattelu on ottanut vallan. Inhimillisille tun-
teille, kulttuurille ja paikan läsnäololle on jäänyt yhä vähem-
män tilaa. Silti jossain syvällä kaipasin taas kosketusta kau-
neuteen, inhimillisyyteen ja arkkitehtuuriin. Niinpä olenkin 
etsinyt uutta ylevyyttä elämääni esimerkiksi runoudesta.

Olin nuorena opiskelijana töissä arkkitehti Kari Järvisellä. 
Hän oli maestro, joka opetti tilamitoitusten ja detaljiajatte-
lun lisäksi syvempää arkkitehtuurin ajattelua. Joskus neu-
votteluihin valmistautuessaan hän sanoi: ”Henna, arkkiteh-
tuuria pitää uskaltaa perustella arkkitehtuurilla. Meidän 
tehtävämme on puhua arkkitehtuurista, työmaallakin.”

Hän opetti pysähtymään kesken kiihkeimmän kilpailu-
kiireen, istumaan hetkeksi aloilleen ja puhumaan jostain 
aivan muusta. Pieniä läsnäolon hidastettuja hetkiä. Koska 
”ei asiat tekemällä lopu” ja ”kiire on mielentila”. Ehkä juuri 
siksi hän oli erittäin aikaansaava mutta rauhallinen toimis-
tonpitäjä.

En ole koskaan käynyt Japanissa, vaikka olen pienestä 
tytöstä lähtien sinne toivonut joskus pääseväni. Ala-astelai-
sena näin dokumentin Tokiosta, jonka katukuvassa suurella 
osalla japanilaisista naisista oli yhä perinteiset asut päällä. 
Ristiriita menneisyyden ja nykyisyyden välillä jäi kiehto-
maan, samoin kuin kulttuurin estetiikka.

Myöhemmin viehätyin erityisesti epätäydellisyyden 
ajattelusta: miten palatseja rakennettaessa on jätetty jokin 
kohta viimeistelemättä, miten ”ripaus keskeneräisyyttä  

viimeistelee aistikkaan kokonaisuuden” ja miten erilaista on 
suhtautuminen aikaan ja materiaaliin; kuten palatsien 
rakentaminen vanhojen menetelmien mukaan, yhä uudel-
leen. Enää en edes tiedä, haluanko todella kokea Japanin 
vai riittävätkö minulle kirjat, kuvat ja kukat, oma epätäydel-
linen Japanini.

Japanilaisessa taiteessa ja kauneudessa tunnetaan kol-
me kauneuden tasoa: viileä, lakastunut ja nahistunut.

Viileä kauneus on aloittelijan kauneutta, ylevyyttä, lois-
tokkuutta ja voimaa, sekä muodon hyvää hallintaa. Tätä 
voimme löytää parhaimmillaan uudesta arkkitehtuurista.

Lakastunut kauneus taas on kauneuden korkeampi 
taso, kuin ”varisevat lehdet syksyn tihkusateessa”. Luonnollis-
ta, karua kauneutta. Uudisrakennuksista tätä kauneutta ei 
löydy, sen saavuttaminen vaatii patinaa, ajanhistoriaa pin-
noilla!

Nahistunut kauneus on kauneuden ylin taso, kuin 
”lumen peittämän persimon-puun oksasta roikkumaan jää-
nyt edellisen kesän hedelmä, nyt pakkasen nahistama, tum-
ma ja ryppyinen”. Keskitalvella voimme miettiä tämän kau-
neuden tyyneyttä ja harmoniaa; miten voimme antaa 
nahistuneelle kauneudelle tilaa vanhoissa ympäristöissä.

Näillä mietteillä toivotan teille kaikille iloa arkkitehtuu-
rin epätäydellisyyden ja harmonian parissa!

”Opi vanhasta ja pidä mieli uudessa.” Vuosi 2021 SAFAssa 
on korjaamisen teemavuosi.

Lainaukset ovat Minna Eväsojan kirjasta Shoshin 

– aloittelijan mieli (Gummerus 2018).

Ylevyyttä etsimässä 

Japanilaisessa taiteessa ja 
kauneudessa tunnetaan 
kolme kauneuden tasoa: 
viileä, lakastunut ja 
nahistunut.
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▼

”

A
rkkitehti, professori emerita Kaisa Broner-Bauerin 
näkemyksiin ovat vaikuttaneet paitsi eri kulttuurien 
laaja tuntemus myös perehtyminen arkkitehtuuri-

ajatteluun, filosofiaan ja estetiikkaan. Kokemuksiaan Broner-
Bauer on hyödyntänyt rakennussuojelun ja restauroinnin ope-
tuksessaan sekä tutkimustyössään.

Perehdyit 1980-luvun alussa New Yorkin SoHon historial-
listen rakennusten suojeluun ja muutoksiin. Mitä siitä 
ajasta on jäänyt mieleen?
– Oli elämys asua New Yorkissa 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. 
Rakastuin kaupunkiin niin, että väitöskirjani aiheeksi vaihtui 
New Yorkin kaupunkisuojelu ja sen menetelmät. Esimerkiksi 
valitsin SoHon alueen (South of Houston Street), se oli tuolloin 
kiinnostavin paikka Manhattanilla.

Haastattelin alueen kaavamuutoksen käynnistäneitä suo-
jeluaktivisteja ja taiteilijoita, joita oli 1950-luvulta lähtien 
muuttanut alueen puolityhjiin valurautarakennuksiin, entis-
ten tehdasrakennusten lofteihin. Se oli SoHon kulta-aikaa, oli 
paljon kokeellista taidetoimintaa ja gallerioita, vaikka kaupal-
listuminen oli jo alkanut. Vähitellen hinnat kallistuivat ja taitei-
lijat muuttivat pois.

Tutkin kaupunkisuojelumenetelmien kehitystä Yhdysval-
loissa ja etenkin New Yorkissa. SoHon pienteollisuusalue oli jo 
saanut purkutuomion, kun taiteilijat ja suojeluaktivistit alkoi-
vat vaatia kaavamuutosta. Ratkaisuna oli uudenlainen mixed-
use-kaava, jossa eri toimintojen sallittiin sekoittuvan keske-
nään: se takasi taiteilijoille asumisoikeuden ja salli pienimuo-
toisen teollisuuden jatkumisen tietyin ehdoin.

SoHon tapahtumat liittyivät teollisen yhteiskunnan muu-
tokseen jälkiteolliseksi. Ajan henki näkyi suhtautumisessa 
ympäristöön ja arkkitehtuuriin.

Korjaaminen, arvot ja  
identiteetti

Olet ollut pioneeri rakennussuojelun ja kaupunkisuojelun 
käsitteistön luomisessa.
– Termeillä on eri merkitykset riippuen kontekstista. Anglosak-
sisella kielialueella architectural conservation tarkoittaa samaa 
kuin restaurointi Suomessa ja esimerkiksi Italiassa. Käsitteitä 
on käytettävä selkeästi ja yksiselitteisesti. Suomessa korjaus-
rakentaminen on kattotermi, johon restaurointi sisältyy.

Restaurointi ja siihen liittyvät ratkaisut perustuvat arvotta-
miseen. Kaikessa korjaamisessa arvot eivät valitettavasti aina 
ole lähtökohtana. Toisaalta restaurointi ei ole pelkkää entisöin-
tiä, vaan siihen voi kuulua saneerausta, rekonstruointia tai jopa 
uudisrakentamista, jos on kysymys laajemmasta kohteesta.

Viime vuosina on keskusteltu paljon modernin arkkiteh-
tuurin korjaamisen teknisistä ongelmista. Korjaamisen lä-
hestymistavan ja menetelmien pohtiminen on vähintään 
yhtä tärkeää.
– Korjausrakentamisesta on tullut merkittävä osa arkkitehtien 
työtä viimeisten 40–50 vuoden aikana. Suomen rakennuskan-
nasta yli 90 % on modernia, kun taas vanhempaa rakennus-
kantaa on hyvin vähän jäljellä. Tilanne on vaatinut rakennus-
suojelun problematiikan uudelleen arvioimista. Arkkitehdin 
rooli korjausrakentamisessa on joka tapauksessa erityinen.

Perinteisen rakennuksen korjaamisessa materiaaleja on 
vähän ja tekotavat ovat tuttuja. Modernin korjaamisessa taas 
on valtava määrä teollisesti tuotettuja materiaaleja ja raken-
teellisia ratkaisuja. Suunnittelun vaiheet ovat kuitenkin samat: 
dokumentointi, rakennushistorian tutkimus, arvottaminen ja 
sen myötä rakennuksen identiteetin ja integriteetin ymmärtä-
minen – ja vasta sitten itse korjaussuunnittelu.

Valitut menetelmät ja toteutustavat ovat tapauskohtaisia. 
Ehdottomia prinsiippejä ei voi asettaa. Ainoa ehdoton vaati-

Taitava arkkitehti kykenee 
säilyttämään rakennuksen 
arvot ja merkityssisällön.
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KUKA?

> Kaisa Broner-Bauer, arkkitehti, arkkitehtuurin 
professori emerita.

> Jatko-opinnot rakennussuojelusta ja restauroinnista, 
Columbia University, New York (1980), tohtorin 
tutkinto kaupunkitutkimuksen alalta, École des 
hautes études en sciences sociales, Pariisi (1982), 
tekniikan tohtori, Teknillinen korkeakoulu (1986).

> Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori 1986–
2010, arkkitehtuurin historian aineryhmä. Työsken-
nellyt myös Ranskassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja 
Saksassa.

> Julkaissut lukuisia julkaisuja ja artikkeleita arkkiteh-
tuurista, kaupunkitutkimuksesta, taiteesta, 
rakennussuojelusta ja korjaussuunnittelusta sekä 
japanilaisesta estetiikasta.

> Perehtynyt Raili ja Reima Pietilän työhön mm. 
teoksessaan Arkkitehtuurin visiot – Reima Pietilä ja 
muodon merkitykset (2019).

> Useita luottamustoimia 1980–2000-luvuilla, mm. 
Suomen Akatemian valtion teknistieteellisen 
toimikunnan jäsen, Valtion rakennustaidetoimikun-
nan jäsen, European Association for Architectural 
Educationin hallituksen jäsen, Suomen Estetiikan 
Seuran hallituksen jäsen, Docomomo Suomen 
hallituksen jäsen, Le Carré Bleun (Pariisi) toimitus-
neuvoston jäsen.

> Oma toimisto Kaisa Broner Arkkitehtuuristudio 
tekee arkkitehtuuri- ja rakennushistoriallista 
tutkimusta ja suunnittelua. Osa työstä suuntautuu 
hyväntekeväisyyteen, mm. Nepalissa maanjäristyk-
sessä 2015 tuhoutuneelle alueelle.

Korjaaminen vaikuttaa aina 
rakennuksen identiteettiin. 
Esimerkiksi jos käyttö-
tarkoitus muuttuu, 
identiteettikin muuttuu.

”

mus on, että kohteen arvoja ei saa tuhota.
Rakennettuun ympäristöön kohdistuvia interventioita voi-

daan tarkastella eri mittakaavoissa ja erilaisten lähestymis-
tapojen kautta: tyylihistoriallisen restauroinnin lisäksi kysee-
seen voi tulla kontrastinen, analoginen tai morfologinen 
lähes tymistapa riippuen kohteesta. Ei ole vain yhtä oikeaa 
lähestymistapaa.

Tyylihistoriallisesta restauroinnista hyvä esimerkki on Lasi-
palatsin korjaus (Pia Ilonen ja Minna Lukander), jossa raken-
nukseen palautettiin 1930-luvun henki ja identiteetti. Kontras-
tisessa lähestymistavassa uusi erottuu vanhasta, kuten Aarno 
Ruusuvuoren 50 vuotta sitten valmistuneessa Helsingin kau-
pungintalon korjauksessa.

Analogisessa lähestymisessä lisäykset sopeutuvat vanhaan 
kokonaisuuteen noudattaen luovasti alkuperäisiä suunnitte-
luperiaatteita, kuten Ruusuvuoren suunnitteleman kirjapaino-
talon muutoksessa museokäyttöön, WeeGee-taloksi (Airas 
Arkkitehdit). Morfologisesta lähestymistavasta esimerkkejä 
ovat Varsovan ja Bolognan sodassa tuhoutuneiden keskusta-
kortteleiden jälleenrakentaminen alkuperäistä rakennetta 
vastaavaksi.

Olet pohtinut rakennetun ympäristön identiteettiä ja 
kulttuurisia arvoja, kulttuuri-identiteettiä. Mikä on kor-
jaamisen ja käyttötarkoituksen muutoksen suhde iden-
titeettiin?
– Korjaaminen vaikuttaa aina rakennuksen identiteettiin. Esi-
merkiksi jos käyttötarkoitus muuttuu, identiteettikin muut-
tuu. Restauroinnissa pyrkimyksenä on säilyttää vanhasta niin 
paljon kuin mahdollista, eikä taloa pidä muuttaa sellaiseen 
käyttöön, jossa sen arvot tuhoutuvat. Siksi muutokset on teh-
tävä harkiten.

Taitava arkkitehti kykenee säilyttämään rakennuksen arvot 
ja merkityssisällön. Se edellyttää vankkaa arkkitehtuurin his-
torian tuntemusta ja kykyä tehdä tutkimusta. Ihanne olisi, että 
suunnittelusta vastaava arkkitehti itse tekisi rakennushistoria-

Kaisa Broner-Bauer Helsingissä tammikuun lumilla.
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selvityksen arvottamisineen. WeeGeen projektissa lähtökoh-
tana oli Ruusuvuoren suunnitteluperiaatteiden ja intentioi-
den tuntemus. Myös rakennuksen kulttuurisymbolinen funk-
tio säilyi muutoksessa.

Identiteetti liittyy siis kulttuuriseen merkityssisältöön.
– Kulttuurin laaja-alainen tuntemus on lähtökohta arvojen ja 
merkitysten tunnistamiselle. Samoin kuin ihmisen identiteetti 
muuttuu ajan myötä, myös rakennuksen identiteetti muuttuu 
arvojen muuttuessa. Koska kulttuurinen merkityssisältö on as-
sosiatiivinen, ihmiset itse päättävät, mikä on arvokasta ja säily-
tettävää. Rakennuksen identiteetistä keskusteltaessa on hyvin 
tärkeää, että tunnetaan kohteen arkkitehtuurihistoriallinen ja 
kulttuurinen konteksti.

Jos alkuperäistä käyttöä ei enää ole, täytyy rakennukselle 
löytää uusi käyttö. Ratkaisut eivät saisi tapahtua bisnesajatte-
lun ehdoilla. Vaikka yhteiskuntaa hallitsevat materiaaliset 
arvot, kulttuuri on kuitenkin arvokkaampaa. Rakentamisessa 
taloudelliset arvot on pakko huomioida, mutta polkematta 
alas kulttuurisia arvoja.

Mitä autenttisuus ja totuudenmukaisuus tarkoittavat 
muutosprosessien näkökulmasta?
– Kysymys on filosofinen. Rakennettu ympäristö on väistämät-
tä muuttuva, orgaaninen ja elävä kokonaisuus, jota ei voi pa-
kottaa tiettyyn muotoon.

Autenttisuuden käsite kytkeytyy etymologisesti alkuperäi-
syyteen ja siten myös aikaan. Eurooppalaisessa restaurointifilo-
sofiassa autenttisuus liittyy alkuperäiseen materiaan, koska 
täällä vallitsee lineaarinen aikakäsitys. Japanissa vallitsee sykli-
nen aikakäsitys – kaikki muuttuu ja häviää vääjäämättä, ja 
samalla tapahtuu uudistumista: materia ei ole itseisarvo, vaan 
arvo on kulttuurisessa arvossa, käsityössä, tekotavoissa.

Japanissa iso osa rakennuskannasta on maanjäristysten ja 
tulipalojen seurauksena rekonstruktioita. Vaikka temppelit ja 
pyhäköt rakennetaan entisenlaisiksi, kyseessä ei ole varsinai-
sesti rituaali. Rakennukset halutaan säilyttää alkuperäisen kal-
taisina, koska ne ovat kulttuurisesti arvokkaita. Suojelun koh-
teita voivat olla perinteisten taitojen osaajat ja tekeminen 
itsessään. Autenttisuus liittyy perinteeseen, ei yksin materiaan.

Kulttuuriperinteeseen nivoutuvan totuuden ymmärtämi-
nen on perustana myös uuden luomiselle. Minulle arkkiteh-
tuurin totuus liittyy kulttuuriarkkityyppeihin, jotka siirtyvät 
kollektiivisessa muistissa sukupolvelta toiselle. Ne eivät ole 
sidoksissa aikaan, vaikka arkkitehtuurissa ne voivat saada eri-
laisen, kullekin aikakaudelle ominaisen asun.

Mitä kulttuuristen arvojen sivuuttaminen tarkoittaa käy-
tännössä?
– Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston rakennukset Torin-
rannan historiallisessa korttelissa myytiin pelifirmalle ja ope-
tus siirrettiin Linnanmaan kampukselle. Rakennusperintö uh-
rattiin taloudellisten tekijöiden ehdoilla. Nyt yliopisto on kuu-
lemma hamuamassa takaisin kaupungin keskustan tuntu-
maan.

Kulttuuristen arvojen muutos näkyy myös arkkitehtien 
koulutuksessa. Perinteisesti koulutuksen perustana on ollut 
arkkitehtuurin historia – ymmärrys siitä, mitä arkkitehtuuri on 
ja mitä rakennettu ympäristö erilaisine kerrostumineen mer-
kitsee. Nyt arkkitehtuurin historian opetusta on vähennetty 
ymmärtämättä, että korjausrakentamisen tekninen opetus ei 
korvaa arkkitehtuurin historian syvällistä tuntemusta. Teknii-
kat muuttuvat, mutta arkkitehtuurin ydin ei.

Mitä sitten on hyvä arkkitehtuuri?
– Vaikka Vitruviuksen periaatteet ovat olleet voimassa tähän 
päivään asti, kukin aikakausi muodostaa oman näkemyksensä 
arkkitehtuurista. Myös modernismin murros muutti arkkiteh-
tonisen ajattelun luonnetta 1900-luvun alussa.

Hyvä arkkitehtuuri ilmentää arkkitehtuurin paikallisia ja 
universaaleja arvoja. Universaalit arvot ovat riippumattomia 
ajasta, tyylistä, jopa perinteestä. Hyvä arkkitehtuuri ilmentää 
siis totuutta, mihin vain harva yltää. Esimerkkejä on kuitenkin 
maailman mittakaavassa paljon, ja niihin johdattaa arkkiteh-
tuurin historia.

Käytännössä rakentaminen perustuu yhteisiin päätöksiin 
ja ratkaisuihin. Silti arkkitehdin vastuulla on ymmärrys kult-
tuurin ja perinteen merkityksestä suunnittelukohteessa. Toi-
saalta hyvää arkkitehtuuria voidaan tehdä eri tavoin, kunhan 
toimitaan kulttuurin ehdoilla.

Miia Perkkiö

Ehdottomia prinsiippejä 
ei voi asettaa. Ainoa 
ehdoton vaatimus on, 
että kohteen arvoja ei saa 
tuhota.

”
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ASUMINEN

V
ielä emme tiedä, kuinka pitkä koronan aiheutta-
masta talouden sukelluksesta tulee. Oppia voimme 
hakea vaikkapa 1990-luvun syvästä ja pitkästä pudo-

tuksesta, vuoden 2002 lyhyestä IT-lamasta ja vuonna 2008 
käynnistyneestä finanssitaantumasta.

90-luvun laman jäljiltä Helsingin omistusasuntojen tuotan-
to putosi useiksi vuosiksi 20 prosenttiin kokonaistuotannosta. 
Tuolloin rakennettiin erityisesti Vuosaarta ja Herttoniemen-

rantaa. Näistä alueista tuli vuokra-asuntovaltaisia, sillä vuokra-
talojen rakentamispäätöksiä ei lamakaan hidastanut ja niihin 
riittää aina asukkaita.

Erityisesti Vuosaaren hallintamuotojakaumaa on yritetty 
myöhemmin monipuolistaa rakentamalla pääosin vapaa-
rahoitteiseen tuotantoon kohdennettu Aurinkorannan alue ja 
upea Uutelan kanava-alue.

Taloudessa tunnetaan teoria riskien hajauttamisesta. Myös 
asumisen suhteen on parempi varautua tulevaisuuteen huo-
lehtimalla riittävästä asukaskannan hajautuksesta. Jos alueen 
asukaskanta on yksipuolinen, alueen resilienssi erilaisissa 
yhteiskunnan murroksissa voi olla joko hyvin vahva tai hyvin 
heikko – tai kaikkea siltä väliltä.

Asumisen tukimuotojen viidakossa
Erilaisissa taloudellisissa tutkimuksissa on yritetty löytää tilas-
tollista todistusaineistoa sekoittamispolitiikan onnistumises-
ta. Essi Eerolan ja Tuukka Saarimaan kirjoitus asuinalueiden 
segregaatiosta ja naapurustovaikutuksista Kansantalouden 

Ylös korona- 
shokista  
yhteisvoimin
Omistusasuntohankkeiden edellytyksenä on ku-

luttajien luottamus omaan talouteensa ja uskallus 

tehdä investointeja. Julkisten toimijoiden tehtävä-

nä on epävarmoinakin aikoina tehdä viisaita, pit-

käjänteisiä sijoituksia yhteiseen ympäristöömme.

Asuntorakentamisen osuus on Helsingissä 50–70 % rakentami-
sen volyymistä. Rakentamisen kerrosalat ovat olleet kasvussa 
koko 2010-luvun. Vuoden 2010 piikkiä selittää finanssilaman 
elvytystoimien kasautuma. Lähde: Helsingin kaupunginkanslia.
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aika kauskirjassa (2/2019) tutkii vaihtoehtoisia yhteiskunnalli-
sia tukimekanismeja.

Seiniin betonoitu tukimuoto on ollut luonteeltaan melko 
pysyvä. Hyvin pitkään rakentamista lainoitettiin ylisukupolvi-
silla laina-ajoilla. Ensimmäiset pitkät korkotukilainat myönnet-
tiin 45 vuodeksi, ja samaan rakennukseen myönnetyt perus-
korjauslainat usein jatkoivat rakennuskannan käyttörajoitus-
aikoja. Nyt kun aravarajoituksista on arvion mukaan vapautu-
nut lähes viidennes Aran kaikista noin 400 000 vuokra-asun-
nosta, voidaan todeta, että betonoitukaan hallintamuotoi-
suus ei ole ikuista. Myös omistusasunnot voivat muuntua vuo-
sikymmenien saatossa vähitellen vuokra-asunnoiksi.

Seiniin kiinnitetyn tukimuodon pysyvyys on sekä hyvä että 
huono asia. Asukkaan kannalta on hyvä, jos asumismuotonsa 
säilyvyyteen voi luottaa. Omistustuotannon yhtenä hyvänä 
puolena voidaan pitää asukkaansa vuokra-asujaan nähden 
suurempia vaikutusmahdollisuuksia lähiympäristöönsä. Suo-
raan vuokra-asukkaalle kohdennettu tuki voisi pienentää omis-
tus- ja vuokra-asumisen välistä sosiaalista eroa – tuensaaja voisi 
itse valita, missä asuu ja mille alueelle hänen tukensa tuo vau-
rautta. Yksittäisille talouksille kohdennettu tuki seuraa tuen tar-
vitsijaa, ja mikäli tuen kohdentamisen kriteerit ovat kunnossa ja 
oikeudenmukaiset, tuki kohdistuu niille, jotka sitä tarvitsevat.

Viimeaikaiset kokemukset yritysten saamista koronatuista 
nostavat kuitenkin esiin suoran tuen ongelmia. Nopeasti toi-

▼

Helsingissä vuokra-asuntojen osuus oli 1990-laman vuosina 
noin 80 % koko asuntotuotannosta. Vuosien 2002–2003 IT-lama 
näkyy tilastoissa vapaarahoitteisen tuotannon laskuna, kuten 
myös vuoden 2008 finanssilama. Lähde: Helsingin kaupungin-
kanslia.

mittaessa kriteeristöjen laatiminen voi olla vajavaista ja koh-
dentuminen sattumanvaraista. Hyvinäkin aikoina tukia saavat 
vain ne, jotka hoksaavat niitä hakea. Miten käy nopeissa muu-
toksissa yhteiskunnan heikompien, jotka eivät normioloissa-
kaan selviä nykyisissä tukiviidakoissa?

Onkin syytä ottaa käyttöön vanhat hyviksi havaitut mene-
telmät, joilla pidetään asuinalueiden rakentaminen käynnis-
sä. Samaan aikaan on syytä edelleen kehittää asumisen tuki-
muotoja.

Elvytystä rakentamalla
Kiinteistö- ja rakennusklusteri on Suomen suurin työllistäjä. 
Joka viides Suomen työllisistä työskentelee rakentamisen ja 
rakennetun ympäristön ylläpidon parissa. Rakennusteollisuu-
dessa työskentelee neljännesmiljoona henkilöä. Koko kiinteis-
töala ja siihen liittyvät palvelut työllistävät yhteensä yli miljoo-
na henkilöä.

Rakennusala reagoi yleensä ensimmäisten joukossa talou-
den heilahteluihin, mutta koronakriisi poikkeaa totutusta. 
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Rakennusala on voinut jatkaa toimintaansa koronasta huoli-
matta. Suunnittelun digitalisaatio on jo pitkällä, ja etätyökäy-
tännöt ovat parhaimmillaan vain tehostaneet toimintaa. 
Rakennustyömaat on voitu pitää käynnissä lähes normaalisti.

Rakentamisessa ei ole syytä jarruttaa investointeja. Kau-
punki saa investointirahaa yrityksiäkin huokeammin, ja niille-
kin on tarjolla rahaa ennätyshalpaan hintaan. Huolellista har-
kintaa kannattaa kuitenkin käyttää. Palvelurakennuskantaa 
on syytä paitsi uusia myös uudistaa korjausrakentamisen kei-
noin. Pienet päiväkodit tuskin kiinnostavat kansainvälistä 
sijoittajaa, sen sijaan koulurakennuksissa voi olla mahdolli-
suuksia pienimuotoiseen allianssitoimintaan tai public–priva-
te partnership -toimintamuotoihin.

Kaikki rahoitusmallit käyttöön
Helsingissä rakennuslupia myönnettiin vuonna 2019 ennä-
tysmäärä. Käynnissä olleen rakennustuotannon kiinteähintai-
nen arvo onkin historiallisen korkealla. Erityisen korkealla Hel-
singissä on asuntotuotannon volyymi. Kuluttajien luottamus 
oman talouden kehitykseen on ratkaisevan tärkeää. Muualla 
maassa alkoi jo vuonna 2019 näkyä merkkejä asuntotuotan-
non hiipumisesta ja markkinoiden kyllästymisestä.

Jotta alueista muodostuisi taantumankin hetkellä hallinta-
jakaumaltaan monipuolisia, tarvitaan rahoitusinstrumentteja, 
joilla varmistetaan rakenteilla olevien alueiden häiriötön 
rakentuminen. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkitunnelmissa 
ympäristöministeriö lanseerasi elvytysluonteisen korkotuki-
lainan, jolla saattoi rakentaa vuokra-asuntoja, joiden käyttö-
rajoitukset kestivät vain 10 vuotta. Tämä oli loistava rahoituk-
sellinen oivallus, jolla alueen hallintamuotojakaumaa voidaan 
muuttaa kiinteistönomistajan niin halutessa.

Rahoitusinstrumentit tulee virittää kulloisenkin tilanteen 
mukaan. Kaupungin näkökulmasta rakentamisen on syytä 
edetä ehjinä alueina, jotta palvelut voidaan tuottaa järkevästi 
tiivistyville tai laajentuville alueille. Rakentamisen hajautumi-
seen meillä ei enää ole ilmastonäkökulmastakaan varaa.

Ifa Kytösaho

E
hdotus arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi eli 
apoliksi luovutettiin tammikuussa tiede- ja kult-
tuuriministeri Annika Saarikolle ja ympäristö- ja 

ilmastoministeri Krista Mikkoselle. Ehdotus antaa suunta-
viivoja suomalaisen arkkitehtuurin ja rakentamisen kent-
tään vaikuttaville toimijoille. Ohjelmaehdotuksen tavoite-
tila on asetettu vuoteen 2035. Ohjelmalla halutaan muun 
muassa lisätä rakennusten joustavaa käyttöä, luoda kri-
teerit asuntorakentamisen laadulle sekä vahvistaa Suo-
men vetovoimaa arkkitehtuurimatkailumaana.

Ohjelmaehdotuksen viisi pääteemaa ovat ilmaston-
muutos, yhdenvertaisuus, talous, merkitys ja koulutus. 
Globaalien kysymysten ohella työryhmä paneutui Suo-
melle ominaisiin tekijöihin, kuten väestön ikääntymiseen, 
aluekehitykseen ja kulttuuriperintöön.

”Tavoitteena on vahvistaa rakennettuun ympäristöön 
vaikuttavien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Sitä tar-
vitaan luomaan Suomeen rakennuskulttuuria, joka vah-
vistaa taloutta kestävästi, tarjoaa ratkaisuja kansainvälisiin 
kysymyksiin ja antaa mahdollisuuksia jokaiselle ihmiselle 
elää hyvässä ja miellyttävässä ympäristössä”, ministeri Saa-
rikko kuvasi ehdotuksen sisältöä.

Luovuttaessaan ehdotuksen ministereille työryhmän 
puheenjohtaja, ylijohtaja Riitta Kaivosoja esitti, että 
rakennetun ympäristön osalta keskeistä tulee olla arkki-
tehtoninen kestävyys. Tähän viittaa myös työryhmän 
raportin nimi, Kohti kestävää arkkitehtuuria. Ohjelma-
ehdotuksessa käsitellään arkkitehtuuria kestävän kehityk-
sen edistäjänä osana ekologista, sosiaalista, taloudellista 
ja kulttuurista kestävyyttä.

Arkkitehtuurin 
on reagoitava 
yhteiskunnan 
muutoksiin

Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi oh-

jelmaksi on valmistunut. Sen ytimessä on kes-

tävän kehityksen edistäminen.

” Rakennusala reagoi yleensä 
ensimmäisten joukossa 
talouden heilahteluihin, 
mutta koronakriisi 
poikkeaa totutusta.
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Kestävä suunnittelu ja rakentaminen tulee nostaa koulu-
tuksen läpäiseväksi periaatteeksi. Arkkitehtuuri- ja muotoilu-
kasvatuksen roolia tulee vahvistaa kehittämällä eri koulutus-
asteiden opetushenkilöstön pedagogista osaamista arkkiteh-
tuuri- ja muotoilukasvatuksessa sekä suuntaamalla valtion 
rahoittaman opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön 
täydennyskoulutuksen rahoitusta arkkitehtuuri- ja muotoilu-
kasvatuksen hankkeisiin.

Tilaisuutta seurannut SAFAn puheenjohtaja Henna Helan-
der ilmaisi kiitoksensa ministereille ja työryhmälle sekä iloitsi 
siitä, että arkkitehtuurista on muodostumassa kestävän kehi-
tyksen symboli. Hän toivoi, että uuden ohjelman laatiminen 
synnyttäisi paljon keskustelua arkkitehtuurista.

Seuraavaksi ohjelmaehdotus lähetetään lausuntokierrok-
selle, jonka pohjalta lopullinen ohjelma viimeistellään.

Anni Varis

Edellinen ohjelma 20 vuoden takaa
Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma val-
mistui yli 20 vuotta sitten vuonna 1998. Ohjelma julkaistiin vii-
dellä eri kielellä, ja se toimi esikuvana monelle muulle Euroo-
pan maalle. Ministeri Saarikko totesi tilaisuudessa, että vertaa-
malla pelkästään ohjelmien otsikoita näkee selvästi, kuinka 
ajat ovat muuttuneet. Ohjelmien pääkohdat kertovat arvois-
tamme sekä tavoistamme hahmottaa rakennettua ympäristöä 
tiettynä ajankohtana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö 
asettivat toukokuussa 2019 työryhmän laatimaan Suomelle 
uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Työryhmä tarkasteli, 
miten suomalainen arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö vas-
taavat suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Työryhmän 
puheenjohtaja Kaivosoja kuvaili työryhmän tehtävää laajaksi, 
sillä huomioon tuli ottaa edellisen ohjelman jälkeen tapahtu-
nut kehitys, tulevaisuuteen vaikuttavat muutosvoimat ja mah-
dollisuudet arkkitehtuurin keinoin ratkoa yhteiskunnallisia 
haasteita.

”Työryhmä on ansiokkaasti tunnistanut, miten hyvän 
suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen avulla voidaan 
edistää monien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista”, 
ministeri Mikkonen kiitteli. ”Ehdotukseen sisältyy useita 
lupaavia toimenpiteitä rakennetun ympäristön ilmastotoi-
mien tehostamiseksi, kuten kaavoituksen päästövaikutusten 
arvioinnin kehittäminen sekä kiertotalouskorttelin konsepti.”

Kestävä kehitys näkyviin 
Työryhmä ehdottaa perustettavaksi palkintoa arkkitehtuu-
riltaan korkeatasoiselle ja kestävälle rakentamiselle. Mukana 
on myös toimia, joilla voidaan vahvistaa suomalaisen arkki-
tehtuurin vientiä maailmalle ja Suomen vetovoimaa arkkiteh-
tuurimatkailun kohteena. Tulevalla arkkitehtuuri- ja design-
museolla olisi keskeinen rooli arkkitehtuurin näyttely- ja  
tapahtumakulttuurin vahvistamisessa.

Työryhmä on ansiokkaasti 
tunnistanut, miten hyvän 
suunnittelun, kaavoituksen 
ja rakentamisen avulla 
voidaan edistää monien 
yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemista.
– Krista Mikkonen

”
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Juurisen ideat kumpuavat 
omasta elämästä. ”

Keltaisen arkiston vedokset on tehty painolaatoilla, jotka ovat kaapissa, Arkistossa (alhaalla).
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Cells-sarjan ”tapetti” ja esineitä, joiden kuviointi on jalostettu 
Excel-taulukoista.

Jussi Juurinen työhuoneellaan.
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”

S
yksyn Puhutaan puusta -sarjan huipensivat kuvataitei-
lijat. Camilla Vuorenmaa, joka hakkaa, talttaa, kaiver-
taa ja maalaa ronskein värein esittävää taidetta. Jussi 

Juurinen, joka yhdistää 1400-luvun painotekniikkaa, tieto-
koneteknologiaa ja CNC-jyrsintää, tuloksena ilmavan viileää 
abstraktia taidetta.

Kun katselee Juurisen Keltaista arkistoa, joka oli vuonna 
2020 näytteillä Järvenpään taidemuseossa, ensiksi näkee kel-
taisia vedoksia valkealla paperilla. Sitten huomaa eräänlaisen 
arkistokaapin, Arkiston, jossa ovat seinällä loistavien vedosten 
painamiseen käytetyt 51 puupiirroslaattaa, vähän kuin ennen 
äänilevyt hyllyllä.

Kokonaisuuteen kuuluvassa kolmannessa teoksessa Tule-
van arkisto koodattu algoritmi arpoo sattumanvaraisesti kuva-
variaatioita arkistokaapissa olevien painolaattojen kuvioista. 
Yhdistelmä vaihtuu 64 sekunnin välein. Katsoja näkee hetkel-
lisiä digitaalisia teoksia. Kaikkien yhdistelmien katsominen 
kestäisi ihmisen näkökulmasta äärettömiin, 8  000 vuotta. 
Pyra midien aika alkoi reilut 4 500 vuotta sitten.

Juurisen ideat kumpuavat omasta elämästä. Arkistokaappi 
voisi olla Juurisen omien painolaattojen varasto. Cells-sarja on 
työelämän iänikuisten Excel-laskentataulukkojen metamor-
foosi. Oppilaitosta varten laadittujen lukujärjestysten värikoo-
ditetut taulukot ovat loikanneet ruudulta fyysiseen maail-
maan ja muuttuneet loputtomiin versioitaviksi objekteiksi: 
käsin vedostetuiksi tapeteiksi, kolmiulotteisiksi koivuvaneri-
esineiksi, jotka lähentelevät kuvanveistoa tai omalaatuista 
messuhuonekalua.

Lopputulos on kaukana puusta, mutta ilman puuta ei ole 
prosessia. Juurinen aloittaa kaivertamalla vanerilevyjä puu-
piirrostaltoilla. Niin kuin arkkitehti skissailee ideoitaan kynällä 
paperille. ”Tunnen sen kaiverretun uran käsissäni.” Käsin työs-
täminen stimuloi aivoja. Se on myös meditatiivista, koska se 
on hidasta. Sitä paitsi puu – siis vaneri – voi panna hanttiin ja 

Puu pakottaa vuoro-
vaikutukseen ja virheisiin. 
Lopputuloksessa näkyy 
kahden tekijän jälki: puun 
ja taiteilijan.

Hakata, 
maalata, 
kaivertaa

Miten puu vaikuttaa taiteilijaan ja taiteeseen, 

miten vapauttaa ja rajoittaa ilmaisua?

▼

määrätä toisin kuin tekijä tahtoo. Puu pakottaa vuorovaiku-
tukseen ja virheisiin. Lopputuloksessa näkyy kahden tekijän 
jälki: puun ja taiteilijan.

K
un ei ole kuvanveistäjän taustaa, on helpompaa 
ennakkoluulottomasti ihan vain ”kaivertaa ja veis-
tää”, tuumii Camilla Vuorenmaa. Hän on taidemaala-

ri, joka halusi yhdistää piirtämisen ja reliefimäisen kolmiulot-
teisuuden. Ihan ensin piti selvittää, mistä löytyisi sopivia talt-
toja ja miten niitä käytetään. ”Se tuntui heti omalta!”
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Kuvataiteilija Camilla Vuorenmaa.
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Puunveistopitäjä Jurvassa sai nähdä, miten vaivattomasti 
taitajat työskentelivät, ”kuin ottaisi voita leivän päälle”. Löytyi 
oma tapa tehdä: ei veistosta, ei kuvaa, vaan jotain siltä väliltä. 
Kuvatulvan aikakaudella Vuorenmaakin on mennyt ikään 
kuin painokuvan alkulähteelle: hän kaivertaa, piirtää, maalaa. 
Ja hakkaa. Teoksissa näkyvät Vuorenmaan kaiverrustekniikal-
laan tulkitsemat ryhmät, kuten kalastajat, sirkustaiteilijat, kir-
jailijat ja vampyyrit. Töissä myös juostaan ja painitaan.

Alkavatko oksankohdat raivostuttaa taltalla työstäessä? 
”Juu, puun kanssa aina painii! Sitä ei voi hallita ihan loppuun 
asti, vaan se ohjaa piirustusjälkeä, ja se on kiinnostavaa. Se on 
dialogia.” Puu elää omaa elämäänsä, ja teokseen voi tulla sel-
laista, mitä taiteilija ei ole siihen suunnitellut. Se voi vaikka 
tummua tai kellastua.

Vuorenmaan teoksia tekee heti mieli hipelöidä. ”Kaikki 
haluavat koskea puuteosta. Puussa on oma taika ja tuoksu, ja 
ihmisillä on suuri tarve koskettaa ja haistaa puuta.” Vuoren-
maan vaarilla on metsässä puu, huolipuu, jota vaari käy halaa-
massa. 

”Tuntuu, että puu materiaalina vetää puoleensa erityisen 
herkkiä taiteilijoita, jotka haluavat tuoda esiin tunteiden ker-
rostumia.” Aimo Katajamäen Batman itkee, Emma Hellen 
Suohomon poika, Kirsi Tapperin Koirat tuonpuoleisessa ja Mia 
Hamarin yhtä aikaa madonnamainen ja epäsikiömäinen 
Imettäjä. Vuorenmaan Lampaiden äiti. Ne koskettavat, herät-
tävät ristiriitaisia mielleyhtymiä, esimerkiksi kirkkotaiteeseen 
ja pyhyyteen, paljastavat inhimillisen haavoittuvuuden.

Puuko tällaiseen houkuttaa? Puu, joka sekin on ollut elävä, 
nähnyt paljon, jopa kärsinyt? Ehkä. Keskusteluklubin muut 
puutaiteilijat sanovat, että on tärkeää tietää, missä puu on 
kasvanut. ”Puu on eräänlainen ajan tallenne, joka tuo pakosti 
merkityksiä teokseen.” Ja se, kuka puuta tulkitsee. Perinteises-
ti puu on miesten materiaali, mutta naiset tekevät koko ajan 
enemmän veistoksia, myös puusta.

Vielä yksi puoli puusta: se on Suomessa halpaa, mikä on 
oleellista: että on varaa työstää ja kokeilla. ”Aina on jossain 
joku puulevy, jota voi työstää.” 

Voisiko se olla vaikka CLT-talon seinässä, kuin puun iholla?

Netta Böök

Puhutaan puusta -klubien 
Zoom-kokouksiin ennakko- 

ilmoittaudutaan sivulla www.mfa.fi. 
Sivustolla julkaistaan alustuksista videot.

Syvät aallot, 2015–2016, maalaus ja puukaiverrus, 134 x 112 cm 
(ylhäällä) ja Lampaiden äiti, 2015, maalaus ja puukaiverrus, 
200 x 180 cm (alhaalla).
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ARKKITEHTUURIMUSEO
FINLANDS ARKITEKTURMUSEUM 
MUSEUM OF FINNISH ARCHITECTURE

ti–su 11–18 ke 11–20
Kasarmikatu 24 Helsinki
puh. 045 7731 0474 
 

sisäänpääsy 10/5/0 € 
yhteislippu Designmuseon 
kanssa 15 €/Museokortti

mfa.fi  
Instagram
Facebook
Twitter

STUDIO

Sami Funke: Beethovenin hevonen
26.2.–30.5.2021

Suomi modernisoitui 1900-luvulla nopeasti. 
Modernisoitumisen myötä osa rakennetusta 
ympäristöstä on jäänyt oman onnensa nojaan. 
Kuitenkin jokaisella rakennuksella on oma, usein 
unohdettu tarinansa. Valokuvaaja Sami Funke 
suuntaa kameransa kohteisiin, jotka ovat liian 
tuttuja tullakseen huomatuiksi. Dokumentaarisuus 
on tärkeä osa kuvien taiteellista ilmaisua.

”En halua itse arvottaa rakennuksia – 
mielestäni ne kaikki ovat tärkeitä.”

– Sami Funke –

NÄYTTELYT
 
Suomen arkkitehtuuria – Katsaus 2020 
Iso näyttelysali 4.9.2020–28.02.2021 
Another Generosity 
Pieni näyttelysali 4.9.2020–28.02.2021 
The Eye and the Icon 
Studio 22.12.2020–21.02.2021
 
AVATAAN 17.3.2021 
Skaalassa – pienoismallien maailma
Iso näyttelysali 
Alvar Aalto -mitali 2021
Pieni näyttelysali

Muutokset mahdollisia. Tarkasta ajankohtainen 
näyttelykalenteri ja aukioloajat: mfa.fi

TAPAHTUMAT
 
Keskiviikko 10.2. kello 13:15–15
Architecture Speaks / Marc Goodwin 
 
Keskiviikko 17.2. kello 18–20
Talk / Carlos Mínguez Carrasco and Eero Lundén: 
On Another Generosity
 
Tiistai 16.2. kello 17–18:30
Puhutaan puusta / Antti Ruuska: 
Puun rooli tulevaisuuden rakentamisessa 
 
Tapahtumat järjestetään Zoom-webinaareina 
ja niihin on ennakkoilmoittautuminen. 
Lue lisää: mfa.fi/tapahtumat
 

Sami Funke: Beethovenin hevonen (Markko), 2018 
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K
irjoittaja, arkkitehtuurin ja muotoilun historioitsija 
Pekka Korvenmaa tuntee Lars Sonckin (1870–1956) 
elämäntyön hyvin. Hän on aiemmin julkaissut väi-

töskirjan (1991) Sonckin 1900-luvun alun arkkitehtuurista. Kor-
venmaa oli myös tekemässä Arkkitehtuurimuseon Sonckin 
urasta toteuttamaa näyttelyluetteloa (1981), joka on pysynyt 
vuosikymmenet tärkeänä lähteenä aiheeseen.

Uusi kirja ei sisällä ennennäkemätöntä aineistoa tai tutki-
mukseen perustuvia uusia tulkintoja. Asiantunteva teksti 
rakentaa kuitenkin varsin onnistuneen kuvan tärkeän arkki-
tehdin toiminnasta. Voi vain iloita, että pienkustantaja AtlasArt 
on toteuttanut tällaisen teoksen.

Avoin, spontaani, työteliäs
Kirjan aloittaa laaja Elämä, työ -luku. Korvenmaa käy läpi arkki-
tehdin uran eri vaiheet ja kuvaa myös Sonckin persoonallisuutta.

Ahvenanmaalainen papin poika tuli Helsinkiin opiskele-
maan arkkitehtuuria vuonna 1890. Neljän vuoden kuluttua ura 
urkeni, kun 24-vuotias Sonck voitti Turun Mikaelinkirkosta 
käydyn kilpailun.

Nuori Sonck oli kiinnostunut keskiajasta, mikä yhdistyi ajan 
hengessä kansallisen kulttuurin korostamiseen. Suomalaista 
erityislaatua etsittiin eri taiteenaloilla. Arkkitehtuurissa kan-
sainvälinen art nouveau – saksalaisittain Jugendstil – ja paikal-
linen rakennusperintö innoittivat nuoria arkkitehteja. Sonck 
kuului näihin uudistajiin. Hänestä tuli nopeasti Gesellius–
Lindgren–Saarinen-kolmikon ohella maan johtava arkkitehti.

Työteliäs Sonck oli hyvin sosiaalinen ja spontaani, ja hänel-
lä oli erinomainen huumorintaju. Seuraelämä olikin vilkasta 
Tukholmaa myöten, missä arkkitehti kävi usein. Ystäväpiiriin 
kuului muun muassa Tukholman kaupungintalon suunnittelija 
Ragnar Östberg.

Sonck tunnettiin seuramiehenä, poikamiehenä ja naisten-
miehenä. Hän ei avioitunut, sillä hän katsoi olevansa kykene-
mätön pysymään uskollisena vain yhdelle naiselle.

Intensiivinen alkuvaihe
Nuori Sonck loi lyhyessä ajassa lukuisia merkittäviä rakennuk-
sia. Arkkitehdin työ alkoi kirkoista, mutta niiden rinnalle tuli-
vat pian toimisto- ja liikerakennukset. Uran alun luova hyöky-
aalto ulottui myös kaupunkisuunnitteluun. Korvenmaa käsit-
telee nämä alueet erillisissä luvuissa.

Alkuvaiheessa Sonckin näkemys muuntui elinvoimaisesti. 
Punatiilisessä Turun Mikaelinkirkossa (1905) päätornin epä-
symmetrinen sijoitus merkitsi jäähyväisiä uusgotiikalle. Tam-
pereen tuomiokirkossa (1907) villi epäsymmetria tuli hallitse-
vaksi, julkisivumateriaalina Sonck käytti luonnonkiveä, ja syn-
tyi kansallinen merkkiteos. Kallion kirkossa (1912) jykevä luon-
nonkivilinja jatkui, mutta aksiaalisuus teki paluun ja pyörökaa-
ret vahvistivat tasapainon tuntua.

Vaikka näkemys muuttui, 
Sonckin ote säilyi 
omaleimaisen jykevänä.
”

Seuraelämää,  
liikemiehiä,  
merkkiteoksia
Uusi kirja tuo värikkäästi esiin arkkitehti Lars 

Sonckin elämäntyön. Hienot värikuvat piirustuk-

sista, monipuolinen kuva-aineisto ja rennosti ete-

nevä teksti houkuttelevat tutustumaan teokseen.

Sonck (kolmas oikealta) pohjoismaisilla arkkitehtipäivillä  
Norjassa vuonna 1912.
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Nopea kehityskulku pittoreskista vaihtelusta suoraviivai-
suuteen, epäsymmetriasta aksiaalisuuteen näkyi myös muissa 
töissä. Helsingin Puhelinyhdistyksen talon (1905) luonnonkivi-
julkisivujen alkuvoimaisuus ja Eiran sairaalan (1905, 1910) eloisa 
pienimuotoisuus vaihtuivat Hypoteekkiyhdistyksen talon 
(1909) ja Pörssitalon (1911) juhlavaan aksiaalisuuteen. Vaikka 
näkemys muuttui, Sonckin ote säilyi omaleimaisen jykevänä.

Kun Kallion kirkko valmistui vuonna 1912, Sonck oli 42-vuo-
tias. Taidehistoriallisesti merkittävimmät työt oli tehty, mitä 
arkkitehti itse ei tietenkään voinut tietää.

Yksityisten tilausten arkkitehti
Tärkeät ensimmäiset kirkot Sonck sai suunniteltavakseen kil-
pailuvoittojen kautta. Liiketalot olivat yksityisiä tilauksia. Kor-
venmaa pitää Sonckin yhtenä ominaispiirteenä sitä, että hän 
loi nopeasti suhteita yksityisiin tilaajiin ja sai tilauksia.

Töitä riittikin hyvin, ja monet hankkeet rakennettiin Helsin-
gin keskustaan. Sonck oli sijoittajana mukana suuressa, itse 
suunnittelemassaan kerrostalohankkeessa Tehtaankatu 11–13. 
Talon valmistumisvuonna 1929 kansainvälinen talouslama 
yllätti, suuri hanke ajautui konkurssiin, ja Sonck menetti lähes 
koko omaisuutensa. Suunnittelutyö jatkui kuitenkin aktiivise-
na sota-aikaan saakka. Yksi viimeisistä töistä oli pieni hirsihuvi-
la säveltäjä Uuno Klamille (1945).

Sonckilta tilattiin yli 40 yksityistalon tai huvilan suunnitel-
mat, mikä selviää kirjan selkeästä työluettelosta. Korvenmaa 
esittelee kuitenkin vain Kultarannan (1916) ja muutaman muun 
yksityistalon. Yhtenäinen katsaus olisi puoltanut paikkaansa. 
Sibeliuksen Ainola (1904) ja moni muu yksityistalo on sijoitettu 

A R K K I T E H T I

LARS 
SONCK

P e k k a  K o r v e n m a a
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Pekka Korvenm

aa

kirjan päättävään lukuun Puu-
arkkitehtuuri. Luku jää irralli-
seksi, ja ratkaisu vaikuttaa omi-
tuiselta.

Pitkä päätösosa
Suomen itsenäistyttyä Sonck 
ei siirtynyt trendikkäästi poh-
joismaiseen klassismiin. Kor-
venmaan mukaan Sonck alkoi 
jäädä sivuun, paitsioon arkkitehtuurin uudistumisesta. Ikä-
toveri Eliel Saarinen muunsi vielä uransa lopussa ilmaisunsa 
modernismiksi, mutta Sonckille funktionalismi jäi vieraaksi. 
Sonck ikään kuin ”teki Leiviskät” ja pysyi omalla jykevällä lin-
jallaan, joka tosin leimattiin vanhoilliseksi.

Myöhäisvaiheen työt, vaikkapa Arena-talo (1923, 1927) 
Ympyrätalon vieressä Hakaniemessä ja Jätkäsaaren kaksi sata-
mavarastoa (1923, 1928), ovat pätevää kaupunkiarkkitehtuuria 
myös nykyään huolimatta ympäröivän kaupunkitilan suurista 
muutoksista. Mikael Agricolan kirkko (1935) muodostaa edel-
leen kaupunkikuvallisesti merkittävän kohokohdan, ja sen 
umpinaisia tiilivolyymejä kelpaa ihailla myös vuonna 2021.

Talot eivät olleet valmistuessaan uudistavia eivätkä ajan-
mukaisia. Mitä ne sitten ovat? Ehkäpä ”arkkitehtuuriarkkiteh-
tuuria”, joka pärjää omillaan olematta muuta kuin vaikuttavaa 
arkkitehtuuria.

Jorma Mukala

Pekka Korvenmaa: Lars Sonck. Arkkitehti. AtlasArt 2020. 200 sivua.

Eiran sairaala, Helsinki (1905, 1910). Arena-talo, Helsinki (1923, 1927).
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N
oin 90 vuotta sitten, 29.7.–13.8.1933, iso joukko ajan 
johtavia arkkitehteja lähti laivamatkalle Ateenaan 
tarkoituksenaan keskustella kaupunkisuunnittelus-

ta. Alun perin CIAMin (Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne) IV kokous oli tarkoitus järjestää Moskovassa, mutta 
aivan viime hetkellä ilmeni, ettei tuolloin vasta 15-vuotias edis-
tyksellinen neuvostovaltio halunnutkaan radikaaleja suunnit-
telijoita maaperälleen. Jotain oli keksittävä, koska valmistelut 
olivat jo pitkällä.

CIAMin isä Le Corbusier ja sihteeri Sigfried Giedion saivat 
idean laivaretkestä Marseillesta Ateenaan. He onnistuivat 
pikaisissa järjestelyissä Kreikan-kollegoiden, kuten Dimitris 
Pikionisin, avustuksella. S/S Patris II oli varattavissa Christian 
Zervosin (Cahiers d’Artin päätoimittaja) otettua yhteyttä 
kreikkalaiseen varustamoon. Mukaan kutsuttiin melkoinen 
joukko suunnittelijoita, taiteilijoita ja toimittajia, myös 
suomalainen 35-vuotias Alvar Aalto.

Moholy’s Edit -kirja kertoo kokouksen sivupolusta, kongres-
sin yhteydessä järjestetystä Kreikan-saaristoristeilystä, johon 
otti osaa 32 osallistujaa muiden jäädessä ihailemaan kreikka-
laista arkkitehtuuria mantereelle. Teos pohjautuu keskeisesti 
kahteen dokumenttiin, jotka matkalle elokuvaamaan kutsuttu 
unkarilaissyntyinen László Moholy-Nagy tuotti reissun aika-
na: Architects’ Congress -elokuvaan sekä pitkään kirjeeseen, 
jonka Moholy kirjoitti vaimolleen Sibylille Patris II:n saapuessa 
takaisin Marseillen satamaan. Elokuvassa saaristomatkasta 
kuvataan noin neljän minuutin jakso, ja viisisivuisessa kirjeessä 
Moholy kertoo pitkästi juuri tuosta muutaman päivän ekskur-
sio-osuudesta.

Aikana ennen massaturismia
Saaristoristeily tehtiin Patrista merkittävästi pienemmällä Afros-
laivalla, oikeastaan melko huonosti merikelpoisella veneellä. 
Makuutilojakin oli ainoastaan muutamalle osallistujalle. Suu-
rin osa nukkui siis kannella. Kolmantena matkapäivänään ret-
kikunta joutui myrskyyn ja Afros oli vaarassa joutua merihätään. 
Oli ilmeisesti hyvinkin mahdollista, että mikäli kapteeni ei oli-

Laivalla Ateenaan ja sivu-
poluille
Kirja kurkistaa vuoden 1933 kesään Kreikan saa-

ristossa László Moholy-Nagyn ja arkkitehtiaika-

laisten silmin.

Still-kuvia László Moholy-Nagyn elokuvasta Architects’ Congress.
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”
si vienyt venettä hätäisesti Íoksen satamaan, olisimme voineet 
menettää koko matkaseurueen Poseidonille. Moholy kertoo kir-
jeessään olleensa ainoa, joka ei kärsinyt meripahoinvoinnista.

Retki alkoi Pireuksesta Aeginaan, missä tutustuttiin muu-
lien kyydissä Afaian joonialaiseen temppeliin, sieltä yöksi 
Párokselle. Seuraava päivä vei Santorínille, missä Moholy kuva-
si innokkaasti kuutiomaisia asuinrakennuksia. Santorínilta 
matkan piti jatkua Mýkonokselle ja Delokselle, mutta myrsky 
esti matkan, joka jouduttiin päättämään Poseidonin temppe-
lin juureen Sounionin satamaan mantereelle.

Kirja on oivallisesti taitettu, rytmisesti miellyttävä lukea, pai-
koin jopa hieman jännittävä kertomus muutamasta päivästä 
maailmassa, jonka myöhempi massaturismi on muuttanut 
täysin. Laivalla tilojen ahtaus ja huono sää synnyttivät ristirii-
toja muun muassa Corbusierin ja Zervosin välillä. Kirja 
esittelee myös erittäin kiinnostavasti Corbusierin ilmeisesti 
juuri saaristoristeilyllä syntyneen suunnitelmaluonnoksen 
kreikkalaiselle miljonääri Sotiris Papastratosille. Suunnitelma 
ei toteutunut, mutta toteutuessaan konseptista olisi tullut 
modernismille uraauurtava, eräänlainen esimiesiläinen lasi-
laatikko.

Moholyn elokuvan kuvausta tarkastellaan ajan hengessä: 
kokeellinen elokuva oli vasta tuloillaan, diagonaaliset ja 
ylhäältä tehdyt otokset uutta aaltoa. Elokuvaa katsellessa 
nykyaikaiseen huoliteltuun ja huolellisesti leikattuun eloku-
van kuvaukseen ja kuvan rytmitykseen tottunutta häiritsevät 
”kesken jäävät” liian lyhyet otokset, heikko ja usein epätarkka 
kuvan laatu ja valotuksen alkeellisuus. Kaikesta huolimatta 
suosittelen elokuvan katsomista, sillä se antaa hauskan kuvan 
tuon ajan vakavasta arkkitehtuurimatkailusta.

Entä se neljännen CIAMin kongressin ainoa suomalainen? 
Alvar Aalto saapui Ateenaan myöhässä Varsovan, Budapestin 
ja Thessaloníkin kautta vasta viimeiseksi kongressipäiväksi ja 
ehti mukaan laivan paluumatkalle Marseilleen. Hän vilahtaa 
myös elokuvassa. Moholy mainitsee Aallon kirjeessäänkin,  
jossa hän kertoo vaimolleen, että perille saavuttuaan hän,  
Giedionin pariskunta ja Aalto viipyivät raskaan laivamatkan 
päätteeksi muutaman päivän Marseillessa. Tämän varsinaiselta 
retkeltä ”sivupolulle” siirtymisen Aaltokin uskaltautuu  
kertomaan kirjeessään Ainolle.

Esa Laaksonen

Mikäli kapteeni ei olisi vienyt venettä 
hätäisesti Íoksen satamaan, olisimme voineet 
menettää koko matkaseurueen Poseidonille.

Chris Blencowe & Judith Levine: Moholy’s 

Edit. The Avant-Garde at Sea, August 1933. 

Lars Müller Publishers 2019. 198 sivua.

Architects’ Congress on katsottavissa ilmaiseksi 

osoitteessa www.vimeo.com/larsmuellerpublishers/

ciam1933. Saaristomatkan osuus alkaa kohdasta 21.14.

Keskustelua Afros-laivan kannella.
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A
merikkalaisen Jeanne Gangin (s. 1964) vuonna 1997 
perustama ja johtama Studio Gang haluaa arkkiteh-
tuurillaan edistää sekä ihmisyhteisöjen että luonnon 

hyvinvointia. Uusi monografia kertoo Studio Gangin kahdesta 
ensimmäisestä vuosikymmenestä.

Jeanne Gang suoritti opintonsa Harvardissa ja hankki 
ammatillista kokemusta Rotterdamissa Rem Koolhaasin 
OMA-toimistossa. Euroopassa Gang pääsi tutustumaan 
modernistisen arkkitehtuurin alkuperäisiin ideoihin ja moder-
nismin poliittisiin ja sosiaalisiin päämääriin. Gangin ajattelu ja 
arkkitehtuuri on kiinnostavalla tavalla yhdistelmä eurooppa-
laisuutta ja amerikkalaisuutta. Chicago päätukikohtanaan 
Gang on laajentanut toimistonsa New Yorkiin, San Francis-
coon ja Pariisiin.

Mohsen Mostafavi avaa teoksen alussa tiivistetysti Gangin 
arkkitehtuurin juuria osana Chicagon koulukunnan vahvaa 
perinnettä yhdistettynä Euroopan-kokemuksiin. Ann Luin 
haastattelussa Gang ei kiellä henkisiä yhteyksiään Mies van 
der Rohen Chicagoon tuomiin Bauhausin oppeihin, mutta 
näkee studionsa lähteneen etsimään uusia teitä ja ratkaisuja 
rakennetun ympäristön suhteesta ekologiaan ja luontoon.

Varsinaisen arkkitehtisuunnittelun rinnalla studiolla on 
ollut koko ajan työn alla monenlaisia muita aktiviteetteja. Osa 
niistä on studion itse kehittämiä, ilman toimeksiantoa. Mono-
grafian esipuheessa Gang painottaa näiden usein yhteisölli-
syyttä, ekologisuutta ja vapaita taiteita yhdistävien monitie-
teisten hankkeiden roolia. Asiakkaista riippumattomissa 
hankkeissa voidaan kehitellä ja tutkia eri rakennusmateriaa-
lien mahdollisuuksia, muodonantoa ja keinoja edistää yhdys-
kuntien kaikinpuolista kestävyyttä ja sitä kautta ihmisten pär-
jäämistä. Mitä muutakaan arkkitehtuuri ja arkkitehdin työ voi-
si pohjimmiltaan olla kuin pyrkimystä luoda ”toimivaa idealis-
mia”, joka pystyy konkretisoimaan unelmia, kysyy Gang.

Materian ja maiseman mahdollisuuksia
Teoksessa esitellään studion 25 keskeistä projektia, jotka on 
ryhmitelty kuuteen teemaan. Yhteyttä maahan ja maaperään, 
terrestriaalisuutta, on kehitetty rappeutumaan päässeen  

Toimivaa idealismia
Studio Gangin tähänastista tuotantoa esittelevä 

teos poikkeaa virkistävällä tavalla tavanomaisis-

ta yhden arkkitehdin töihin keskittyvistä, usein 

kiiltokuvamaisista julkaisuista.
Jeanne Gang.
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Solstice on the Park Chicagossa.
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Vuonna 2019 Time nimesi 
Jeanne Gangin ainoana 
arkkitehtina sadan 
tärkeimmän vaikuttajan 
joukkoon.

”

Chicagon Lincoln Parkin muodonmuutoksessa kaupunkilais-
ten ja villieläinten yhteiseksi urbaaniksi kohtaamispaikaksi. 
Myös Arkansasin Little Rockin taide- ja tapahtumakeskuk-
sen uudistus- ja laajennushanke, jonka olisi määrä valmistua 
vuonna 2022, perustuu huolelliseen ympäröivän maiseman ja 
luonnon analysointiin.

Kohti puiden latvuksia ja tähtiä kurottaudutaan Illinoisin 
Glencoeen vuonna 2016 valmistuneessa Writers Theatre -teat-
terirakennuksessa ja Illinoisin Rockfordiin vuonna 2003 val-
mistuneessa Bengt Sjostrom Starlight Theatre -ulkoilmateat-
terissa, jossa arkkitehtuuria dominoi sateelta suojaava, origa-
mista muotoa hakeva ja kauniilla säällä avattava voimakaspiir-
teinen puupintainen katto.

Materian mahdollisuuksia on tutkittu erinäisissä taide-
installaatioissa, kuten Washington, D.C:n kansallisessa raken-
nusmuseossa puolen vuoden ajan vuosina 2003–2004 esillä 
olleessa marmoriverhossa. Lasimateriaaliin usein väärin yhdis-
tettyä transparenttisuutta on kehitelty Chicagoon vuonna 
2018 valmistuneessa 12-kerroksisessa asuintornissa. Solstice 
on the Park -asuintornin arkkitehtuuri perustuu valokulmilla 
analysoituihin mahdollisuuksiin hyödyntää aurinkoenergiaa 
ilman auringonpaisteen tuottamaa haitallista lämpökuormaa.

Hybridiratkaisut ovat tyypillistä Studio Gangia. Juuri 
mi tään ei oteta itsestäänselvyytenä. Eri materiaaleille, luon-
nonkivelle, betonille, puulle, tiilelle, lasille ja teräkselle hae-
taan niille ominaiset käyttökohteet. Monissa studion suunnit-
telemissa rakennuksissa esiintyy erilaisia luonnon ja viher-
rakenteen innovatiivisesti käsiteltyjä elementtejä.

Arkkitehtuuri on yhteisön palvelua
Jeanne Gang korostaa maapallon orgaanisuutta. Muun muas-
sa kiven hän näkee kaiken inhimillisen elämän peruselement-
tinä. Rautaa sisältävien meteoriittien törmäilyt maapalloon 
ovat itse asiassa koko sivilisaation perusta, hän perustelee Ann 
Luin haastattelussa. Venetsian arkkitehtuuribiennaaliin 2018 
Gang toteutti Stone Stories -installaation, joka kertoi Memphi-
sin Mississippi-joen varren unohduksiin jääneestä puuvillan 
lastauspaikasta ja siitä, kuinka asukkaat olivat yksissä tuumin 

ryhtyneet muokkaamaan paikasta uutta ja tasaveroista kau-
punkilaisten julkista tilaa.

Jeanne Gang on muutamassa vuodessa noussut kotimaas-
saan julkisuuden hahmoksi. Architectural Review on valinnut 
hänet vuoden arkkitehdiksi. Vuonna 2019 Time nimesi Gangin 
ainoana arkkitehtina sadan tärkeimmän vaikuttajan jouk-
koon. Gangin ansioiksi mainittiin erityisesti hänen eettinen ja 
sosiaalinen lähestymistapansa.

Gangille arkkitehtuuri on yhteisön palvelua, jossa arkkiteh-
din roolina on mahdollistaa ihanteiden fyysinen toteutus. Hän 
hoitaa työelämän professuuria alma mater -opinahjossaan 
Harvardissa keskittyen resilienssiin ja kierrätykseen. Gang on 
julkaissut kolme kirjaa ja kirjoittanut esseitä lukuisiin aika-
kausjulkaisuihin.

Huolimatta hälyttävästi etenevästä ilmastonmuutoksesta 
Jeanne Gang valaa uskoa planeetan tulevaisuuteen. Koko ark-
kitehtikunnan panosta tarvittaisiin edistämään ympäristöllistä 
ja ihmisten tasa-arvoa.

Lauri Jääskeläinen

Emilia Terragni (toim.): Studio Gang. Architecture. 

Phaidon Press Limited 2020. 272 sivua.

Bengt Sjostrom Starlight Theatre Rockfordissa, Illinoisissa 
(ylhäällä) ja Arcus Center Kalamazoossa, Michiganissa.
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P
ariisissa asuvat ja vaikuttavat Ila Bêka ja Louise 
Lemoine ovat viime vuosina saaneet kansainvälistä 
näkyvyyttä lukuisilla arkkitehtuurifilmeillään. Niihin 

kuuluvat muun muassa Koolhaas Houselife, hauska tutustu-
minen Rem Koolhaasin suunnittelemaan yksityistaloon, Bil-
baon Guggenheim-museon katveessa filmattu Gehry’s Verti-
go, useita dokumentteja Japanista sekä BIGin suunnitteleman 
kööpenhaminalaistalon värikästä arkielämää kuvaava The Infi-
nite Happiness.

Japanilainen arkkitehti Ryūe Nishizawa on sanonut duon 
tyylistä seuraavaa: ”Bêka & Lemoinen tapa tarkastella arkki-
tehtuuria on hieman samanlainen kuin kissalla, joka kuljeske-
lee erilaisissa rakennuksissa ja tassuttelee pitkin kaupunkia.” 
Menetelmä on tuottanut festivaalikutsuja ja vierailuprofes-
suureja sekä sen, että parivaljakon filmit kuuluvat New Yorkin 
modernin taiteen museon MoMAn kokoelmiin.

Viimeisin suuri ponnistus tältä kissamaisesti kameroittensa 
kanssa liikkuvalta aisaparilta on yhteensä noin kymmenen 
tunnin mittainen ja kymmeneen suurkaupunkiin vievä Homo 
Urbanus -dokumenttikokonaisuus. Ennen pandemiaa kuvattu 
sarja tutustuttaa meidät kaupunki-ihmisen alalajeihin: niitä 
ovat Bogotanus, Dohanus, Kyotoitus, Neapolitanus, Petrobur-
gumus, Rabatius, Seoulianus, Shanghaianus, Tokyoitus ja 
Venetianus.

Dokumenttisarja on tehty omalla tavallaan, ilman perin-
teistä käsikirjoitusta. Lähestymistapa on assosiatiivinen. 
Kuvaus ryhmä on mennyt rajalliseksi ajaksi kuhunkin kaupun-
kiin täsmälleen senhetkisissä olosuhteissa ja tallentanut julki-
sen tilan – katujen ja aukioiden, puistojen ja kanaalinvarsien 
– elämää juuri sellaisena kuin se on sattunut olemaan. Yhtenä 
välineenä tuntemattomia ja yllättyneitäkin ihmisiä kuvattaes-

sa on tekijöiden mukaan ollut ystävällinen hymy ja avoin kom-
munikaatio – joilla muutenkin pärjää suurkaupungeissa ja elä-
mässä yleensä.

Tulvivilla kaduilla ja toreilla
Venetsian kuvaukset osuivat tulvaveden eli aqua altan ajan-
kohtaan. Katsojalle saattaa olla hieman uuvuttavaa seurata 
muovisuojuksineen korokkeilla seikkailevia turisteja, mutta 
dokumentti näyttää myös urheita elinkeinonharjoittajia ja sin-
nikkäästi oranssin turistijuomansa kanssa baarin reunustoilla 
hengailevia matkalaisia upouusissa kalastussaappaissaan – 
reippaasti yli polviin asti ulottuvassa vedessä.

Tekijät ovat päässeet havainnoimaan kaupunkien eroja. 
Shanghaissa arkitoimet, kuten suihkussa käyminen, käsien 
pesu tai hampaiden harjaaminen, tapahtuvat luontevasti 
katutilassa, kun taas Napolissa ryövätään yhteistä tai julkista 
tilaa eri tavoin omaan mutta jopa performatiiviseen käyttöön. 
Japanilaiseen suurkaupunkikulttuurin kuuluu se, että katu on 
kaikkien yhteistä oleskelutilaa: sitä siivotaan yhdessä ja yhtä 
tarkkaan kuin omaa olohuonetta.

Bogotá on niin vaarallinen kaupunki, että lapset pidetään 
näkymättömissä tai muurin ja porttien suojassa. Sielläkin 
kuvausryhmä osui paikalle kaatosateiden aikaan ja havainnoi 
kansalaisten nokkelia tapoja selviytyä tulvivilla kaduilla ja 
toreilla.

Homo  
urbanus  
kaikkine  
alalajeineen
Arkkitehtuurielokuvataiteen uudistajien doku-

menttisarjassa tassutellaan kymmenen suur-

kaupungin uumeniin.
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Pilkiltä ostosparatiisiin
Pietarin osuus alkaa Nevan jään pilkkimiehillä, mutta laa-
jenee sitten talvisille käytettyjen tavaroiden toreille ja en-
nen kaikkea lasten pariin. Talvella koko kaupunki muut-
tuu jättiläismäiseksi leikkipuistoksi, jossa jään ja lumen 
suomista riemuista voi nauttia niin pahvilaatikon palasilla 
kuin kalliilla erikoispulkilla, kaikki yhtä iloisina. Venäläis-
naiset eivät laisinkaan häpeä tallustella Nevski prospektia 
tai laitakatuja muhkeissa turkeissaan – maassa ja kovia ko-
keneessa kaupungissa on ehditty palella aivan riittämiin.

Eksoottisimpiin Homo Urbanus -kokoelman kaupun-
keihin kuuluu käsittämättömän rikkaan Qatarin pääkau-
punki Doha, joka teko-Venetsioineen on kuin nykyarkki-
tehtuuria vastaan kapinoivan matkustelevan väen rouvien 
ylellinen ostosparatiisi. Suurin osa kaupunkiympäristössä 
ja pääkaupungin liepeillä liikkuvista ihmisistä on tässä 
elokuvassa kuitenkin miehiä, joiden yksi harrastus on 
kokoontua upeine citymaastureineen ajelemaan kilpaa 
hiekkadyyneillä.

Dohassa nähdään myös muualta tulleita, melko 
an keassa asemassa olevia rakennustyöläisiä toteuttamas-
sa kimaltavia unelmia ja fantasiamaailmoja. Rakastavai-
nen pari voi heidän olemassaolonsa sivuuttaen lipua gon-
dolilla sinistä kanaalia pitkin suoraan ostosparatiisin 
uumeniin. Gondolieerin kepakko onkin vain tynkä eli silk-
kaa rekvisiittaa.

Jotakin muuta kuin turistifilmejä
Suorituksena kymmenen elokuvan katsominen on vaa-
tiva mutta myös mahdottoman antoisa. Se opettaa tark-
kasilmäiselle kaupungeista jotakin ja varoittaa jostakin 
muusta. Tekijät siteeraavatkin eräässä luennossaan kau-
punkiteoreetikko Jane Jacobsia seuraavasti: ”Cities have 
the capacity of providing something for everybody, only 
because, and only when, they are created for everybody.”

Homo Urbanus -sarjaa katsellessa jää miettimään, 
mitenkähän tekijät olisivat lähestyneet ja taltioineet 
tämän päivän Helsinkiä. Nimittäin mitään matkailun edis-
tämis- ja turistifilmejä nämä kymmenen eivät ole. Juuri 
siksi ne ovat tavanomaisia kaupunkidokumentteja hie-
man enemmän.

Homo Urbanus -kaupunkimatka olisi mahtava saada 
esitykseen Suomessa. Nonstop-urakka pienine taukoi-
neen vaatii aikaa melkein kellon ympäri – ja kenties myös 
jonkin verran katuruokaa.

Tarja Nurmi

Lisätietoa: bekalemoine.com

Yhtenä välineenä 
tuntemattomia ja 
yllättyneitäkin ihmisiä 
kuvattaessa on tekijöiden 
mukaan ollut ystävällinen 
hymy.

”
Still-kuva Seoulianus-jaksosta.

Still-kuvat jaksoista Tokyoitus (yllä) ja Bogotanus (alla).
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T
ällä kertaa videoyhteyksin toteutettu vierailu antoi 
jotakin, mikä olisi jäänyt kokematta pandemiaa edel-
tävänä aikana. Rick Joy kuljetti katsojat läpi Sonoran 

aavikolla, Tucsonissa, Arizonassa sijaitsevan studiokampuk-
sensa ja nosti samalla esiin Studio Rick Joy -toimistonsa ark-
kitehtuurin olennaisimpia rakennusaineksia.

Aurinko piirtää taivasta tavoittelevan mesquite-puun var-
jon Rick Joyn ateljeen ulkoseinään. Kerroksittain pakattu ras-
kas ja rosoinen maaseinä nousee suoraan kohti pilviä. Seinä 
saa sävynsä maisemasta, ympäristön geologisesta rakentees-
ta ja alueen kulttuuriperinnöstä. Astumme sisään jykevistä 

Valo, materiaali ja tarinat
Marraskuun harmaudessa arkkitehti Rick Joy tar-

josi tilaisuuden kurkistaa Yhdysvaltain läntiseen 

valoon Arkkitehtuurimuseon ja Aalto-yliopiston 

Architecture Speaks! -luentosarjassa.

puisista pariovista. Ovet kätkevät rakenteeseensa postilaati-
kon. Kahvan kevyt ote muodostaa kontrastin ympäröivän 
maan painolle. Sisällä aukeaa yllättävä kanjonin kaltainen esi-
piha. Aurinko leikkaa jyrkän varjon rammed earth -seinään, 
joka rajaa tilaa pohjoisessa. Eteläpuolelle asettuu kuulaan lasi-
seinän erottama sisätila. Pihalla vesi solisee vasten teräksisen 
altaan pintaa.

Sisällä työtilassa aurinko hallitsee. Puolenpäivän aikaan 
valo hiipii pitkin taustaseinää sytyttäen eloon maaseinän 
jokaisen uurteen ja kolhun. Rick Joy rakentaa arkkitehtuurinsa 
auringon kierron ympärille. Suunnitteluprosessin keskiössä 
on rakennuspaikan huolellinen havainnointi, erityisesti ilman-
suuntien, auringon liikkeen ja näkymien suhteen. Studio 
kääntyy sisäänpäin ja luo olosuhteet keskittyneelle työlle.

Suurin vaikuttaja on ympäristö itse
Joyn ateljee sijoittuu osaksi kampusta, jonka kaikki rakennuk-
set kasvava toimisto on hiljalleen ottanut käyttöönsä aiem-

400 Rubio Avenue, sisäpihalta, ulkoa ja sisältä, Tucson, Arizona.
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Asiakkaat ovat joskus 
todenneet Joyn rakennus-
ten tuovan heidät lähem-
mäs luontoa, avaavan heille 
paikan kokemuksen.

milta omistajilta. Suunnittelijan perusperiaatteita kuvastaa 
Joyn ensimmäisiin töihin kuuluva, yhdistetyistä asuin- ja työ-
studioista koostuva Convent Avenue Studios. Rakennukset on 
sovitettu huolella ympäristön vanhojen, valkoiseksi rapattu-
jen savitiilisten asuintalojen keskelle. Uudet rakennukset erot-
tuvat muotokieleltään vanhoista mutta samaan aikaan asettu-
vat osaksi maarakentamisen jatkumoa.

Kun Joy saapui itärannikon Mainesta Tucsonin aavikkomai-
semiin opiskelemaan arkkitehtuuria, hän innostui alueella 
perinteisesti käytetystä tierra compactada -tekniikasta (ram-
med earth). Nuori arkkitehti halusi tutkia materiaalin ominai-
suuksia ensimmäisissä töissään ja jättää sen elävän pinnan 
paljaaksi katseille, toisin kuin paikallisilla oli tapana. Syntyi 
rappaamattomien raskaiden maaseinien rajaama tilakokonai-
suus, joka loi uutta arkkitehtuuria samalla keskustellen edeltä-
jiensä kanssa.

Joyn arkkitehtuurissa kaikuvat Luis Barragánin taivaalle 
avautuvat sisäpihat, raskaat kiinteät seinät ja niihin leikatut 
aukot sekä koskettava värinkäyttö. Hän nostaa vaikutteisiinsa 
myös Amerikan lännen maisemataiteilijat, kuten valon ja tilan 
vuorovaikutusta tutkivan James Turrellin, sekä Walter De 
Marian ja minimalisti Donald Juddin, joiden teosten emotio-
naalisuus ja kokemuksellisuus koskettavat häntä.

Suurin vaikuttajista on kuitenkin ympäristö itse. Asiakkaat 
ovat joskus todenneet Joyn rakennusten tuovan heidät 
lähemmäs luontoa, avaavan heille paikan kokemuksen. Arkki-
tehti itse puhuu anteliaisuudesta suhteessa tilakokemukseen 
ja pyrkimyksestään auttaa ihmisiä asuttamaan paikkaa. Hän 
nostaa olennaisimmaksi ominaisuudeksi arkkitehtuurin ja tai-
teen taustalla huolellisen ympäristön havainnoinnin.

Rehellisesti luonnonvoimien äärellä
Kulkiessaan maailmassa Rick Joy tallentaa hetkiä kuviin: asfal-
tin raoista nousevat kukat, halkeileva katukiveys, jäiseen tuu-
lilasiin piirtyvät kuviot. Jokainen hetki voi olla täynnä ihmeitä, 
jos hidastaa tahtia ja avautuu näkemään. Joy korostaa havain-
noinnin olevan itselleen tie sen ymmärtämiseen, kuinka maa-
ilma toimii. Kuinka painovoima vaikuttaa meihin ja meitä ym-
päröiviin esineisiin. Kuinka aurinko määrittää maisemaamme 
ja elämänrytmiämme. Rakennuksissaan hän pyrkii rehellisyy-
teen luonnonvoimien äärellä. Painavat rammed earth -raken-
teet ottavat voimat vastaan eri tavoin kuin kevyen puurangan 
varassa tilaa luovat rakennukset.

Arkkitehtuuriinsa Joy rakentaa vihjeitä pysähtymiseen ja 
ympäristön kokemiseen. Kulkiessamme hänen kampuksel-
laan, jonka tilarakenne perustuu vuorottelevien yksityisten ja 
puolijulkisten sisäpihojen sarjaan, Joy jää istumaan suurten 
pensaiden varjoon. Hän kertoo, kuinka juuri tässä, Arizonan 

sokeriruokojen kaartuvien varsien alla, hänellä oli tapana istua 
iltaisin ja sokeria putoili kasveista hänen käsivarsilleen.

Tarinallisuus ja kokemuksellisuus ovat vahvasti läsnä Joyn 
arkkitehtuurissa. Hän kertoo suunnittelevansa usein narratii-
vin muodossa. Portti aukeaa ja kuulemme narahduksen. Hiek-
ka ratisee askeleen alla. Istumme tuoliin avaamaan saapunut-
ta postia ja kuulemme, kuinka vesi soljuu hiljaa. Tilaa rajaavien 
seinien maantuoksu ympäröi meidät. Aistit ohjaavat koke-
mustamme tilasta, auttavat meitä pysähtymään tilan asutta-
misen äärelle.

Maiju Suomi 

”

Convent Avenue Studios Tucsonissa.
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A
rkkitehtuuritutkimuksen päivistä (ATUT) on muo-
dostunut kansainvälinen konferenssi, jonka osallis-
tujista suuri osa tulee ulkomailta. Oulun yliopiston 

arkkitehtuurin yksikkö vastasi 12. Arkkitehtuuritutkimuksen 
päivien järjestämisestä yhteistyössä Nordisk Arkitekturforsk-
ning / The Nordic Association of Architectural Research (NAF/
NAAR) -yhdistyksen kanssa.

Järjestäjät olivat epätietoisia siitä, minkä maiden rajat olisi-
vat loppusyksyllä 2020 avoinna ja olisiko kokoontuminen yli-
päänsä mahdollista. Tilanne herätti pohtimaan laajemminkin, 
mitkä ovat NAF/NAAR-symposiumin ja Arkkitehtuuritutki-
muksen päivien kohderyhmät ja perimmäiset tarkoitukset. 
Mikä on pysyvää ydintä, ja mikä on toteutettavissa toisin?

Yhteinen virtuaalinen matka
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön tehtävänä oli vir-
tuaalisen konferenssin toteuttaminen – peruuttaminen ei oli-
si tullut kuuloonkaan IT-osaamisestaan tunnetussa yliopis-
tossa. Symposiumin tuli myös mahdollistaa vertaisarvioitu 
julkaiseminen Julkaisufoorumilla luokitelluissa julkaisuissa 
NAAR Proceedings Series ja Journal of Architectural Research in 
Finland. Kaksi Zoom-kanavaa täydennettynä Slack-alustalla 
tarjosi arkkitehtuuritutkijoiden vuorovaikutukselle monipuo-
liset puitteet.

”Pohjoisessa erämaassa sinun on parasta olla ystävällinen 
kohtaamallesi ihmiselle, henkesi voi olla siitä kiinni.” Näin vie-
raanvaraisuuden alkujuuria on toisinaan taustoitettu Oulussa. 
Arkkitehtuuritutkimuksen päivillä näitä korpihistoriaan palau-
tuvia ajatuksia tulkittiin uusin tavoin covid-19-pandemian tuo-
tua vaaran lähellemme.

Virtuaalisessa konferenssissa oli paljon tilaa luoville ratkai-
suille ja hyvälle suunnittelulle. Vieraat saivat syödäkseen ja vir-
kistäytyivät pohjoisen luonnossa ja hyvässä saunassa. Yhtei-
nen, lämmin ja välitön kokemus toteutui reaaliaikaisesti kym-
menessä maassa. Virtuaalisessa konferenssissa saavutettava 
maailmanyhteys nostettiin muutosajurin asemaan.

Pohjoisuuden ulottuvuuksia
Northernness-teemainen symposiumi esitteli tutkimusta, joka 
käsittelee muuttuvaa pohjoisen rakennettua ympäristöä eri 
näkökulmista. Pohjoisuus on keskeinen teema myös Oulun 
yliopistossa tehtävälle tutkimukselle – iskulauseena ”Science 
with Arctic Attitude”.

Oulun yliopisto kehittää Arctic Interactions (ArcI) -profiloi-
tumisaluettaan arktisen tutkimuksen keskuksena, jota on 
äskettäin vahvistettu uudella arkkitehtuurin yksikköön rekry-
toidulla tutkimusryhmällä. Ryhmää johtaa associate professor 

Virtuaalinen matka  
pohjoisuuteen
Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2020 johdatteli 

tarkastelemaan muuttuvaa pohjoista rakennettua 

ympäristöä ja sen suunnittelua.

Symposiumin arktista kuvastoa.
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(tenure track) Anu Soikkeli opetusalanaan arkkitehtuurin his-
toria, korjaussuunnittelu ja -rakentaminen.

Symposiumin tavoitteena oli jäsentää käsitystä pohjoisuu-
desta, tarkastella pohjoisen kontekstin erityispiirteitä ja Poh-
joismaissa tehtävää arkkitehtuuritutkimusta. Miten pohjoi-
suus ymmärretään arkkitehtuuritutkimuksessa ja suunnittelu-
työssä? Mikä määrittelee pohjoisuutta, ja miten pohjoisuus 
vaikuttaa tutkimukseen ja suunnittelutyöhön? Lisäksi lähes-
tyttiin niitä pohjoisten yhteiskuntien pohjavireitä, jotka vai-
kuttavat arkkitehtuurin, arkkitehtikoulutuksen ja arkkitehtuu-
ritutkimuksen olemukseen.

Keynote-puhujat tarjosivat aiheeseen erilaisia näkökulmia. 
Professori Peter MacKeith (University of Arkansas, Yhdysval-
lat) korosti luonnon ja arjen vuorovaikutusta rakennetun 
ympäristön suunnittelun lähestymistapana. Thordis Arrhenius 
(associate professor, KTH, Ruotsi) piti keskeisenä suunnittelu-
kontekstina hyvinvointiyhteiskuntaa ja kuvasi rakennetun 
ympäristön kehittämistä valtion ja kuntien yhteistyöllä Ruot-
sin kaupungistuessa. David Chapman (associate senior lectu-
rer, LTU, Ruotsi) keskittyi talvikaupunkien suunnitteluun, ja 
professori Marilyne Andersen (EPFL, Sveitsi) analysoi arkki-
tehtuurivalaistuksen vaikutusmekanismeja.

Yhteisenä piirteenä symposiumissa esitellyissä tutkimus-
hankkeissa saattoi nähdä ainakin toiminnallisuuden ja läsnä-
olon käsittelyn rakennetussa ympäristössä. Kansainvälinen 
yhteistyö voi jatkuessaan selventää, onko tämä erityisen lei-
mallista juuri pohjoiselle tai pohjoismaiselle arkkitehtuurille, 
arkkitehtikoulutukselle ja arkkitehtuuritutkimukselle.

Sari Hirvonen-Kantola

Symposiumi järjestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalisesti.

Symposiumin tavoitteena 
oli jäsentää käsitystä 
pohjoisuudesta, 
tarkastella pohjoisen 
kontekstin erityispiirteitä 
ja Pohjoismaissa tehtävää 
arkkitehtuuritutkimusta.
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Remake
Reshape
Restore
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M
odernin arkkitehtuurin suojeluun ja dokumen-
tointiin erikoistunut kansainvälinen järjestö 
Docomomo jätti 21.12.2020 Uudenmaan ELY-kes-

kukselle suojeluesityksen Kirkkonummen seurakuntakeskuk-
sesta. Kirkkonummen yhteinen kirkkovaltuusto päätti seura-
kuntakeskuksen purkamisesta joulukuussa. Aiemmin seura-
kunta oli päättänyt peruskorjata rakennuksen. Docomomo 
on pyytänyt ELY-keskusta asettamaan rakennuksen vaaranta-
miskieltoon, jotta sen purkamista ei aloitettaisi.

Rakennuksen suunnitellut Juha Leiviskä on yksi arvoste-
tuimmista suomalaisarkkitehdeista. Hän on saanut lukuisia 
tunnustuksia, kuten Carlsberg-säätiön kansainvälisen arkki-
tehtuuripalkinnon ja Suomen tasavallan presidentin myöntä-
män akateemikon arvonimen.

Vuonna 1984 valmistunut Kirkkonummen seurakuntakes-
kus kuuluu Leiviskän merkittävimpien kohteiden joukkoon, ja 
se on saanut huomiota myös ulkomailla. Vaihtelevan ja ympä-
ristöään kunnioittavan kokonaisuuden muodostavassa seura-
kuntakeskuksessa näkyy Leiviskän erityinen tapa hyödyntää 
luonnonvaloa.

Muita Leiviskän suunnittelemia rakennuksia ovat esimer-
kiksi Pyhän Tuomaan kirkko ja seurakuntakeskus Oulussa, 
Myyrmäen kirkko Vantaalla sekä Vallilan kirjasto ja päiväkoti 
Helsingissä.

Kirkkonummen 
seurakunta- 
keskusta esitetään 
suojeltavaksi
Arkkitehti Juha Leiviskän suunnittelema rakennus 

aiotaan purkaa.

H
allin puku- ja pesutilat uudistetaan toimivammiksi ja 
kaikki vaurioituneet rakenteet uusitaan, Espoon kau-
pungilta tiedotetaan. Laajojen tutkimusten perus-

teella rakennuksen korjausaste on noin 90 prosenttia. Tavoite 
on, että korjaustyö käynnistetään vuonna 2022 ja että hallissa 
uidaan taas vuonna 2024.

Pitkään suljettuna olleen uimahallin korvaamista uudella 
vastustettiin laajalti. SAFA otti vahvasti kantaa asemakaavalla 
suojellun hallin purkusuunnitelmiin.

”Suomessa on kulttuuritahtoa ja ymmärrystä modernille 
rakennusperinnölle. Joskus asiat vain tarvitsevat hieman 
herättelyä, ja tässä SAFA teki oman osuutensa. Kiitos kaikille 
hyvää yhteistyötä rakentaneille tahoille keskustelutilaisuuk-
sista ja kirjoituksista. Iloitsen, että Tapiolan kansallismaisema 
säilyy tältä osin eheänä”, Henna Helander kommentoi uutista. 
”On riemullista, että arkkitehti Aarne Ervin valoisassa uima-
hallissa saavat tulevat sukupolvetkin opetella uimaan.”

Selvitysten ja lausuntojen laatimisen yhteydessä Espoon 
kaupunki on käynyt asioita läpi Museoviraston ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa. Niiden mukaan nyt laadittu jatkotoi-
menpide-ehdotus edistää uimahallin korjaamista sen arvot 
huomioiden.

Uimahalli on osa Tapiolan valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä. Ervin suunnittelema rakennus valmistui 
vuonna 1965, ja se on pääkaupunkiseudun toiseksi vanhin 
uimahalli Yrjönkadun uimahallin jälkeen. 

Tapiolan uima-
halli korjataan
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Kirkkonummen seurakuntakeskus.
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Tapiolan uimahalli.

Peruskorjauksessa säilytetään Tapiolan uimahal-

lin rakennustaiteelliset arvot ja arkkitehtoninen 

kokonaishahmo.
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RAKENNUSLEHTI 13.1.2021
Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi oh-
jelmaksi valmis – Edellisestä ohjelmasta on jo 
yli 20 vuotta aikaa

” Työryhmä on tarkastellut ohjelmassa sitä, 
miten suomalainen arkkitehtuuri ja raken-
nettu ympäristö vastaavat sellaisiin suuriin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin kuin ilmastonmuu-
tokseen, väestön ikääntymiseen tai kaupungis-
tumiseen. Työryhmä haluaa muun muassa lisä-
tä rakennusten joustavaa käyttöä, luoda kritee-
rit asuntorakentamisen laadulle sekä vahvistaa 
Suomen vetovoimaa arkkitehtuurimatkailumaana. 
Työryhmän ehdotuksin kuuluu myös uuden, 
arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen ja kestävän 
rakentamisen palkinto sekä erilaisia toimia, joilla 
voidaan vahvistaa suomalaisen arkkitehtuurin 
vientiä maailmalle ja Suomen vetovoimaa arkki-
tehtuurimatkailun kohteena.”

HELSINGIN SANOMAT 2.1.2021
Elämäkerta Gustaf Nyströmistä on kunnian-
palautus varjoon jääneelle suomalaiselle arkki-
tehdille

” Teos on kunnianpalautus perinteitä vaa-
lineelle suunnittelijalle, joka on historian-
kirjoissa jäänyt omaperäisemmillä tyyleil-

lään erottuvien visionäärien varjoon. – – Nyström 
kohosi jo nuorena Suomen näkyvimmäksi arkki-
tehdiksi. Valtionarkiston eli nykyisen Kansallis-
arkiston valmistuessa vuonna 1886 hän oli vasta 
30-vuotias. Maineeseen singahdettuaan hänen 
toimistonsa suunnitteli hengästyttävää tah-
tia arvorakennuksia ympäri Suomea. Tyylillisesti 
Nyströmin rakennukset ammensivat eklektisesti 
eri aikojen tyylisuunnista – gotiikasta, barokista 
ja etenkin hänen suuresta rakkaudestaan, renes-
sanssin arkkitehtuurista”, kirjoittaa Harri Mäcklin.

Vuodenvaihteessa haastateltiin 50 vuotta täyt-

tänyttä Henna Helanderia, muisteltiin Lakeuden 

ristin syntyprosessia ja keskusteltiin uudesta 

apolista.

YLE 21.12.2020 
Moni vieroksui Alvar Aaltoa, eikä ”funkkislaatikko” ollut 
kelvata kirkoksi – pohjalaisesta uhosta syntyi kuitenkin 
Lakeuden risti

” Seinäjoella kuitenkin ymmärrettiin, että jos rakenne-
taan tuomiokirkkoa, tarvitaan tueksi Arkkitehtiliittoa 
ja lopulta yhteisyössä järjestettiin arkkitehtikilpailu. 

– – Tulevina vuosina Lakeuden ristin yhteyteen rakennet-
tiin vielä monta muutakin Aallon suunnittelemaa raken-
nusta. Kauppalasta kaupungiksi kasvanut Seinäjoki sai  
kaupungintalon (1962), kirjaston (1965), virastotalon (1968) 
ja vielä Aallon kuoleman jälkeen teatterinkin (1987). Lisäksi 
Seinäjoella sijaitsee myös Aallon varhaista tuotantoa oleva 
suojeluskuntatalo (1926). Aalto-keskus on seinäjokelaisten 
ylpeys ja maailmanlaajuisestikin hieno kokonaisuus, jota 
käyvät katsomassa turistit ja arkkitehtiopiskelijat ympäri 
maailman.”

HELSINGIN SANOMAT 3.1.2021
Arkkitehtuurin löytöretkeilijä Henna Helander ker-
too, mistä Helsingissä löytää erityisen inspiroivia ra-
kennuksia

” Miksi arkkitehtuurista sitten pitäisi puhua? ’Se 
on kulttuuria’, Helander sanoo. ’Perustuslaissakin 
lukee, että vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu 

meille kaikille. – – Me jätämme lapsillemme ja 
lapsenlapsillemme uutta rakennusperintöä. Sen pitää 
olla arvojemme mukaista. Hyvää arkirakentamista 
kaikille, hyviä kouluja, koteja, kirjastoja, uimahalleja, aivan 
kuten 50 vuotta sitten. Samoin meidän tulee pitää huoli 
perinnöksi saamastamme rakennetusta ympäristöstä. 
50 vuotta ei ole rakennuksen ikä, vaan kertakäyttö-
rakentamista. Siihen meillä ei ole varaa, eikä vähiten 
luonnon takia. Suomen tulee rakentaa rakennuksensa 
200 vuodeksi.’”
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”S
uomen Kaupunkiliiton johtaja varatuomari L.  O. 
Johanson:

– Usein kuulee sanottavan, että kansakunnan kult-
tuurin taso kuvastuu siinä, miten se kohtelee vanhuksiaan. 
Voidaan myös perustellusti sanoa, että yhteiskunnan kulttuu-
ritason jalostus ilmenee siinä, miten se kohtelee rakennustai-
teellisia ja rakennushistoriallisia vanhuksiaan.

– Jos haluamme säilyttää sivistyksemme, meidän on raken-
nettava kaupunkimme asumisen arvoisiksi meidän oman 
aikakautemme mittakaavan mukaan, mutta meidän on säily-
tettävä kaupunkimme niin, että vanhan kaupungin henkinen 
ilmapiiri ja kaupunkikulttuuri edelleen elävät.

Pankinjohtaja Reino Erma:
– Liiketoiminnan muodot muuttuvat ja yleisöä on palvelta-

va uusin välinein. Tämä vanhentaa meidän kiinteistömme 
nopeammin kuin mitä ne muutoin vanhenisivat. Täysin käyt-
tökelpoisia rakennuksia joudutaan siten purkamaan ja raken-
tamaan uusia tilalle. [–  –] Keskustassa olevien rakennusten 
tulee palvella kunkin aikakauden omia tarpeita, ja sen vuoksi 
näitä rakennuksia on myös uusittava. Myös rahoittajan olisi 
pyrittävä tukemaan tätä tarkoittavaa toimintaa, ja näin näh-
däkseni rahalaitokset ovat tehneetkin, siinä laajuudessa kuin 
niiden resurssit ovat antaneet myöten.

Porin kaupunginjohtaja Oiva Kaivola:
– Varsinaisen probleeman muodostavat yksityisten omis-

tamat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Problee-
ma on sitä suurempi, jos tällaiset talot muodostavat laajempia 
kokonaisuuksia, ns. vanhoja kaupunginosia. [– –] On näet sel-
vää, etteivät kuntien varat riitä tai mikäli riittävät, niin vain 
hyvin harvoissa tapauksissa kokonaisten kortteliryhmien osta-
miseen.

– Käsitykseni mukaan tarvittaisiin kipeästi uutta lainsään-
nöstä, joka ulottaisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten suojelun myös yksityisten omistamia rakennuk-
sia koskevaksi. Samalla se antaisi yksityiselle mahdollisuuden 
saada korvausta niistä haitoista, joita tällaisen rakennuksen 

Rakenna ja 
säilytä
Arkkitehtiuutisissa 21/1964 julkaistiin poimintoja 

23.–24.10.1964 järjestetyn Rakenna ja säilytä  

-kongressin esityksistä.

säilyttäminen hänelle aiheuttaa. Ilman tällaista lainsäännöstä 
ei kunnilla, hyvästä tahdosta huolimatta, ole mahdollisuuksia 
hoitaa vanhoja kaupunginosia, vaikka ne muutoin ovatkin 
varsin yleisesti ottaneet suojelun kunnallispolitiikkansa 
yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi.

Professori Lars Pettersson:
– Ollessaan parhaimmillaan nykyajan kulttuurielämä vaatii 

kohtuullisen määrän näkyvää ajallista syvyyttä, kontaktia 
menneisyyden kanssa, jota ilman se on juuretonta ja hetkellis-
tä, vailla turvallisen jatkuvuuden tuntua. Se ei voi tyytyä vain 
tänään ja eilen tehtyyn, josta melkoinen osa nopeasti väljäh-
tyy ja menettää kaiken viehätyksensä. Itse asiassa rakennus-
muistomerkkien säilyttämisellä ja suojelulla, jos sitä harjoite-
taan järkevästi, saattaa olla huomattava käytännöllinenkin 
merkitys, joka tosin ei ole rahassa eikä tilastojen avulla ja tus-
kin edes vielä sosiaalipsykologian keinoinkaan mitattavissa.

– Ensimmäinen valtionarkeologimme J. R. Aspelin motivoi 
toimintaansa sanoilla: ”Isänmaanrakkaus perustuu muistoihin 
ja minä tahdon antaa kansalle niitä.” Monille tämä romantti-
nen asenne riittää vielä tänäänkin. Sitä voidaan myös täyden-
tää viittaamalla vanhan ympäristön kauneus- ja tunnelma-
arvoihin, viihtyisyys- ja vastuuntuntonäkökohtiin, yhteiskun-
taa ja valtiota säilyttäviin tekijöihin sekä valtakunnan auktori-
teetin niihin perusteisiin, jotka koostuvat miljöö- ja muisto-
merkkitraditioista.

Yhteiskunnan kulttuuritason 
jalostus ilmenee siinä, miten  
se kohtelee rakennus-
taiteellisia ja rakennus-
historiallisia vanhuksiaan.

Näkymä Poriin 1970-luvun alussa.
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P
olitiikkaa tehdään ajassa, arkkitehtuuripolitiikkaakin. 
Siitä näkökulmasta on kiinnostavaa verrata apoli 2020 
-työryhmän vastikään julkistettua Kohti kestävää  

arkkitehtuuria -raporttia edeltäjäänsä, ensimmäiseen kansal-
liseen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan, jonka Lipposen 
hallitus hyväksyi vuonna 1998.

Uusi ohjelmaehdotus pärjää tässä vertailussa vallan hyvin. 
Vaikka osa asioista on samoja, niihin on saatu tuoreita näkö-
kulmia ja lisää syvyyttä. Myös ajankohta on edellistä ohjelmaa 
otollisempi. Hyvän yhteistyön tavoittelu rakennusalan toimi-
joiden kesken on vahvistunut. Kaupungistumisen myötä kaa-
voitus nähdään entistä enemmän kuntien strategisen kehittä-
misen välineenä, jossa hyvä ympäristö ja arkkitehtuuri on yksi 
menestystekijöistä. Kulttuuriympäristön merkitys muun muassa 
matkailun kannalta tunnistetaan, toisin kuin ennen.

Kummankin ohjelman valmistelu on osunut yhteiskunnan 
taitekohtaan. Ensimmäinen apoli ajoittui 1990-luvun syvästä 
lamasta toipumiseen ja Suomen valintaan olla osa Euroopan 
integraatiota. Nyt ohjelmaa kehystää huoli globaalista ilmas-
tonmuutoksesta ja luonnonvarojen ylikulutuksesta, mutta 
myös näkymä uuden teknologian huikeista mahdollisuuksista. 
Taitekohta koskee myös lainsäädäntöä. 1990-luvun loppu-

vuosina valmisteltiin uutta maankäyttö- ja rakennuslakia, ja 
yllättäen niin tehdään nytkin.

Vaikka moni asia on nyt toisin kuin parikymmentä vuotta 
sitten, arkkitehtuuripolitiikan kova ydin pysyy. Vitruviuksen 
määritelmä arkkitehtuurin kolmesta päämäärästä – kestävyys, 
käyttökelpoisuus ja kauneus – oli ensimmäisen ohjelman 
majakka, ja ne tunnistetaan myös apoli 2020:ssä. Kummassakin 
ohjelmassa määritelmälle on haettu ajankohtaisia painotuksia.

Ensimmäisessä apolissa kestävyyden suhteen korostettiin 
ekologista kestävyyttä – nyt käsitteeseen on sisällytetty arkki-
tehtoninen kestävyys. Käyttökelpoisuutta tulkittiin 20 vuotta 
sitten toimivuuden kautta – nyt korostetaan joustavuutta ja 
erilaisten elämäntapojen huomioon ottamista. Kauneus rin-
nastettiin aiemmin viihtyisyyteen – apoli 2020:n tulkinta 
korostaa estetiikan lisäksi psykologista kokemuksellisuutta ja 
hyvinvointivaikutusta.

Kirjoitin vuoden 1997 Arkkitehtiuutisiin arkkitehtuuripoliit-
tisen ohjelman tarkoituksesta. ”Ohjelmassa luodaan peruslin-
jauksia rakennettua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon 
ja rakentamiseen sekä julkisen vallan vastuuseen edellytysten 
luojana. Se pyrkii myös herättämään kansalaisten innostusta 
ja taitoa oman elinympäristönsä kehittämiseen.”

Viestini oli, että arkkitehtuuripolitiikka ei ole arkkitehtien 
puhetta itselleen eikä ammattikuntapolitiikkaa. Tavoitteena on 
oltava arkkitehtuurin mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen 
yhteiskunta- ja kulttuuripolitiikassa, rakennettua ympäristöä 
koskevassa päätöksenteossa ja kansalaisosallisuuden kohteena.

Apoli 2020:ssä tässä on pääosin onnistuttu. Erityisesti vii-
destä kokonaisuudesta koostuvassa visiossa ja vuoden 2035 
tavoitetilan kuvauksissa toimenpiteitä pohjustetaan yhteis-
kuntalähtöisesti megatrendit tunnistaen ja arkkitehtuurin laa-
jaa kulttuurista merkitystä alleviivaten.

Toimenpiteissä määrää ja kirjoa on ehkä liikaakin, ja 
ammattikuntapolitiikkaakin olen joissakin tunnistavinani. 
Mukaan on mahtunut sekä isoja systeemiseen muutokseen 
tähtääviä että myös vaikuttavuudeltaan pieniä ja kapea-alai-
sia ehdotuksia. Tämä varmaankin on tulosta sinänsä ansiok-

Arkkitehtuuripolitiikka 
kurkottaa 2030-luvulle

Ohjelmaa kehystää huoli 
globaalista ilmaston-
muutoksesta ja luonnon- 
varojen ylikulutuksesta, 
mutta myös näkymä uuden 
teknologian huikeista 
mahdollisuuksista.
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kaasta osallistavasta valmistelutavasta, mutta ehkä lausunto-
kierroksen jälkeen on hyvä tavoitella tiiviimpää ja yhteismital-
lisempaa kirjoittamista, konkretiaa unohtamatta.

Ensimmäiseen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan verrat-
tuna erityisesti ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoi-
suutta koskevat kunnianhimoiset toimenpide-ehdotukset oli-
sivat toteutuessaan tiikerinloikka eteenpäin ja linkittyvät niin 
kansallisiin kuin EU-tasoisiin tavoitteisiin. Myös kiertotalou-
den merkitys on tunnistettu. Ensimmäisessä ohjelmassa nämä 
olivat vielä esillä lähinnä sivulauseissa, eivätkä aina niissäkään.

Yhdenvertaisuus ja osallisuus -kokonaisuuden toimen-
pide-ehdotukset monipuolistaisivat kansalaisten osallistumis-
mahdollisuuksia. Yhteistiloja koskevia ideoita on jo ehditty 
nälviä someviisastelussa, mutta niissäkin kysymys on merkit-
tävästä avauksesta koronan jälkeiseen työkulttuuriin ja yhtei-
söllisyyteen. Samaan kokonaisuuteen liittyvä ehdotus alue-
arkkitehtitoiminnan elvyttämisestä kannattaa myös noteera-
ta. Vastaava tavoite sisältyi jo ensimmäiseen apoliin.

Muissakin osioissa on yhtymäkohtia ensimmäiseen ohjel-
maan, kuten valtion kiinteistöomaisuuden hyvän hoidon 
korostaminen, rakennusperinnön vaaliminen, kansainvälisty-
minen, arkkitehtuurin tunnetuksi tekeminen ja rakennetun 
ympäristön tutkimuksen vahvistaminen. Hyvä, että näissäkin 
on löydetty ajankohtaisia näkökulmia.

Suomi tuli arkkitehtuuripolitiikkaan takamatkalta, mutta 
on ollut siinä sittemmin jopa suunnannäyttäjänä sekä kan-
sainvälisesti että paikallisia ohjelmia edistämällä. Näyttää vah-
vasti siltä, että tästä uudestakin apolista tulee aikanaan asia-
kirja, joka vie arkkitehtuurin asiaa eteenpäin niin täällä kuin 
maailmalla.

Erityinen kiitos tekijöille runsaasta lähdeviitteiden käytöstä. 
Ne ovat hyvä apu lausuntovaiheessa ja sitten, kun ohjelmaa 
viimeistellään politiikan areenoille.

R
akennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilö-
pätevyydet FISE Oy:n pätevyydentoteamis-
järjestelmään kuuluva pääsuunnittelijan val-

takunnallinen tentti järjestetään Helsingissä, Oulussa 
ja Tampereella 20.4.2021 klo 13–16. Tentin järjestelyis-
tä vastaa Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Järjestelyissä 
huomioidaan covid-19:n edellyttämät turvallisuus-
vaatimukset.

Tentti on tarkoitettu kaikille niille pääsuunnitteli-
jan pätevyyttä hakeville, jotka eivät voi korvata päte-
vyyden myöntämisen edellytyksenä olevaa pääsuun-
nittelutenttiä kokemuksella. 

Tentti koostuu kuudesta kysymyksestä. Tenttikysy-
myspankki, kirjallisuusluettelo suositeltavasta kirjalli-
suudesta sekä pääsuunnittelijan pätevyyden edelly-
tykset löytyvät SAFAn verkkosivuilta. 

Tentin hyväksytysti suorittamiseksi osanottajan 
tulee vastata kuudesta kysymyksestä valitsemaansa 
viiteen siten, että jokaisesta kysymyksestä kertyy pis-
teitä ja että saavutettujen pisteiden yhteismäärä on 
vähintään 60 prosenttia tentin maksimipisteistä. 
Hyväksytysti suoritettu tentti on voimassa viisi vuotta.

Tentin hinta on 195 euroa + alv 24 %.
Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 9.4.2021 osoittees-

sa www.safa.fi tai sähköpostitse (koulutus@safa.fi). 
Muistathan ilmoittaa yhteystietosi, laskutusosoitteesi 
ja tenttipaikkakunnan. Tentin järjestämisen edellytyk-
senä paikkakunnilla on, että 9.4. mennessä tulee 
vähintään viisi ilmoittautumista.

Seuraava pääsuunnittelijan valtakunnallinen päte-
vyystentti järjestetään 19.10.2021. Asiasta tiedotetaan 
tarkemmin lähempänä.

Lisätietoa tentistä ja pääsuunnittelijan pätevyy-
destä www.safa.fi tai pätevyyslautakunnan sihteeriltä 
Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi, 041 528 2952.

Pääsuunnitteljan 
valtakunnallinen 
pätevyystentti 
20.4.2021
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H
elsingin Olympiastadionin perusparannus ja uudis-
taminen laajennusosineen on palkittu Vuoden 2020 
Betonirakenne -palkinnolla. Tuomariston perus-

teluissa kiiteltiin kohteen vaativaa ja taitavaa arkkitehti- ja 
rakennesuunnittelua sekä laadukasta rakennuttamista. Perus-
parannus- ja laajennustyö on toteutettu hienostuneesti ja 
suojellun rakennuskokonaisuuden rakennustaiteelliset arvot 
huolella säilyttäen.

Arkkitehtien Yrjö Lindegrenin ja Toivo Jäntin suunnittele-
ma Olympiastadion valmistui vuonna 1938. Stadionin vuoden 
2020 ulkoarkkitehtuuri rakentuu entistetystä 1930-luvun beto-
niarkkitehtuurista, 1950-luvun peruskorjatuista osista sekä 
uudesta pohjoisaukiosta betonisine palvelukatoksineen. 
Perusparannuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasivat Arkki-
tehdit NRT ja Arkkitehtitoimisto K2S. Rakennesuunnittelusta 
vastasi Sweco Rakennetekniikka.

”Nyt peruskorjattuna stadion laajennusosineen on osoitus 
hankkeesta, jossa eri osapuolien pitkäjänteisen ja ammattitai-
toisen yhteistyön tuloksena on aikaansaatu laadukas loppu-
tulos, joka on merkittävä osa Helsingin kansallismaisemaa ja 
osoitus muuntojoustavasta, kestävästä betoniarkkitehtuuris-
ta”, tuomaristo kiitti perusteluissaan.

”Kohde on vaatinut erityisosaamista sekä uuden ja vanhan 
materiaalin että teknologian yhteensovittamista. Hankkeessa 
on hyödynnetty uusia innovatiivisia työ- ja korjausmenetel-
miä. Hankkeen suunnittelu ja johtaminen ovat olleet poik-
keuksellisen haastavia kokonaisuuksia”, tuomaristo korosti.

Olympiastadionin peruskorjaus sai myös viime vuoden 
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon.

Kunniamaininnan sai Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri. 
JKMM Arkkitehtien suunnittelema uusi kirjastotalo valmistui 
syksyllä 2020. Kohde on tuomariston mukaan hyvä esimerkki 

Olympiastadionin 
peruskorjaus on 
Vuoden  
Betonirakenne
Betonirakenteet ja -pinnat ovat rakennuksen kor-

jaus- ja laajennustyössä laajalti esillä niin ulko- 

kuin sisätiloissa.

PALKINNOT

julkisesta rakentamisesta, jossa monipuolisella betonin käy-
töllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista.

Betoniteollisuuden Vuoden Betonirakenne -palkinto anne-
taan vuosittain rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa 
suomalaista betonirakentamista.

Helsingin Olympiastadionin portaat.
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Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri.
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Lisätietoja safa.fi /kilpailut

KILPAILUKALENTERI

YLEISET KILPAILUT

3/2020 – 6/2021 Päiväkoti Taka-Töölössä

8/2021 – 12/2021 Uusi Merirasti – peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotalo

SISÄÄN JÄTETYT YLEISET KILPAILUT

26.6.2020 – 21.9.2020 Maatullin koulu, päiväkoti ja leikkipuisto

31.8.2020 – 2.12.2020 Sara Hildénin taidemuseo

KUTSUKILPAILUT

4.9.2020 –  1.12.2020 Kruunuvuorenrannan palvelukortteli

31.8.2020 – 4.12.2020 Karviaistien kerrostalokorttelin kuoriva saneeraus ja korottaminen

11.11.2020 – 26.2.2021 Vuosaaren Seniorikeskus

2/2021 – 4/2021  Lahden Aleksanterinkadun silta

3/2021 – 5/2021 Otaniemen Tietokorttelit, hankintailmoitus 2/2021

MUUT

3.11.2020 – 19.3.2021 Verkkosaaren vähähiilinen viherkortteli, tontinluovutuskilpailu

JULKISET HANKINNAT

HILMA www.hankintailmoitukset.fi 

SIMAP simap.ted.europa.eu
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AMMATISSA

Y
li 42 vuotta SAFAssa työskennellyt, monelle liiton 
jäsenelle tutuksi tullut Arkkitehtiuutisten toimitus-
sihteeri Anne Haatainen jäi helmikuun alussa eläk-

keelle. Annen käsissä au on kehittynyt saksitaitolla tehdystä 
mustavalkojulkaisusta odotetuksi ja pidetyksi ajankohtaisleh-
deksi. Tuore lehti on hänen viimeisensä.

Miten päädyit SAFAan töihin ja au:n toimitussihteerin 
pestiin?
– Aloitin työt SAFAn julkaisuosastolla vuonna 1978 osa-aikai-
sena opiskelijana. Toimisto oli silloin Wuorion talossa Unionin-
kadulla; sittemmin SAFAn toimisto on muuttanut kuusi kertaa.

Läpäisin Arkkitehti-lehden päätoimittaja Markku Komosen 
ja toimitussihteeri Maj-Lis Lapon haastatteluseulan sekä edi-
tointitestin. Olin alun perin ajatellut viipyä vain vähän aikaa. 
Alkuvuosinani seurasin sivusta au:n toimitussihteerin hektistä 
työtä ja mietin, että siihen pestiin en ainakaan ikinä ryhdy. 
Näin kuitenkin pääsi käymään!

Arkkitehtiuutisten toimitustyö siirtyi vastuulleni vuoden 
1987 alusta Eeva Lukinmaan jäätyä eläkkeelle.

Mitä kaikkea työhösi on sisältynyt?
– Tittelini SAFAssa oli alun perin tiedotussihteeri. Pestiin sisäl-
tyi SAFAn tiedotus tiedotteiden kirjoittamisesta ja toimittaja-
kontakteista lehdistö- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen 
– au:n toimittaminen ei siis ollut ainoa työni. Vuosikymmeniä 
työskentelin SAFAn tiedotuksessa yksin. 

Yksi työurani mieleenpainuvimmista vuosista oli SAFA 100 
vuotta -juhlavuosi 1992 monine tapahtumineen ja tiedotus-
tilaisuuksineen. Pääjuhlassa Dipolissa palkittiin ansioituneita 
arkkitehteja ja kutsuttiin kunniajäseniä. Muun muassa Elissa 
Aalto luovutti Alvar Aalto -mitalin Glenn Murcuttille. Mieleeni 
on jäänyt hyvin myös Alvar Aalto -mitalin antaminen Steven 
Hollille (1998) uutukaisessa Kiasmassa ennen kuin museo 
avautui suurelle yleisölle.

Viime vuosikymmeniin on osunut koko media-alan mur-
ros: kun vielä 1980-luvulla au ja ARK olivat SAFAn ainoat 
viestintäkanavat, nyt toimitaan monikanavaisesti prin-
tissä ja verkossa. Miten yli 70-vuotias lehti on kehittynyt?

Sydämellä ja 
ammattitaidolla

– Tietotekniikan kehitys ja media-alan murros ovat myötävai-
kuttaneet siihen, että 1980-luvun au ja tämän päivän au ovat 
kaksi eri lehteä.

Alkuvuosina lehti ilmestyi peräti 20 kertaa vuodessa, se oli 
liiton tärkein tiedotuskanava jäsenille. Tekstit ladottiin ja taitto 
tehtiin saksitaittona. Juttuja ei ostettu ulkoa, vaan uutiset kir-
joitettiin itse tai editoitiin tiedotteista toimituksessa. Sittem-
min lehti muutettiin neliväriseksi, juttuja ryhdyttiin tilaamaan 
eri kirjoittajilta ja julkaisutiheyttä harvennettiin ensin 16 
numeroon ja sitten 12 numeroon vuodessa.

Pikkuhiljaa tiedotuskanavia tuli myös lisää: 1990-luvulla 
alettiin jakaa sähköpostilla jäsentiedotetta ja perustettiin 
verkkosivut, ja viime vuosina tärkeiksi ovat tulleet sosiaalisen 
median eri kanavat.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana lehtitiimi kasvoi, kun 
mukaan saatiin osa-aikainen avustaja Riina Behl ja tiedottaja 
Päivi Virtanen. Tiimityöllä lehden kehittäminenkin on ollut 
helpompaa. 

Mikä on pitänyt sinut SAFAssa kaikki nämä vuosikymme-
net?
– Arkkitehtuuri kaikessa laajuudessaan ja monitahoisuudes-
saan on kiehtonut minua lapsesta saakka, mutta SAFAssa olen 
saanut kasvaa tähän työhön ja tälle alalle. Tiedonhaluiselle 
luonteelleni sopii se, että olen saanut jatkuvasti oppia uutta, 
olla tuntosarvet pystyssä. Olen saanut työssä sekä paljon  
vapautta että paljon vastuuta, mikä on viehättänyt minua. 
Olen luonut tästä pestistä itseni näköisen.

Myös sujuvasti toiminut yhteistyö tiedotustiimissä on ollut 
tärkeä viihtymistekijä viime vuosina.
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Mitä taitoja ja ominaisuuksia toimitussihteerin työ vaatii?
– Työ vaatii kykyä johtaa sekä itseään että koko lehtiprojek-
tia aikatauluineen. Myös hyviä sosiaalisia taitoja vaaditaan kir-
joittajakunnan ja luottamushenkilöiden kanssa toimimiseen 
– liittoon kuuluu varsin värikkäitä persoonia!

Pohjimmiltaan työ on projektinhallintaa, ja päätöksiä on 
kyettävä tekemään nopeasti ja itsenäisesti. Lukijoiden ja ilmoit-
tajien on voitava luottaa siihen, että lehti ilmestyy ajallaan.

Onko au:ssa aina julkaistu myös kaupallisia ilmoituksia?
– Lehti on aina ollut haluttu ilmoituskanava, jopa lama-aikoi-
na ilmoittelu on jatkunut kohtuullisena. Parhaimpana vuonna 
lehteä olisi voinut pyörittää pelkillä ilmoitustuotoilla. SAFAssa 
oli aiemmin oma ilmoitusmyyjä, mutta sittemmin työ ulkois-
tettiin. On harvinaista, että järjestölehdessä julkaistaan näin 
paljon ilmoituksia.

Mikä toimitussihteerin työssä on ollut parasta?
– Parasta on jatkuva muutos. Vaikka lehden teon prosessi tois-
tuu, aiheet vaihtuvat ja jokainen päivä on erilainen. Tylsisty-
mään ei ole tässä työssä päässyt. Koko tutuksi tullut kirjoitta-
ja- ja ammattikunta sekä ammattitaitoinen tekijätiimi on ollut 
työn suola.

Erityinen ilo on ollut suunnitella au:n kansia – vanhojen 
lehtien kannet kuvastavat myös aikansa arkkitehtuuria.

Entä mikä on ollut haastavinta?
– Jäsenlehdessä suurin osa kirjoittajista ei ole ammattijourna-
listeja, joten juttuja on editoitava toisinaan aika paljon. Kirjoit-
tajilla on myös taipumus venyttää tekstin palautusta viime 
tinkaan, jolloin taittovaiheeseen tulee suma. Vastuu lehden 
rakentamisesta on suuri, ja joka kerta tuntuu pieneltä ihmeeltä, 
kun lehti kolahtaa postiluukusta aikataulussa.

Minkälaisia terveisiä haluat lähettää au:n lukijoille?
– Kiitän lukijoita runsaasta, etupäässä positiivisesta palaut-
teesta. Lehteä luetaan kaikesta päätellen tarkkaan – pienetkin 
kömmähdykset on joku tarkkasilmäinen aina huomannut. On 
ollut ilo tehdä lehteä, jota luetaan näin antaumuksella. Mie-
leen on jäänyt erityisesti erään lukijan kommentti, että ”Arkki-
tehtiuutisia odotetaan kuin Annaa”.

Safalaiset voivat olla ylpeitä pitkäikäisestä lehdestään. Lehti 
on myös oiva vaikuttamisen väline, sillä monet toimittajat seu-
raavat sitä aktiivisesti.

Millaisena näet au:n tulevaisuuden?
– Viimeisin lukijatutkimus näytti, että valtaosa lukijoista ha luaa 
jatkossakin lukea paperilehteä. Verkkoviestintä kuitenkin 

kehittyy edelleen vauhdilla, ja SAFAlla on jo iso liuta viestintä-
kanavia au:n rinnalla. Toisiaan tukevat ja rinnakkain toimivat 
viestintäkanavat vaikuttavat myös au:n tulevaisuuteen.

Millaiset puuhat sinua odottavat eläkkeellä?
– Toimeliaana luonteena en osaa jäädä täysin laakereille  
lepäämään, vaan aikomuksena on työskennellä päivä tai pari 
viikossa eläkkeelläkin.

Paatuneena esteetikkona voin sanoa sen verran, että työ 
tulee liittymään kauneuteen tavalla tai toisella. Aluksi kuiten-
kin vedän vähän henkeä, luen muutaman kirjan ja käyn avan-
touimassa. Mutta sitten pitää jo saada muutakin puuhaa!

Päivi Virtanen

Uskon näin ja tiedän, että 
seuraajani, monta vuotta 
huonetoverinani ollut 
Anne on niin napakka ja 
pätevä tyttö, että ainakin 
toimituksen osalta kaikki 
tulee sujumaan mainiosti.
– Eeva Lukinmaa jäähyväis-
kirjoituksessaan, au 2/1987

”
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A
rkkitehtuurimuseon toimitusjohtajaksi on valittu 
filosofian maisteri Carina Jaatinen. Jaatinen siirtyy 
Arkkitehtuurimuseoon tiedekeskus Heurekan näyt-

telypäällikön tehtävästä. Hän on työskennellyt muun muas-
sa näyttelypäällikkönä Espoon kaupunginmuseossa ja kehit-
tämisjohtajan viransijaisena Museovirastossa. Jaatinen on 
museoalan maailmanjärjestön ICOMin hallituksen jäsen.

Carina Jaatinen aloittaa tehtävässään 15.2.2021. Uuden toi-
mitusjohtajan lähivuosien keskeinen tehtävä on luotsata Ark-
kitehtuurimuseon muutosta kohti uutta arkkitehtuuri- ja 
designmuseota yhdessä Designmuseon, opetus- ja kulttuuri-
ministeriön ja Helsingin kaupungin kanssa. 

”On kiehtovaa päästä mukaan kehittämään Arkkitehtuuri-
museota juuri tässä hetkessä, museon historiallisen uudistu-
misen kynnyksellä”, Jaatinen sanoo. ”Museoiden rooli yhteis-
kunnassa on murroksessa ja niiltä odotetaan aiempaa aktiivi-
sempaa osallistumista tasa-arvoisen ja kestävän elämäntavan 
vahvistamiseen. Arkkitehtuurimuseon tehtävä ei siis voisi olla 
ajankohtaisempi, koska arkkitehtuurilla on keskeinen rooli, 
kun keskustellaan hyvän elämän edellytyksistä, tulevaisuu-
den yhteiskuntien suunnittelusta ja kestävästä rakentamises-
ta. Odotan ilolla yhteistyötä museon henkilökunnan, sidos-
ryhmien ja asiakaskunnan kanssa.”

Carina Jaatisesta  
Arkkitehtuuri- 
museon  
uusi johtaja

TEKin kevään 2021 työ ja ura -aiheisten tapahtumien  
aikataulu on nyt TEKin verkkosivuilla. SAFA–TEK-yhteis-
jäsenet voivat osallistua maksuttomiin webinaareihin.

Luvassa on monipuolisesti työhön ja uraan, hyvinvoin-
tiin sekä työelämätaitoihin liittyviä webinaareja. Esi-
merkiksi Maaret Kallion luento vie pohtimaan oman 
elämän merkityksellisyyttä ja arvoja.

11.2.  Ennakoiva urasuunnittelu käytännössä,   
 Henna Ojala

16.2.  Mindfulness – matka oman mielen   
 hallintaan, Leena Pennanen

9.3.  Lisää luovuutta yhteistyöhön,  
 Lauri Järvilehto

11.3.  Mindfulness: Keskittymiskyky ja prioriteetit,  
 osa 1, Leena Pennanen

16.3.  Vahvuudet ja kasvun asenne, Paulina Piippo
25.3.  Livestream: Voimana toivo, Maaret Kallio
8.4.  Livestream: Tunnelmamuotoilulla johdat  

 kokemuksia ja hyvinvointia, Marjo Rantanen
14.4.  Mindfulness: Luovuus – luovuusprosessi,  

 osa 2, Leena Pennanen

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkit löytyvät osoit-
teesta tek.fi/tapahtumat/webinaarit-ja-etatapahtumat 

Webinaarit ja striimit ovat 1–2 tunnin mittaisia. Osa ta-
pahtumista on katsottavissa myöhemmin TEKin tallen-
nekirjastossa.

Muista myös TEKin verkkovalmennukset, joista esimer-
kiksi eläkkeelle siirtymiseen ohjaavassa Nextmile-val-
mennuksessa on tarjolla uusia ryhmiä kevätkaudelle 
2021.

SAFA–TEK- 
yhteisjäsen,  
osallistu ura- 
webinaareihin!
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A
rkkitehtiuutisten pitkäaikainen toimitussihteeri Anne 
Haatainen jäi eläkkeelle helmikuun alussa. Samaan 
aikaan hänen kanssaan lopetti lehdessä pitkään 

työskennellyt vakituinen avustaja Riina Behl.
Uusi toimitussihteeri, filosofian maisteri Silja Ylitalo on 

taustaltaan toimittaja. Hän on aiemmin työskennellyt muun 
muassa uutissivusto Maailma.netissä, Nukketeatteri-lehden 
päätoimittajana, kirjallisuus- ja teatterikriitikkona ja freelan-
cer-toimittajana muun muassa Taideyliopistolle. Ylitalo on 
opiskellut Haaga-Helia AMK:ssa journalismia ja Turun yliopis-
tossa pääaineenaan kulttuurihistoria.

”Humanistina ja toimittajana olen aina ollut kiinnostunut 
monenlaisista asioista: taiteesta ja yhteiskunnasta, ympäris-
töstä, politiikasta ja kulttuurista. Arkkitehtuurissa yhdistyvät 
ne kaikki, ja siksi se on alana niin mielenkiintoinen”, Ylitalo 
sanoo.

Arkkitehtiuutisten 
toimitussihteeriksi 
Silja Ylitalo

Arkkitehtiuutisten uudeksi toimitussihteeriksi on 

valittu Silja Ylitalo. Hän ottaa vetovastuun au:n 

seuraavasta numerosta 2/2021 alkaen.

Arkkitehtiuutisissa Ylitalo vastaa juttujen hankkimisesta ja 
editoinnista, kuvatoimituksesta ja myöhemmin myös taitosta 
sekä suunnittelee sisältöä yhdessä päätoimittaja Paula Huo-
telinin, tiedottaja Päivi Virtasen ja viestintäassistentti Anni 
Variksen kanssa.

Kevään mittaan lehdessä seurataan ainakin maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistusta, kuntavaaleja, korjausrakentamista 
eri näkökulmista ja ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja. 
Myös asumisen aiheita pidetään edelleen esillä.

Entiseen tapaan julkaistaan lisäksi haastatteluja, uutisia, 
kirja-arvioita, kolumneja ja kilpailuja. Totutusta poiketen tänä 
vuonna julkaistaan yhdentoista numeron sijaan yhdeksän 
numeroa.

”Minulle voi vinkkailla juttuaiheita, antaa palautetta ja esit-
tää toiveita. Myös uusille kirjoittajille on aina tarvetta”, Ylitalo 
sanoo.

MUOVILAMI OY – Hygieenisiä LAMI-ovia yli 50 vuoden  kokemuksella ja ammattitaidolla

G R P  -  D O O R S

MITTATILAUKSENA VAATIVAAN KOHTEESEEN
LAMI-ovet valmistetaan mittatilaustyönä, aina käyttökohteeseen 
tarkasti räätälöitynä. Oven koko, väri, ikkunat ja muut lisävarusteet 
toteutetaan arkkitehdin suunnitelmien mukaan. 

Tuotevalikoimamme sisältää hygieenisten käynti-, heiluri- ja liuku-
ovien lisäksi myös hygieeniset äänieristys-, palo- ja röntgenovet. 

Lue lisää LAMI-ovien ylivertaisista ominaisuuksista:
WWW.LAMIDOORS.COM
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A
rkkitehtikunnan eettiseksi selkärangaksi laaditut 
ammattieettiset periaatteet päivitettiin edellisen 
kerran vuonna 2003. Keväällä 2019 teetetty jäsen-

kysely paljasti, ettei arkkitehdin ammattietiikkaa tunneta 
kovin hyvin. SAFAn laatimat ammattieettiset periaatteet eivät 
olleet tuttuja läheskään kaikille liiton jäsenille.

Eettiset periaatteet ajantasaistettiin ja pyrittiin kiteyttä-
mään mahdollisimman ymmärrettävään muotoon – kuitenkin 
niin, että ne kuvaisivat ammattikentän moninaisia eettisiä 
kysymyksiä ja teemoja. Periaatteiden päivittämisessä otettiin 
huomioon jäsenkyselyssä esiin nousseet aihepiirit. Periaattei-
ta valmisteltiin eettisessä valiokunnassa yli vuoden ajan.

Ammattietiikkaan kuuluu yleisiä teemoja, kuten yhteis-
kunnallinen tasa-arvo, korruptionvastaisuus ja reilu kilpailu. 
Arkkitehtien ammattietiikkaan liitetään usein myös kollegiaa-
lisuus sekä erityisesti tekijänoikeudelliset kysymykset. Arkki-
tehdin ammattietiikan erottamaton osa on vastuu kestävästä 
elinympäristöstä: ratkaisut kauniin, toimivan ja kestävän 
ympäristön ja yhteiskunnan luomiseksi ja säilyttämiseksi. Vaik-
ka samojen teemojen huomioimista edellytetään lainsäädän-
nössä, jäsenkyselyn perusteella ne eivät nousseet arkityössä 
riittävästi esiin.

Lääkäreiden eettisten ohjeiden tapaan uudistettu ohjeis-
tus kuvaa niitä periaatteita, joiden mukaan arkkitehdin tulisi 
työssään toimia. Ohjeiden tarkoituksena on ohjata työtämme 
arkkitehteina ja luoda yhteinen selkänoja yksittäisten haastei-
den ratkaisemiseen. Voimme myös kuvata yhteistyötahoillem-
me periaatteet, joiden mukaan arkkitehdit toimivat edistääk-
seen parempaa työelämää ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Uudistettujen periaatteiden pohjalta voimme jatkossa käy-
dä yhteistä keskustelua ja terävöittää sitä, mitä tarkoittaa ark-
kitehdin etiikka muuttuvassa ammatissa ja maailmassa. 
Ammattieettisten periaatteiden tulee paitsi heijastaa yhteis-
kunnan arvoja myös haastaa meitä itseämme ajattelemaan 
jokapäiväistä toimintaamme.

Eettinen valiokunta rohkaisee kaikkia safalaisia käymään kes-
kustelua ammattietiikasta työssä ja arjessa kollegoiden kanssa.

Maija Villanen, Satu Niemi, Verna Hahtola ja Ulla Kuitunen (pj.)

SAFAn eettisen valiokunnan jäsenet

Arkkitehti eettisenä toimijana
SAFAn laatimat arkkitehdin ammattieettiset peri-

aatteet on päivitetty.

Eettisten periaatteiden 
tarkoituksena on 
ohjata työtämme 
arkkitehteina ja luoda 
yhteinen selkänoja 
yksittäisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Arkkitehdin ammattieettiset periaatteet 
hyväksyttiin liittovaltuustossa 21.8.2020. 

Periaatteet ovat luettavissa 
SAFAn verkkosivuilla: www.safa.fi

”
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S
uomi liittyi toukokuussa 2020 mukaan maailmanlaajui-
seen Architects Declare -julistukseen ilmaston ja luon-
non monimuotoisuuden hätätilasta. Tiedustelimme, 

miten julistus näkyy kolmen allekirjoittaneen toimiston arjessa.

Minkälaisia askelia toimistonne on ottanut tai haluaisi ottaa 
julistuksen tiimoilta?
JADA Architects: Pyrimme kaikessa työssämme kestävyyteen. 
Asiakkaiden kanssa aihetta voi ja tulee nostaa esille projektin 
eri vaiheissa. Jonkinlaisena saavutuksena pidämme asuintalo-
projektia, jossa päädyimme tilaajan kanssa säilyttämään ison 
osan vanhan rakennuksen kivirunkoa vaihtoehtona kaiken 
lanaamiselle. Kustannussäästön sijaan rungon säilyttäminen 
tosin lisäsi aika lailla dokumentointitarvetta viranomaisille.

Karin Krokfors Architects: Toimiston fokus on pitkään ollut 
kestävää kehitystä edistävissä kehityshankkeissa. Lanseera-
simme 13 vuotta sitten ryhmärakennuttamishankkeen, jossa 
hyödynsimme uusiutuvaa energiaa, käytimme pitkäikäisiä 
materiaaleja ja terveellisiä rakenteita sekä kehitimme jousta-
via ratkaisuja. Tällä hetkellä meillä on kehityshanke Helsingin 
kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa. Haluaisimme 
tulevaisuudessa edistää kokonaisvaltaista näkökulmaa kestä-
vään suunnitteluun, kertoa hankkeista ja niiden tavoitteista, 
oppia lisää tekemällä yhteistyötä sekä ottaa osaa yhteiskun-
nalliseen keskusteluun kestävästä kehityksestä.

Linja Arkkitehdit: Julistuksen tavoitteita sisällytetään yrityk-
semme ympäristöohjelmaan. Tähän mennessä olemme muun 
muassa järjestäneet ympäristöaiheisia koulutuksia henkilös-
tölle, arvioineet tehtyjen projektien ekologista tasoa ja osana 
myyntityötä luokitelleet tarjouspyyntöjä niiden kestävyyden 
perusteella. Jatkossa tavoitteena on päästä tekemään yhä 
enemmän ekologisesti kunnianhimoisia projekteja ja kehittää 
toimiston osaamista kestävässä suunnittelussa.

Mikä tuntuu suurimmalta haasteelta?
JADA Architects: Rakennusalan markkinarakenne ja toimijoi-
den osaamispohja suosivat jo vakiintuneita ratkaisuja esimer-
kiksi puurakentamisen kustannuksella. Toisaalta arkkitehtien 
ilmastokeskustelu pyörii ehkä liikaakin puurakentamisen suo-
simisen ympärillä, kun siinä sivussa teräs- ja betoniteollisuus 

Architects Declare  
Finland -julistuksen  
seuraavat askeleet

pitää saada päästöttömäksi ja kertahyödykeajattelun sijaan 
rakennusten käyttöiät nostettua kolminumeroisiksi.

Karin Krokfors Architects: Ehkä suurimpana haasteena on 
kysymys siitä, miten saavutetaan kokonaisvaltainen ote kestä-
vän kehityksen edistämiseen kaikissa hankkeissa ja kaikissa mit-
takaavoissa ja miten uudet ratkaisut ponnistavat marginaalista 
osaksi arkista rakentamista. Nopea vähähiilisyyden edistämi-
nen on edellytys kaikelle suunnittelulle ja rakentamiselle, mutta 
myös sosiaalinen muutos, maapallon ehtyvät luonnonvarat ja 
biodiversiteetin heikkeneminen ovat keskeisiä näkökulmia kes-
tävän kehityksen saavuttamisessa. Prosesseja, aina suunnitte-
lusta rakentamiseen, pitäisi kehittää kokonaisvaltaisesti.

Linja Arkkitehdit: Arkkitehtitoimiston pyörittäminen on liike-
toimintaa. Haastavinta on sovittaa ekologiset tavoitteet osaksi 
liiketoimintaa. Arkkitehdit eivät saa tehtyä muutosta yksin. 
Onneksi tilaajien kiinnostus ympäristökysymyksiin on kasvanut 
ja lainsäädäntö luo alalle kestävyyteen ohjaavia raameja.

Miten haluaisitte, että asia olisi esillä toimiston arjessa?
JADA Architects: Aihe liittyy oikeastaan kaikkeen suunnitte-
luun joka vaiheessa. Ehkä tämä niin kutsuttu uusi estetiikka 
näkyy maltillisuuden mahdollisuuksina: perusteeton muo-
donanto tai muu kikkailu ei oikein istu kriisiajan tunnelmiin.

Karin Krokfors Architects: Toivomme tietysti, että kestävän 
kehityksen edistäminen on elimellinen osa kaikkea toimiston 
tekemistä, ei erillinen näkökulma tekemiseen. Keskeisiä asioi-
ta lienevät keskustelu, ajan ja tilan mahdollistaminen inno-
vointiin, jatkuva oppiminen sekä hyvät käytännöt toimistossa.

Linja Arkkitehdit: Architects Declare -liikkeeltä toivoisimme 
hyvien esimerkkien jakamista. Millaisia kestäviä ratkaisuja 
muut ovat projekteissaan toteuttaneet? Miten yrityksen työn-
hankintaa on saatu ohjattua ekologisesti kestävämpään suun-
taan? Rakennusprojekteissa esimerkin vaikutus on suuri: kun 
joku pystyy osoittamaan, että ekologinen ratkaisu toimii myös 
teknisesti ja taloudellisesti, muiden on helpompaa saada vas-
taavia ideoita läpi.

Anni Varis

Lisätietoa Architects Declare Finland 

-julistuksesta: fi.architectsdeclare.com

Haastavinta on sovittaa 
ekologiset tavoitteet 
osaksi liiketoimintaa.
”
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K
aisa Karvinen valmistui arkkitehdiksi kolme vuot-
ta sitten, minkä jälkeen hän on työskennellyt muun 
muassa Helsingin kaupungin virkamiehenä ja tutki-

mushankeen kuraattorina Viron Narvassa. Tommy Lindgren 
toimii kaupunkisuunnittelun lehtorina Aalto-yliopistossa ja 
ulkopuolisena konsulttina suunnitteluprojekteissa. Molempia 
kiinnostaa arkkitehdin työn monimuotoisuus.

Mikä sai teidät lähtemään mukaan mentorointipilottiin?
Kaisa Karvinen: Näin mentorointiohjelmassa mahdollisuuden 
keskusteluyhteyden luomiseen. Olen pohtinut, miten navigoida 
arkkitehdin ammatissa ja mitä kaikkea arkkitehdin praktiikka 
voisi nykypäivänä olla. Kaipasin toisen arkkitehdin näkökulmaa 
esimerkiksi siihen, miten työhön voisi vaikuttaa niin, että se 
yhdistyisi omiin arvoihin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Tommy Lindgren: Toimin tällä hetkellä pääasiassa opetta-
jana, ja mentorointi avasi yhteyden käytännön työhön arkki-
tehtuurin kentällä. Meitä molempia kiinnostaa arkkitehdin 
työn monimuotoisuus. Mentoroinnin lähtökohdat ovat olleet 
todella hedelmälliset, koska kiinnostuksen kohteet osuivat 
niin hyvin yhteen.

Millaisia odotuksia teillä oli mentoroinnista?
KK: Yritin tietoisesti olla rakentamatta selkeitä ennakko-ole-
tuksia, sillä mentoroinnin luonne määrittyy osallistuvien hen-
kilöiden mukaan. Toivoin kuitenkin tutkimukseen suuntautu-
nutta mentoria, jonka kanssa olisi mahdollisuus pohtia arkki-
tehdin praktiikkaa.

TL: Minulla oli sama tilanne. Lähdin mentorointipilottiin 
hyvin avoimin mielin. Mentorointi on ylipäätään uudenlainen 
ja kiinnostava tapa avata keskusteluyhteys.

Uusia  
näköaloja  
arkkitehtina  
toimimiseen
SAFAn mentorointipilotti käynnistyi syksyllä 

2020. Aktori ja mentori, Kaisa Karvinen ja  

Tommy Lindgren, kertovat ensikokemuksiaan 

mentoroinnista.

Miten mentorointi lähti liikkeelle käytännössä?
TL: Ensin pohdimme yhdessä mielenkiinnon kohteita ja toiveita, 
minkä jälkeen pidimme ensimmäisen tapaamisen. Mentorointi-
sopimuksesta oli suuri apu, sillä se antoi keskusteluille raken-
teen sekä määritteli tavoitteet ja protokollan. Kirjasimme sopi-
mukseen yleisiä aiheita, jotka ovat tarkentuneet kullakin kes-
kustelukerralla.

Suunnittelimme aikataulun niin, että tapaamisten väliin 
jää tarpeeksi aikaa. Aikatauluun on vaikuttanut myös aktorin 
kiinnostus jatko-opiskeluun.

Millaisia uusia näkökulmia mentorointi on tuonut tähän 
mennessä?
KK: Tunnemme toisemme jo ennestään, mutta viime vuodet 
olemme työskennelleet eri ympyröissä. Näin ollen Tommylla 
on eri näkökulma kuin minulla, mikä on virkistävää. On ollut 
todella arvokasta päästä vaihtamaan esimerkiksi lähteitä ja re-
ferenssejä.

TL: Mentorointi on tarjonnut kokonaan uuden näköalan, ei 
pelkästään uutta näkökulmaa. Se avaa aivan erilaisen ikkunan 
arkkitehtina toimimiseen, sillä näin laaja-alaista keskustelu-

Mentorointi on tarjonnut 
kokonaan uuden 
näköalan, ei pelkästään 
uutta näkökulmaa.

”
Haastattelussa Tommy Lindgren ja Kaisa Karvinen.
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mahdollisuutta ei löydy muualta. Yleensä keskitytään esimer-
kiksi tiettyyn projektiin.

KK: Totta. Tapaamiset eivät ole projektiin sidottuja, jolloin 
niille ei aseteta suorituspaineita. Keskustelu on arvokasta 
itsessään.

Kaisa, millaisia tavoitteita olet aktorina asettanut mento-
roinnille?
KK: Tavoitteena oli jo heti alussa saavuttaa luottamuksellinen 
ja vuorovaikutteinen tila, jossa reflektoida arkkitehtuurin alaa 
yhdessä toisen arkkitehdin kanssa. Toivoin myös uutta näkö-
kulmaa siihen, miten määritellä omaa ammatti-identiteettiä.

Minua kiinnostaa pohtia, mitä tutkimus tai tutkiva ote voi 
olla. Yllättäen tosi kiinnostaviksi aiheiksi ovat nousseet kau-
punki ja esitystekniikka. Mitä on oppiminen tai opettaminen 
arkkitehtuurin kentällä? On ollut hienoa pohtia näitä aiheita 
yhdessä.

Olen myös todella kiitollinen siitä, että Tommy on kerto-
nut, miten väitöskirjan tekeminen etenee käytännössä. Tutki-
muksen tekemisestä kuuli aika vähän arkkitehdin maisteri-
koulutuksessa.

Tommy, mitkä ovat vahvuutesi mentorina?
TL: Olen opetustoimen, praktiikan sekä alkavan tutkijanuran 
kautta saanut monipuolisesti kokemusta erityyppisestä toi-
minnasta arkkitehtuurin kentällä. On hyvä, että omat koke-
mukset eivät jää hiljaiseksi tiedoksi, vaan niitä voi välittää 
eteenpäin. Sanallistamalla omia ajatuksia ne selkeytyvät myös 
itselle.

Mielestäni tärkeintä mentorina toimimisessa on halu olla 
mukana ja miettiä uudestaan omia lähtökohtia. Mentori saa 
tästä prosessista tosi paljon. Pedagogisesta näkökulmasta on 
esimerkiksi ollut valtavan mielenkiintoista kuulla Kaisan hank-
keista, koska niissä on kokeiltu vaihtoehtoisia näkökulmia.

KK: Tommy on tosi taitava pedagogi, mikä ei varmasti ole 
itsestäänselvyys millään alalla. Mentorointisuhteessa se näkyy 
niin, että keskustelut ovat turvallisia ja mukavia sekä raken-
teeltaan selkeitä.

Millaisia terveisiä lähettäisitte mentoroinnista kiinnostu-
neille?
KK: Kannattaa lähteä mukaan avoimin mielin. Jotta tästä sai-
si mahdollisimman paljon irti, osallistuminen vaatii itsereflek-
tiota.

TL: Mentorointi avaa keskusteluyhteyden, jollaista on vai-
kea löytää mistään muualta. Kaikki lähtee oman osaamisen ja 
toiminnan pohtimisesta.

Anni Varis

A
rkkitehtuurimuseon videosarjan oppaat Juhana 
Lahti ja Petteri Kummala johdattavat katsojat ensin 
Puu-Vallilaan. Alue on esimerkki yrityksestä ratkais-

ta Helsingin työväen asuinongelmaa 1900-luvun vaihteessa. 
Alkuperäinen tarkoitus oli rakentaa työväen huvilakaupunki, 
mutta rakennuksista tuli vuokrakasarmeja, joissa asui paljon 
perheitä ja asumistiheys oli suuri. Näin ollen alue koettiin tie-
tyssä mielessä epäonnistuneeksi, vaikka nykypäivän näkökul-
masta Puu-Vallila on erittäin idyllinen.

Vallila rakennettiin useassa vaiheessa, oppaat kertovat. 
Uuden Vallilan puolella, Hauhontiellä, Martti Välikankaan 
suunnittelemassa asuinkerrostalossa on nähtävissä hienoja 
1920-luvun klassismin piirteitä. Kristo Vedenojan ottamissa 
ilmakuvissa näkyy kerrostalon kaupunkikuvallisesti vaikuttava 
porttiteema. Ilmakuvissa korostuu myös Vallilan suurpihakort-
telien sisäpihojen kaunis vehreys. Suurpihat ovatkin Vallilan 
erikoisuus, jollaisia ei juuri löydy muualta Suomesta.

Jakso päättyy Bertel Liljequistin suunnittelemalle Vallilan 
kirkolle, joka valmistui vuonna 1931. Tuhannen hengen kirkko-
sali rakennettiin uuden kaupunginosan asukkaita varten. Kort-
telipihatyyppinen kirkko on vaikuttava kaikista kulmista ja lois-
tava esimerkki muurareiden käsityötaidosta. Helsingistä on vai-
kea löytää toista yhtä monipuolisesti muurattua rakennusta.

Anni Varis

Opastussarjan videot ovat katsottavissa 

Arkkitehtuurimuseon verkkosivuilla.

Vallilan  
kattojen yllä

Arkkitehtuuria irti maasta! -video-opastussarjan 

toisessa jaksossa tutustutaan Helsingin Vallilaan. 

Minkälaisista tarpeista ja ajan ideaaleista alue 

sai alkunsa? Millaisia ratkaisuja pyrittiin kehittä-

mään työväen asuinolojen parantamiseksi?

Suurpihat ovatkin Vallilan 
erikoisuus, jollaisia ei juuri 
löydy muualta Suomesta.
”

Kuvakaappaus Vallilan opastusvideosta.
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S
AFA toteutti keväällä 2020 kyse-
lytutkimuksen kuntien palve-
luksessa oleville arkkitehdeil-

le. Toista kertaa tehdyssä kyselyssä sel-
vitettiin vastaajien asemaa ja vaikutus-
mahdollisuuksia kuntien hallintoon.

Vastauksia saatiin 29 kunnasta, ja ne 
painottuivat suuriin kaupunkeihin (esi-
merkiksi Helsingistä oli 20 vastaajaa). 
Kaikkiaan vastauksia saatiin 70 henkilöltä.

Vastausmäärä ei riitä yleisten tilastol-
listen johtopäätösten tekemiseen. Vas-
taukset kuitenkin kuvaavat kuntien pal-
veluksessa työskentelevien arkkitehtien 
tilannetta ja antavat osviittaa kehitys-
kuluista verrattuna edelliseen vastaa-
vaan kyselyyn (2010).

Silmiinpistävää aineistossa on se, 
että alle 10 000 asukkaan kaupungeista 
ei saatu yhtään vastausta, kun vielä 
vuonna 2010 vastauksia tuli muutamia. 
Pienimmissä kunnissa ei ole enää arkki-
tehteja töissä; tilanteeseen on vaikutta-
nut muun muassa aluearkkitehtijärjes-
telmän alasajo.

Avoimiin paikkoihin ei riitä 
hakijoita
Suurin osa vastaajista (70 %; yhteensä 
50 vastaajaa) oli iältään 41–60-vuotiai-
ta. Vastanneissa ei ollut yhtäkään alle 
30-vuotiasta.

Kuntien palveluksessa viihdytään 
pitkään: puolet vastanneista oli ollut 
kunnan palveluksessa yli 11 vuotta ja 
neljännes 6–10 vuotta. Paikkoja vapau-
tuu eläköitymisen vuoksi, mutta isom-
missa kunnissa avautuu uusiakin paik-
koja.

Avovastausten perusteella avoimiin 
paikkoihin ei välttämättä saada arkki-
tehtihakijoita. Kyselyn aikaan ammatti-

kunnassa on vallinnut täystyöllisyys, 
eivätkä kunnat kykene kilpailemaan pal-
koissa. Näyttää myös siltä, etteivät nuo-
ret arkkitehdit ole innokkaita hakeutu-
maan kuntien palvelukseen.

Valtaosa on asiantuntija-
tehtävissä
Kyselyssä selvitettiin myös arkkitehtien 
asemaa kuntaorganisaatiossa kysymäl-
lä, missä kunnan elimessä vastaajalla on 
esittelyoikeus ja missä valmisteluoikeus. 
Kaikki eivät tähän kysymykseen vastan-
neet, mutta noin 20 arkkitehdilla oli esit-
telyoikeus lautakunnassa. Noin 80 %:lla 
vastanneista oli lautakunnassa vain val-
misteluoikeus.

Arkkitehdit näyttävät tyypillisesti 
sijoittuvan kunnissa asiantuntijatehtä-
viin (51 vastaajaa). Yleensä arkkitehtien 
toimenkuvat kunnissa venyvät laaja-
alaisiksi, maankäytön suunnittelusta 

strategiseen suunnitteluun, hallintoon, 
rakennuttamiseen ja rakennusvalvon-
taan.

Rakennussuunnittelua 
ihannoidaan?
Avovastauksissa esitettiin erilaisia näke-
myksiä arkkitehtien työstä kunnissa. Pie-
nissä kunnissa, kuten niin sanotuissa ke-
hyskunnissa, olisi tilausta arkkitehdeille, 
mutta heistä on kaavoituksessa pulaa.

Vastauksissa epäiltiin, että arkkitehti-
koulutuksessa ihannoidaan rakennus-
suunnittelua arkkitehdin ammattikuva-
na. Arkkitehtien vaikutusmahdollisuuk-
sien arvioitiin heikentyneen samalla, 
kun rakennusteollisuus ja kiinteistöbis-
nes ohjaavat yhä voimakkaammin kau-
punkikehitystä.

Kyselyn raportti kokonaisuudessaan 
löytyy osoitteesta www.safa.fi.

JÄSENILLE

Pienissä kunnissa on pulaa 
arkkitehdeista
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I
hmiset voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään ilmasto-
katastrofiin suhtautumisen mukaan: ilmastoskeptikkoi-
hin, jotka joko kieltävät koko ilmiön tai suhtautuvat epäi-

levästi kaikkiin ilmastonmuutosta ehkäiseviin toimenpiteisiin, 
sekä niihin, jotka luottavat ilmastoasiantuntijoiden arvioihin 
ja hyväksyvät, että välittömät toimenpiteet ovat välttämättö-
miä.

Itse uskon, että jälkimmäinen lähestymistapa on hedel-
mällisempi. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan vapaa-
ehtoisen toiminnan lisäksi pakotteita, jotta myös ilmaston-
muutoksen kieltävät saadaan muutoksen tielle.

Tutkimustulokset kertovat kiistatta, että korvattaessa 
rakentamisessa betonia puutuotteilla vähennetään kasvi-
huonekaasupäästöjä 40–44 % ja kasvatetaan väliaikaista hiili-
varastoa merkittävästi (174–547 %).

Kun tavoitteena on alentaa kasvihuonekaasupäästöjä, toi-
minta voi perustua vain tutkittuun tietoon eikä mielipiteisiin. 
On myös tarkasteltava kriittisesti tehtyjen toimenpiteiden 
tosiasiallisia vaikutuksia. Arkkitehdeilla on merkittävä rooli 
muutettaessa rakentamista vähemmän ympäristöä rasitta-
vaan suuntaan.

Lukemiseksi jokaiselle suosittelen Ilkka Hanskin kirjaa Tut-
kimusmatkoja saarille ja Sofie Pelsmakersin kirjaa The Environ-
mental Design Pocketbook.

Olavi Koponen

Arkkitehti Olavi Koposelle myönnettiin marraskuussa 

2020 arkkitehtuurin valtionpalkinto. Palkintoperustelujen 

mukaan Ranskassa työskentelevää Koposta voidaan pitää 

merkittävänä suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisenä 

lähettiläänä. Koponen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan 

uran erityisesti puuarkkitehtuurin parissa.

Rakennetaan 
puusta – 
kasvatetaan 
hiilivarastoa
Ilmastokriisi ei ole vain tulevaisuuden uhka-

kuva, se on jo todellisuutta.

SAAPUNEET

Luotettavat Hoppe-painikkeet 
ulko- ja sisäoviin

Teknisesti laadukkaisiin Hoppe-ovenpainikkeisiin  
luottavat globaalisti niin ovi- ja ikkunavalmistajat,  
rakennuttajat kuin vähittäiskauppa. Hoppe-painikkeita 
käytetään maailmalla mm. Euroopan parlamentin  
IPE4-rakennuksessa, Fiera Milano -messukeskuksessa, 
Montevideo Tower -rakennuksessa sekä jalkapallo-
stadion Allianz Arenalla.
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A
rkkitehti Erkki Yrjö Antero Jokiniemi menehtyi sai-
rauskohtaukseen Helsingissä 3.9.2020. Hän oli synty-
nyt Kotkassa 10.12.1952.

Jokiniemi aloitti arkkitehtuuriopinnot Oulun yliopistossa 
vuonna 1971. Opintojen ohella häntä kiinnosti tuon ajan vilkas 
opiskelijapolitiikka, ja moni muistaakin hänet varsin näkyvänä 
hahmona niin ”lafkalla” kuin oululaisessa opiskelijaliikkeessä.

Jokiniemen pitkä arkkitehdin ura (1975–2018) alkoi jo opis-
keluaikana arkkitehti Antti ”Auku” Rissasen toimistossa. Joki-
niemi ehti työskennellä useiden työnantajien palveluksessa 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Monista mieluisista 
työpaikoista olivat jääneet mieleen muun muassa Gullichsen–
Kairamo–Vormalan, Hirvonen–Huttusen, Bengt Lundstenin, 
Pentti Pihan sekä Kauria & Turtolan arkkitehtitoimistot. Hän 
toimi myös itsenäisenä ammatinharjoittajana suunnitellen 
useita pientaloja, kesäasuntoja, pieniä liike- ja teollisuusraken-
nuksia, niiden korjauksia sekä muita kohteita.

Jokiniemi oli Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen. Hänen mer-
kittävin elämäntyönsä oli 40 000 termiä ja tuhansia piirroksia 
sisältävän suomi–englanti–suomi-arkkitehtuurisanakirjan laa-
timinen yhdessä kollegansa Nikolas Daviesin kanssa. Teos on 
erikoisalan sanakirjana laadultaan ja kooltaan ainutlaatuinen 
maailmassa. Kansainvälisesti tunnettu kustantamo Elsevier on 
julkaissut teoksesta myös englanninkieliset versiot. Suomessa 
kirjan nimeksi piti alun perin tulla Arkkitehdin sanakirja, mutta 
lopulta Rakennustiedon vuonna 2012 julkaisema teos sai 
nimekseen Rakennussanakirja. Nimen muutosta Jokiniemi ei 
koskaan omaksunut; kirja oli hänen mielestään rakennustai-
teen ja arkkitehdin ammatin julistus, ei ainoastaan talonraken-
tamista kuvaava teos.

Jokiniemen vahvuuksia oli laaja yleissivistys. Historia oli 
yksi hänen intohimonsa kohde, erityisesti Euroopan ja antiikin 
Rooman kulttuurihistoria. 20 vuotta kestänyt sanakirjatyö 
pakotti perehtymään perusteellisesti taide- ja rakennushisto-
riaan. Tähän liittyi tiettyjä paradokseja: sivarimiehenä hän tun-
si maailmansotien historian läpikotaisin, ja vannoutuneena 
ateistina hän hallitsi kirkkohistorian – kaikkien tyylikausien 
kirkot onkin kuvitettu sanakirjaan yksityiskohtineen.

Jokiniemi oli erittäin värikäs persoona, sosiaalinen ja hauska 
seuramies. Hänellä oli vahvat mielipiteet, eivätkä ne vuo sien 

Erkki Jokiniemi
1952–2020

saatossa juuri muuttuneet. Hän rakasti väittelyä; kielellisen 
lahjakkuutensa takia ja omien näkemyksiensä ärhäkkäänä ja 
itsepäisenä puolustajana hän onnistui monesti puhumaan 
vastaväittäjän hiljaiseksi.

Hänen intohimojaan olivat pubivisat, tennis, jota hän pelasi 
nuorempana nelinpeliporukassa, hyvä skottilainen mallasviski 
sekä nuoruusaikojen musiikista etenkin Bob Dylan ja Miles 
Davis. Hän seurasi aktiivisesti jalkapalloa, varsinkin Suomen 
maajoukkuetta, jota hän kävi kannustamassa ulkomailla asti.

Jokiniemellä oli läheinen suhde myös kotikulmiensa Kal-
lion jalkapalloseuraan Helsingin Ponnistukseen. Hän oli muka-
na suunnittelemassa Ponnistuksen harjoittelukeskusta, Haa-
paniemen kenttää, joka valmistui vuonna 2015. Ponnistus 
jakaa jatkossa Erkki Jokiniemen kunniaksi nimettyjä stipendejä 
nuorille pelaajilleen. Loppupeleissä Erkin ”ykkösjoukkue” oli 
kuitenkin perhe: puoliso Paula sekä lapset Eeva ja Pauli.

Nikolas Davies

kollega ja ystävä

Maakuntarahastojen 
apurahat haettavissa

S
uomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 
maakuntarahastoa, joiden yhteinen hakuaika on 
11.1.–10.2.2021. Maakuntarahastot tukevat oman 

maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä.
Apurahoja myönnetään maakunnassa asuville tai siel-

lä syntyneille hakijoille. Apurahaa voi hakea maakunnas-
sa suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai 
taiteelliseen työhön sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin.

Lisätietoja apurahoista ja niiden hakemisesta osoit-
teessa skr.fi.
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Antti Nurmesniemi -jatkokoulutusapuraha 
haettavana 1.2.- 30.4.2021

Askon Säätiö myöntää kohdeapurahoja 
muotoilun ja arkkitehtuurin taiteelliseen 

toimintaan ja luovaan työhön, tuote-
kehitykseen sekä alan ammattilaisten 

 kansainvälistymiseen.

Lisätietoja
askonsaatio.fi
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Ota yhteyttä:
p. 050 5250 522

raimo.tanskanen@fmcgroup.fi
fmclaskentapalvelut.fi

Meiltä laskelmat
päätöksentekoon

Hallitse rakentamisen
kustannukset
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040 768 2498 | info@klas1.fi

Ovella Systems Oy • P. 0103372720 • www.ovella.fi • info:ovella@ovella.fi

ovella® Citypark® PYÖRÄNOJA (Pat.Reg. FI10333)
• järjestyksessä  säällä kuin säällä!
• kestävä ja muodokas pyöräparkki!

• Varusteet: kumpare, organisointiketju,
katos, sähköpyöränlataus.

ovella®
systems

organisoi
vuonna
2021.

Priima 88 ja 130 -palkit  Priima 88 ja 130 -palkit  
- ratkaisut aukonylityksiin!- ratkaisut aukonylityksiin!

UUTUUS!

TERÄSPORTAAT JA LASIKAITEET

AKUSTIIKKAPALVELUT

BUDJETTIHINNAT JA KUSTANNUSARVIOT PYÖRILLE OMA SÄILYTYSTELINE

BETONIKIVET

ERIKOISLASI-IKKUNAT
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Etsimme sinua tehtäviin asuntosuunnittelun, julkisen 
rakentamisen ja aluesuunnittelun parissa. Mieluiten 
omaat jo kokemusta projektiarkkitehdin tehtävistä ja 
hallitset Archicadin käytön.

Ensisijaisesti työpiste sijaitsee Oulussa, myös etätyö-
mahdollisuudesta voidaan keskustella. 

Ota yhteyttä: info@luoarkkitehdit tai 
0503596113/Virve LUOARKKITEHDIT

Töitä tarjolla!

SCHAUMAN ARKKITEHDIT HELSINKI HAKEE 

PROJEKTIARKKITEHTIA

monipuolisiin ja mielenkiintoisiin hankkeisiin.

Vuonna 2018 perustettu viisihenkinen 
toimistomme sijaitsee Köydenpunojan- 
kadulla Helsingissä. Työskentelemme Archi-
cadilla, Revit- ja Autocad-osaaminen on 
eduksi.

Hakemus ja CV palkkatoiveineen 14.2.2021 
mennessä: rekry.helsinki@schaumanarch.fi

Lisätiedot ja yhteydenotot:Lisätiedot ja yhteydenotot:
Joonas Kanerva +358-400-648545Joonas Kanerva +358-400-648545

www.schaumanarch.fi

peltonen_etsii_kumppaneita
arkkitehdit_peltonen_et_kumppanit
missakumppanit(at)peltonenco.com

Lisää avoimia työpaikkoja
www.safa.fi

TYÖPAIKAT
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ARKKITEHTI

Etsimme projek nhoitoon kykenevää amma  laista, jolla on kokemusta asuntojen ja 
julkisten rakennusten suunni elusta.
Työskentelemme myös korjausrakentamisen ja kaupunkisuunni elun parissa.
Edellytämme Revit ja AutoCad-osaamista.

Hakemukset ja  edustelut sähköpos lla: rekry@arksi.fi  1.3.2021 mennessä.

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY 
Korkeavuorenkatu 25 A 5, 00130 Helsinki        www.arksi.fi 

ARKKITEHTI / ARKKITEHTIOPISKELIJA
Kiinnostaviin, vapautta ja vastuuta yhdistäviin
joukkoliikennehankkeiden ja julkisten rakennusten
suunnittelutehtäviin osana mukavaa työyhteisöä. Toimistomme
sijaitsee Arabianrannassa hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Käytössä Revit ja AutoCAD.

Hakemukset (CV+palkkatoive) 28.2.2021 mennessä:
hmtarkkitehdit@hmtarkkitehdit.fi
Tiedustelut:  Milja Nuorkivi, milja.nuorkivi@hmtarkkitehdit.fi
Puh 020 749 9790.

HMT ARKKITEHDIT OY
Hämeentie 155 C, 00560 Helsinki  www.hmtarkkitehdit.fi
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Arkkitehdin tehtäviin kuuluvat kaikkien vaativuus-
luokkien korjaus- ja uudisrakentamista koskevien 
hankkeiden ohjaus ja lupakäsittely sekä toimiminen 
myös päättäjänä korjaushankkeissa sekä uudis-
rakentamishankkeissa 3000kem saakka.  Tehtä-
vä sisältää asiantuntijatyön lisäksi asiakaspalvelua. 
Työ vaikuttaa kaikille yhteisen kaupunkiympäristön 
laatuun.

Tehtävässä tarvitset hyvien vuorovaikutustaitojen li-
säksi syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, 
kaavoituksen, rakennuslainsäädännön ja rakenta-
mismääräysten tuntemusta sekä kykyä soveltaa nii-
tä käytännössä.

Liity osaavaan, moniammatilliseen työyhteisöömme 
ja jätä hakemuksesi maanantaihin 22.2. klo 16 men-
nessä osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain 
KYMP-03-2-21 ohjaa ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhden
vertaisuutta ja laajaalaista tasaarvoa.

Kaupunkiympäristö
helsinkirekry.fi

Tule tekemään merkityksellistä työtä kaupunki 
ympäristön toimialalle! Haemme rakennus 
valvontaan vakituiseen virkasuhteeseen

Arkkitehtejä (2 virkaa)

Kuvaaja: Jussi Hellsten

Haemme joukkoomme taitavia arkkitehteja ja 
sisustusarkkitehteja. Arvostamme erityisesti 
kokemusta sairaaloiden ja oppimisen tilojen  

suunnittelusta sekä tietomallityöskentelystä.

Hakemukset: work@verstasarkkitehdit.fi

Pienoismallitoimisto HELIÖVAARA

CNC-työstöt, 3D-tulostus

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi
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Varmaa palonsuojaa arkkitehtuurin vaikuttavuudesta tinkimättä
CONTRAFLAM STRUCTURE

• Kestävää palonsuojaa ilman 
häiritseviä pystyprofiileja

• Yhtenäiset lasipinnat jopa 3800 
mm lasikorkeudella

• Paloluokitus  EW30/60-EI 120
• Sisä- ja ulkotiloihin

CONTRAFLAM STRUCTURE 
Elegance

• Valoisa ja kevyt ilme 
ohuemmilla saumoilla

• Lasikorkeus max. 3210 mm
• Paloluokitus EI30 ja EI60
• Sisätiloihin

Kumppanisi innovatiivisissa erikoislasiratkaisuissa | 09 8190 450 | www.vitrea.fi

CONTRAFLAM STRUCTURE 
Vibrance

• Värillinen vaihtoehto saumoille
• Valitse Pantone- ja RAL-väreistä
• Jopa 3800 mm lasikorkeus
• Paloluokitus EW30/EW60–EI 120
• Sisä- ja ulkotiloihin
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