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PÄÄKIRJOITUS
TUOMO HAHL
SAFAn varapuheenjohtaja

H
elsingin Eteläsataman länsirannan, Makasiinirannan 
ja Olympiarannan asemakaavan muutostyö käynnistyi 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla tammikuussa. 

Tässä lain edellyttämässä menettelyssä kaavan osallisille anne-
taan mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavan lähtökohdista, 
tavoitteista ja kaavoitusmenettelystä.

Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää kansallismaise-
maa, joten osallisia taidamme olla me kaikki.

Helsingin kaupungin kerrokantasi.hel.fi -sivulle on koottu 
aluetta koskevat suunnitteluperiaatteet. Alueen suunnittelun 
lähtökohdaksi on tehty myös hyödyllisiä selvityksiä, joita löytyy 
kartta.hel.fi -sivulta. Ne antavat hyvän lähtökohdan kaavamuu-
tostyössä tarvittavien ja lainkin edellyttämien vaihtoehtosuun-
nitelmien laadinnalle ja vertailulle. 

Paras tapa saada vaihtoehtoisia suunnitelmia olisi yleinen 
arkkitehtuurikilpailu.

Helsingin kaupunginhallitus päätti kuitenkin viime marras-
kuussa varata alueen niin sanotulle laatu- ja konseptikilpailul-
le. Päätös tehtiin ennen kuin kaavan osalliset olivat saaneet 
mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä. 

Laatu- ja konseptikilpailu esitetään suunnattavaksi ”raken-
nus- ja kiinteistöalan toimijoille, joilla on tekniset ja taloudelli-
set edellytykset toteuttaa kokonaisuus asetetussa määräajassa”. 

Alue luovutetaan siis toteutettavaksi toimijalle, joka esittää laa-
dullisesti parhaan suunnitelman. Tällaisia toimijoita, joilla on 
varaa ostaa koko alue ja rakentaa se valmiiksi, ei löydy monia. 
Muihin vastaaviin kilpailuihin on osallistunut yleensä yhdestä 
viiteen toimijaa. Vaihtoehtoja kaavoituksen pohjaksi saadaan 
siis vain muutama.

Yleisistä arkkitehtuurikilpailuista on Suomessa yli satavuo-
tiset kokemukset. Suomalainen kilpailujärjestelmä on luonut 
perustan maamme arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun kan-
sainväliselle menestykselle. Koko kilpailujärjestelmä kehittyi 
osaltaan estämään viime vuosisadan alun kiinteistökeinottelua 
ja edistämään reilua peliä toimeksiannoissa.

Yleinen kilpailu tarjoaisi arkkitehtuurin ja muotoilun ken-
tälle ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua arkkitehtuuri- ja 
designmuseon ympäristön suunnitteluun. Museosta tavoitel-
laan maailmanluokan kohdetta. Mikäli museon ympäristö ei 
yllä maailmanluokan tasolle, pelkästä museorakennuksesta jär-
jestettävällä yleisellä arkkitehtuurikilpailulla on vaikea paikata 
ympäristön puutteita. 

Helsingin tulisi täydentää marraskuista päätöstään niin, et-
tä alueen kaavoituksen pohjaksi järjestettäisiin yleinen arkki-
tehtuurikilpailu. Tontinluovutus- ja toteutuskilpailuja tarvitaan 
myöhemmin asemakaavan periaatteiden varmistuttua.

Eteläranta tarvitsee yleisen 
arkkitehtuurikilpailun

” Päätös tehtiin ennen kuin 
kaavan osalliset olivat 
saaneet mahdollisuuden 
ilmaista mielipiteensä. 
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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

ILMOITTAUDU 
KOULUTUSKUMPPANIKSI

Kesällä 2021 Arkkitehtuurimuseossa järjestetään 
ensimmäistä kertaa arkkitehtuurin kesäkouluja 
16–20-vuotiaille nuorille. Etsimme nyt kumppaneita 
mahdollistamaan kesäkoulutoimintaa kanssamme. 
Kesäkoulu on osallistujille ilmainen. Ostamalla 150 
euron (+ alv 24%) arvoisen koulutusetelin tarjoat 
nuorelle ilmaisen osallistumisen kesäkouluun. 

Lue lisää: mfa.fi /koulutuskumppani

PUHUTAAN PUUSTA

Tiistai 23.3. kello 17– 18:30, Zoom 
Pasi Herranen: VIS Wooden Plant Factory 

Tiistai 13.4. kello 17–18:30, Zoom
Lauri Rautkari: Tulevaisuuden puutuotteet

Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen: 
mfa.fi /tapahtumat

Kuka saa Alvar Aalto -mitalin 2020?
Mitalin saaja julkistetaan museon sivuilla 
ja sosiaalisen median kanavissa 16.3.2021

RAKENNAMME UUSIA 
NÄYTTELYITÄ

Skaalassa – pienoismallien maailma
iso näyttelysali
Arkkitehtuurimuseon päänäyttely kutsuu kaikenikäiset 
pienoismaailmoista ja arkkitehtuurista kiinnostuneet 
kuvittelemaan itsensä pienoismallien skaaloihin. Näyttely 
esittelee noin seitsemänkymmentä pienoismallia tunne-
tuista merkkirakennuksista ja pienemmistä arkkitehtuu-
rikohteista. Pienoismallien kautta avautuu näköala ark-
kitehdin ammattiin, missä mallit toimivat monipuolisena 
työvälineenä. Eri aikoina valmistuneet mallit ovat peräisin 
sekä Arkkitehtuurimuseon kokoelmista että arkkitehti-
toimistojen omista kokoelmista. Oman kokonaisuutensa 
muodostavat mallinrakentaja Klaus Stoltin työt.

Alvar Aalto -mitali 2020
pieni näyttelysali
Akateemikko Alvar Aallon nimeä kantava ja hänen 
suunnittelemansa mitali on perustettu vuonna 1967 
kunnioittamaan luovaa arkkitehtonista työtä. Näyttely 
esittelee Alvar Aalto mitalin 2020 voittajan.

STUDIOSSA
The Eye and the Icon
22.12.2020–30.5.2021

Muutokset mahdollisia.
Tarkista näyttelyiden ajankohtaiset aukioloajat: 
mfa.fi /nayttelyt

VIS-koehallin designkuva/Pasi Herranen

https://www.mfa.fi/
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Eteläranta tarvitsee yleisen arkkitehtuurikilpailun
Tuomo Hahl

6 Haastattelu
Helsingin edelläkävijäroolia kehittämässä 
Taavi Lindfors

10 Ajassa
10 Alvar Aallon arkkitehtuuria esitetään Unescon  

maailmanperintölistalle
11 Uskallusta ekologiseen suunnitteluun

Anni Varis
12 ATL:lle uusi kehitysarkkitehti

14 Asuminen
Enemmän luonnonvaloa,  
vähemmän pimeitä käytäviä
Sini Saarimaa

18 Kolumni 
Puuko meidät pelastaa?
Netta Böök

20 Ammatissa
Toimivia, turvallisia ja laadukkaita tiloja
Anni Varis

22 Kirjat
22 Perusteellisesti Pekka Pitkäsestä 

Esa Laaksonen
24 Ruotsin näkyvin arkkitehti tavoittelee kestävyyttä

Tarja Nurmi
26 Paikallisia kulttuureja ymmärtävää 

arkkitehtisuunnittelua
Katja Maununaho

29 Mielipide
Niittykummun paloasema tulee säilyttää 
Roy Mänttäri, Aino Niskanen

31 Vuosien takaa
Tuhon ja  tulevaisuuden arkkitehdit

32 Muistokirjoitus
32 Seppo Häkli 1951–2020 

Kari Järvinen, Matti Vatilo
33 Ilpo Forssén 1952–2020

Janne Prokkola, Anne Karppinen ja Erja Väyrynen 

34 Jäsenille
34 Vähä-Kiljavan ja Oivalan kesä  
34  Hyödynnä TEKin palkkaneuvonta
35 Ehdota palkinnon saajia 

38 Kilpailut
38 Lämminhenkinen koulukeskus Poriin 

Petri Piirta
42  Laadukasta puurakentamista Riihimäelle

Marja Sopanen
45 Uusi elävä tapahtumakortteli Suvilahteen

Jussi Murole

 Kansi 
 Arkkitehdit Davidsson Tarkelan  
 suunnittelema Kuopion museon  
 peruskorjaus ja laajennus valmistui  
 vuoden 2020 lopussa.  
 Kuva Marko Huttunen.
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” Tulevaisuutemme 
rakentamisessa 
arkkitehtuurin ja 
muotoilun rooli on 
keskeinen.
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Siirryit Helsingin kaupungin designjohtajaksi Arkki
tehtuurin tiedotuskeskus Archinfon toiminnanjohtajan 
tehtävistä. Mikä designjohtajan työssä kiinnosti?
Minulla on työhistoriaa sekä arkkitehtuurin että designin 
 parissa. Tunnen molemmat kentät hyvin ja pidän niitä erittäin 
merkittävänä asiana meidän elämällemme, hyvinvoinnillemme 
ja arjellemme. Designjohtajan työssä ne yhdistyvät.

Minulla on myös kaupunkitutkimustaustaa, ja olen aina 
 ollut kiinnostunut kaupunkien kehittyksestä ja niiden roolista 
maapallolla. Kaupunkien toiminta on potentiaalisesti hyvin 
vaikuttavaa. Niissä yhdistyvät globaalit haasteet ja paikalliset 
ratkaisut esimerkiksi ilmastokysymysten suhteen.

Kolmas syy liittyy työn luonteeseen. Designjohtajan työn 
punaisena lankana on verkostojen rakentaminen, erilaisten ide-
oiden ja ihmisten yhdistäminen sekä eri tahojen identifioimi-
nen asioiden liikkeelle laittamiseksi. Toisin sanoen työni on sel-
laisten paikkojen ja tekojen hakemista, joissa arkki   tehtuuria ja 
designia hyödynnetään ja niiden merkitys tehdään näkyväksi.

Olet toiminut designjohtajana vuoden.  
Mitä ensimmäiseen vuoteen on kuulunut?
Aloitin samalla viikolla kun koronavirusepidemia saapui Suo-
meen, joten olen joutunut tekemään asioita eri tavalla kuin 
olin suunnitellut tutustuessani lähes 40 000 työntekijän orga-
nisaatioon kokonaan etänä. Vastaanotto on kuitenkin ollut  hyvä, 
asian tärkeys on nähty.

Aluksi käytimme paljon aikaa designjohtajan toimenkuvan 
suunnitteluun. Painopisteiksi valikoituivat ensinnäkin muotoi-
lun hyödyntäminen Helsingin palveluiden ja oman toiminnan 
kehittämiseksi eli niin sanottu kaupunkimuotoilu. Helsinki on 
ensimmäisiä kaupunkeja, joissa tällaista tehdään, joten kau-
punkimuotoilussa olemme edelläkävijän roolissa. 

Muita painopisteitä ovat Helsingin kansainvälisen profiilin 
vahvistaminen arkkitehtuuri- ja designkaupunkina sekä parem-

man kaupunkilaiskokemuksen luominen erityisesti rakennetun 
ympäristön ja julkisen kaupunkitilan näkökulmasta.

Olen työskentellyt tiiviisti myös arkkitehtuuripolitiikan paris-
sa. Archinfon toiminnanjohtajana olin mukana käynnistämässä 
valtakunnallista arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa, joka luovutet-
tiin ministereille alkuvuodesta. Helsingin oman arkkitehtuuri-
ohjelman loppuun saattaminen on siirtynyt vastuulleni.

Yhdessä kasvatuksen, koulutuksen ja kulttuuripuolen toimi-
joiden kanssa olemme kartoittaneet  arkkitehtuuri- ja muotoilu-
oppimisen hyödyntämistä Helsingin kouluissa.

Kansainväliset kumppanit ja media ovat alusta asti olleet 
hyvin kiinnostuneita Helsingin tekemisistä muotoilun ja arkki-
tehtuurin saralla. Työhöni on kuulunut paljon haastatteluja ja 
esiintymisiä kansainvälisissä tapahtumissa.

Helsingin edelläkävijäroolia 
kehittämässä
Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris haluaa lisätä 
tietoisuutta muotoilun ja arkkitehtuurin merkityksestä ja ottaa 
asukkaat mukaan kehittämään kaupunkia.

KUKA?

> Hanna Harris, Helsingin kaupungin designjohtaja.
> Valtiotieteiden lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 2004. 

Lisäksi designopintoja Taideteollisessa 
korkeakoulussa sekä arkkitehtuurin ja sosiologian 
jatko-opintoja mm. Milanossa, Cambridgessa ja 
Sheffieldissä.

> Aiemmin Suomen Lontoon-instituutin 
ohjelmajohtaja, Helsinki Design Weekin 
ohjelmajohtaja ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus 
Archinfon toiminnanjohtaja.

> Harrastuksena ratsastus.
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Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsingin 
pyrkimyksenä on vahvistaa kansainvälistä profiiliaan 
muotoilun suurkaupunkina. Miten tämä onnistuu?
Selkein esimerkki parin viime vuoden ajalta on ollut keskusta-
kirjasto Oodi. Se on itsessään monen tason menestystarina 
niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Ark-
kitehtitoimisto ALAn arkkitehtuuri on palkittua, Oodin konsep-
tointiin on liittynyt valtava määrä yhteissuunnittelua kaupun-
kilaisten ja kirjastolaisten kanssa ja osana Oodia on kehitetty 
myös kirjaston henkilökunnan työskentelytapoja. Yksittäinen 
lippulaivateko on vahvistanut koko kirjastolaitosta lisäämällä 
kirjastojen käyttöä ja tuomalla niihin uusia käyttäjäryhmiä. 

Tulevaisuudessakin tarvitsemme näkyviä lippulaivatekoja, 
ovat ne sitten väliaikaisia tai pysyviä. Tarvitsemme satsauksia 
niin kaupungin keskustaan kuin koko kaupunkiin, sekä paikal-
lisiin toimijoihin että kaupungin moniin keskuksiin. Tässä ark-
kitehtuurilla ja designilla on merkittävä rooli. Helsingissä on 
käynnissä paljon täydennysrakentamista ja lukuisia raideinves-
tointeja, muun muassa kaupunkiuudistusalueilla. On tärkeää 
suunnitella tulevaa myös yhdessä asukkaiden ja käyttäjien 
kanssa.

Erinomainen esimerkki paikallisten osallisuudesta on muu-
tama vuosi sitten valmistunut Maunula-talo, jossa asukkaat 
ovat yhdessä arkkitehtitoimisto K2S:n kanssa olleet vahvasti 
mukana talon suunnittelussa ja nyt sen toiminnassa.

Mitä itse arvostat Helsingissä arkkitehtuurin ja  
designin osalta?
Helsingissä monikerroksinen rakennettu kaupunki ja sen vireä 
kulttuurielämä ja palvelut yhdistyvät arjen toimivuuteen ja luon-
non läheisyyteen. Asun itse Itä-Helsingissä, jossa arvostan sitä, 
että voin nauttia kaupunkikuvallisesti sympaattisesta, hyvien 
palvelujen 1960-luvun esikaupunkialueesta ja kuitenkin liikkua 
helposti metrolla kaupungin keskustaan. Samalla ulottuvillani 
on upea lähiluonto ja ennen kaikkea ainutlaatuinen meri.

Helsingissä satsataan koko ajan lisää rantareittiverkostoon 
ja siihen, että mahdollisimman monella on pääsy rantaan. Täällä 

on myös paljon lähimetsiä ja luonnonsuojelualueita. Tällaista ei 
monella muulla pääkaupungilla ole tarjota.

Työsi Helsingin designjohtajana kestää vuoteen 2024 
saakka. Mitä tavoitteita sinulla on kaudellesi?
Tavoitteeni on, että muotoilun ja arkkitehtuurin merkitys ym-
märretään entistä vahvemmin ja olemme pystyneet paitsi tuot-
tamaan ja vaalimaan korkeatasoista arkkitehtuuria ja muotoi-
lua myös kehittämään rakenteita ja paikkoja tämän tavoitteen 
edistämiseksi. 

Tulevaisuutemme rakentamisessa arkkitehtuurin ja muo-
toilun rooli on keskeinen. Kaupungeissa mietitään, millaista 
kaupunkielämä on pandemian jälkeen. Samalla on ratkaistava 
ilmastokriisi. Siihen liittyy valtavasti kysymyksiä: miten asum-
me, olemme yhdessä, liikumme, työskentelemme, kulutamme 
ja rentoudumme.

Ihmisillä on tällä hetkellä selvästi tarve olla mukana kehit-
tämässä kaupunkejaan ja ymmärtää niiden suunnitteluproses-
seja. Se on asia, jota haluan Helsingissä edistää.

Taavi Lindfors 
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Arkkitehtitoimisto K2S:n suunnittelemassa Maunula-talossa 

yhdistyvät kirjasto, nuorisotalo ja aikuisopetustilat. Asukkaat 

ovat olleet alusta asti mukana suunnittelemassa taloa ja sen 

toimintaa. Maunula-talo on herättänyt paljon kiinnostusta myös 

maailmalla, sanoo Helsingin designjohtaja Hanna Harris.

” Kansainväliset kumppanit 
ja media ovat hyvin 
kiinnostuneita Helsingin 
tekemisistä muotoilun ja 
arkkitehtuurin saralla.



Wienerberger palkitsee kansainvälisesti 
merkittäviä tiiliarkkitehtuurikohteita viidessä 
eri kilpailusarjassa. Jätä oma ehdotuksesi 
8.4.2021 mennessä www.brickaward.com

 

www.wienerberger.fi

Brick Award 2022

Etsimme parasta suomalaista tiili-
arkkitehtuuria mukaan kilpailuun! 

Tiiliarkkitehtuurikilpailu
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http://www.wienerberger.fi
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AJASSA

Sarjaan on valittu Alvar Aallon arkkitehtuurista 
13 kohdetta, joilla on asiantuntija-arvioiden   
mukaan mahdollisuuksia päästä 
maailmanperintöluetteloon.

S
uomi esittää Alvar Aallon humaania arkkitehtuuria 
edustavaa, 13 kohteen kokonaisuutta Unescon maail-
manperinnön kansalliseen aieluetteloon kulttuuripe-

rintökohteeksi. Edellisen kerran kansallinen aieluettelo päivi-
tettiin vuonna 2004.

Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnös-
tä valmistellut aieluetteloa varten ehdotuksen, joka on työs-
tetty yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön ja Rakennussuojelun ja 
kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestön Icomo-
sin Suomen osaston asiantuntijoiden kanssa.

Ehdotus sisältää 13 modernia Alvar Aallon arkki  tehti toimiston 
suunnittelemaa kotimaista rakennusta tai aluetta. Kohteet muo-
dostavat kokonaisuuden, jolla olisi asiantuntija-arvioiden mu-
kaan mahdollisuus päästä maailmanperintöluetteloon. Varsi-

naisen maailmanperintöesityksen valmistelun yhteydessä 
kohdejoukko voi vielä muuttua.

Esitettyyn sarjaan kuuluvat Alvar Aallon ateljee, Alvar Aallon 
kotitalo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päärakennus, 
Kulttuuri talo Helsingissä, Jyväskylän yliopiston Seminaarin mäen 
kampus, Muuratsalon koetalo, Paimion parantola, Seinäjoen 
hallinto- ja kulttuurikeskus, Sunilan selluloosatehtaan asuinalue, 
Säynätsalon kunnantalo, Villa Mairea ja Vuoksenniskan Kolmen 
Ristin kirkko.

”Aalto alkoi erkaantua mekanistisesta funktionalismista jo 
varhain 1930-luvulla. Suunnittelun keskiöön nousi käyttäjä – 
yksilö ja yhteisö – joiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tavoi-
teltiin arkkitehtuurin avulla. Tämä humaani lähestymistapa sai 
kansainvälistä huomiota ja arvostusta alusta alkaen ja suunta-
us vaikutti merkittävästi suomalaisen arkkitehtuurin kehityk-
seen – ja vaikuttaa yhä tänäkin päivänä”, Alvar Aalto -säätiön 
yliarkkitehti Jonas Malmberg sanoo.

au

Alvar Aallon arkkitehtuuria esitetään 
Unescon maailmanperintölistalle 
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Muuratsalon koetalo, Jyväskylä. 
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Uskallusta ekologi-
seen suunnitteluun

Arkkitehdit tarvitsevat lisää tietoa ja 
koulutusta, jotta kestävyys saadaan 
osaksi arkista suunnittelutyötä, todettiin 
Architects Declare Finlandin vetämässä 3A 
Talks -keskustelutilaisuudessa.

A
rchitects Declare: ilmaston ja luonnon hätätila -julistuk-
sen tuominen käytäntöön vaatii vielä työtä, Architects 
Declare Finlandin vetämässä tammikuun 3A Talks -tilai-

suudessa todettiin. 3A Talks on Safan, Arkkitehtitoimistojen 
 liitto ATL ja Archinfon tuottama avoin keskustelusarja, joka  tällä 
hetkellä järjestetään etänä.

Architects Declare Finlandin vetämässä keskustelussa käsi-
teltiin erilaisia toimenpiteitä ja työkaluja, joita toimistot ovat 
jo ottaneet käyttöön.

Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikissä ympäristöstrategia on 
sidottu Architects Declare -julistukseen. 

”Huomasimme, että strategian tuomisessa käytäntöön tarvit-
semme paljon enemmän tietoa, jotta jokaisella olisi mahdolli-

suus haastaa asiakasta tai kollegaa näissä kysymyksissä”, Katriina 
Rosengren Harris-Kjisikistä kertoi. Koulutuksen antamaa itsevar-
muutta tarvitaan, jotta suunnittelija pystyy ottamaan aiheen 
esille työssään sekä puolustamaan ehdotuksiaan. 

”Pienillä arkkitehtitoimistoilla on kuitenkin rajalliset mahdol-
lisuudet vaikuttaa kentän toimintaan”, Rosengren totesi. Tarvi-
taan uskallusta ja asiakkaita, joille asia on tärkeä. Ekologisuu-
teen liittyviä kysymyksiä olisi tärkeää pohtia yhdessä projektin 
alusta lähtien. 

Työkaluja ja toimintatapoja kestävyyteen
Toimistoissa on kokemusta yksittäisistä käytännöistä, joilla 
suunnittelua kehitetään julistuksen periaatteiden mukaiseksi, 
mutta tarve kokonaisvaltaisiin toimintamalleihin on suuri, 
 tilaisuuden keskustelijat totesivat. 

”Aina voi vaikuttaa johonkin”, Virve Väisänen LUO Arkkiteh-
deistä pohti. ”Tärkeää on oikea-aikaisuus, jotta ymmärretään 
mihin missäkin vaiheessa hanketta voi vaikuttaa.” 

”Tarvitsemme samanaikaisesti todella radikaaleja ajatuksia 
sekä käytännön tekoja, jotka vievät tilannetta kestävämpään 
suuntaan”, Kimmo Lintula arkkitehtitoimisto K2S:sta sanoi. 

Lintula on ollut mukana laatimassa kestävän kehityksen kä-
sikirjaa, jonka tarkoitus on tuoda kestävyyden periaatteet käy-
täntöön. Yhtenä käsikirjan osa-alueena on esimerkiksi massii-
vinen rakentaminen. Yksiaineinen rakenne on kestävämpi 
ratkaisu kuin kompleksinen ja monikerroksinen rakentaminen.

Sitowisella toimii ekologisen maisemasuunnittelun projek-
tisparraus, jossa ekologisen maisemasuunnittelun tiimi auttaa 
löytämään kestäviä ratkaisuja. 

”Meillä on kerran kuussa tapaaminen, johon projektipäälli-
köt saavat tuoda juttuja sparrattavaksi”, Aino Karilas Sitowisel-
ta kertoi. Sparrauksesta on saatu positiivisia tuloksia, ja sen  
avulla asiantuntijuutta on pystytty jakamaan yrityksen sisällä.

Keskustelutilaisuuden lopuksi osallistujat totesivat, että jat-
kokeskustelua, työpajoja ja alan yhteisiä ponnistuksia tarvitaan. 
Tulevaisuudessa kestävyysajattelu on toivottavasti osa arkki-
tehtien perusammattitaitoa.

Anni Varis

” Ekologisuuteen liittyviä 
kysymyksiä olisi tärkeää 
pohtia projektin alusta 
lähtien.
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ATL:lle uusi kehitys-
arkkitehti
 
Arkkitehtitoimistoissa on paljon käyttämätöntä 
potentiaalia, uskoo Arkkitehtitoimistojen liiton 
uusi kehitysarkkitehti Satu Mahringer.

A
rkkitehtitoimistojen liiton ATL:n uudeksi kehitysarkki-
tehdiksi on valittu Satu Mahringer.

Mahringer on kouluttautunut arkkitehdiksi Saksas-
sa ja Sveitsissä. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt 
arkkitehtitoimistoissa, itsenäisenä ammatinharjoittajana ja yli-
opisto-opettajana Sveitsissä, Saksassa ja Suomessa. 

Lisäksi Mahringer on tutkinut ikäihmisten yhteisöasumista 
ja arkkitehdin roolia ja toimii aktiivisena jäsenenä SAFAn tule-
vaisuusryhmässä.

”Uskon että arkkitehtitoimistoissa on paljon käyttämätöntä 
potentiaalia aikamme kiireellisten haasteiden ratkaisemiseksi. 
Niissä on valtavasti laaja-alaista kulttuurista, yhteiskunnallista, 
rakenteellista ja teknistä ymmärtämystä. Olen iloinen saades-
sani olla mukana etsimässä ratkaisuja siihen, miten tämä luova 
potentiaali saadaan paremmin yhteiskuntamme käyttöön”, 
Mahringer sanoo. 

Mahringerin mukaan suomalaisten arkkitehtitoimistojen 
aseman vahvistaminen on tärkeää paitsi rakennustaiteen edis-
tämisen kannalta myös kestävän kehityksen ja ympäristön 
 hyvinvoinnin edistämiseksi.

”Ainoa mahdollisuus ympäristömme valtavien haasteiden 
ratkaisemiseen on eri ammattikuntien hyvähenkinen, avoin ja 
rohkea yhteistyö”, Mahringer sanoo.

au

H
EL

I V
IL

M
I

Oulu etsii osaajia

Haemme nyt kaavoitukseen

asemakaava- 
arkkitehtia

Toimit esimiehenä kaavoituksen ammattilaisten 
tiimissä ja asiantuntijana maankäytön suunnitte-
lutehtävissä. Valmistelet asemakaavahankkeita 
ja kehität toimintaamme.

kaavoitus- 
arkkitehtia

Tehtäviisi kuuluu asemakaavahankkeiden valmis-
telua, monipuolisia maankäytön asiantuntijateh-
täviä ja kaavoituksen toiminnan kehitystyötä.

Tule osaksi osaavaa ja mukavaa työyhteisöämme 
kehittämään Oulun kaupunkikuvaa, viihtyisyyttä 
ja toimivuutta.

Katso tarkemmat tiedot tehtävistä ja jätä ha-
kemuksesi 26.3.2021 mennessä osoitteessa 
www.kuntarekry.fi tai www.ouka.fi /työpaikat
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T
ämän päivän kaupunkirakentamisessa asuntojen koot 
pienenevät ja tehokkuustavoitteet kasvavat, mikä on vai-
kuttanut asuinympäristöjen ja -tilojen laatuun.

Voidaankin perustellusti kysyä, vastaako kerrostalojen suunnit-
telu nykyisellään asukkaiden toiveita. Kysymykseen pureudut-
tiin Tampereen ja Turun yliopistojen yhteishankkeessa, jossa 
tarkasteltiin kaupunkiasumisen houkuttelevuutta asukkaan 
näkökulmasta.

Keräsimme hankkeessa uudella tavalla aineistoa asukkai-
den arvostamista asuinympäristön ominaisuuksista. Esimerkik-
si asuinrakennuksiin keskittyneissä ryhmähaastatteluissa hyö-
dynsimme virikkeenä nykyisen kerrostalotuotannon tyypillisiä 
esimerkkejä sekä asuntokonsepteja. Ne konkretisoivat aikai-
semmista asukkaiden ryhmäkeskusteluista saatuja tuloksia. 

Kun hankkeeseen osallistuneen asukasjoukon näkemyksiä 
verrataan kuuteenkymmeneen rakenteilla olevaan ja lähitule-
vaisuudessa rakennettavaan kerrostalokohteeseen, käy ilmi, 
etteivät asukkaiden toiveet ja nykyinen kerrostalotuotanto mo-
nilta osin kohtaa. Nykyistä kerrostalotuotantoa olen analysoi-
nut yhdessä Sofie Pelsmakerin kanssa artikkelissani ”Better 
Living Environment Today, More Adaptable Tomorrow? Com-
parative Analysis of Finnish Apartment Buildings and their 
Adaptable Scenarios”.

Toiveissa valoa ja tuuletettavuutta
Osallistujilla oli vahvat näkemykset etenkin siitä, miten asunnon 
päätilat eli ruuanlaiton, ruokailun ja oleskelun tilat yhdistyvät 
heidän toiveiden asunnoissaan. Vaikka arvostukset olivat erilai-
sia, osallistujilla oli myös yhteisiä näkemyksiä, joiden perusteel-
la voidaan muodostaa suunnittelulähtökohtia asunnoille.

Jotkut esimerkiksi arvostivat erillistä keittiötä, kun taas pää-
osan toiveissa oli avokeittiö. Molemmissa ryhmissä kuitenkin 
arvostettiin ruuanlaitto- ja ruokailutilojen hyvää luonnonva-
laistusta ja näkymiä ulos. Ikkunaa toivottiin myös helpon tuu-
lettamisen takia. Lisäksi arvostettiin sitä, että keittiö on osittain 
piilossa tai piilotettavissa niin että esimerkiksi pesuallas ei näy 
suoraan oleskelutilaan.

Kun asukkaiden arvostuksia vertaa nykypäivän kerrostalo-
suunnitelmiin, ristiriita on ilmeinen. Uudiskerrostaloissa suosi-
taan olohuoneen perällä sijaitsevia keittiökalustuksia. Näiden 
keittotilojen luonnonvalo, ulkonäkymä ja tuuletettavuus ovat 
useimmiten riippuvaisia oleskelutilasta.

Näiltä osin nykyrakentaminen eroaa merkittävästi edeltä-
vien vuosikymmenten asuinrakennuksista, joissa ei esiinny ra-
kennusrungon syvissä osissa sijaitsevia keittotiloja. Ikkunalliset 
keittiötilat oleskelutilan vieressä ovat kestävämpi ratkaisu myös 
siitä näkökulmasta, että ne toimivat paitsi sekä avo- että erillis-

” Ihailua saivat osakseen luonteikkaat 
erkkerimäiset tilat, joihin tulee luonnonvaloa 
usealta suunnalta. 

ASUMINEN

Enemmän luonnonvaloa, 
vähemmän pimeitä 
käytäviä
Turun ja Tampereen yliopistojen yhteishankkeessa tutkittiin 
asukkaiden näkemyksiä viihtyisästä kaupunkiasumisesta. 
Asuntotuotannon tueksi tarvitaan lisää asukasnäkökulmaa 
kuvaavaa tietoa, kirjoittaa hankkeen tutkija Sini Saarimaa.
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keittiönä, myös asuinhuoneena tilanteessa, jossa ruuan laittoon 
ei tarvita suurta tilaa.

Nyky-yksiöt ongelmallisia
Mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja siitä vetäytymi-
seen nähtiin tärkeänä niin pienissä kuin suurissa asunnoissa. 
Yksityisyyden rajaa oli asukkaiden mielestä tarpeen hallita pait-
si asuntokunnan jäsenten myös potentiaalisten vierailijoiden ja 
asukkaiden välillä.

Se, että asukas voi vaikuttaa intiimin vetäytymistilan, kuten 
lepopaikan, saavutettavuuteen ja näkyvyyteen, oli tärkeää pait-
si perheellisille myös yksin asuville ihmisille. Pääosa yksin asu-
vista piti epämukavana sitä, että kaikki asuintoiminnot sijoite-
taan täysin jakamattomaan ja pitkänomaiseen huoneeseen. 

Erityisesti pieniin asuntoihin liittyy merkittävä ero asukkai-
den toiveiden ja toteutuneiden tilojen välillä: suurin osa tämän 
päivän ja lähitulevaisuuden yksiöistä on yhteen suuntaan avau-
tuvia pitkänomaisia huoneita, joita ei voi jakaa erilliseen 
 makuualkoviin ja oleskelutilaan.

Todennäköisesti nyt rakennettavat pienet yksiöhuoneet 
muodostuvat haasteiksi tulevaisuudessa, sillä ne eivät näytä 
vastaavan erilaisiin asukkaiden toiveisiin ja elämäntilanteisiin, 
kuten esimerkiksi Anne Tervon ja Johanna Liliuksen tutkimus 

urbaanien yksinasujien asuintilatoiveista osoittaa. Tällöin tulisi 
huomioida ainakin pienasuntojen yhdistämisen mahdollisuus 
joko toisiinsa tai suurempiin asuntoihin.

Suuremmissa asunnoissa asukkaiden toivomien huoneiden 
lukumäärä ei ollut sidoksissa perhekunnan kokoon, vaan siihen 
vaikuttivat perheenjäsenten ikäjakauma sekä työ- ja vapaa-ajan 
vaihtelevat tarpeet. Koronapandemia on osoittanut, että sul-
jettaviin huoneisiin liittyvät tarpeet voivat muuttua yllättävil-
läkin tavoilla.

Asukkaiden muuttuvat tarpeet voidaan ottaa paremmin 
huomioon mahdollistamalla suuremmissa asunnoissa huonei-
den  eri yhdistelmät ja koot. Tällä tavoin mukautuvat asunnot 
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Asuva Oy:n vuonna 2020 valmistuneessa Modena 

kerrostalokohteessa keittiö on avoin suhteessa 

oleskelutiloihin, mutta saa silti luonnonvaloa ja 

siitä avautuu näkymä ulos. Keittiön on siis 

mahdollista olla erillinen tai avoin, asukkaan tai 

tilanteen mukaan. Kohteessa korostuu myös 

asukkaiden arvostamat sisä- ja ulkotilojen väliset 

yhteydet: asunnon päätiloista avautuu näkymiä 

kahteen ilmansuuntaan sekä suoraan että laajan 

asuntokohtaisen ulkotilan kautta.
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Ylärivillä esimerkkejä nykyrakentamisessa 

suosituista keskikäytävään tai keskikäytäväosiin 

perustuvista talotyypeistä. Yhteen suuntaan 

avautuvat asunnot on korostettu punaisella, ne 

ovat pääosin yksiöitä tai kaksioita. Alla 

esimerkkejä tyypillisiä piirteitä sisältävistä eri 

kokoisista kerrostaloasunnoista. Oleskelualueen 

perälle sijoittuvat keittotilat toistuvat tämän 

päivän kerrostaloissa asunnon koosta riippumatta. 

Suurempiin asuntoihin muodostuu usein 

pitkähköjä eteiskäytäviä johtuen nurkkaan 

sijoittuvista sisäänkäynneistä. 

” Monia asukkaita miellytti 
asunnon muodon 
ainutlaatuisuus ja 
luonteikkuus.
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näyttävät kuitenkin olevan vähemmistössä tämän päivän uudis-
kerrostaloissa, mikä johtuu erityisesti rakennusten syvistä run-
komitoista.

Omaleimaisuus miellyttää
Asukkaat keskustelivat ryhmähaastatteluissa intensiivisesti 
myös asumistilojen muodoista ja niiden suhteesta luonnonva-
loon. Erityisesti sopusuhtaisista huonetilojen muodoista sekä 
useissa suunnissa sijaitsevista ikkuna-aukoista pidettiin, ja jäl-
kimmäiset yhdistettiin asunnon avaruudentuntuun. Ihailua sai-
vat osakseen luonteikkaat erkkerimäiset tilat, joihin tulee luon-
nonvaloa usealta suunnalta.

Lisäksi monia asukkaita miellytti asunnon muodon ainut-
laatuisuus ja luonteikkuus, esimerkiksi suorakulmioista poik-
keavat tilan asettelut, mikä voi tuntua yllättävältä. Tämä saattaa 
johtua siitä, että paitsi alueellisesti myös pienemmässä mitta-
kaavassa ympäristön omaleimaisuus miellyttää.

Syviä ja kapeita, vain yhdestä päädystä luonnonvalaistuja 
tiloja soimattiin – oli kyseessä sitten putkimainen yksiö tai isom-
man kerrostaloasunnon pitkä oleskelualue. Venyneet, kapeat 
tilat nähtiin myös hankalina kalustaa. Lisäksi ahdistavana 
 koettiin se, että pitkänomaisessa tilassa, kuten pitkänmallisessa 
yksiössä, korostuu asukkaan edestakainen kulku tilassa.

Asukkaiden näkökulma huomioon
Aikamme uudiskerrostalotuotannossa yhteen suuntaan avautu-
vien asuntojen määrä on silmiinpistävä, ja erityisesti pienten asun-
tojen avautuminen useaan ilmansuuntaan on kuriositeetti. Asuin-
tilojen kritisoitu pimeys ja putkimaisuus liittyy sekä tämän päivän 
yksiöihin että monin paikoin myös suurempiin asuntoihin.

Pääosa lähitulevaisuuden asuntorakentamisesta Suomen 
kasvukeskuksissa on todennäköisimmin rakennuttajavetoista. 
Jotta käyttäjäkeskeisyys toteutuisi siinä paremmin, olisi suun-
nittelussa hyödynnettävä ainakin asukasnäkökulmaa kuvaavaa 
tietoa, vaikka asukkaita ei joka käänteessä olisikaan mahdollis-
ta osallistaa.

Aikaisempi asukaspreferenssitutkimus on ollut pääosin lii-
an yleistasoista tukeakseen asuntosuunnittelua, ja lisäksi kes-
kittynyt liian vähän rakennusten ja asuntojen piirteisiin. Hank-
keessa tuotettiin tietoa, joka kytki asukkaiden arvostukset 
kaupunkiasuntojen tilallisiin ominaisuuksiin suunnittelua hyö-
dyttävällä tavalla. Hankkeessa aloitettua työtä tulee kuitenkin 
jatkaa: asukasarvostuksien tarkastelua tarvitaan runsaasti lisää 
eri näkökulmin ja menetelmin.

Sini Saarimaa
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”Miksi Turkuun? Kaupunkiasumisen houkuttelevuus asukkaan 
näkökulmasta” on Turun kaupunkitutkimusohjelman 

ja Varsinais-Suomen YH-säätiön rahoittama hanke, jota 
toteuttavat Tampereen yliopiston arkkitehtuurin ja 

ympäristöpolitiikan sekä Turun yliopiston sosiologian tutkijat.
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N
yt tulee Sofie Pelsmakers, kestävän arkkitehtuurin ja 
asuntosuunnittelun apulaisprofessori Tampereen yli-
opistosta, ja kysyy: do we need to build new at all? – 

 tarvitseeko uutta rakentaa lainkaan?
Se on Pelsmakersin ensimmäinen pointti. Kun meillä on siis 

tämä ilmastokriisi ja arviolta kymmenkunta vuotta aikaa kään-
tää kelkkaa ja rajoittaa ilmastokatastrofia. Kun vuosi 2020 oli 
yhtä kuuma kuin vuosi 2016 eli kuumempi kuin yksikään vuosi, 
jolta on sääkirjanpitoa. Kun kuumuus, kuivuus, nälkä ja tulvat 
uhkaavat, ei, vaan ovat täällä, ja unissa meri lipoo talon varpaita.

EU haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä mutta 
Suomi jo vuonna 2035. Niin miten siihen päästään, ja mikä on 
puun rooli ilmastokriisissä? 

Rakennetaan puusta!
Ei. Tai siis kyllä. Mutta ensin muutama perusjuttu.
Rakennusten käytönaikainen energiankulutus – lämmitys, 

valaistus, ilmastointi, viilentäminen – muodostaa ihmisten 
 aiheuttamista hiilipäästöistä maailmassa 28 prosenttia.  Olemme 
heittäytyneet kerrassaan riippuvaisiksi energiasta ja sen edul-
lisesta hinnasta, viis ilmastosta, maantieteestä, resursseista. 
Olemme pulassa kaiken sen hiilidioksidin kanssa. Pitää lopettaa 
fossiilisten energianlähteiden käyttö. 

Selvä juttu. Tosin minunkin kotini lämpiää Helsingissä pol-
tetulla kivihiilellä. 

”Emme ikinä saavuta hiilipäästötavoitteitamme, ellemme 
kunnosta ja pidä käytössä jo olemassa olevia rakennuksia”, 
 Pelsmakers jatkaa. Rakennuksen todellinen hiilijalanjälki muo-
dostuu rakennusosien ja -materiaalien tuotannosta, rakenta-
misesta, käytönaikaisesta kulutuksesta, purkamisesta ja purku-
jätteistä. Jos tämä kaikki ynnätään, loppuu rakennusten 
huoleton purkaminen.

K
oska piti puhua puusta, miten rakentamisen hiilipääs-
töjä voi vähentää puulla? 

Puuhan on tosiaan monin tavoin mainio materiaa-
li, mutta puusta rakentaminen ei ole automaattisesti kestävää 

ja ympäristöä säästävää. Osaammeko ylipäätään täysin hyö-
dyntää puun mahdollisuuksia? 

Tässä päästään taas Pelsmakersin pointteihin, joista muo-
dostuu eräänlainen ohjelmanjulistus: 

Kunnostettaessa pitää käyttää enemmän puuta ja puupoh-
jaisia tuotteita, kuten puukuitueristeitä. Pelsmakerista Suomi 
voisi olla tässä edelläkävijä, kun metsääkin on.

Kun käytetään puuta, haetaan se kestävästi kasvatetusta 
metsästä. Ei ikimetsästä.

Puu sitoo mahtavasti hiiltä, mutta silläkin on hiilijalanjäl-
kensä. Jossain tulee se hetki, jolloin puuhun varastoitunut hii-
li palaa taas ilmakehään. Sitä hetkeä kannattaa kaikin keinoin 
lykätä: hyvällä suunnittelulla, huollolla ja korjaamisella.

Vaikka puu on uusiutuva luonnonvara, sitä ei saa tuhlata. 
Rakenteista pitää suunnitella kestäviä, toimivia ja pitkäikäisiä, 
ja ylimitoittamista pitää välttää (menee puuta hukkaan).

Puunkin käyttö kuormittaa ympäristöä. Pitää minimoida 
puusta muodostuva jäte sekä puuhun rakentamisessa käytetyt 
myrkyt ja muut haitalliset vaikutukset ympäristöön.

Luonnossa ja pelloilla kasvaa muitakin rakennus    ma-
teriaaleja kuin puuta. Mikä on oljen ja ruo’on potentiaali raken-
tamisessa?

Kiertotaloudessa puutakin pitää kierrättää mahdollisimman 
pitkään uusiin käyttöihin. Toisaalta on suunniteltava rakennus 
niin, että se kestää, toisaalta niin, että purettaessa sen osia ja 
materiaaleja voidaan käyttää uudelleen.

N
yt on siis tullut selväksi, että yksin puun käyttö ei ole 
ratkaisu kestävän ja ympäristöä säästävän rakentami-
sen haasteeseen. Tarvitaan enemmän! Rakentaminen-

han on yhä jämähtänyt 1980-luvulta tuttuihin malleihin. Ei ole 
kestävää hakata metsä ja tasoittaa kalliot uuden asuinalueen 
tieltä. Ei ole yhtään järkevämpää rakentaa syvärunkoisia jät-
tiblokkeja ja bulkkiasuntoja puusta kuin betonista.

Tarvitaan radikaalisti toisenlaista, kokonaisvaltaista lähesty-
mistapaa, jossa puntaroidaan yhtä lailla rakentamisen sosiaalista 

KO LU M N I

” Ei ole yhtään järkevämpää rakentaa 
syvärunkoisia jättiblokkeja ja 
bulkkiasuntoja puusta kuin betonista.

Puuko meidät pelastaa?

KOLUMNI
NETTA BÖÖK
Arkkitehti SAFA, kirjoittaa au:iin 
sarjaa Arkkitehtuurimuseon 
Puhutaan puusta -klubeista.

Arkkitehtiopintojeni varhaisvaiheessa 1980-luvun nousukaudella mietin,  
miksi pitää koko ajan rakentaa lisää. Se oli paha dilemma.
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kestävyyttä kuin luonnon monimuotoisuutta. Tarvitaan rakenta-
mista ja arkkitehtuuria, jolla on kestäviä myönteisiä vaikutuksia 
sekä yhteisöön että luontoon. 

Pelsmakers valaa toivon pilkahduksia mustien pilvien var-
jostamaan maailmaamme. Joku yleisöstä pohdiskelee, voisiko 
tämmöisestä puutalosta tulla ihmiselle läheisempi kuin kivita-
losta. Pitäisikö ihminen siitä parempaa huolta? 

”Tietysti! Kestävästi rakennetussa, ympäristöä säästävässä 
talossa pitää ehkä käyttäytyä vähän eri tavalla kuin muualla – 
ja silti ihmiset ovat usein tyytyväisiä, koska he ovat osa sitä. 
Puurakentamisessa voisi olla samoin.” 

Silti meitä yleisössä vähän pelottaa. Jos rakentamisessa, ku-
lutuksessa, kaikessa tarvitaan vallankumous…? 

Opiskelijat ovat juuri vallankumousiässä. 
 ”Do superarchitecture!”

Sofie Pelsmakers alusti Puhutaan puusta -keskusteluklubissa 
19.1.2021 otsikolla ”Sustainability. Reality check.”  

Tulevien klubien Zoom-kokouksiin voi ilmoittautua sivulla   
www.mfa.fi. Sivustolla julkaistaan alustuksista videot.

KO LU M N I

Kestävässä arkkitehtuurissa on tärkeää käyttää 

puuta, mutta se ei yksin riitä. 

”Superarkkitehtuurissa” otetaan huomioon kaikki 

tekijät, kuten biodiversiteetti, terveys ja 

hyvinvointi, vesi ja jätteet. Tavoitteena on 

positiivinen ja korjaava vaikutus. Myös kauneus 

ja tilojen miellyttävyys kuuluvat asiaan. KA
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Tanskalaisessa Domen 

Aarhusissa on hyödynnetty 

kierrätettyä puuta 

ympäristövaikutusten 

pienentämiseksi. 

Kun tulipalon vahingoittama 

1200-luvun tanskalaislinna 

kunnostettiin 1991 museoksi, 

puuta käytettiin sekä 

kantaviin rakenteisiin että 

raunioituneiden osien 

verhoiluun, ulkoseinissä 

tammipaanuilla. Arkkitehteina 

olivat Inger ja Johannes Exner. 

mailto:www.mfa.fi?subject=
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AMMATISSA

Miten sinusta tuli arkkitehti?
Lapsena pidin piirtämisestä. Suunnittelin ja rakensin lumilin-
noja – en niinkään leikkimisen takia vaan jotta saisin miettiä 
tiloja. Kun pohdin lukiossa eri mahdollisuuksia, kuvaamataidon 
opettaja ohjasi minut oikealle tielle ja avusti pääsykokeisiin 
valmistautumisessa.

Oulu oli minulle ensisijainen hakukohde ja pääsin opiske-
lemaan arkkitehtuuria toisella yrityksellä. Viihdyin Oulussa 
 todella hyvin. Arkkitehdiksi valmistuin vuonna 1999.

Työskentelet tällä hetkellä rakennuttajapäällikkönä 
Senaatti kiinteistöillä. Miten päädyit nykyiseen pestiisi?
Työhistoriaani sisältyy lukuisia arkkitehdille sopivia työpaikko-
ja. Nykyiseen työhöni päädyin monen eri vaiheen kautta. Opis-
keluaikana en olisi edes osannut ajatella, että arkkitehti voisi 
toimia rakennuttajapäällikkönä. 

Olen työskennellyt kaupungin tilasuunnitteluosastolla, yk-
sityisessä arkkitehtitoimistossa ja tehnyt kaavoitusta Suunnit-
telukeskus Oy:llä sekä kaupungin palveluksessa. Esimiestehtä-
vät tulivat tutuiksi, kun työskentelin maankäytön osaston 
esimiehenä Varkauden kaupungilla. Leppävirran kunnassa työs-
kentelin pitkään teknisen toimen johtajana. Siirryin rakennut-
tajapäällikön tehtäviin Senaatti-kiinteistöille reilut kaksi vuotta 
sitten.

Kerro työstäsi rakennuttajapäällikkönä. Mitä taitoja se 
vaatii? 
Käytännössä johdan Mikkelin ja Savonlinnan alueelle sijoittu-
via investointihankkeita aina tarveselvityksestä käyttöönottoon. 
Kohteet ovat esimerkiksi valtion hallinnon toimitiloja ja viras-
totaloja. Mielenkiintoisimpana kohteena Savonlinnassa on tie-
tysti Olavinlinna.

Rakennuttajapäällikön työ on hyvin kokonaisvaltaista. Pitää 
osata hallita laajoja kokonaisuuksia yhteistyössä lukuisten eri 
toimijoiden kanssa sekä pysyä sovituissa aikatauluissa. Huo-
lehdimme siitä, että tilat ovat toimivia, laadukkaita, terveellisiä 
ja turvallisia.

Mikä on sinulle tärkeintä työssäsi?
Johdan rakennushankkeita, joissa tehdään toimitiloja valtionhal-
linnon työntekijöiden käyttöön. Tärkeintä hankkeissa on yhteis-
työ. Sitä kautta löydämme parhaat ratkaisut. Yhdessä työkave-
reiden ja asiakkaiden kanssa teemme toimitiloista sellaisia, että 
ne auttavat lopullisia käyttäjiä onnistumaan omassa työssään. 

Hankkeet ovat pääasiassa peruskorjaushankkeita, joiden 
kohdalla on erityisen tärkeää huomioida jo olemassa oleva ark-
kitehtuuri. Mikkelissä valmistui juuri yksi hanke, jonka ulkoark-
kitehtuuri ja suojeltu julkisivu huomioitiin, kun rakennusta laa-
jennettiin yksi kerros ylöspäin.

Toimivia, turvallisia ja laadukkaita tiloja
Virve Wright työskentelee rakennuttajapäällikönä Senaatti-kiinteistöillä. 
Arkkitehdin koulutus antaa hyvät eväät viihtyisän ympäristön luomiseen 
myös kaavoitus- ja rakennuttajapuolella.
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Pienissä kunnissa on nykyään töissä vähän arkkitehteja. 
Miltä tilanne näyttää arkkitehtien ja toisaalta kuntien 
näkö kulmasta?
Arkkitehdeistä on tosiaan pulaa pienissä kunnissa. Kuopion 
kaavoituksessa on töissä arkkitehteja, kun taas Leppävirta-Var-
kaus-akselilla ei ole yhtään arkkitehtia kunnan tai kaupungin 
palveluksessa. Esimerkiksi tilasuunnittelua hankitaan ostopal-
veluina. Toisaalta pieneen kuntaan palkatulle arkkitehdille ei 
välttämättä riittäisi suunnittelutöitä jatkuvasti. Kunnilla olisi 
hyvä olla suunnittelijakumppaneita, joiden kanssa työn teke-
misen tavat tulevat tutuiksi.

Arkkitehtien vähäinen määrä on huolestuttava suuntaus. Esi-
miehenä olin mukana rekrytoinneissa, joissa arkkitehdit eivät 
hakeneet kaavoitus- ja rakennuttamispuolen paikkoihin, vaikka 
mielelläni olisin toivonut hakijoita sillä koulutuksella. Myös 
 rakennusvalvonnassa olisi tärkeää olla mukana arkkitehtejä.

Mielestäni arkkitehdeilla on laajaa osaamista, joka tähtää 
hyvän rakennetun ympäristön luomiseen. Ottamalla huomioon 
ympäristön visuaalisuuden, tilan tunnun, luonnon sekä asuk-
kaat tehdään ympäristöä, joka tukee ihmisten hyvinvointia.

Meidän pitäisi olla aktiivisia opiskelijoiden suuntaan ja ker-
toa heille erilaisista mahdollisuuksista, jotta tilanne parantuisi. 
Koko Suomessa olisi tarvetta arkkitehtisuunnittelijoille.

Olet mukana mentorina SAFAn mentorointipilotissa.  
Mitä ajatuksia mentorointi on herättänyt?
Keskustelu on tuntunut vapaalta ja antoisalta. Olemme keskus-
telleet arkkitehdin ammatista, haasteista ja onnistumisista se-
kä arkkitehtuurista yleensä. Työssä puhutaan yksittäisistä suun-
nittelukysymyksistä, mentoroinnissa keskustelun aiheet ovat 
olleet laajempia.

Olen ollut kiinnostunut kuulemaan aktoripariltani uusista 
työnteon tavoista, sillä muutoksia on tapahtunut paljon lyhy-
essä ajassa. Millainen työpaikan pitäisi olla tulevaisuudessa? 
Toimitiloja tehdessä pitäisi aina pystyä olemaan muutoksissa 
askeleen edellä.

Miten rentoudut vapaaajallasi?
Harrastan kotoilua. Leivon ja neulon ahkerasti. Meillä on koira, 
joka tietysti ulkoiluttaa minua joka päivä. Nautin metsätöistä, 
teen polttopuita ja raivaussahahommia. Siinä saa myös muka-
vasti liikuntaa. Uusin harrastukseni ovat äänikirjat. Nyt minulla 
on kesken Jukka Viikilän kirja Akvarelleja Engelin kaupungista.

Anni Varis

Käsinlyöty tiili

KASARMI
Sopii sekä vanhaan tiilikasarmimiljööseen 
että moderniin kerrostalorakentamiseen.

Kattava värivalikoima!

TUTUSTU TIILIIMME: aitotiili.fi Raikkonen Oy | Vanha Alastarontie 394, 32210 Loimaa | Puh. (02) 7636 530

Koko: 228 x 108 x 54

http://www.raikkonen.fi


22 2  |  2 0 2 1auK I R J AT

KIRJAT

S
uomessa riittää huikean ammatillisen uran tehneitä 
 arkkitehteja.

Taidehistorioitsija, tietokirjailija ja Bryggman-säätiön 
ja -instituutin asiamies Mikko Laaksonen on tehnyt jo vuosia 
perustavaa työtä turkulaisen arkkitehtuurin hyväksi.

Tämän perustutkimukseksi luokiteltavan työn hedelmänä 
on vastikään julkaistu saksalaisen DOM-kustantamon arkki-
tehtuurisarjassa Pekka Pitkäsestä suomeksi ja englanniksi teos 
Betoni ja modernismi. Arkkitehti Pekka Pitkänen 1927–2018 (eng-
lanniksi Pekka Pitkänen. Concrete Modernism in Finland 1927–2018).

Uskoisin, että lähes kaikki suomalaiset arkkitehdit ja runsas 
joukko ulkomaalaisia tunnistavat Pitkäsen Turun Pyhän ristin 
kappelin (1967), joka Turun vanhalla keskushautausmaalla kuu-

luu Erik Bryggmanin kappelin ohella jokaisen Länsi-Suomen 
suuntaan tehtävään arkkitehtuuriekskursion ohjelmaan.

Ainakin minut yllätti kirjassa kattavasti esitelty Pitkäsen val-
tava tuotanto, joka käsittää noin 200 rakennusta. Tuotannon 
laajuudesta jotain kertoo se, että kappelille tilaa on riittänyt 
teoksessa vain kolmen aukean verran, siihen liittyvälle hautaus-
maan laajennussuunnitelmalle aukeama. 

Pitkäsen ura alkoi komeasti opiskelijana, kun hän osallistui 
Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhliensa yhteydessä järjestä-
mään kilpailuun vanhusten asuntolasta. Hän voitti tuolloin 

Perusteellisesti Pekka Pitkäsestä

Pikkujoulu Pitkäsen toimistolla: Ola Laiho, 

Hillevi Östring, Pekka Pitkänen, Mikko Pulkkinen, 

Reijo Perko ja Martti Saarto.
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SaksalaiskustantamonjulkaisemaBetonijamodernismi esitteleekattavasti
turkulaisarkkitehti Pekka Pitkäsen (1927–2018) laajaa tuotantoa ja samalla 
suomalaista sodanjälkeistä modernismia.
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 reilusti alle 30-vuotiaana Munkkiniemen asuntolan kilpailun ja 
sai toisen palkinnon Maunulan asuntolallaan.

Munkkiniemen vanhusten asunnot Huopalahdentie 5:ssä 
toteutettiin, ja ne ovat edelleen alkuperäisessä käytössä. Kil-
pailuehdotuksen pohjapiirros on rationaalinen, mutta kalus-
tesuunnittelu heijastelee ajan romanttisiksi leimattuja suuntia. 
Kirjassa on esitelty kilpailuehdotuksen piirustukset, jotka jul-
kaistiin Arkkitehti-lehdessä 1952. Olisi ollut kiinnostavaa nähdä 
niiden rinnalla myös toteutettuja piirustuksia.

Kirja on osa suomalaisen sodanjälkeisen modernismin esit-
telyä, mikä on yksi sen keskeisistä ansioista. Sisältö on selkeästi 
jäsennetty temaattisiin lukuihin ja jokaisesta rakennuksesta on 
vähintään valokuva tai piirustus sekä lyhyt osoitteellinen esitte-
lyteksti. Monet kohteet käydään läpi tarkemminkin, ja yksi kirjan 
helmistä on Pitkäsen oma kirjoitus betoniarkkitehtuurista.

Pitkäsestä järjestettiin näyttely Rakennustaiteen museossa 
(nykyisin Arkkitehtuurimuseo) vuonna 1997, mutta kirjaa hä-
nestä ei ole aiemmin julkaistu. Teoksen esipuheessa Elina 
 Standertskjöld harmittelee, ettei näyttelystä säästetty edes 
tekstejä.

Kirja olisi parantunut kustannustoimittajan tarkastuskier-
roksella. Kuvamateriaali on vaihtelevan laatuista Ola Laihon 
erinomaisista esittelykuvista joihinkin liian hämäriin uudem-
piin sisäkuviin. Piirustuksista puuttuvat mittakaavat, ja jotkut 
piirustukset ovat sangen pieniä ja lähes lukukelvottomina. Tä-
mä on häiritsevää, mutta ymmärrettävää, kun Pitkäsen todella 
laajasta tuotannosta on haluttu esittää käytännössä kaikki työt 
jossain muodossa.

Kirjan formaatti ja taitto – jotka ovat tietenkin kustantajan 
nyt jo toiselle sadalle edenneen sarjan mukaisia – tuottavat 
runsaan materiaalin takia ahtaan mielikuvan. Mutta hyvä niin, 
koska runsaus herättänee myös kansainvälistä mielenkiintoa 
suomalaista arkkitehtia kohtaan.

Pitkäsen tuotannossa tuntemattomampaa puolta edustavat 
alue- ja asuntosuunnittelun laajuus sekä muutamien rakennus-
tyyppien lukuisuus. Näitä ovat esimerkiksi päiväkodit, joita työ-
luettelon mukaan suunniteltiin yhdeksän uran loppupuolella.

Hieman ärsyttävästä epätarkkuudestaan huolimatta teos 
on suurenmoinen ponnistus Pitkäsen uran esittelyyn: laaja kat-
saus, eräänlaista perustutkimusta, jota toivoisi enemmän myös 
alan oppilaitosten historian osastoilta ja museoltamme.

Pelkästään kansainvälisen kustantajan löytäminen kirjalle 
on useamman hatunnoston arvoista, ja teoksen saaminen pai-
noon englannin lisäksi myös äidinkielellämme eräänlainen san-
kariteko. Kirjan ansio on myös, että Pitkäsen uraa tarkastellaan 
osana turkulaisen arkkitehtuurikollektiivin työtä, ja yhteistyö 
monien taitavien kollegoiden kanssa esitetään huolella ja lii-
kaa Pitkäsen roolia korostamatta.

Teos on myös ajankohtainen, koska äskettäin on tullut jul-
kisuuteen seurakuntien kiinnostus arkkitehtuuriltaan tyylipuh-
taan mutta teknisissä vaikeuksissa olevan Pallivahan kirkon ja 
seurakuntakeskuksen korvaamisesta kolmella asuinkerrosta-
lolla sekä Hirvensalon seurakuntakeskuksen kokonaisuutta 
osittain purkava ”peruskorjaus”.

Esa Laaksonen

 
 

Mikko Laaksonen: Betoni ja 
modernismi. Arkkitehti Pekka 

Pitkänen 1927–2018. Perusteet-
sarja 119, DOM Publishers 2021.
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Pallivahan kirkko, Irma Kukkasjärven tekstiili.
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R
uotsalaisen arvostetun ja palkitun arkkitehtuurijour-
nalisti Mark Isittin uraan vaikutti järisyttävällä tavalla, 
kun häntä nuorena toimittajana pyydettiin kirjoitta-

maan Kasper Salin -palkinnon saaneesta nuoresta arkkitehti 
Gert Wingårdhista.

Tapahtuma osui vuodelle 1989, minkä jälkeen Wingårdhis-
ta tuli vähitellen Ruotsin nimekkäin arkkitehti. Isittistä tuli koh-
taamisen seurauksena erityisesti arkkitehtuuriin ja rakennus-
taiteeseen keskittynyt monipuolinen journalisti ja kirjoittaja.

Miehiä yhdistää avoimuus ja hyväntuulisuus, ja kahden-
keskinen yhteys on kantanut. Sen uusin ilmenemismuoto on 
 Arvinius + Orfeus -kustantamon tuoreeltaan julkaisema paksu 
ja hyväntuulinen teos FRESHER. The Emerging Collective 
 Architecture of Gert Wingårdh.

FRESHER on sarjan toinen teos, ensimmäinen osa FRESH 
 ilmestyi vuonna 2013. Massiiviset teokset esittelevät 75 työtä 
jo kaksisataahenkiseksi kasvaneesta toimistosta.

Ruotsin näkyvin arkkitehti tavoittelee 
kestävyyttä
Massiivinen FRESHER esittelee ruotsalaisen arkkitehdin Gert Wingårdhin 
töitä. Joukossa on myös Suomessa tunnettuja kohteita, kuten Malmön 
kauppahalli ja Nationalmuseet.

Villa Kristina Göterborgissa.
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Rakennuksiin tutustumisen lisäksi Isitt on jututtanut Win-
gårdhia ja toimiston muita ihmisiä milloin autossa, milloin toi-
miston suunnittelemassa baarissa, milloin missäkin. Wingårdh 
liikkuu viikoittain kolmen eri toimiston välillä, vaikka koti ja 
varsinainen sijaintipaikka on edelleen Göteborg. Sinne on to-
teutettu katutasossa näkyvä oman toimiston tila nimeltä Street 
Level. Muut toimistot ovat Tukholmassa ja Malmössä.

Teos on kaksikielinen, englanniksi ja ruotsiksi. Kuvitus va-
lokuvineen ja piirroksineen on runsas ja monipuolinen ja 
 jäsentely harvinaisen selkeä. Isitt antaa äänen myös niille työn-
tekijöille, jotka eivät ole kaikessa Wingårdhin kanssa samaa 
mieltä – ja miksi pitäisikään olla. 

Viimeisimmän ratkaisun toimistossa tekee aina kuitenkin 
Wingårdh, mikä näkyi myös suhteellisen tuoreessa dokument-
tielokuvassa The Nobel Snowflake.

Kirjan otteesta on vaikea olla pitämättä. Tekstit ovat muka-
vasti rytmitettyjä ja puolisensataa kohdetta on luokiteltu ra-
kennusten käyttötarkoitusten ja tilaajatahojen mukaan muun 
muassa asuntoihin, hotelleihin, sisustuksiin, kouluihin, toimis-
toihin ja julkisiin rakennuksiin. Mukana on palkittuja ja meillä-
kin hyvin tunnettuja töitä, kuten Malmön kauppahalli ja kiitel-
ty Nationalmuseet.

Wingårdh pitää yksityistalojen suunnittelun omissa näpeis-
sään yhdessä vaimonsa Karinin kanssa. Niistä ensimmäinen toi-
meksianto kauan sitten oli tavallisen kokoinen talo. Nyt on mu-
kana jopa 1000 neliön yksityistalo sikarinpolttopuutarhoineen.

Omanlaistaan luksusta edustavat vuorostaan toimiston 
suunnittelemat ja elegantisti sisustetut Nobis-hotellit, kuten 
Blique, ja kilpailuvoittona valkoinen torni Göteborgin Svenska 
Mässan -kokonaisuuteen, nimeltä +ONE.

Tavanomaisetkaan projektit, kuten pienet koulut tai ongel-
makerrostalojen uusimiset, eivät ole toimistolle vieraita. Jäl-
kimmäisistä esimerkkinä on tukholmalaislähiössä sijaitsevan, 
175 metriä pitkän Röda längan -rakennuksen muovaaminen 
uusiksi. Tämä tehdään rakentamalla betonielementtirakennuk-
sen päälle kolme keveämpää puurakenteista lisäkerrosta sekä 
mukavan näköiset parvekevyöhykkeet. 

Tuoreimpia asuinkohteita on pian valmistuva ”pärepäällys-
teinen” ja satulakattoinen mutta harjaltaan tasainen Kilströms-
kaj Karlskronassa.

Kirjassa ei ole unohdettu myöskään infrastruktuurihankkei-
ta, kuten silmää hiveleviä vesitorneja tai paviljonkeja muun 
muassa Ruotsin Lappiin ja Boråsiin. Aivan kirjan alkuun on va-
likoitunut Wingårdhin oma suosikki, koskaan toteutumaton 
eli ”kilpailuhäviö” Oset. Hyvin kiinnostava on Saksan Lützenis-
sä vielä toteuttamistaan odotteleva pieni museo, joka on saa-
nut ilmiasunsa sotahistoriasta.

Wingårdhin näkemyksen mukaan kestävään kehitykseen 
kuuluu aina korkea esteettinen laatu. Hyvältä suunnittelulta 
täytyy edellyttää myös sosiaalista kestävyyttä, kestävän kehi-
tyksen kaanoniin kuuluvien vanhempien ja kehitettävien 
 materiaalien ja rakennustapojen lisäksi.

Gert Wingårdh on ollut kiinnostunut myös perinteisistä ra-
kennustavoista. Hänen Karin-vaimonsa kanssa ostamaa soti-
lastorppaa korjattaessa ja laajennettaessa tehtiin kaikki niin 
oikein kuin mahdollista. Wingårdhin puheet suuntaamisesta 
kestävän kehityksen mukaiseen suunnitteluun ja rakentami-
seen eivät ole vain sanahelinää.

Kirja painaa hyvinkin reippaat puolitoista kiloa. Graafinen 
ulkoasu on mainio, ja siinäkin on ollut nelihenkinen tekijä ryhmä, 
mukaan lukien Gert Wingårdh itse.

Tarja Nurmi

 
 

FRESHER, The Emerging 
Collective Architecture of 

Gert Wingårdh. Toim. Mark 
Isitt. Arvinius + Orfeus 2020.

Laponia -vierailukeskus Stora Sjöfallet -kansallispuistossa.
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V
äitöstutkimusten keskeisin anti liittyy yleisesti tutkimus-
tulosten muodostamiin uusiin näkökulmiin siinä tieteel-
lisessä keskustelussa, johon ne liittyvät. Saija Hollménin 

Aalto-yliopistossa 4.12.2020 tarkastetun väitöksen kohdalla yh-
tälailla kiinnostavia näkökulmia avaavat taustalla oleva työn 
konteksti ja tutkijan omaan asemaan liittyvät tekijät.

Monelle tutkijalle uuden tiedon tavoittelemiseen liittyy 
omakohtaisia itseisarvoja, joita ilman tämän päivän akateemi-
sessa maailmassa kaikkine rahoitushakemuksineen, hanke-
kokonaisuuksineen ja jatkuvine uudistuksineen ei ehkä jaksai-
sikaan. Jatkuva muutos on toki yleisempikin ajankuva, mutta 
erityisen hyvin se tuntuu vastaavan arkkitehtuurin suunnitte-
lun ja tieteellisen tutkimuksen rajapinnassa tehtävää työtä. Täl-
lä rajapinnalla liikkuu myös Hollménin väitöstutkimus ”Now 
the Baobab Shines!”.

Hollménin väitös perehtyy kulttuurisen paikallisuuden käsit-
teeseen arkkitehtuurin monialaisen pedagogiikan viitekehyk-
sessä. Kulttuurien välisten erojen käsitteleminen on hyvin ajan-
kohtainen aihe jatkuvasti moninaistuvassa maailmassa. Yhtäältä 
kasvava globaali talous, tiedonvälitys ja liikkuvuus, ja toisaalta 
ympäristökriisi ja siihen kytkeytyvät humanitaariset ongelmat 
asettavat akuutin tarpeen erilaisia kulttuurisia merkityksiä ja ris-
tiriitoja sisältävää yhteistyötä ja toimintaa käsittelevälle tiedolle.

Hollménin aineistonkeruun 1990-luvulle ulottuva aika jänne 
kertoo toisaalta myös aiheeseen liittyvästä jatkuvuudesta, joka 
pohjautuu jo 1970-luvulla Suomen kansainvälisen kehitys-
yhteistyön yhteydessä toteutettuihin arkkitehtuurin koulutuk-
sen ohjelmiin. Arkkitehtuurin osaamisen vienti kehittyviin mai-
hin on jo pitkään ollut osa globaalin hyvinvoinnin puolesta 
tehtävää humanitaarista työtä. Hollménin tutkimuksen olen-
nainen eetos liittyy siihen, miten tätä kansainvälistä yhteis työtä 
on mahdollista tehdä siten, että kyse ei ole länsimaisten ihan-
teiden ja ratkaisutapojen istuttamisesta vieraaseen ympäris-
töön, vaan suunnittelutyön ja ratkaisujen pohja saadaan muo-
dostettua vuorovaikutteisesti paikallisen kulttuurin perusteista.

Kansainvälisen kontekstin ohella toisen viitekehyksen tut-
kimukselle muodostaa monitieteisen korkeakoulupedagogii-

kan kehitystyö. Työn luonne muodostuu ennen kaikkea tutki-
jan omista sidoksista näillä molemmilla kentillä. Ensimmäinen 
sidos sai alkunsa jo arkkitehtuuriopintojen aikana tehdyn kurs-
sityön myötä, ja on kehittynyt Hollmén Reuter Sandman Ark-
kitehtien pitkäaikaisen projektityön ja tunnustuksia saavutta-
neen kansainvälisen uran kautta.

Toinen sidos liittyy Hollménin työhön Aalto yliopiston mo-
nitieteisen opetus- ja tutkimustoiminnan parissa. Arkkitehtuu-
rin tieteenalan kehitys vaatii näiden kahden kentän välisten 
yhteyksien vahvistamista. Käytännön suunnittelutyö – tai Holl-
ménin tutkimuksen sanoin kenttätyö – muodostaa itsessään 

Paikallisia kulttuureja ymmärtävää  
arkkitehtisuunnittelua
Miten tehdä kansainvälistä yhteistyötä ilman länsimaisten ihanteiden 
ja ratkaisutapojen istuttamista vieraaseen ympäristöön? Saija Hollmén 
perehtyy väitöstyössään kulttuurisen paikallisuuden käsitteeseen 
arkkitehtuurin pedagogiikan viitekehyksessä.

Cultures studio Sansibarissa.
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tietoa, mutta sen jalostaminen vahvemmaksi tieteelliseksi näy-
töksi ei ole helppo tehtävä. Suunnitteluajatteluun sisältyvä 
 intentionaalisuus ja tieteen pyrkimys välttää normatiivista ja 
 arvopohjaista arviointia muodostavat dilemman, joka ei ole 
ylitettävissä, vaan vaatii jatkuvaa käsittelyä. Toisaalta opetuk-
sen kehittämistä yhä monialaisempaan suuntaan ei voi ajatel-
la ilman vahvaa suunnittelualan tuntemusta ja tieteeseen liit-
tyvän kriittisen ajattelun kasvua.

Hollménin laajan aineiston analyysi yhdistää kenttätyön 
kautta tuotettua tietoa paikallisia kulttuureja ja kulttuurien vä-
lisiä ristiriitoja tiedostavasta arkkitehtisuunnittelusta sekä uut-
ta ymmärrystä tieteiden välisiä tiedollisia rajoja ylittävään luo-
vaan ajatteluun keskittyneestä yliopistopedagogiikasta. 
Tarkastelu kyseenalaistaa käsityksiä länsimaisen arkkitehtuurin 
universaalisuudesta ja arkkitehdista sooloartistina ja korostaa 
kommunikatiivisen yhteistyön merkitystä globaalien humani-
taaristen kysymysten ratkaisemisessa.

Hollmén nostaa esiin analyysin ja tulosten erilaisia tulkinta-
mahdollisuuksia, mikä tuntuu muodostavan yhden läpikulke-
van langan kokonaisuuteen. Argumentointi säilyttää tiedollisen 
avoimuuden, ja haastaa sitä kautta pitkälle määritettyjen toi-
minnallisten mallien varaan rakennettua suunnitteluajattelua.

Hollménin väitöskirjaan liittyviä Afrikan mantereelle sijoit-
tuvia tapauskuvauksia lukiessaan ei voi olla ajattelematta 
 aiempia maailmankansalaisuuden pioneerityötä tehneitä 
 eurooppalaisia naistutkimusmatkailijoita. Toisaalta, “jos haluat 
päästä pitkälle, matkusta yhdessä”, kuten Hollmén työnsä pro-
logissa lainaama afrikkalainen sanonta kehottaa.

Rohkeus jatkaa eteenpäin, vaikka polku ja määränpää eivät 
ole ennalta tiedossa, ja tapa tehdä matkaa itsensä muiden an-
tamille vaikutuksille avaten ovat välttämättömiä edellytyksiä 
monitahoiseen ja ristiriitaiseen maailmaan perehtyvän tiedon 
ja sen olosuhteita parantamaan pyrkivän arkkitehtuurin tavoit-
telemisessa.

Katja Maununaho 

 
 

Saija Hollmén: “Now the Baobab 
Shines!” Cultural Locality Interfacing with 

Interdisciplinary Pedagogies in Architectural 
Education. Aalto-yliopisto, 2020.

Ryhmä naisia Rufisquen kaupungissa, Senegalissa.
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Helsingin Sanomat 10.2. 
Paimion parantola avataan matkailulle – 

”hotellihuoneen” saa Alvar Aallon suunnittelemasta 
tuberkuloosisairaalasta ehkä jo ensi talvena

Parantolan suojelemiseksi viime vuonna perustettu 
säätiö alkaa pyörittää kohteessa opastettuja kierrok-
sia kesäkuun alusta lähtien.’ -- ’ Haluamme palauttaa 

parantolan takaisin suomalaisille. Tämä on tehty alun perin 
kaikille ihmisille, toimitusjohtaja Helander Paimion paran-
tolan säätiöstä toteaa.’ -- ’ Parantolan avaaminen matkailul-
le on vasta ensimmäinen askel säätiön suunnitelmissa. Kun 
majoittuminen on mahdollista, parantolassa aletaan jär-
jestää myös kursseja, ja siitä voi kasvaa kansainvälinen 
kohtaus paikka eri aloja ja eri taustoja edustaville ihmisille. 
 Helanderin visiossa parantola voisi toimia keskustelualus-
tana yhteiskunnan isoille, globaaleille kysymyksille.’

PUHUTTUA

Helsingin Sanomat Mielipide 14.2. 
Millä tavoitteilla Helsingin merellinen sydän 
muuttuu?

Eteläsatamaan nouseva alue on keskeisin ja laajin 
lisäys Helsingin historiallisen sydämen silhuettiin 
 sitten 1820-luvun empirekeskustan. Vapautuminen 

satamatoiminnoilta on mainio edistysaskel, mutta on ky-
syttävä, kenen ehdoilla ja millä agendalla kansallismaise-
masta kehitetään uutta julkista tilaa. Hankkeella ratkaistaan, 
millaista tarinaa ja kaupunkitilaa luomme nykyisille ja tu-
leville sukupolville.’--’ Avoin arkkitehtuurikilpailu antaisi 
mahdollisuudet tunnistaa ehkä Suomen keskeisimmän ra-
kentamiselle vapautuvan paikan potentiaaleja. Etelä-
sataman muutos on eurooppalaisen pääkaupungin sydä-
men asia, ja se vaatii demokraattisen prosessin, ei 
sijoittaja- ja rakennuttajavetoista kilpailua’, professorit Karin 
Krokfors, Panu Lehtovuori ja Panu Savolainen kirjoittavat.

Helmikuussa kirjoitettiin Puu-Käpylän ja Paimion 
Parantolan rakennusperinnöstä ja keskusteltiin 
Etelärantaan kaavaillusta rakentamisesta.

Rakennuslehti 9.2. 
Rumiksi haukutut talot meinasivat jäädä puskutraktorin 
alle – Nyt alue on kiitelty arkkitehtuurin helmi

Rakennukset Puu-Käpylässä koostuvat arkkitehti Martti 
Välikankaan  kehittämistä asuntotyypeistä. Hän pääsi 
suunnittelemaan kokonaista kaupunginosaa vain 

27- vuotiaana, ilmeisesti siksi, että vanhempia arkkitehtejä ei 
kiinnostanut vaatimattomien talojen suunnitteleminen syrjäi-
seen paikkaan.’--’Helsingin kaupungin sihteerinä toiminut arkki-
tehti Akseli  Toivonen oli määrätietoisesti tehnyt työtä uuden-
laisen puutarha kaupungin rakentamiseksi. Hänen Puu-Käpylän 
rakentamista varten kehittämää pystyhirsirakennetta on luon-
nehdittu suomalaisen rakennusperinteen ja ruotsalaisen lauta-
talon yhdistelmäksi.’

Helsingin Sanomat 15.2. 
Professorit väittävät, että Helsinki on myymässä yhden 
tärkeimmistä paraati paikoistaan yritysten leikki
kentäksi – Pormestari Vapaavuori tyrmää ajatuksen

Arkkitehdit esittävät syvän huolensa Helsingin paraatipai-
kan suunnittelusta Helsingin Sanomissa maanantaina 15. 
helmikuuta. Arkkitehtien mukaan Eteläsatamaa kehitetään 

nyt liikaa sijoittajien ehdoilla. Mielipiteen ovat allekirjoittaneet 
Panu Savolainen, Karin Krokfors ja Panu Lehtovuori. Savolainen 
on arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori 
Aalto-yliopistossa, Krokfors Aallon kaupunkisuunnittelun pro-
fessori ja Lehtovuori Tampereen yliopiston yhdyskuntasuunnit-
telun teorian professori.’--’Se, että tärkeiden alueiden kaavoitus 
tehdään sijoitusyhtiöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, mää-
rittelee arkkitehtien mukaan helposti esimerkiksi rakentamisen 
tehokkuutta mutta myös kaupunkikuvallista ilmettä.’

”

”

” ”

”
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MIELIPIDE

Espoo on päättänyt purkaa Erkki Kairamon 
suunnitteleman Niittykummun paloaseman. 
Vuonna 1991 valmistunut asema on Kairamon 
hienoimpia saavutuksia ja sellaisena tarpeen 
säilyttää.

E
rkki Kairamon suunnittelema Niittykummun paloasema 
halutaan purkaa. Tieto oli ilmaisjakelulehdessä 6.1. 
pikku -uutisen yhteydessä pikku mainintana. Uutisessa 

kerrottiin varsinaisesti sekä Matinkylään että Otaniemeen pys-
tytettävistä uusista asemista, joiden johdosta Niittykummun 
rakennus on päätetty tarpeettomana hävittää.

Kairamon mestariteos valmistui vuonna 1991. Arkkitehdin 
ällistyttävässä tuotannossa talo kuuluu hienoimpiin saavutuk-
siin. Palotoimi on kiihkeydessään juuri Kairamon ominta luo-
vuusaluetta. Hälytyksestä pelastusautojen liikkeelle ponkaise-
miseen minuutteina tai sekuntteina kuluvan ajan minimointi 
oli suunnittelun lähtökohtia. Liike ja vauhti ovat Kairamon ra-
kennustaiteen keskeisiä vaikuttajia.

Aseman menneistä letkujen kuivausajoista muistuttava har-
joitustorni ja palomiesten oleskelutiloista maan tasolle johtava 
liukutanko ovat pystyaiheita, autojen liike ja miesten syöksy 
vaakasuuntia. Kairamon arkkitehtuuri perustuu dynamiikkaan 
ja hiottuihin yksityiskohtiin. Vaikutelma tuo mieleen Neuvos-
toliiton vallankumouksen jälkeisen konstruktivistisen raken-
nustaiteen, aikana ennen stalinismia.

Kairamo käytti ilmaisussaan lähes aina terästä, värikkäänä 
ja keveänä kontrastina jyhkeille betoni-, tiili- tai laattaraken-
teille. Teräs ilmeni joko toissijaisena rakenteena tai puhtaasti 
koristeena. Tuloksena on aina harvinaisen laadukasta arkkiteh-
tuuria. Tällainen harvinaisuus on tarpeen säilyttää.

Kohde julkaistiin 1990-luvulla useissa lehdissä ja kirjoissa, 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Korkeatasoista ympäristöä on 
maassamme vähän, eikä olevasta pidä luopua. Mitä enemmän 
kaunista arkkitehtuuria puretaan, sitä köyhemmäksi elämä 
muuntuu.

Arkkitehtonisesti merkittävien rakennusten tuhoamishank-
keita on viime aikoina ollut useita. Useimmissa vedotaan homee-
seen tai hengitysilman muuten heikkoon laatuun. Perusteluita 

on hankala kumota, kun kyse on ihmisten terveydestä. Ihmette-
lemme kuitenkin, miksi pulma koskee vain Suomea – naapuri-
maissamme ongelmaa ei tunnisteta ainakaan tässä laajuudessa.

Tuhoamisaie on onneksi sikäli heikoissa kantimissa, että 
Niitty kummun paloasema on kaavassa suojeltu ja Suomen 
 Docomomo on luvannut ottaa asian kantaakseen. Docomomon 
kanta ja suojeluhakemus ovat ehkä säästäneet Juha Leiviskän 
piirtämän Kirkkonummen seurakuntakeskuksen paikallisen 
kirkkovaltuuston äskettäiseltä, sisäilmaongelman sanelemalta 
purkuratkaisulta. 

Vastaavien ikävien tapausten esiintulo on sattumanvarais-
ta, liian usein liian myöhässä. Arkkitehtikunnan on täysi syy 
olla hereillä ja valpas. 

Roy Mänttäri
arkkitehti

Aino Niskanen
arkkitehtuurin historian professori emerita
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Niittykummun paloasema.

Niittykummun paloasema 
tulee säilyttää
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P
 enttinen vastasi Helsingin Sanomissa 18.8.1989 ilmes-  
 tyneeseen Juha Tantun ja Martti Valkosen juttuun,  
 jossa puolustettiin sen aikaisia korkean rakentamisen  

hankkeita:
”Kiinnostavia pilvenpiirtäjäsuunnitelmia on jo tehty, mutta 

aina nousee vastustava joukko. Yllättäen jotkut arkkitehditkin 
pitävät korkeita taloja kauhistuttavina. Eihän jokaisen tarvitse 
niissä asua, eikä kenenkään koko elämäänsä. Viikolla pilven-
piirtäjässä, viikonloppu maalla on hyvä idea.” 

Penttinen näki kyseisen puheenvuoron osoituksena len-
nokkaasta elämäntavasta, johon nimenomaan ”pilvenpiirtäjä-
ihmiset” tuntevat vetoa. Kirjoituksessaan Penttinen kuvaili maa-
ilmaa, josta nämä komeiden pilvenpiirtäjien puolustajat 
haaveilevat:  ”Autoja, veneitä, lomia eri puolilla maapalloa. Ym-
päristönä se tarkoittaa moottoriteitä, lentokenttiä, rakennettu-
ja rantoja, ruuhkia, melua ja tuhoa.”

Pilvenpiirtäjien rakennushankkeet olivat Penttisen mieles-
tä täydellinen vastakohta tarvittavalle kehitykselle. Hänen mie-
lestään hankkeet olivat osa laajempaa kiinteistöalan liiketoi-
minta-ajattelua, jossa yhteisen hyvän tavoittelu on korvautunut 
tuoton lyhytnäköisellä maksimoinnilla. 

”Maa tarvitsee nyt arkkitehdeilta uutta luovaa panosta ra-
kentamisen malleista. Ekologisesti terveet ratkaisut ovat ainoi-
ta, joilla on tulevaisuutta”, Penttinen kirjoitti.

Penttinen vetosi energian kulutuksen minimoimiseen ja 
kehotti arkkitehtejä käyttämään rakennusmateriaaleja, jotka 
olisivat uusiutuvia tai vähintään kierrätettävissä olevia. Hänen 
mukaansa rakentamisen tulisi olla energiaa säästävää. Ekolo-
gisuuden ei pitäisi päättyä rakennuksen valmistukseen, vaan 
myös rakennuksen käytön tulisi olla energiaa säästävää: 

”Rakennustyyppien on mahdollistettava luonnonmukainen 
elämäntapa.”

Kirjoituksensa päätteeksi Penttinen ehdotti, että tarpeeton-
ta matkustamista voitaisiin vähentää onnistuneen suunnittelun 
avulla: ”Ympäristön on oltava niin miellyttävä ja tasapainoinen, 
että siellä voi elää viikonloppunsa ja koko elämänsäkin.”

VUOSIEN TAKAA

Tuhon ja  
tulevaisuuden arkkitehdit
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” Ekologisesti terveet 
ratkaisut ovat ainoita,  
joilla on tulevaisuutta.

Rahakamarintori Länsi-Pasilassa 1984.

Mika Penttinen osallistui Arkkitehtiuutisten Hallituksen palsta -kirjoituksessaan 
korkeaa rakentamista koskevaan keskusteluun vuonna 1989. 



32 2  |  2 0 2 1auM U I S TO K I R J O I T U S

A
rkkitehti Seppo Häkli menehtyi 1.12.2020 Helsingissä 
äkillisen sairauskohtauksen seurauksena. Hän syntyi  
 4.10.1951 Kuusjärvellä, varttui Kuopiossa ja valmistui ark-

ki tehdiksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1978. 
Työskentely vuodesta 1974 Helsingissä eri arkkitehtitoimis-

toissa, muun muassa Hyvämäki-Karhunen-Parkkisella, johti yh-
teiseen yritykseen Jukka Karhusen kanssa vuonna 1989. Häklin 
tuon ajan merkittävä suunnittelukohde oli Itäkeskuksen maa-
ilmallakin tunnettu kallioon louhittu uimahalli.

Perustettuaan oman arkkitehtitoimiston vuonna 1993  Seppo 
Häklin ura suuntautui erityisesti koulujen, päiväkotien ja mui-
den palvelurakennusten suunnitteluun. Toimeksiantajana oli 
usein Helsingin kaupunki. Tunnettuja ovat muun muassa 
Torpparin mäen ja Hiidenkiven koulut Helsingissä sekä monet 
huolella suunnitellut siirrettävät paviljonkimaiset moduuli-
päiväkodit ja -koulut.

Häkli toimi useina vuosina myös opettajana Teknillisen kor-
keakoulun Arkkitehtiosaston Puustudiossa. Puuarkkitehtuurin 
kehittäminen olikin hänen uransa yksi johtoajatus. Opintomat-
kat puurakentamisen edelläkävijämaihin syvensivät näkemystä 
puun mahdollisuuksista ja uusista tekniikoista. Häkli hallitsi puun 
käsittelyn metsästä työmaalle sekä eri puulajeille ominaiset käyt-
tökohteet. Näitä taitoja hän sovelsi muun muassa Museoviras-
ton konservointikeskuksessa Seurasaaressa sekä Metsäntutki-
muslaitoksen toimisto- ja laboratorio rakennuksessa Lopella.

Lahjakkaana ja ammatissaan tinkimättömänä suunnitteli-
jana Häkli paneutui huolellisesti pienimpäänkin tehtävään. Hä-
nelle tärkeää oli arkkitehdin ja rakentajan hyvä ja saumaton 
yhteistyö. Rakennuksen yksityiskohtien hiominen jatkui usein 
vielä työmaalla. Häkli oli rakentaja-arkkitehti. 

Häklin kädenjälki näkyy julkisten rakennusten ohella myös 
lukuisissa yksityisissä toimeksiannoissa pientaloista vapaa-ajan 
rakennuksiin ja moniin korjauskohteisiin saakka. Työn tuloksia 
on ollut esillä useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuis-
sa ja näyttelyissä, kuten Venetsian biennaalissa. Hän menestyi 
useissa arkkitehtuurikilpailuissa ja toimi niissä viime vuosina 
myös tuomarina.

Häkli oli palkittu arkkitehti, joka sai Puupalkinnon Seura-
saaren konservointikeskuksesta ja kunniamaininnat perheen 
Kaavilla sijaitsevan loma-asunto Innukan saunatuvasta sekä 
Metsän tutkimuslaitoksen toimisto- ja laboratorio rakennuksesta. 
Vuonna 2006 hänelle myönnettiin valtion kolmivuotinen raken-
nustaiteen apuraha ja 2015 valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Seppo Häkli eli niin kuin ajatteli. Hän harrasti arkkitehtuuri-
matkailua, valokuvausta, kuvataiteita, monenlaista musiikkia 
ja luki paljon. Luonto oli hänelle tärkeä. Innukasta käsin tehtiin 
keväästä pitkälle syksyyn virkistys- ja kalastusreissuja, poimit-
tiin sieniä, marjastettiin ja uisteltiin. Ne olivat Sepolle tärkeitä 
vuodenkierron etappeja.

Ihmisenä Seppo oli vilpitön ja avoin. Keskustelut ystävien 
kanssa olivat hänelle tärkeitä. Sepon lähipiiriin kuuluivat arkki-
tehtipuoliso Leena, poika Antti ja kolme lapsenlasta.

Kari Järvinen 
Matti Vatilo

Kirjoittajat ovat Seppo Häklin  
pitkäaikaisia ystäviä ja kollegoita.

MUISTOKIRJOITUS

Seppo Häkli 1951–2020
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Ilpo Forssén 
1952–2020

A
rkkitehti Ilpo Forssén menehtyi pitkäaikaiseen sairau-
teen Helsingissä 6. marraskuuta 2020. Hän oli 68- vuotias, 
syntynyt Helsingissä 4. maaliskuuta 1952. 

Forssénin työura Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa 
jätti näkyvän jäljen Helsingin liikekeskustaan ja Töölönlahden 
ja Kampin alueeseen. Hän aloitti työnsä asemakaavaosaston 
keskustatoimistossa vuonna 1978 ja toimi projektipäällikkönä 
keskustaprojektissa 1992–2017.

Forssénilla oli erityinen kyky jo kaavoitusvaiheessa eläytyä 
tulevaan rakennettuun miljööhön. Keskustakohteiden kuten 
 Forumin, Stockmannin ja Citycenterin suunnittelijat pystyivät 
luottamaan asiantuntevaan yhteistyöhön Forssénin yksikön kans-
sa. Forssénin työn mittavuudesta kertoo, että hänen aikanaan 
täydennysrakentaminen lisäsi liikekeskustan kortteleiden kerros-
alaa saman verran kuin koko Jätkäsaaren uudisrakentaminen.

Forssén edisti myös johdonmukaisesti keskustan kävelyalu-
eita. 1980-luvulla Kluuvikatu ja Aleksanterinkatu käynnistivät 
asennemuutoksen. Kun maanalaisten asemakaavojen pionee-
rityö loi edellytykset keskustan huoltoliikenteen ja pysäköinnin 
siirtämiseen maan alle, laajemmat kävelyalueet, kuten Keskus-
katu, tulivat mahdollisiksi. Merkittävistä ansioistaan maanalais-
ten tilojen suunnittelussa Forssénille myönnettiin Kiinteistövi-
raston Geofantti 2009 -tunnustus.

Keskustaprojektin myötä Helsingin keskusta laajentui poh-
joiseen päin. Urallaan Forssén vaikutti varsinkin Töölönlahden 
ja Kampin alueen rakenteeseen, toimivuuteen ja julkisen tilan 
muotoiluun. Kiasma, Sanomatalo, Kampin keskus, Musiikkitalo 
ja Oodi ovat tänä aikana nousseet uusiksi keskustan maamer-
keiksi. Alueen kohteita suunnitelleet kollegat ovat kiittäneet 
Forssénin arvokasta tukea erityisesti neuvotteluissa hankkei-
den arkkitehtonisista pyrkimyksistä. Valtion vaativien kulttuu-
rihankkeiden toteuttamisessa Forssénin näkemyksiä arvostet-
tiin ministeriötasolla asti. 

Forssén oli itsenäinen visionääri, jolla oli tinkimätön ammatti-
etiikka. Kriittisenä, älykkäänä ja sanavalmiina hän luotsasi 
 annetut tehtävät maaliin erisuuntaisista intresseistä ja äänek-
käistä edunvalvojista huolimatta. Helsingin Sanomien NYT-liite 
arvioikin aikoinaan Forssénin Helsingin vaikutusvaltaisimpien 
henkilöiden joukkoon. 

Vapaa-ajallaan Forssén vaikutti SAFAssa muun muassa 
 VATAn johtokunnassa 1980-luvulla. Tekniikan akateemiset TEKin 
Arkkitehtikerhon hallituksessa hän toimi 1979–2018 ja oli kah-
desti sen puheenjohtajana.

Jo lapsena piirtämistä ja maalaamista harrastanut Ilpo kävi 
koulunsa Raumalla, minne lapsuudenperhe muutti Helsingistä 
laivanrakentaja-isän työn perässä. Nuoruudessaan Ilpo harras-
ti meripartiota Myrskypoikien riveissä ja suoritti Rannikkolai-
vurin tutkinnon. Vuonna 1971 hän kirjoitti ylioppilaaksi 1971 Rau-
man Yhteiskoulusta. Otaniemen ovet aukesivat saman vuoden 
syksynä.

Ateneumin viereistä korttelia käsittelevä diplomityö  "Kameeli 
38b – korttelisuunnitelma Helsingin liikekeskustaan" oli enteel-
linen: Ilpon elämäntyöksi osoittautui juuri Helsingin ydin-
keskustan pitkäjänteinen kehittäminen lähes neljänkymmenen 
vuoden ajan.

Ilpon leppoisan joviaali olemus loi aina ympärilleen myön-
teisen ilmapiirin. Ystävät sekä opiskelu- ja työtoverit muistavat 
oivaltavat puheenvuorot, elävästi kerrotut tarinat ja mehevät 
anekdootit. Syvemmältä luonteeltaan Ilpo oli tarkkanäköinen 
pohdiskelija, joka pystyi jäsentämään ilmiöitä poikkeuksellisel-
la tavalla.

Ilpon elämässä oli ehdottomalla ykkössijalla puoliso Sinikka 
ja lapset Terhi ja Sampo. Lapset kokivat hänet aidosti välittävä-
nä ja huumorintajuisena isänä. Perhe-elämää leimasi iloisuus 
ja lämpö jopa sairausaikana, jonka Ilpo sai viettää kotonaan 
Sinikan hoidossa. Lastenlasten Niilon ja Oivan tiivis yhteys pap-
paan säilyi aivan loppuun asti, ja Ilpolle ominaisen tutkivan 
hassuttelun myötä pieniin poikiin tarttui kiinnostus niin piirtä-
miseen kuin avaruuden ihmeisiin.

Janne Prokkola, Anne Karppinen ja Erja Väyrynen
Kirjoittajat ovat Ilpo Forssénin työtovereita eri vuosikymmeniltä.
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JÄSENILLE

Vähä-Kiljavan ja  
Oivalan kesä

S
AFAn jäsenillä on mahdollisuus vuokrata kesäkaudella 
liiton kiinteistöjä, Vähä-Kiljavaa Hyvinkäällä ja Villa Oi-
valaa Helsingin Villingin saaressa.

Vähä-Kiljava on kaikkien SAFAn jäsenten yhteinen kesän-
viettoalue Hyvinkäällä, kirkasvetisen Sääksjärven rannalla, kau-
niin harjuluonnon keskellä. 

Mökki Aallon kesäviikkojen hakuaika on 12.3.–2.4.2021. Haku-
ajan jälkeen vapaiksi jääneitä aikoja jaetaan hakujärjestyksessä.

Mökin lisäksi majoitusrakennuksen ja Kasinon huoneita voi 
vuokrata joko koko kaudeksi, viikonlopuksi tai viikoksi kesäkau-
della 1.5.–30.9.2021. Ne varataan hakujärjestyksessä.

Alueen päärakennusta, Kasinoa, voi vuokrata juhlakäyttöön. 
Kasinolla on majoitustilaa 22 hengelle, tilava ruokakokoustila 
noin 70 hengelle, keittiö ja takkahuone. Viereisessä majoitusra-
kennuksessa on lisää majoitustiloja.  Vähä-Kiljavalle pääsee hel-
posti bussilla Kampin terminaalista, omalla autolla tai vaikka 
polkupyörällä. 

Viikoksi Villinkiin?
SAFAn jäsenillä on lisäksi mahdollisuus viettää kesäinen viikko 
Villa Oivalassa Villingin saaressa. Tilat vuokrataan jäsenistön 
käyttöön perhelomailuun viikoiksi 21–24 ja 26–34 sekä juhan-
nukseksi. Vuokra yhdeltä viikolta ja juhannukselta (to–su) on 
970 €. Muina aikoina Oivalaa vuokrataan varausten perusteella 
päiväksi, viikonlopuksi tai viikoksi syyskuulle asti. Oivalan kesä-
viikkoja voi hakea 26.3. saakka. 

Tarkemmat tiedot Vähä-Kiljavasta ja Oivalasta, hinnasto sekä 
hakemuslomakkeet löytyvät SAFAn verkkosivuilta. 

Hyödynnä TEKin 
palkkaneuvonta

P
alkansaaja-arkkitehti, olethan jo SAFA–TEK -yhteisjäsen? 
Yhteisjäsenen etuihin kuuluu monien muiden etujen 
lisäksi  TEKin palkkaneuvonta. TEK tarjoaa palkkasuo-

situksia ja parhaat tiedot myös arkkitehtien palkoista.
Palkkatiedoista on hyötyä esimerkiksi silloin, kun olet vaih-

tamassa työpaikkaa, siirtymässä uusiin tehtäviin tai haluat tar-
kistaa palkkatasosi. TEKin palkkatilastot perustuvat vuosittain 
tehtävään työmarkkinatutkimukseen.

Monipuolisimmat tiedot löytyvät  
Palkkanosturista
Palkkanosturi on työkalu, joka piirtää palkkakäyrät valintojesi 
perusteella. Voit tarkastella eri taustatekijöiden – esimerkiksi 
toimiasema, työnantajan koko ja työkokemusvuodet – vaiku-
tusta palkkaan samanaikaisesti. 

TEKin asiantuntijat antavat jäsenille myös henkilökohtaista 
palkkaneuvontaa. Voit ottaa palkkaneuvontaan yhteyttä esi-
merkiksi, kun mietit sopivaa palkkapyyntöä hakemaasi tehtä-
vään, haluat tarkistaa nykyisen palkkatasosi tai kaipaat vinkke-
jä palkkaneuvotteluun. Palkkoihin liittyvissä oikeudellisissa 
kysymyksissä auttaa työsuhdeneuvonta.

Palkkaneuvonta ja lisätiedot: tek.fi

Mökki Aalto (vas.) ja Villa Oivala.



Ehdota palkinnon 
saajia
 
SAFAn jäsenet saavat jälleen ehdottaa SAFA-
palkinnon ja Otto-Iivari Meurman -palkinnon 
saajia. 

M
olemmat palkinnot jaetaan myöhemmin keväällä 
Arkkitehtipäivien avoimessa virtuaali-iltajuhlassa 
7.5.2021.

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto jaetaan tunnustuk-
sena kunnalle tai muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai 
yritykselle, joka esimerkillisellä tavalla on toiminut hyvän suun-
nittelun edistämiseksi. Ehdotuksia SAFA-palkinnon saajaksi voi-
vat tehdä kaikki suomalaiset. 

Ehdotuksia perusteluineen voi lähettää 18.3. mennessä osoit-
teeseen koulutus@safa.fi tai postitse SAFAn toimistoon. Lisätie-
toa antaa erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi.

Otto-Iivari Meurman -palkinnon tarkoituksena on lisätä kiin-
nostusta suomalaiseen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun. 
Palkinto jaetaan tunnustuksena arkkitehdille tai arkkitehtiryh-
mälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön 
luomiseen.

Palkinnon myöntämisen perusteena voi olla korkeatasoinen 
kaupunkisuunnittelukohde tai sarja kohteita. Perusteena voi 
olla myös uraauurtava yhdyskunta- tai kaupunkisuunnitteluun 
liittyvä tutkimus-, kehitys- tai opetustoiminta tai ansiokas elä-
mäntyö alueiden käytön suunnittelun parissa.

Ehdotuksia perusteluineen Otto-Iivari Meurman -palkinnon 
saajaksi voi lähettää 6.4. mennessä sähköpostitse marja.mesila 
@ safa.fi tai postitse SAFAn toimistoon. 

” Molemmat palkinnot 
jaetaan Arkkitehtipäivien 
virtuaali-iltajuhlassa 
7.5.2021.

https://scancerco.fi/jutturuutu/maaginen-musta-tuo-kontrastia-ja-karaktaaria-ulko-ja- sisaoviin/


Kun työelämässä 
sattuu, meillä 
tapahtuu.
Irtisanomiset ja lomautukset iskivät kovalla kädellä viime 
vuonna KOKOn jäsenistöön ja myös työttömyyskassalle 
vuosi oli poikkeuksellinen. Korona-ajan haasteet eivät 
kuitenkaan heijastuneet asiakastyytyväisyystutkimuk-
semme tuloksiin: ne olivat kautta aikain parhaat. Suuri 
kiitos jäsenillemme  ymmärtäväisestä suhtautumisesta 
ja positiivisesta palautteesta!
 
Teemme KOKOssa parhaamme sen eteen, että meillä 
asioinnista jäisi aina hyvä mieli. Pyrimme priorisoimaan 
palveluissamme sen tärkeimmän – jäsentemme mahdolli-

simman nopean toimeentulon turvaamisen.

Liittosi kassa-asiat hoitaa KOKO. 
www.kokokassa.fi 

6,23 
7 *

*KOKOn jäsenten antama 
kokonaisarvosana kassan palveluille, 
asiakastyytyväisyystutkimus 
marraskuu 2020.



Vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

Arkkitehtiliiton jäsenetuna 
vakuutukset jopa -20 %
Arkkitehtiliiton jäsenenä saat monet uudet kodin ja 
perheen vakuutukset etuhintaan! Tutustu etuihin nyt. 

Kaiken voi korvata. Paitsi elämän.

www.op.fi/arkkitehtiliitto 
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KILPAILUT

Lämminhenkinen 
koulukeskus Poriin
Arkkitehtuurikutsukilpailun Björneborgs 
svenska samskolas ab:n (Bss) kampuksen 
uudisrakennuksen suunnittelusta voitti JKMM 
Arkkitehtien ehdotus Damgambit. Ehdotus 
liittää laajennusosan olemassa oleviin 
rakennuksiin kauniisti ja muodostaa kutsuvan ja 
lämminhenkisen koulukampuksen.

Voittajaehdotus Damgambit, ulkonäkymä.

Voittajaehdotus Damgambit, asemapiirros.

K
ilpailun järjestäjä Svenska Kulturfonden i Björneborg 
(SKiB) haluaa laajentaan kampusta koulun ja monikie-
lisen kulttuurikeskuksen kokonaisuudeksi. Uudisraken-

nukseen tulee muun muassa monitoimisali, ruokailutila, kirjas-
to ja lukion tiloja.

Kilpailuun kutsuttiin Arkkitehdit LSV Oy, JKMM Arkkitehdit 
Oy, Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit Oy, Sigge Arkkitehdit 
Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy.

Kilpailualue sijaitsee Porin Eteläpuiston varrella, kadun kul-
mauksessa. Vanhan ja uuden osan väliin jää pieni piha Mikon-
kadun puolelle. Matala uudisrakennus tulee poikkeamaan kadun 
muista rakennuksista, jotka ovat pääasiassa 1960–1980-luvuilla 
valmistuneita kahdeksankerroksisia asuinkerrostaloja. Koulun 
laajennus luo Bss:lle uuden, aktiivisemman roolin kaupunki-
kuvassa.

Suuren yhtenäisen massan nähtiin sopivan parhaiten Ete-
läpuiston rakennusrintamaan.

Yhden massan ratkaisutapaa edusti parhaiten ehdotus Kom-
pis, jossa oli onnistuttu kiteyttämään tilaohjelma selkeään, yk-
sinkertaiseen kappaleeseen. Pienimittakaavainen massoittelu 
puolusti paikkaansa erityisesti pihan puolella ja liittää aulatilat 
kauniisti pihaan, kuten ehdotuksissa Damgambit ja Tillsammans.
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Käytävä yhdistää uutta ja vanhaa
Kaikissa ehdotuksissa uutta ja vanhaa osaa yhdisti pitkittäinen 
käytäväaula, jonka päihin sijoittuivat pääsisäänkäynnit kampuk-
sen molemmilta puolilta. Pohjoisen puolella aulaan liittyivät 
vaihtelevin ratkaisuin ruokasali, monitoimisali ja näyttämö sekä 
näiden tukitilat ja huolto. Parhaimmissa ehdotuksissa kampuk-
sen kadunkulmassa sijaitsevaan, kaupunkikuvassa näkyvimpään 
osaan, oli sijoitettu kutsuvia toimintoja, kuten kirjasto ja kahvila.

Suurimmat ehdotusten väliset erot syntyivät piha-alan käy-
töstä ja yhteiskäytössä olevien tilojen sijoituksesta. Damgambit 
ratkaisee asian erityisen nokkelasti nivelosaan kääntyvän pää-
portaan avulla, mikä luo samalla luontevan yhteyden jo alun-
perin vaikeasti puolitasossa sijaitseviin käsityön tiloihin.

Toiminnallisesti ratkaisevaksi nousi monitoimisalin, ruoka-
lan, aulan ja kirjaston luonteva käyttö yhdessä ja erikseen, sekä 
mahdollisuus laajentaa saleja suuria tapahtumia varten. Myös 
näihin tarpeisiin vastasi parhaiten ehdotus Damgambit.

Puun ja tiilen liitto
SKiB haluaa olla edelläkävijä satakuntalaisessa koulurakentami-
sessa ja toteuttaa uudisrakennuksen puurakenteisena. Katu   julki-
sivussa puu koettiin kuitenkin liian paljon viereisistä kortteleista 

poikkeavaksi materiaaliksi. Tontin sisäosissa, rakennuksen sisä-
puolella ja rakenteissa puu sen sijaan on luonteva valinta.

Onnistunein julkisivuratkaisu syntyi yhdistämällä puuraken-
teita punatiilisiin osuuksiin, jolloin tiili toimii uutta ja vanhaa 
yhdistävänä materiaalina.

Voittaneessa JKMM Arkkitehtien ehdotuksessa Damgambit 
yhdistyy tasapainoisella tavalla luonteva asema kaupunkiku-
vassa ja toimiva tilaohjelma. Työ liittää laajennusosan olemas-
sa oleviin rakennuksiin kauniisti ja muodostaa kutsuvan ja läm-
minhenkisen koulukampuksen.

”Kampus on yhtä aikaa täydentävää korjausta sekä koulun 
kehittämistä. Suunnittelufilosofiamme mukaisesti lähdimme 
hakemaan konseptia, joka resonoi ihmisten ja heidän ympäris-
tönsä tarpeisiin”, JKMM Arkkitehdit kertovat.

”Ehdotus tukee yhteisön uudistumista arkkitehtuurin keinoin. 
Arkkitehtuuri ja muut taiteet tuovat parhaimmillaan mielek-
kyyttä, elämänlaatua ja iloa ihmisten arkeen.”

Petri Piirta
arkkitehti SAFA

” Työ liittää laajennusosan olemassa oleviin 
rakennuksiin kauniisti ja muodostaa kutsuvan 
ja lämminhenkisen koulukampuksen.

Voittajaehdotus Damgambit, leikkaus ja eteläjulkisivu.
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Voittaja  

Damgambit 
JKMM Arkkitehdit Oy

Tekijät  
Samuli Miettinen, Asmo Jaaksi, Teemu 
Kurkela, Juha Mäki-Jyllilä, Päivi Puukari, 
Marcus Kujala, Samuli Summanen, 
arkkitehteja SAFA; Jarno Vesa, 
sisustusarkkitehti; Tatu Laakso, 
kalustesuunnittelija, sisustusark. yo

Rakennesuunnittelu  
Ramboll Finland Oy: Ilkka Mikkola, 
rakennusinsinööri

Maisema-arkkitehtisuunnittelu  
VSU Maisema-arkkitehdit Oy: Outi 
Palosaari maisema-arkkitehti MARK

Muut ehdotukset

Kompis 
Arkkitehtitoimisto  
Lahdelma & Mahlamäki
 
Länken  
Verstas Arkkitehdit Oy
 
Samma himmel, samma jord  
Arkkitehdit LSV Oy
 
Tillsammans
Sigge Arkkitehdit Oy

Tuomaristo

Matti Asmala, Arkkitehti SAFA
Risto Reipas, Arkkitehti SAFA, 
Asemakaava-arkkitehti, Porin kaupunki
Juhani Ruohonen, Museopalvelujohtaja, 
Turun kaupunki
Erik Rosenlew, Hallituksen 
puheenjohtaja, Svenska Kulturfonden i 
Björneborg s.r. (SKiB)
Björneborgs svenska samskolan (BSS): 
Martin Hartman, Johtava rehtori; Nina 
Deger-Setälä, Isabella Ojanperä
SAFA-tuomari: Petri Piirta, tuomariston 
puheenjohtaja
Sihteeri Ruut Ronni, A-insinöörit 
Rakennuttaminen Oy

” Ehdotus tukee 
yhteisön uudistumista 
arkkitehtuurin keinoin.

Voittajaehdotus Damgambit, sisänäkymä.
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Yleiset kilpailut

1.2.2020 – 28.4.2021 Päiväkoti Taka-Töölöön
9/2021 – 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
25.1.2021 – 31.3.2021 Lahden Aleksanterinkadun silta 
5/2021 – 8/2021  Keravan Asuntomessujen puukerrostalo, hankintailmoitus maaliskuussa
5/2021 – 8/2021  Otaniemen Tietokorttelit, hankintailmoitus kevään aikana

Muut

3.11.2020 – 19.3.2021 Verkkosaaren vähähiilinen viherkortteli, tontinluovutuskilpailu

safa.fi/kilpailut
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Voittajaehdotus Quattro, näkymät Peltosaaren sillalta ja pihalta.

KU
VA

T:
 N

C
C

 R
A

KE
N

N
U

S 
O

Y 
JA

 A
RK

KI
TE

H
TI

PA
LV

EL
U

 O
Y

” Julkisivumateriaalina on käytetty pääosin 
puuta ja alimmassa kerroksessa tummaa 
poltettua tiiltä. Yhdessä puu ja tiili luovat 
lämpimän yleisvaikutelman. 
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K
ilpailun tavoitteena oli löytää kilpailuehdotus, joka 
määrittelisi laatutason alueen suunnittelulle. Kilpailu-
alue sijaitsee näkyvällä paikalla pääradan varrella, noin 

puolen kilometrin etäisyydellä Riihimäen rautatieasemalta.
Arvioinnissa painotettiin arkkitehtonista kokonaisotetta,  

omaleimaisuutta, kaupunkikuvallista ratkaisua ja rakennuksen 
liittymistä ympäristöön. Tehtävänä oli myös tutkia mahdolli-
simman monipuolisia asumisen ratkaisuja. Ehdotuksilta odo-
tettiin kestävyyttä, energiatehokkuutta ja elinkaaren huomioon 
ottamista. Kilpailijoita rohkaistiin tutkimaan ehdotuksissaan 
puun käyttöä.

Uudentyyppinen kortteliratkaisu
Arviointiryhmä asetti ensimmäiselle sijalle ehdotuksen Quattro. 
Riihimäen kaupunkikehityslautakunta valitsi arviointiryhmän 
esityksen pohjalta Quattron kilpailun voittajaksi.

Kilpailuehdotus Quattro tuo Riihimäen rakennuskantaan 
uudentyyppisen ja kompaktin kortteliratkaisun, joka muodos-
tuu jalustaosasta ja sen päälle nousevista puurakenteisista 
asuinrakennuksista.

”Asetamme uuden projektin tavoitteeksi aina mahdollisim-
man ekologisen ja hiilineutraalin rakentamistavan. Kysyimme 
tässäkin tapauksessa toimeksiantajan suhtautumista puura-
kentamiseen”, pääsuunnittelija Jukka Turtiainen kertoo. 

Rakentaminen sijoittuu korttelin itä- ja eteläreunalle. Yhte-
näinen alin kerros rajaa piha-aluetta ja suojaa melua vastaan.

”Betonirunkoinen tiiliverhoiltu jalustaosa sisältää kaksiker-
roksisen pysäköintilaitoksen sekä asuntojen yhteistilat ja suo-
jaa samalla korttelipihaa liikennemelulta. Jalustan päälle sijoi-
timme neljä puisista tilaelementeistä koostuvaa pistetaloa, 
joiden porrashuoneratkaisut sallivat vaihtelevan kokoisten 
asuntojen toteutuksen”, Turtiainen kertoo.

Ehdotuksen pysäköintiratkaisu säästää pihan oleskelukäyt-
töön. Korttelin mitoitus on tehokas, mutta pistetalojen väliin 
jäävät matalammat osat keventävät vaikutelmaa. Jalustaosan 
viherkatot elävöittävät näkymää.

Korttelilla on yhtenäinen ilme pääradan ja Kauppakadun 
suuntaan. Pohjoiselle Rautatienkadulle muodostuu selkeä ka-
tunäkymä. Julkisivumateriaalina on käytetty pääosin puuta ja 
alimmassa kerroksessa tummaa poltettua tiiltä. Tiiliverhoiltu 
jalusta tuo kiinnostavan, tunnistettavan elementin kaupunki-
rakenteeseen. Yhdessä puu ja tiili luovat lämpimän yleisvaiku-
telman.

Quattro-ehdotuksen asuntojakauma on selkeä ja mahdol-
listaa huoneistojakauman muuttamisen. Useimmat asunnot 

K I L PA I LU T

Laadukasta 
puurakentamista Riihimäelle

Voittajaehdotus Quattro, asemapiirrustus.

Riihimäen kaupunki järjesti avoimen tontinluovutuskilpailun Peukaloisen 
korttelin suunnittelusta ja rakentamisesta. Riihimäen asemanseudun 
kehittäminen on yksi kaupungin kärkihankkeista. Voittajaksi valikoitui 
ArkkitehtitoimistoJukkaTurtiainen /ArkkitehtipalveluOy:nkilpailuehdotus
Quattro, joka tuo Riihimäen rakennuskantaan uudentyyppisen 
kortteliratkaisun.
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avautuvat kahteen ilmansuuntaan. Rakennusten kahdelle si-
vulle sijoittuu yhtenäinen parvekevyöhyke, joka laajenee ylem-
missä kerroksissa epäsymmetriseksi.

Porrashuoneet ulottuvat läpi talon, joten niistä avautuu nä-
kymiä kahteen suuntaan. Talosaunat terasseineen on sijoitettu 
rakennusten katoille, minkä ansiosta myös alimmissa kerrok-
sissa on avaria oleskelutiloja.

Seuraavaksi kilpailualueelle laaditaan asemakaavamuutos, 
jonka myötä tontit varataan voittajaehdotuksen suunnitelmat 
laatineille toteuttajille. Kaupunki on jo aloittanut neuvottelut 
voittajaryhmän kanssa.

Yleisö osallistui aktiivisesti
Kilpailuehdotukset asetettiin kilpailun verkkosivuille nähtäväk-
si ja yleisöllä oli mahdollisuus äänestää suosikkiaan sekä antaa 
palautetta valitsemastaan ehdotuksesta. Ehdotus Quattro sai 
myös 140 yleisöääntä:  ehdotusta pidettiin tyylikkäänä ja Ilmeel-
tään muihin radan varren rakennuksiin sopivana. Yleisön anta-
maa palautetta tullaan hyödyntämään myös alueen jatkosuun-
nittelussa.

Marja Sopanen
arkkitehti SAFA

Voittaja  

Quattro 
NCC Rakennus Oy / Lahti: Juha Heijala
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen / 
Arkkitehtipalvelu Oy: Jukka Turtiainen, 
arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija; Juuso 
Ilonen, arkkitehti SAFA; Jooel Keramaa, 
arkkit. yo; Byoungkuk Na, arkkitehti; 
Ulla Saarinen, arkkitehti SAFA; Kari 
Selonen, arkkitehti SAFA; Miika Ullakko, 
arkkitehti

Tuomaristo

Riihimäen kaupunki: Mika Herpiö, vt. 
kaupunginjohtaja, tuomariston pj; Jari 
Jokivuo, vt. kaavoituspäällikkö, Niina 
Matkala, yleiskaava-arkkitehti; Kristian 
Keinänen, hankepäällikkö; Pertti 
Mäkelä, kaupunginvaltuutettu, 
kaupunkikehityslautakunnan pj.; Rauli 
Hirviniemi, kaupunginvaltuutettu, 
kaupunkikehityslautakunnan vpj.; Mika 
Laine, varavaltuutettu, 
kaupunkikehityslautakunnan jäsen; 

Sari Heijasto, 
kaupunkikehityslautakunnan jäsen
SAFA-tuomari: Marja Sopanen 
arkkitehti SAFA
Kilpailun sihteeri: Elisa Lintukangas, 
kaavasuunnittelija, Riihimäen kaupunki

Voittajaehdotus Quattro, ilmakuva.
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Uusi elävä tapahtumakortteli 
Suvilahteen
Helsingistä puuttuu tällä hetkellä tapahtumatila 
3000–5000 hengen tilaisuuksille. Suvilahti Event 
Hub Oy:n järjestämän kilpailun tavoitteena oli 
tiivistää Suvilahden alueen kaupunkirakennetta 
ja synnyttää uusi, vetovoimainen ja elävä kortteli 
Kalasatamaan. Kilpailun tapahtumakorttelin 
suunnittelusta voitti Cederqvist & Jäntti 
Arkkitehtien ehdotus Contiki.

H
ankkeella tavoitellaan tapahtuma-, toimisto-, hotelli-, 
ravintola- ja liiketiloja sisältävää korttelisuunnitelmaa 
alueen asemakaavoituksen pohjaksi.

Tuomaristo piti tärkeänä, että kaupunkikuvallisesti merkit-
tävät elementit ja rakennukset, etenkin Suvilahden RKY-alue, oli 
huomioitu osana täydentyvää korttelirakennetta. Tehtävä mah-
dollisti monenlaisia ratkaisuja. Lupaavimmilta näyttivät ehdo-
tukset, joissa toimisto- ja hotellimassojen lisäksi suuri katsomo 
oli jaettu mittakaavallisesti ja arkkitehtonisesti vaihteleviin osiin.

Tiiviin täydennysrakentamisen vastapainona myös rakenta-
mattomat alueet vaikuttavat kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. 
Katutilojen, aukioiden ja  viheralueiden avulla korttelista saadaan 

elävämpi, viihtyisämpi ja toimivampi. Suvilahden vanhalla ra-
kennuskannalla  on tärkeä rooli alueen identiteetin luomisessa.

Tuomaristo painotti toiminnallisuutta ja 
kaupunkikuvaa
Korttelin toiminnallisuuteen vaikuttaa etenkin huoltoliikenteen 
sijoittelu. Korttelin keskelle sijoitettuna huoltotilat palvelevat 
kaikkia toimintoja keskitetysti ja korttelin liike- ja yleisötilat liit-
tyvät luontevasti lähiympäristöön. Myös katto- ja katsomo-
tilojen käytettävyyttä pidettiin arvioinnissa tärkeänä.

Toiminnallisuuden lisäksi tuomaristo arvioi erityisesti ehdo-
tusten kaupunkikuvallista  kokonaisratkaisua, uutta identiteet-
tiä rakentavia kaupunkitiloja sekä korttelin sovittamista kau-
punkirakenteeseen.

Contiki luo komean urbaanin  
kokonaisuuden
Voittajaksi valittiin ehdotus Contiki, joka on kaupunkikuvallises-
ti komea ja arkkitehtonisesti vakuuttava korttelisuunnitelma. Uu-
det rakennukset ja olemassa oleva ympäristö muodostavat ur-
baanin kokonaisuuden, jossa toiminnallisuus ja kaupunkitilojen 

Voittajaehdotus Contiki, ilmakuva Junatieltä.

” Suvilahden ja Kalasataman 
kaupunkirakenteen voimakas ristiriitaisuus 
synnytti Contikin perusratkaisun.
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Voittaja  

Contiki
Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Tekijät

Vesa Jäntti, Tom Cederqvist, Arndt 
Heinzmann, Tomas Nordström. 

Avustajat

Laura Pasanen, Dmitri Kvitko, Leena 
Brooke, Jesse Weckroth

Liikennesuunnittelu 
Sitowise: Seppo Karppinen, Matias 
Härme

LVIS/Kestäväkehitys

Ramboll: Teppo Tulokas, Rauno 
Laatikainen, Mika Kovanen

Rakennesuunnittelu

Sweco: Tapio Raunama

Palo- ja pelastusturvallisuus 

L2 Paloturvallisuus Oy: Juha-Pekka 
Laaksonen, Anton Huovinen

Kunniamaininta 
Höyry
JKMM Arkkitehdit Oy

Katso täydelliset tekijätiedot SAFAn 
kilpailusivuilta. 

Tuomaristo

Helsingin kaupunki:
Mikko Aho, puheenjohtaja, 
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja; 
Hannu Asikainen, kaupunginkanslia, 
aluerakentaminen; Matti Kaijansinkko, 
kaupunkiympäristötoimiala, 
asemakaavoitus, tiimipäällikkö; Pia 
Kilpinen, kaupunkiympäristötoimiala, 
asemakaavoitus; Kai Huotari, 
toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy 
Kaapelitalo
Suvilahti Event Hub Oy: Sami Horto, 
arkkitehti SAFA, Arkkitehdit Soini & 
Horto Oy;Hannu Lokka, hallituksen 
puheenjohtaja, Realidea Oy
SAFA-tuomari: Jussi Murole
Sihteeri: Mika Korhonen, Realidea Oy

elävöittäminen on ratkaistu onnistuneesti. Suunnitelma luo hy-
vät edellytykset huollolle, kaupallisten toimijoiden menestymi-
selle ja tapahtumien järjestämiselle.

”Suunnittelussa lähdimme liikkeelle analysoimalla kilpailu-
alueen ympäristön nykyistä ja tulevaa kaupunkirakennetta. Su-
vilahden ja Kalasataman kaupunkirakenteen voimakas ristirii-
taisuus synnytti Contikin perusratkaisun”, Cederqvist & Jäntti 
Arkkitehdit kertovat.

”Contiki tarjoaa myös ympäristön asukkaille mielenkiintoisia 
ulkotiloja katsomo- ja oleskelutasoineen.”

Lisäksi tuomaristo päätti yksimielisesti myöntää kunniamai-
ninnan erityisen vaikuttavasta arkkitehtonisesta otteesta ehdo-
tukselle Höyry (JKMM Arkkitehdit Oy). Ehdotuksen veistokselli-
nen muotokieli, teollinen ilme ja vaihteleva mittakaava sovittavat 
korttelin ympäristöönsä ja antavat sille vahvan identiteetin.

Jussi Murole 
arkkitehti SAFA

Voittajaehdotus Contiki, ulkonäkymä ja sisäpiha.

” Hankkeella halutaan 
tiivistää Suvilahden alueen 
kaupunkirakennetta 
ja synnyttää uusi, 
vetovoimainen ja elävä 
kortteli Kalasatamaan.
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TYÖPAIKAT

Lisää avoimia 
työpaikkoja 

SAFAn verkkosivulla
www.safa.fi

VAASAN KAUPUNKI HAKEE

KAAVOITUSARKKITEHTIA JA

MAISEMA-ARKKITEHTIA
mielenkiintoisiin kaupunkisuunnittelutehtäviin.
Liity osaksi moniammatillista 
yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijajoukkoa!

LUE LISÄÄ JA LÄHETÄ HAKEMUKSESI
19.3.2021 mennessä: 

 kuntarekry.fi/tyonantajat/vaasan-kaupunki

JKMM Arkkitehdit

Etsimme arkkitehteja korjaus-, toimitila-, liikekeskus- ja asuntosuunnittelukohteisiimme.
Työskentelemme ArchiCAD-ympäristössä tietomallintaen, ja ArchiCAD-osaaminen katsotaan eduksi.
Toivomme hakemuksia otsikolla ”Töihin JKMM:lle” 31.3.2021 mennessä osoitteeseen careers@jkmm.fi.

Lisätietoja tehtävistä antaa Samppa Lappalainen arkisin klo 16-18, puh. +358 50 364 5787.

HAKEE TOIMISTOARKKITEHTEJA

Etsimme tiimimme vahvistukseksi arkkitehtia.
Odotamme sinulta innokasta otetta arkkitehtuuriin sekä
halua oppia ja kehittyä. Toivomme sinun olevan myös
vastuunottokykyinen ja yhteistyötaitoinen. Meillä saat
tehdä monialaisesti hankkeita. Saat taitojasi vastaavia
tehtäviä ja sinulla on mahdollisuus käyttää omaa
luovuuttasi. Näiden myötä saat kasvaa ja kehittyä
sinulle sopivalla tahdilla yhteistyössä mukavien
työkavereiden kanssa. Pääset myös vaikuttamaan oman
työkuvasi muodostumiseen.

Meille jatkuva kehittyminen on tärkeää ja tuemme
kaikkia työntekijöitämme kehittämään osaamistaan
monipuolisesti niin arkkitehtuurin, esiintymisen,
vuorovaikutustaitojen, teknisen osaamisen kuin
tietomallintamisenkin saralla.

Tarjoamme sinulle työkavereiksi rohkean joukon alan
ammattilaisia. Kilpailukykyisen palkan lisäksi käytössäsi
on hyvät liikunta- ja kulttuuriedut. Työyhteisössämme
jokainen saa olla oma itsensä ja luoda omalla tavallaan
toimiston ilmapiiriä. Tuo siis omat ideasi meidän
rikkaaseen, innovatiiviseen ja kansainväliseen
työympäristöön ottamalla yhteyttä: rekry@bst-ark.fi

Lisätietoja puhelimitse: Petri Tavilampi p. 040 547 5858

ARKKITEHTI

T U L E  O S A K S I  A M M A T T I T A I T O I S T A

T I I M I Ä M M E !

BST-Arkk i tehdit  Oy  tekee laadukasta  arkk i tehtuur ia
Suomen laa ju isest i .  Olemme noin  40  suunnit tel i jan
arkk i teht i to imisto .  Teemme merk i t täv iä  keskusta-
hankkeita  asumisen,  ju lk isten  palvelu iden ja  kaupan
tarpeis i in .  V i ihty isä  to imistomme s i ja i tsee
Tampereel la  h istor ia l l isen  F inlaysonin  a lueen
yt imessä .

http://www.safa.fi
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Haemme kokenutta pääsuunnittelijaa ja projektiarkkitehtia Tampereen taidemuseon 
uudisrakennuksen ja rakennushistoriallisesti arvokkaan vanhan museon perusparannuksen 
suunnitteluun. Pääsuunnittelijan vaatimuksena poikkeuksellisen vaativan hankkeen päte-
vyys ja kokemusta julkisen rakentamisen hankkeista. Archicad-osaaminen on toivottavaa.

Hakemukset 26.3.2021 mennessä: work@aor.fi

AOR
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
Liisankatu 27 F 26, Helsinki Finland

www.aor.fi

Tietomallivastaava:
Tarjoamme Archicad-pohjaisen tietomalliympäristömme ylläpitämistä
ja kehittämistä osana energistä n. 40 henkilön suunnittelutiimiä.

Pääsuunnittelijat ja projektiarkkitehdit:
Tarjoamme mielenkiintoisia töitä metropolialueen solmukohtien
hybridihankkeiden sekä asuin- ja toimitilasuunnittelun parissa.

Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit
 

Haemme teräviä tekijöitä tekemään kanssamme hienoja kohteita

Hakemukset: work@cej.fi
Lisätietoja antaa Arndt Heinzmann / 041 548 1890
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Katso animaatio  
verkkosivuillamme!

KOTIMAINEN ITUGRAF-LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPANEELI  
INTEGROITUU HUOMAAMATTOMASTI ALAKATTOON 

ItuGraf-alakattomallit on luotu yhteensopiviksi Ecophonin ja Rockfonin T24-alakattojärjestelmiin.  
Valitsemalla mieleisesi alakattomallin, värin ja pintavaihtoehdon  

viimeistelet tilaan halutun tyylin.

Lue lisää: www.itula.fi 

TUOTEUUTISET

Vaikuta ympäristöösi – hae joukkoomme

projektiarkkitehdiksi, arkkitehdiksi tai avustavaksi

suunnittelijaksi asuntosuunnittelutehtäviin. Myös toimisto-

ja hotellisuunnitteluosaaminen katsotaan eduksi.

Lisätiedot ja hakemukset: hakemukset@l-ark.fi

L Arkkitehdit Oy

Kalevankatu 6, 5. krs

00100 Helsinki

https://www.itula. fi/ajankohtaista/uutiset/itugraf-integroituu-arkkitehdin-valitsemaan-alakattoon
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PALVELUHAKEMISTO
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Ota yhteyttä:
p. 050 5250 522

raimo.tanskanen@fmcgroup.fi
fmclaskentapalvelut.fi

Meiltä laskelmat
päätöksentekoon

Hallitse rakentamisen
kustannukset

ku
st

an
n

uk
se

t

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

BETONITUOTTEET

ERIKOISLASI-IKKUNAT

http://www.grado.fi
http://www.fmclaskentapalvelut.fi
http://www.klas1.fi 
https://ovella.fi/
http://www.akustiikkapalvelut.fi
http://www.hb-betoni.fi
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auarkkitehtiuutiset 
9 numeroa vuodessa 

Vuodesta 1947 | ISSN 0044-8915

Aikakauslehtien liiton jäsen

SAFAn ja SUM:n uutis- ja tiedotuslehti

Paino

Grano Oy

Julkaisija  

Suomen Arkkitehtiliitto – 

Finlands Arkitektförbund ry SAFA

Malminkatu 30, 00100 Helsinki

puh. 09 584 448,  

fax 09 5844 4222 

au@safa.fi, au.safa.fi, @au_uutiset

Toimitus 

Paula Huotelin, päätoimittaja (oto.)

paula.huotelin@safa.fi, 040 556 2827

Silja Ylitalo, toimitussihteeri

silja.ylitalo@safa.fi, 040 169 2213

Päivi Virtanen, toimittaja

Anni Varis, toimittaja

Lari Mörö, taitto

Anne Haatainen, taittopohja  

Lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset

Tilaajat: julkaisut@safa.fi  

Jäsenet: jasenet@safa.fi

Ilmoitusmyynti 

Maria Ahoranta, 044 243 3519

Timo Lepistö, 044 534 9878

etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Työpaikkailmoitukset 

tyopaikkailmoitukset@safa.fi

Aineiston sisäänjättö ja ilmestyminen

Nro 3 / 2021

Ilmoitusvaraukset 22.3. 

Ilmoitusaineisto 29.3.

Ilmestyy 15.4.

HUOM. Lehteen tulevista kirjoituksista 

sovittava toimitussihteerin kanssa.

Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja 
parantamaan elämänlaatua.

www.saint-gobain.fi

mailto:au%40safa.fi?subject=
mailto:paula.huotelin%40safa.fi?subject=
mailto:silja.ylitalo%40safa.fi?subject=
mailto:julkaisut%40safa.fi%20?subject=
mailto:jasenet%40safa.fi?subject=
mailto:?subject=
mailto:tyopaikkailmoitukset%40safa.fi%20?subject=
http://www.saint-gobain.fi


Me Vitrealla tunnemme lasin mahdollisuudet. Tarjoamme innovatiiviset erikoislasiratkaisut 
myös kaikista vaativimpiin ja arkkitehtonisesti kunnianhimoisimpiin kohteisiin, kestävästi ja jo 

vuosikymmenten kokemuksella. 

Asiantuntijamme varmistavat, että suunnitelmasi loistavat juuri oikeiden lasiratkaisujen ja 
alan uusimpien innovaatioiden avulla. Tutustu esimerkiksi digitaalisen printin mahdollisuuksiin 

CONTRAFLAM®-palonsuojalaseissa ja kerro rakennuksesi tarina täysin uniikilla tavalla, 
korkealaatuista turvaa unohtamatta.

Tuo visiosi eloon yksilöllisillä erikoislasiratkaisuilla

Palonsuojalasit | Toiminnalliset lasit | Julkisivut | Profiililasit | Sisätilojen lasit | Turvalasit | Terassit ja parvekkeet | Kattoikkunat
Vitrea Oy | info@vitrea.fi | +358 9 8190 450 | www.vitrea.fi | © Vetrotech Saint-Gobain/Olaf Rohl

http://www.vitrea.fi

