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Etsimme nyt ehdokkaita 
Kestävä kivitalo 2021 -palkinnon voittajaksi 

Jätä oma ehdotuksesi 30.4.2021 mennessä osoitteessa  
kivitalo.fi/palkinto-2021 

Palkittava kohde voi olla yksittäinen rakennus, asuinkortteli tai muu 
aluerakentamishanke, joka täyttää laadukkaan suunnittelun,  
kivimateriaalien käytön ja paikallarakentamisen palkintokriteerit.   
Lopullisen valinnan palkinnon saajasta tekee Kestävä kivitalo  
-yritysryhmä. Voittaja julkaistaan vuoden 2021 lokakuussa  
Kestävä kivitalo -seminaarin yhteydessä.

kivitalo.fi

Kivitalo
on hyvän rakentamisen symboli

Rudus Oy • Wienerberger Oy • Celsa Steel Service Oy 
Peri Suomi Ltd Oy • Betoniteollisuus ry • Finnsementti Oy

Kestävä kivitalo -palkinto myönnetään vuosittain laadukkaasti betonista ja 
tiilestä paikallarakennetulle kohteelle huomioiden arkkitehtisuunnittelun, raken-
neratkaisujen ja toteutuksen onnistuminen sekä käyttäjiltä saatu palaute.  
Katso lisätiedot kivitalo.fi.

Ehdota palkintokohdetta

https://www.kivitalo.fi/palkinto-2021/
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PÄÄKIRJOITUS
MATTI TAPANINEN 
Arkkitehti SAFA 
Safan hallituksen jäsen 
WSP:n kaupunkiarkkitehtuurin yksikönpäällikkö 

A
rkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu kiinnostavat suur-
ta yleisöä. Olipa kyseessä rakennushanke keskeiselle 
paikalle tai asema- tai yleiskaavan valmistelu, on vilkas 

kansalaiskeskustelu taattu.
Kaupunkisuunnittelun tuleekin olla avointa ja demokraat-

tista. Keskustelu ja erilaiset puheenvuorot ovat osa prosessia. 
Avoin väittelyn ja kiistelyn kulttuuri kuuluu tieteisiin ja taiteisiin. 
Väittely on kuitenkin vapauttavaa vasta, kun annamme myös 
vastapuolelle arvon, ja keskustelun yhteinen tavoite on, että 
paras ja perustelluin argumentti lopulta voittaa.

Safan päämääränä on liiton strategian mukaan ”olla vahva 
vaikuttaja, keskustelun käynnistäjä”, ja että ”jäsenet osallistuvat 
keskusteluun aktiivisesti”. Strategiassa todetaan, että ”keskus-
telu rakennetusta ympäristöstä on vireää, monipuolista ja 
 laadukasta”.

Jotta Safa voisi toimia vahvana vaikuttajana, olisi tärkeää 
päästä kiinni hankkeisiin jo niiden valmisteluvaiheessa. Parhaassa  
tapauksessa arkkitehdit toisivat esiin erilaisia ratkaisuja, visiota , 
aloitteita ja pamfletteja jo suunnitelmien varhaisessa vaiheessa 
tai jopa aiemmin. Tämä edellyttää ammattikunnalta laaja- alaista 
ymmärrystä myös kaupunkikehityksestä, rakentamis taloudesta 
ja liikenteestä.

Idea- ja arkkitehtuurikilpailut ovat perinteisesti olleet arkki-
tehtikunnan tapa nostaa esiin rakennetun ympäristön ratkaisu-
malleja. Viime aikoina pulmana on ollut se, että vaikka Safaa 
pyydetään kilpailun järjestäjäksi tai nimeämään Safan edusta-
jat tuomaristoon, lähtökohtiin ja tavoitteisiin, kuten kerros-
alamäärään, ei anneta riittävää sananvaltaa.

Innokkain keskustelu, kilpailutoiminnan ja arkkitehtien huo-
mio ja investointihalukkuus tuntuu kuitenkin kohdistuvan  kov in 
suppealle alueelle pääkaupunkiin ja harvoihin kasvukeskuksiin, 
ikään kuin muuta maata ei olisikaan. Tuntuu, että pieni etu-
oikeutettu eliitti voi käydä keskustelua asuntojen kalleudesta, 
ahtaudesta ja väkiluvun kasvusta, kun samaan aikaan muualla 
Suomessa väestön kasvu, asuntojen hinnat ja tulevaisuuden 
odotukset lähestyvät nollaa. Alueellinen epätasa- arvoistuminen 
on osa kestävyyshaastetta, jota meidän olisi ratkottava  yhdessä.

Safalla on merkittävä rooli arkkitehtuurikeskustelussa. 
 Rakentavasti keskusteleva Safa pystyy ohjaamaan ja edes-
auttamaan suunnittelua koko maassa kohti parempaa arkki-
tehtuuria ja rakentamista. Vaaditaan ennen kaikkea muiden 
osapuolten kuuntelua, yhteistyötä ja kumppanuutta.

Lisää keskustelua,  
muita kunnioittaen

” Olisi tärkeää päästä kiinni 
hankkeisiin jo niiden 
valmisteluvaiheessa.



Meiltä saat apua
•  lain vaatimuksiin
•  sijoitteluun ja mitoituksiin
•  tilan käyttöön ja eri jätejakeille sopiviin säiliöihin

Uudesta jätelaista ja ratkaisuista lisää blogissamme 
www.molok.com/fi/blogi

Molok mukautuu
uudistuvaan jätelakiin

Lataa päivitetyt 
GDL-objektit:

www.molok.com/fi/
ideat-ja-ohjeet/
suunnittelijoille

https://www.molok.com/fi/ideat-ja-ohjeet/suunnittelijoille
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” Mikään ei ole niin 
hyödytöntä kuin tehdä 
tehokkaasti jotain, mitä 
ei pitäisi tehdä lainkaan.

Anupama Kundoo.
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I
ntialaissyntyinen arkkitehti Anupama Kundoo korostaa 
ajan ja hitauden merkitystä arkkitehtuurissa ja elämässä. 
Hänen projekteihinsa liittyy laajaa tutkimuksellisuutta 

etenkin rakennusmateriaalien parissa.
Kundoon arkkitehtuuria on esitelty kahdesti Venetsian ark-

kitehtuuribiennaalissa, ja Louisianan museossa Kööpenhami-
nassa on parhaillaan hänen työtään esittelevä näyttely. Hän on 
asunut ja opettanut muun muassa Berliinissä, New Yorkissa, 
Australiassa ja Madridissa.

Kundoo esiintyi tammikuussa Aalto-yliopiston ja Arkki-
tehtuurimuseon järjestämässä Architecture Speaks! -luento-
sarjassa etäyhteydellä studioltaan Berliinistä. Luennon jälkeen 
keskustelimme arkkitehtuurista ja ajasta.

Mitä arkkitehtuuri sinulle merkitsee?
Minulla on taipumusta hyvin abstraktiin ajatteluun ja koen, 
 että arkkitehtuuri auttaa maadoittamaan ajatteluani. Pidän 
arkki tehtuurissa siitä, että kehitellään suuria unelmia, mutta 
pyritään myös toteuttamaan ne. Voin manifestoida arkkiteh-
tuurin kautta asioita, jotka ovat minulle tärkeitä. 

Olen käyttänyt arkkitehtuurin parissa oppimaani myös  itseni 
kehittämiseen. Jokainen päätös ja risteys, josta olen kulkenut, 
on vienyt minua lähemmäs päämäärääni, joka on pohjimmil-
taan kehittyä ihmisenä. Arkkitehtuuri on vain ammattini.

Olen kiinnostunut tietynlaisesta henkisyydestä, mikä lienee 
tyypillistä intialaistaustaiselle ihmiselle. Pohdin paljon sitä,  mikä 
on niin arvokasta, että siihen pitäisi käyttää arvokasta  aikaamme. 
Haluan ottaa kaiken irti siitä ajasta, mikä minulla on käytettä-
vissä ja kehittää tietoisuuttani.

Sitä taisit pohtia myös valmistuttuasi, kun lähdit 
Mumbaista, missä kasvoit ja opiskelit. Päädyit 
 aset tumaan vuonna 1965 perustettuun utopiayhteisöön, 
Etelä-Intiassa sijaitsevaan Aurovillen koekaupunkiin. 
Oliko Aurovilleen matkustaminen tietoinen valinta?
Kun valmistuin arkkitehdiksi, en tiennyt tarkalleen, mitä halu-
aisin tehdä, mutta tiesin hyvin selvästi, mitä en halunnut tehdä. 
Minun oli lähdettävä Mumbaista ja suurkaupungille tyypilli-
sestä arkkitehtuuri-ilmapiiristä. En halunnut tuhlata aikaani ja 
aivokapasiteettiani sellaisen asian puolesta, joka ei mielestäni 
ollut hyväksi sen paremmin minulle, yhteiskunnalle kuin 
 ympäristöllekään.

Aurovilleen päädyin sattumalta. Päätös jäädä oli kylläkin 
hyvin tietoinen, samoin päätös lähteä 15 vuotta myöhemmin. 
Minuun vetosi Aurovillessä kaupungin radikaali, kokonais-
valtainen uudelleenajattelu, minkä puitteissa ihmiset voisivat 
elää holistisesti ja kollektiivisesti.

Auroville ei minun nähdäkseni ole niinkään täydellisyyttä 
tavoitteleva utopia vaan laboratorio, jossa tehdään kokeiluja 
ja haetaan mahdollisuuksien rajoja. Auroville rakentui kestä-
välle elämäntavalle ja autottomuudelle jo viisikymmentä 
 vuotta sitten ja nyt niistä puhutaan kaikkialla. Minä sain nuo-
rena arkkitehtina siellä paljon mahdollisuuksia toteuttaa ideoi-
tani, joita olen voinut kehittää eteenpäin vuosien varrella.

Uskon Aurovilleen edelleen, mutta minun ei tarvitse asua 
yhteisössä voidakseni työskennellä sen tavoitteiden eteen. 
 Pienissä, tiiviissä yhteisöissä on omat haasteensa. Olen kotoi-
sin suurkaupungista ja viihdyn pohjimmiltani sen tyyppisessä 
ympäristössä. Olen hyväksynyt oman merkityksettömyyteni 
miljoonien muiden ihmisten joukossa.

Arkkitehdille  
arvokkainta on aika

HAASTATTELU

”Suunnittelemani tiilirakennuksen tarina on 
alkanut, kun ensimmäiset tiilet on lyöty neljä 
tuhatta vuotta sitten”, sanoo intialaistaustainen 
arkkitehti Anupama Kundoo.

TEKSTI ELINA KOIVISTO
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Olen kuullut sinun mainitsevan oman merkityksettö-
myytesi hyväksymisen myös muissa yhteyksissä.  
  Se tuntuu olevan merkityksellistä sinulle.
Ehdottomasti. Monesti ajatellaan, että merkityksettömyys on 
negatiivinen asia, mutta itse asiassa se on hyvin vapauttavaa. 
Oman merkityksettömyytensä ymmärrettyään ei tarvitse käyt-
täytyä kuin olisi maailman napa tai kuvitella kantavansa vas-
tuuta maailmasta yksin. On helpompi tehdä oikeita valintoja, 
kun asioita pystyy katsomaan etäämmältä ja näkemään oman 
roolinsa kokonaisuudessa.

Yritän aina muistaa, että arkkitehtuuri ei ala minusta eikä se 
lopu minuun. Työni on osa pitkää kollektiivista jatkumoa. Koko 
ihmiskunnan on pystyttävä työskentelemään yhdessä ja opitta-
va toistemme kokemuksista ja kokeiluista. Meidän on pystyttävä  
näkemään oma mitättömyytemme, mutta samalla oma merki-
tyksemme siinä kehityksessä.

Puhuit luennollasi paljon jatkumoista ja ajan merkityk-
sestä. Parhaillaan Kööpenhaminassa Louisianan 
modernin taiteen museossa oleva näyttelysi on nimeltä 
Taking Time. Mikä merkitys ajalla on sinulle?
Ajalla on minulle useita merkityksiä. Aika on arvokkaimpia asi-
oita mitä meillä on. Jokaisella elävällä olennolla on tietty mää-
rä aikaa käytettävissään, eikä sitä saa mistään lisää. Sitä voi vain 
ottaa ja käyttää. Jokaisen on siis käytettävä sitä harkiten.

Samaan aikaan meidän tulisi kollektiivisesti käyttää enem-
män aikaa kaikkeen, mitä me teemme. Aika on rahaa, sanotaan, 
ja kaikki haluavat säästää rahaa, mutta ei aika ole rahaa vaan 

elämää. Elämä jää elämättä, jos hosumme jatkuvasti eteenpäin. 
Lakkaamme huomaamasta asioita. 

Tulemme myös tehneeksi huonoja päätöksiä ja ratkaisuja, 
jos emme pysähdy pohtimaan niitä etukäteen emmekä reflek-
toi niiden tuloksia jälkikäteen. Mikään ei ole niin hyödytöntä 
kuin tehdä tehokkaasti jotain, mitä ei pitäisi tehdä lainkaan.

Aika sitoutuu myös rakennusmateriaaleihin. Suunnittelemani  
tiilirakennuksen tarina on alkanut, kun ensimmäiset tiilet on 
lyöty neljä tuhatta vuotta sitten ja se jatkuu vielä, kun tiilet ovat 
jauhautuneet takaisin pölyksi. Yksittäiseen, yksinkertaiseen 
 tiileen tiivistyy siihen käytettyjen materiaalien lisäksi koko tiilen-
tekoperinne tarinoineen, tietotaitoineen ja ihmiskohtaloineen.

Arkkitehtonisia rakennelmia oli tietenkin olemassa jo ennen 
ihmistä ja tulee olemaan vielä meidän jälkeemme. Ajan kuluessa  
näemme ympärillämme aineen, muodon, tilan ja järjestyksen 
evoluution laava- ja jäämuodostelmissa tai veden muodosta-
missa kanjoneissa. Muoto, tila, valo ja olennaiset rakenteelliset 
periaatteet toteutuvat puissa, kukissa ja mehiläispesissä. Me 
kaikki voimme oppia toisiltamme tässä maailmassa.

Full Fill Homes (2015) on prototyyppi, joka ottaa kantaa 
kasvavaan kodittomuuteen. Yksi koti voidaan rakentaa viikossa 

edullisesti, yksinkertaisin menetelmin.

G R P  -  D O O R S

Enemmän kuin ovi
LAMI-ovi on paljon enemmän kuin vain pelkkä ovi. Se 
kestää jatkuvaa vettä ja kosteutta, sietää kemikaaleja, 
iskuja, mekaanista rasitusta ja epäpuhtauksia – ollen 
silti kevyt, turvallinen käyttää ja tyylikäs. Kuulostaako 
liian hyvältä ollakseen totta? Tutustu lisää  osoitteessa 
www.lamidoors.com ja vakuutu! 

MUOVILAMI OY – Hygieenisiä LAMI-ovia yli 50 vuoden  kokemuksella ja ammattitaidolla
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Kollektiivisuus ja yhdessä oppiminen on sinulle tärkeää 
myös pienemmässä mittakaavassa. Miten näet sen oman 
työsi tasolla?
Mielestäni arkkitehtuuri on pohjimmiltaan yhdessä tekemistä. 
En usko modernistiseen näkemykseen yksin toimivasta  nerosta, 
vaan hyvää arkkitehtuuria syntyy, kun jokainen projektiin osal-
listuva antaa oman asiantuntemuksensa projektiin. Virheiden 
ja omien puutteiden myöntäminen on tärkeä osa niin henkilö-
kohtaista kehitystä kuin arkkitehtuurin kehitystä kokonaisuu-
tena. Monet teeskentelevät osaavansa kaiken, mutta se on 
 harha, joka estää kehittymästä ja oppimasta.

Arkkitehtuuriajatteluni seisoo tukevasti praktiikan, tutki-
muksen ja opetuksen varassa. Haluan saada aikaan konkreet-
tisia asioita, käyttää aikaa niiden tutkimiseen ja jakaa saavut-
tamiani tietoja. Ennen kaikkea haluan oppia jatkuvasti lisää.

Suunnittelemani rakennukset ovat esteettisesti hyvin 
 erilaisia, mutta niille on yhteistä kestävyys, paikallisen työ-
voiman ja olemassa olevien teknologioiden käyttö teollisten, 
universaalien tuontimateriaalien ja -teknologioiden sijaan. 
 Uskon,  että palaaminen inhimillisten ominaisuuksien kuten ajan, 
älykkyyden, lihasvoiman ja osallisuuden äärelle voisi säästää 
luonnonvaroja ja samalla lisätä hyvinvointia ja onnellisuutta.

Myös kestävyydessä on mielestäni pohjimmiltaan kyse 
 ajasta. Meidän pitää pystyä ratkomaan tämän hetken tarpeita 
 uhraamatta tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ei ole kyse vain 
 rakennusmateriaaleista ja teknologioista vaan myös siitä 
 kestävätkö tämän hetken ideat ja ajatukset aikaa.

Katalonian 300-vuotisjuhlaan rakennettu paviljonki Unbound, 
The Library of Lost Books (2014) juhlistaa lukemista ja tiedon 
vapautta. Kirja on kuolemassa sukupuuttoon, mutta lukeminen 
jatkuu. Kirjat palaavat puiksi, joista ne on valmistettu ja niiden 
alle voi kokoontua lukemaan.
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Bijoy Jainin työtavoissa on paljon samaa kuin 
Alvar Aallon, sanoo tuomariston puheenjohtaja, 
tanskalainen arkkitehti Jan Utzon.

A
lvar Aalto -mitali 2020 on myönnetty intialaiselle arkki-
tehtitoimisto Studio Mumbaille ja sen perustaja Bijoy 
Jainille. Tunnustus on kunnianosoitus Jainin johdolla 

toteutetuille töille, joissa keskeisessä asemassa on paikallisuus, 
käsityötaito ja inhimillinen mittakaava, Alvar Aalto -säätiön 
tiedotteessa todetaan.

Palkinto annetaan joka kolmas vuosi ja sen jakamisesta vas-
taavat Suomen Arkkitehtiliitto, Arkkitehtuurimuseo, Rakennus-
taiteen seura, Alvar Aalto -säätiö ja Helsingin kaupunki.

Mitali ojennettiin arkkitehti Bijoy Jainille, 56, Suomen Intian 
suurlähetystössä New Delhissä. Videoidussa tilaisuudessa Jain 
kertoi suhteestaan Suomeen ja suomalaiseen arkkitehtuuriin ja 
muisteli vierailuaan Aaltojen kotitalossa Riihitiellä vuonna 2014.

”Vierailu kosketti monia aisteja. Muistan Aaltojen pihasta 
kukkivan viikunapuun. Alvar Aallon rakennuksiin liittyy jatku-
vuus, ne vaikuttavat ihmisiin vuosikymmenestä ja suku polvesta 
toiseen. Ihailen sitä ymmärrystä, joka Aallolla oli paikkaa, 
 maisemaa ja ympäröivää luontoa kohtaan”, Jain kertoo Alvar 
Aalto 2020 Medal winner -videolla.

Tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimi tanskalainen 
 arkkitehti Jan Utzon, painotti valinnassaan sitä, miten taidok-
kaasti ja luontevasti arkkitehtuuri ja käsityöläisyys yhdistyvät 
Studio Mumbain töissä. Raadin mukaan toimisto ottaa suun-
nittelussaan hienosti huomioon kunkin paikan ja ympäristön 
maantieteelliset, ilmastolliset ja sosiaaliset erityispiirteet, 
 tuomariston lausunnossa todetaan.

Samat arvot yhdistävät
Studio Mumbai poikkeaa perinteisistä arkkitehtitoimistoista 
monialaisuuden ja -ammatillisuuden suhteen. Arkkitehtien 

Alvar Aalto -mitali Bijoy Jainille  
ja Studio Mumbaille 
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Studio Mumbain arkkitehtuurissa sisä- ja ulkotila yhdistyvät luontevasti. 
Yksityistalo Copper House (valmistunut 2011), Chondi, Intia.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Arkkitehtiliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_arkkitehtuurimuseo
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ohella työyhteisöön kuuluu muun muassa puuseppiä, muura-
reita, kivityöntekijöitä, käsityöläisiä, rakennusmestareita, insi-
nöörejä ja kuvataiteilijoita. Studion työskentelytapa on tutkiva 
ja havainnoiva.

Jan Utzon näkee paljon samankaltaisuutta Alvar Aallon ja 
Bijoy Jainin työskentelytavoissa.

”Molemmat suhtautuvat suunnitteluun ja rakentamiseen 
kokonaisvaltaisesti. Myös yhteisöllisyyden arvostaminen 
 yhdistää heitä”, Utzon kertoo sähköpostitse.

Utzonin mukaan Studio Mumbai osoittaa työllään, miten 
olennaista luovan työn kannalta on yhteisöllisyys – se, että eri 
ammattiryhmiä edustavat työntekijät voivat kohdata toisiaan 
kasvokkain hierarkioista vapaina. Studion työskentelytapa tuo 
Utzonin mieleen tavan, jolla länsimaissa suunniteltiin ja raken-
nettiin ennen.

”Studio Mumbain töitä luonnehtii sama kokonaisvaltaisuus 
kuin esimerkiksi Tukholman kaupungintaloa, Göteborgin kau-
pungintalon laajennusta ja Kööpenhaminan kaupungintaloa. 
Tuolloin arkkitehdit, taidekäsityöläiset ja muut tekivät tiivistä 
yhteistyötä keskenään ja kaikki tehtiin huolella pieniä yksityis-
kohtia myöten”, Utzon kuvaa.

Tukholman kaupungintalon on suunnitellut Ragnar Östberg 
vuonna 1923, Göteborgin kaupungintalon laajennuksen Gunnar 
Asplund 1936 ja Kööpenhaminan kaupungintalon Martin Nyrop 
vuonna 1905.

Moniammatillinen työyhteisö
Pohjoisamerikkalaisesta St. Louisin Washington-yliopistosta 
arkkitehdiksi vuonna 1990 valmistunut Bijoy Jain on ennen 
oman toimistonsa perustamista työskennellyt muun muassa 
Los Angelesissa, Lontoossa ja Kööpenhaminassa. Studio Mum-
bai toimii Intian ohella Euroopassa ja Japanissa.

Valtaosa toimiston suunnittelemista rakennuksista sijaitsee 
Intiassa. Yksityistalojen, kuten Tara Housen (2005), Palmyra Hou-
sen (2007) ja Copper House II:n (2011) ohella toimisto tunnetaan 
Mumbaissa sijaitsevista ryhmärakennuttamishanke Saat Ras-
tasta (2015) ja tekstiilitehdas Ganga Maki Textile Studiosta (2017), 
Japaniin toteutetusta Yamishroya-yhteisökeskuksesta (2018) 
sekä ulkoilmapaviljonki MPavillionesta (2016) Melbournessa.

Toimisto on aiemmin palkittu ranskalaisella Grande Medaille 
d'Or -palkinnolla ja RIBAn International Fellow -tunnustuksella.

Minnamaria Koskela

Alvar Aalto mitali 2020 -näyttely Studio Mumbain töistä on 
esillä Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä 22.8.2021 asti.
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Bijoy Jain.

Studio Mumbain tilat sijaitsevat entisessä 
tehtaassa. Kyseessä on Saat Rasta -niminen 

ryhmärakennushanke (2016) Mumbaisssa Intiassa. 
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Safa: Apoli- 
ehdotus kaipaa  
kiteyttämistä
 
Kulttuuriperintö ja yhdyskuntasuunnittelu  
on nostettava vahvemmin mukaan uuteen 
arkkitehtuuri poliittiseen ohjelmaan, Safan  
Apoli-lausunnossa todetaan.

E
hdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi on 
ollut lausuntokierroksella. Suomen Arkkitehtiliitto pitää 
lausunnossaan ehdotusta kunnianhimoisena esityksenä , 

joka päivittää edellisen, vuonna 1998 valmistuneen ohjelman 
nykypäivään. Parannettavaa kuitenkin on.

”Kulttuuriperintö ja yhdyskuntasuunnittelu on nostettava 
ohjelmaan vahvemmin näkyviin. Ohjelmaehdotus kaipaa vielä 
kiteyttämistä ollakseen mahdollisimman tehokas ja vaikuttava”, 
Safan puheenjohtaja Henna Helander sanoo.

Safan lausunnossa todetaan, että ohjelman aluksi pitäisi 
selventää, mitä kaikkea arkkitehtuurin käsitteellä tarkoitetaan. 
Arkkitehtuuri pitäisi ohjelmassa ymmärtää laajasti, kattaen ra-
kennusten suunnittelun lisäksi kaupunkisuunnittelun, yhdys-
kuntasuunnittelun ja korjaussuunnittelun.

 Ohjelmaehdotuksen ilmastonmuutosta käsittelevässä 
 luvussa keskitytään teknologisiin ja ekologisiin näkökulmiin. 
Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisen teema puuttuu, 
vaikka se on olennainen osa kestävää kehitystä.

 ”Kaupunkitiloihin, kylänraitteihin ja asuinalueisiin liittyy 
paikkoja, jotka ovat asukkaille merkityksellisiä ja luovat identi-
teettiä. Ohjelmaan pitäisi nostaa vahvemmin myös kaupunki-
kuvallinen ja kaupunkirakennustaiteen näkökulma. Esteettiset 
ja muut aineettomat arvot ovat osa arkkitehtuurin ja kaupun-
kikuvan kestävyyttä”, Helander sanoo.

Safan lausunnossa ehdotetaan, että harvakseltaan päivitet-
tävän strategian sijaan tarvitaan jatkuva prosessi, jossa ohjelmaa 
seurataan, arvioidaan, ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti.

Lausuntokierroksen aikana ohjelmaehdotus keräsi yli 70 
lausuntoa lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Jatkokeskustelujen ja 
lausuntoyhteenvedon pohjalta valmistellaan lopullinen ohjelma, 
jonka on tarkoitus olla valmis kesään mennessä.

 Päivi Virtanen

Apoli puhutti 3A Talks- 
keskustelusarjassa

U
utta arkkitehtuuripoliittista ohjelmaehdotusta on 
odotettu innolla, kävi ilmi 3A Talksin Apoli- 
aiheisessa keskustelutilaisuudessa. 3A Talks on 

 Safan, Arkkitehtitoimistojen liiton ja Archinfon tuottama 
avoin keskustelu  sarja, joka tällä hetkellä järjestetään etänä.

Keskustelijat löysivät Apoli-ehdotuksesta paljon hyvää, 
kuten pyrkimyksen lisätä yhteistyötä rakennettuun 
 ympäristöön vaikuttavien toimijoiden kesken.

Arkkitehti ja osakas Asko Takala Kirsti Sivén & Asko 
 Takala Arkkitehdeilta painotti, että ohjelma koskettaa 
 kaikkia, sillä arkkitehtuuri on läsnä kaikkialla.

”Ohjelmassa näkyy yhdessä tekeminen, mutta sitä  pitäisi 
korostaa vielä lisää”, Takala sanoi. ”Työssä on jo mukana 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön 
edustajia, mikä on erinomaista, mutta ohjelmasta pitää 
tehdä vielä enemmän yhteinen asia.”

Hankesuunnittelupäällikkö Ifa Kytösaho Vantaan kau-
pungilta kiitteli ohjelman valoisaa, tulevaisuuteen luotta-
vaa ja ratkaisukeskeistä otetta.

”Kun tällainen ohjelma jalkautetaan, se on virkamiehen 
selkänoja, josta voi ammentaa ja johon voi tukeutua 
 omassa työssä”, Kytösaho sanoi.

Arkkitehti, journalisti ja filosofian tohtori Mika Savela 
korosti, että asioiden täsmälliseen ilmaisuun tulee kiinnit-
tää huomiota.

”Jos tavoitetilana on, että tulemme maailman parhaaksi , 
mitä se tarkoittaa?”, Savela pohti käyttäen esimerkkinä 
Apolin koulutusosiota.

Anni Varis

AJASSA ” Esteettiset ja muut 
aineettomat arvot ovat 
osa arkkitehtuurin 
ja kaupunkikuvan 
kestävyyttä.



au 13 3  |  2 0 2 1 A J A S S A

A
rkkitehtiopiskelijafoorumi järjestettiin ensimmäistä 
 kertaa kaikille opiskelijoille avoimena etätapahtumana 
maaliskuussa. Aiemmin pääkaupunkiseudulla järjeste-

tyn tapahtuman osallistujat oli rajattu opiskelijatoiminnasta 
vastaaviin henkilöihin.

Safan opiskelijavastaavan Aino Hautalan mukaan foorumin 
keskusteluista huomasi, että opiskelijat olivat innoissaan pääs-
tessään näkemään toisten korkeakoulujen edustajia.

”Korona-aikaan killat ovat painineet isojen ongelmien kanssa ”, 
Hautala sanoo. ”Helposti voi syntyä tunne, että on näiden 
 asioiden kanssa yksin. Siksi on tärkeää järjestää tapahtumia, 
joissa eri kaupunkien opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja 
ideoimaan toimintaa yhdessä.”

Opiskelija-Safan puheenjohtajan Annika Annalan mukaan 
foorumissa oli aistittavissa kaipuu perinteisiin matalan kynnyk-
sen opiskelijatapahtumiin, joissa voi tutustua uusiin ihmisiin.

”Opiskelijat haluavat päästä tapaamaan kavereitaan”, Annala  
sanoo. ”Tällä hetkellä uusien opiskelijoiden toiveet tulevaisuu-
den opiskelijatoiminnalta eivät ole selkeitä, sillä moni ei ole 
vielä edes tavannut toisiaan.”

Arkkitehtiopintojen kuormittavuus  
huolestuttaa
Etäopiskelu nousi Arkkitehtiopiskelijafoorumin keskeiseksi 
puheen aiheeksi. Opiskelijakyselyiden mukaan arkkitehti-
opinnot koettiin kuormittaviksi jo ennen pandemiaa. Miltä 
 tilanne vaikuttaa etäopiskelun aikana?

”Olen aina huolissani arkkitehtiopiskelijoiden jaksamisesta. 
Tämä ei ole pelkästään korona-ajan ongelma”, Hautala sanoo. 

”Poikkeusaika on lisätaakka yleiseen jaksamiseen.”
Hautalan mukaan etenkin vertaistuen puute tekee etäopis-

kelusta raskasta.
”Opiskelijat tekevät kurssitöitä yksin kotona. Siellä ei ole 

 samanlaista mahdollisuutta vertaisoppimiseen kuin koululla.” 
Kaikilla ei myöskään ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

järjestää kotiin sopivaa työpistettä.
”Etäopiskelu ei voi korvata piirustussaleja”, Annala sanoo.
Toisaalta kokemukset etäopiskelusta ovat hyvin yksilöllisiä.

”Etäopiskelu on lisännyt opiskelun joustavuutta. Tämä on 
ollut monilla tavoin raskasta, mutta osa opiskelijoista on saanut 
etäopiskelusta irti todella paljon”, Annala huomauttaa.

”Toivon, että pandemian jälkeen ei palata täysin entisiin ta-
poihin, vaan keskustellaan uudestaan opiskelijoiden tarpeista.”

Anni Varis

Kun opiskelijoille annettiin vapaat kädet ideoida tulevaa 
toimintaa, toiveissa nousivat esille etenkin tutustumismatkat 

toisiin korkeakouluihin ja ekskursiot Suomeen sekä ulkomaille.

” Etäopiskelu ei voi korvata 
piirustussaleja.

Etäily koettelee 
opiskelijoita
Opiskelijat kaipaavat vertaistukea  
ja  vuorovaikutusta, kävi ilmi Safan  
järjestämässä Arkkitehtiopiskelija - 
foorumissa.
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Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla rakennetulla 
ympäristöllä voidaan edistää terveyttä, todetaan 
tuoreessa Roti-raportissa.

T
uoreen Rakennetun omaisuuden tila 2021 -raportin mukaan 
Suomessa on vielä matkaa siihen, että taide ja muotoilu 
tulevat luonnolliseksi osaksi kaikkia rakentamisen 

 projekteja.
Rakennetun ympäristön tilaa käsitellään raportissa viiden 

teemakokonaisuuden eli niin sanotun paneelin kautta, joista 
yksi on arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide (Arts).

Arts-paneelin osuus raportissa on oiva työkalu sen tarkas-
teluun, miten taide ja rakentaminen kohtaavat toisensa. Sen 
sisällöstä sekä taiteesta rakennetussa ympäristössä keskustel-
tiin Roti 2021 Arts -webinaarissa maaliskuussa.

Uusi ympäristöterveyden näkökulma
Rakentamisessa on perinteisesti keskitytty terveyshaittojen 
ehkäise miseen, totesi Arts-paneelin puheenjohtaja Markku 
Hedman tilaisuudessa. Nyt pitäisi pyrkiä ratkaisuihin, jotka 
 tämän lisäksi edistäisivät ihmisten terveyttä ja kokonais valtaista 
hyvinvointia. Laaja ympäristöterveyden näkökulma huomioi 
terveyteen vaikuttavien tekijöiden moninaisen kirjon.

Esimerkiksi taiteella on merkittävä rooli hyvinvoinnin 
 luojana, sillä se vahvistaa rakennetun ympäristön elämykselli-
syyttä ja viihtyisyyttä.

”Oikeilla suunnitteluratkaisuilla ja toteutuksella rakennettu 
ympäristö voi aktivoida ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin tai 
sosiaaliseen kanssakäymiseen”, Hedman sanoi.

”Taide voi lisätä alueiden vetovoimaisuutta sekä vahvistaa 
paikallista identiteettiä.”

Julkisen taiteen tila
Julkisen taiteen suunnittelu on nykyään yhä useammin mukana  
hankesuunnittelusta lähtien, mikä mahdollistaa taiteilijoiden 
osallisuuden elinympäristön kehittämiseen, sanoi julkisen 
 taiteen asiantuntijana työskentelevä kuvanveistäjä Marjukka 
Korhonen.

Hyvässä teosprosessissa ovat taiteilijoiden lisäksi mukana 
suunnittelijat, käyttäjät ja asukkaat.

Suomi on Korhosen mukaan ainoa Pohjoismaa, jossa ei  olla 
tehty kattavaa päätöstä julkisen taiteen toteuttamisesta osana 
rakentamista.

”Suomessa julkiselle taiteelle ei ole myöskään määritelty 
 kansallista kokonaisarvoa”, Korhonen sanoi. ”Nämä seikat 
 vaikuttavat siihen, millaiset edellytykset meillä on luoda 
 onnistuneita teoksia.” 

Roti-raporteissa arvioidaan rakennetun omaisuuden tilaa 
joka toinen vuosi. Uusimman raportin koostamiseen osallistui 
yli 120 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa.

Anni Varis

” Taide voi lisätä alueiden 
vetovoimaisuutta ja 
vahvistaa paikallista 
identiteettiä.

Taide ja raken taminen kohtaavat 

Keimolan kilpa-ajojen entinen valvontatorni on 
kunnostettu instrumentiksi. Taideteos Ombra 

tuottaa ääntä tornia ympäröivästä liikkeestä. Sen 
ovat luoneet kuvanveistäjä Marjukka Korhonen ja 

äänisuunnittelija Markus Raivio. M
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Arkkitehtuurin ”Nobeliksi” kutsutun 
 Pritzker- palkinnon ovat saaneet Lacaton & 
Vassal -toimistonperustajatAnneLacatonja
 Jean-Philippe Vassal.

A
rkkitehtuurin Pritzker -palkinnon saavat tänä vuonna 
rakennusten kunnostamiseen ja laajentamiseen keskit-
tyvät arkkitehdit. Ranskalaisten Anne Lacatonin ja Jean- 

Philippe Vassalin työskentelyn ohjenuora on ”älä ikinä pura”.
Pritzker on yksi maailman arvostetuimpia arkkitehtuuri-

palkintoja, ja sitä kutsutaan myös arkkitehtuurin ”Nobeliksi”.
Palkintoperusteluissa todetaan, että Lacaton ja Vassal edis-

tävät kestävää kehitystä perustamalla suunnittelunsa jo ole-
massa oleville rakenteille. Heidän työnsä heijastaa arkkitehtuu-
rin demokraattista henkeä, etenkin urbaanin asumisen osalta. 

Anne Lacaton ja Jean-Philippe Vassal kutsuttiin Suomen 
Arkkitehtiliiton kunniajäseniksi liiton juhlavuonna 2017. Arkki-
tehtipari painotti jo Arkkitehtiuutisten haastattelussa 6–7/2017, 
kuinka pienet ja vaatimattomat projektit ovat yhtä merkityk-
sellisiä kuin laajat, näyttävät rakennuskohteet. 

”Kaikki se, mitä on jo olemassa, on todellista ja arvokasta. 
Esimerkiksi kaikilla teollisuusrakennuksilla pitäisi olla mahdol-
lisuus jatkaa elämäänsä”, Lacaton ja Vassal sanoivat. 

Heidän mukaansa todellinen kestävä ja ekologinen raken-
taminen perustuu ymmärrykseen siitä, että uusi ympäristö 
 syntyy varsin vähällä uudella materiaalilla.

Kaksikon luova ja materiaalia säästävä tapa tehdä arkkiteh-
tuuria on peräisin Afrikasta Nigeristä, missä Vassal työskenteli 
uransa alkuaikoina.

”Kuumissa olosuhteissa tärkeintä on auringolta suojautumi-
nen; arkkitehtuurin tavoitteena ei voi olla runollisuus”, Lacaton 
ja Vassal totesivat au:ssa vuonna 2017.

au

Pritzker-palkinto korjaamiseen  
keskittyneille arkkitehdeille

Laajentamalla pariisilaista 
60-luvun La Tour Bois le 

Prêtre -rakennusta (2011) 
yhdessä Frédéric Druotin 
kanssa Lacaton ja Vassal 

loivat asukkaille uusia 
valoisia parvekkeita.

Anne Lacaton ja  
Jean-Philippe Vassal. LA
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Korjaaminen   
kannattaa aina
Vanhan korjaaminen on sekä kustannustehokkaampaa että 
vähäpäästöisempää kuin purkaminen ja uuden rakentaminen, 
selviää ympäristöministeriön tuoreesta raportista. Suomessa 
rakennukset ovat hyvin harvoin niin huonossa kunnossa, ettei 
korjaaminen kannattaisi, sanoo arkkitehti ja tutkija Satu 
Huuhka.

TEKSTI SILJA YLITALO

J
os halutaan vähentää hiilipäästöjä, kannattaako vanha, 
energiasyöppö rakennus purkaa ja rakentaa tilalle uusi, 
vai pitäisikö mieluummin korjata vanhaa?

Helmikuussa julkaistun ympäristöministeriön ”Purkaa vai 
korjata?” -tutkimusraportin mukaan vastaus on selvä: vanhan 
korjaaminen on vähäpäästöisempää kuin purkaminen ja  uuden 
rakentaminen eli niin sanottu purkava uudisrakentaminen.

Lopputulos ei ollut yllätys raportin hiilijalanjälkityöryhmää 
johtaneelle arkkitehti Satu Huuhkalle. Huuhka on Tampereen 
yliopiston tutkija ja yksi raportin kirjoittajista.

Raporttiin on koottu aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia, 
ja mukana on myös kaksi tapaustutkimusta. Niissä verrataan 
1970-luvun kerrostaloa ja 1950-luvulla rakennettua koulua 
 vastaaviin uudisrakennuksiin korjaamisen, laajentamisen, 
 purkamisen ja rakentamisen näkökulmasta.

”Itselleni oli aiempien tutkimusten perusteella syntynyt ku-
va, että korjaaminen on vähähiilisempää kuin uudisrakentami-
nen. Tuntui kuitenkin, ettei alalla yleisesti ajatella näin. Ajatte-
limme, että olisi hyödyllistä koota aihetta käsittelevä tieto 
yhteen”, Huuhka kertoo raportin taustoista videoyhteyden 
 välityksellä kotoaan Hämeenlinnasta.

Puretut rakennukset nuoria
On yleisesti tiedossa, että rakentamisesta aiheutuu suuria pääs-
töjä. Usein kuitenkin ajatellaan, että uuden, energiatehokkaan 
rakennuksen hiilijalanjälki jää pitkällä aikavälillä pienemmäksi 
kuin peruskorjatun vanhan rakennuksen. Käsitystä ovat pitä-
neet yllä myös monet hiilijalanjälkiselvitykset.

Huuhkan mukaan käsitys ei ole varsinaisesti väärä.

”Uuden rakentamisessa on alussa iso hiilipiikki käytettyjen 
materiaalien vuoksi, korjaamisessa se on huomattavasti pie-
nempi. Mutta jos korjatun ja uuden rakennuksen energian-
kulutuksessa on iso ero käytön aikana, jossain vaiheessa uudis-
vaihtoehto muuttuu vähähiilisemmäksi.”

Ongelmana on aikaperspektiivi. Kestää nimittäin vuosi-
kymmeniä, ennen kuin uudisrakennuksen mahdollinen suurempi  
energiatehokkuus kuittaa sen rakentamisesta aiheutuneen hiili-
piikin. Huuhkan ja kumppanien aineistossa sitä ei tyypillisesti 
tapahtunut edes viidenkymmenen vuoden aikana.

Suomessa purettujen rakennusten ikä on keskimäärin viisi-
kymmentä vuotta, toimisto- ja teollisuusrakennusten alle neljä-
kymmentä. Tällä hetkellä purku-uhan alla on jopa 1990-luvulla 
rakennettuja kerrostaloja, esimerkiksi Helsingin Meri-Rastilassa.

Ei siis ole mitenkään varmaa, että rakennus on pystyssä enää 
siinä vaiheessa, kun se laskelmien mukaan muuttuisi vähä-
hiilisemmäksi kuin sen tilalta purettu vanha rakennus.

Sen sijaan, että keskitytään vain yhteen hetkeen kaukana 
tulevaisuudessa, jolloin uuden ja vanhan rakennuksen hiili-
päästöt mahdollisesti leikkaavat, pitäisikin tarkastella, miten ja 
mistä päästöt syntyvät, Huuhka sanoo.

Päästöjä vähennettävä nyt
Jos ilmastonmuutoksen eteneminen halutaan pysäyttää, 
 päästöjä pitää vähentää nyt ja välittömässä lähitulevaisuudessa . 
 Siksi Huuhkan mielestä on nurinkurista perustella purkavan 
 uudisrakentamisen aiheuttamaa valtavaa päästökuormaa sillä, 
että se saattaa olla vähähiilisempi vaihtoehto viidenkymmenen 
vuoden päästä.
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”Minun tiedossani ei ole sellaista mahdollisuutta, että päästöjä  
voitaisiin kasvattaa vielä vuosikymmeniä. Ilmaston muutoksen 
torjunnan kannalta nämä ovat niitä ratkaisevia  vuosia.”

Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat mallinnukset ovat lisäksi 
epävarmoja. Poliittisen ohjauksen ja teknologian kehittymisen 
vuoksi esimerkiksi energiantuotannon odotetaan muuttuvan 
koko ajan vähäpäästöisemmäksi, jolloin ero enemmän energiaa  
kuluttavan vanhan ja tehokkaamman uuden rakennuksen 
 välillä voi tulevaisuudessa pienentyä entisestään.

Samanlaista ohjausta tai teknisiä innovaatioita ei ole vielä 
rakennusmateriaalien suhteen, Huuhka toteaa. Siksi on vaike-
ampi ennustaa, mitä niiden päästöille tapahtuu.

Entä jos rakennus on niin huonossa kunnossa, ettei sitä kan-
nata enää korjata? Korjaamista työkseen tutkivan Huuhkan 
 mukaan näin on aniharvoin.

”Teknisestä näkökulmasta rakennukset eivät Suomessa 
useinkaan ole korjauskelvottomia, edes silloin kun niiden 
 sanotaan olevan sellaisia. Taustalla on yleensä muita, usein 
 taloudellisia intressejä.”

Ohjausta kaavoituksella
Purkamista ja uuden rakentamista perustellaan usein kustan-
nuksilla. Korjaaminen ei kannata, sanotaan.

”Purkaa vai korjata” -raportissa selvitettiin myös purkamisen, 
uudisrakentamisen ja korjaamisen kustannuksia, ja lopputulos 
on siinäkin suhteessa selvä: laskelmat tehneen VTT:n mukaan 
korjaaminen tulee halvemmaksi sekä investointi- että käyttö-
vaiheessa, vaikka korjaustarpeet olisivat suuriakin.

Todellisuudessa etenkin kasvukeskuksissa purkamiseen ajaa 
korjauskustannusten sijaan maan taloudellinen arvo, Huuhka 
sanoo.

”On sosiaalisesti hyväksyttävämpää puhua rakennuksen huo-
nosta kunnosta kuin sanoa, että halutaan tehdä bisnestä maalla  
ja tämä rakennus tässä on sen esteenä.”

Huuhka huomauttaa, ettei vastusta uuden rakentamista 
sinänsä. Tarvittaisiin kuitenkin enemmän tutkimusta esimer-
kiksi siitä, millaisia ovat uusien alueiden perustamisen hiili-
jalanjälkivaikutukset verrattuna olemassa olevan kaupunki-
rakenteen tiivistämiseen, jos tiivistäminen tarkoittaa vanhan 
rakennuskannan purkamista.

Paras keino kannustaa purkamisen sijaan säilyttämään ja kor-
jaamaan olisi Huuhkan mielestä veroremontti. Jos hiili päästöjen 
aiheuttamista verotettaisiin raskaammin ja työtä  kevyemmin, se 
ohjaisi automaattisesti työvoimavaltaisen korjaamisen suuntaan 
suuripäästöisen uudisrakentamisen sijaan.

Verojärjestelmän muutos on kuitenkin iso yhteis kunnallinen 
kysymys, eikä ratkaise ongelmaa tässä ja nyt. Nopea konkreet-
tinen keino puuttua rakentamisen päästöihin olisi kaavoittami-
nen. Jos eri vaihtoehtojen hiilijalanjälkivaikutukset pitäisi ottaa 
huomioon kokonaisuudessaan kaavaa laadittaessa, se ohjaisi 

Meri-Rastilasta Itä-Helsingistä ollaan purkamassa 
kokonaisia 1990-luvulla rakennettuja kortteleita 
korkeamman ja tiiviimmän rakentamisen tieltä. 

Helsingin kaupungin omistaman Meri-Rastilan tie 
19 vaaleanpunaisten talojen julkisivut remontoitiin 

muutama vuosi sitten.

” Jos me ammattikuntana leimaudumme vain 
esteetikoiksi, menetämme relevanssimme.
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rakennusten säilyttämiseen. Rakennuksia voisi hiili jalanjäljen  
perusteella myös velvoittaa säilyttämään eli suojella.

Kannustimena puolestaan voisi toimia, että korjaamiselle 
myönnettäisiin enemmän rakennusoikeutta vanhan rakennuk-
sen päälle kuin mitä uudelle rakennukselle saisi.

Betonielementtitalojen sisäinen kauneus
Uuden suosimiseen vaikuttavat myös kulttuuriset tekijät, 
Huuhka  arvelee. Suomessa siedetään huonosti ajan tuomaa 
kulumaa ja patinaa. Vanhoja rakennuksia ja korjaamiseen liit-
tyviä riskejä pelätään, vaikka todellisuudessa uudenkaan 
 rakentaminen ei ole riskitöntä.

”Meillä on ollut koulutuksessa ja rakennusalalla vahva pai-
notus uuden tekemisessä. Vallitseva ajattelutapa on, että uusi 
on aina parempaa. Siksi ajatusta korjaamisen vähähiilisyydestä 
voi olla vaikea saada läpi.”

Huuhkan oma ajattelutapa muuttui, kun hän alkoi tutkia 
kierto talouteen, hiilijalanjälkeen ja raaka-aineisiin liittyviä asioita.

”Olen alkanut arvostaa enemmän sisäistä kauneutta raken-
nuksissakin. Tuntuu aika pinnalliselta aiheuttaa valtavia hiili-
päästöjä vain siksi, että on antipatioita vaikka 1970-luvun betoni-
elementtitaloja kohtaan.”

”Arkkitehteja motivoivat visuaalisuus ja taiteen tekeminen. 
Mutta jos me ammattikuntana leimaudumme vain  esteetikoiksi, 
menetämme relevanssimme tässä maailmanajassa”, Huuhka 
sanoo.

”Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, 
elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot” -raportti löytyy 

ympäristöministeriön verkkosivuilta osoitteesta ym.fi. 
Raportin ovat laatineet Tampereen yliopisto ja VTT.

Satu Huuhka puhuu Arkkitehtipäivillä 7.5. 

Ympäristön kerroksellisuus  
 on arvokasta
Purkuinnon ja ”stailausasenteen” seurauksena  
menetetään ympäristön kerroksellisuus ja  
monipuolisuus, sanoo Olympiastadionin perus-
korjauksen pääsuunnittelija Kari Raimoranta.

N
RT-arkkitehtien perustajalla ja osakkaalla, arkkitehti 
Kari Raimorannalla, 75, on pitkä käytännön kokemus 
korjaamisesta. Hän ei pidä yllättävänä ympäristö-

ministeriön ”Purkaa vai korjata?” -raportin lopputulosta, jonka 
mukaan korjaaminen on yleensä sekä ympäristön että kustan-
nusten kannalta parempi vaihtoehto kuin purkaminen.

”Onhan purkaminen epätaloudellista jo maalaisjärjellä aja-
teltuna. Kierrättäminen ja korjaaminen on kuulunut rakenta-
misen historiaan iät ajat, mutta etenkin sotien jälkeen tuhottiin 
paljon, aivan tarpeettomasti.”

Raimorannan mielestä sama ongelma vaivaa nykyaikaa. 
Etenkään 1900-luvun loppupuolen arkkitehtuuria ei arvosteta 
tarpeeksi.

”On erittäin kiusallista, että menetämme ympäristössä sen 
monipuolisuuden ja kerroksellisuuden, niin rakennusten kuin 
interiöörien suhteen.”

”Maaseututaajamistakin näyttävät katoavan vanhat raken-
teet. Kirkonkylien ympäristö on muuttunut Suomessa hyvin 
tiuhaan”, Raimoranta sanoo.

Oman uran varrelta mieleen jääneitä korjausprojekteja ovat 
olleet muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön perus-
korjaus presidentinlinnan korttelissa, jossa piti alkuperäisten 
rakennusten lisäksi punnita suhtautumista aiemmin tehtyihin 
korjauksiin.

Vuonna 1967 valmistunut Puotilan ala-aste 
Helsingissä purettiin viime vuonna (yllä, kuva 

vuodelta 2005). Koulussa oli sisäilmaongelmia. 
Tilalle rakennettava uusi koulu (alla) on 

suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi.
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Virtuaalinen (EVER)GREEN ALVAR AALTO  
-tutkijaseminaari 6.–7.5.2021 avaa uusia polkuja 
– mukana 30 arkkitehtuurin asiantuntijaa  
(in English) – arkkitehti Alvar Aallon, 
kansainvälisen kosmopoliitin, maailmaan. 

Professori Antonello Alici ja humanistinen Alvar 
Aallon Italia, arkkitehti FAIA Gunny Harboe ja 
Frank Lloyd Wrightin arkkitehtuuri, arkkitehti 
SAFA Teemu Tuomi ja Aallon Finlandia-talo 
korjausrakentamiskohteena, arkkitehti SAFA 
Tapani Mustonen ja korjausrakentaminen 
prosessina. Arkkitehtuurimatkan kohteina mm. 
Skotlanti, Portugali, Tanska, Kiina, Japani, USA  
ja Paimio. Tulossa julkaisu printtinä ja digiversiona.  
Liput: www.alvaraalto.fi/researchersnetworkseminar 

Haluatko mukaan opetus- tai muun ryhmän? 
Kysy edullista RYHMÄPAKETTIA  
academy@alvaraalto.fi

Varaa paikkasi virtuaaliselle Alvar  
Aalto -tutkimusretkelle 6.–7.5.2021 
ANCONA–CHICAGO–HELSINKI–PORI

2 päivän seminaarilippuun 50 €  
sisältyy 2 kuukauden pääsy 
tapahtumatallenteeseen!

4th Alvar Aalto Researchers’ Network Seminar
Pori | Finland | 6–7 May 2021

www.alvaraalto.fi/researchersnetworkseminar

NRT:n tuoreimpia korjaustöitä on viime vuonna valmistu-
nut Yrjö Lindegrenin ja Toivo Jäntin suunnitteleman Helsingin 
olympiastadionin peruskorjaus, joka palkittiin muun muassa 
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnolla.

Raimoranta toimi pääsuunnittelijana projektissa, joka 
 toteutettiin yhdessä arkkitehtitoimisto K2S:n kanssa.

”Meidän toimistomme teki siinä ehkä enemmän piiloon jää-
vää osuutta, K2S uudisosia. Meille oli tärkeää pyrkiä pysyttele-
mään Lindegren–Jäntin ajattelumaailmassa. Talo oli elänyt siihen 
mennessä jo monta vaihetta, ja nyt se jatkaa matkaansa.”

Eurot edellä
Siihen mitä ja millä tavalla korjataan, ei arkkitehti aina pysty 
vaikuttamaan. Rakennuttajaorganisaation laatimat reunaehdot 
voivat olla sellaiset, että esimerkiksi koneelliseen ilmanvaihtoon 
päädytään Raimorannan mukaan ”lähes väistämättä”, vaikka 
arkkitehti pitäisi ratkaisua kyseenalaisena.

”Eräässä työhaastattelussa korostin, että kyseessä on maailman-
kuulu kohde, johon pitäisi suhtautua sen mukaan.  Tilaajan edus-
taja totesi, että nyt mennään eurot edellä. Meitä ei valittu, vaikka 
olimme tehneet hanketta aiemmin ja mielestäni onnistutuneet.”

Raimoranta harmittelee vallalla olevaa ”stailausasennetta” 
korjaamisessa. Hänen mukaansa Suomessa ymmärretään huo-
nosti vanhoissa ympäristöissä toimimisen arvoa, jota voisi 
 hyödyntää vaikkapa brändisuunnittelussa.

”On oma taidonnäytteensä saada uusi toiminta sovellettua 
vanhaan rakennukseen ilman, että se menettää koko histori-
ansa. On ikävä ilmiö, että korjataan sillä tavalla, ettei enää tun-
nista miltä ajalta talo on.”

Uudisrakentamisessa ajan hengen pitää tietysti näkyä, 
 Raimoranta huomauttaa.

”Tuntuu tosin, ettei kukaan enää kaipaa toiminnalleen 
 rakennusta, vaan muunneltavaa tilaa bisnesalustaksi.”

Raimoranta näkee ilmassa myös positiivisia merkkejä. 
 Esimerkiksi vanhojen rakennusmateriaalien ottamista talteen 
ja käyttämistä uudelleen on alettu joissain korjauskohteissa 
 kokeilla ja siitä on saatu hyviä tuloksia.

”Voi olla että uudisrakentamisessa aletaan pikkuhiljaa käyt-
tää purkujätettä enemmän. Sitähän maallikot ovat tehneet jo 
pitkään, hakeneet materiaaleja puoli-ilmaiseksi purkutaloista.”

” Maaseututaajamistakin 
katoavat vanhat rakenteet.

http://www.alvaraalto.fi/researchersnetworkseminar
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” Länsimaisen rakennustaiteen ikonisista 
kohteista moni on tosiasiassa korjaamisen ja 
uudelleenkäytön tulosta.

Veronassa entisen kasarmin leipätehdas muutettiin 
yliopiston käyttöön. Massimo Carmassin 
suunnittelema korjaus on tehty vanhaa säästäen 
ja uudisosat taiten detaljoiden. Tavanomaisessakin 
korjaamisessa voidaan hyödyntää restauroinnin 
periaatteita, jotka takaavat kestävän ja usein 
myös kauniin lopputuloksen.

Suomenlinnan Levyhallin lattia korjattiin 
alkuperäistä materiaalia säästäen, vanhaa 
tekotapaa noudattaen.
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S
tonehengen kivipaadet olivat kierrätettyjä, jo kertaalleen 
ilmeisesti samaa tarkoitusta varten pystytettyjä, kertoo 
tuore uutinen. Yhteisön siirtyessä pois asuin sijoiltaan 

sille merkitykselliset kivipaadet otettiin mukaan ja pystytettiin 
nykyiselle paikalleen. Oliko kyseessä resurssiviisas  kierrättäminen 
vai muiston säilyttäminen ja perinnön vaaliminen?

Helsingin Töölössä entistä Yleisradion taloa muunto-
rakennetaan asunnoiksi. Vaikka korjausrakentamisen  yhteydessä 
on alettu puhua myös transformaatiosta ja konvertoinnista, 
 pohjimmiltaan kyse on ikiaikaisesta rakennusten korjaamisesta 
ja hyödyntämisestä tarpeiden muuttuessa. Sopeutuminen 
 uusiin tilanteisiin on talojenkin elinehto.

Mutta milloin kyse on korjaamisesta ja milloin restauroin-
nista?

RAKENNUKSIA on aina korjattu uusiin käyttötarkoituksiin,    ja 
rakennusosia ja arvokkaita materiaaleja on hyödynnetty uudel-
leen. Antiikin temppeleistä on tehty kristillisiä kirkkoja, vanhoja  
taloja on modifioitu ja uusia noussut vanhojen perustuksille.

Kaupungit ovat kasvaneet vanhoja rakenteita hyödyntäen. 
Moni kirkko Roomassa on rakennettu kierrätysosista: antiikin 
rakennuksista riitti pylväitä, kapiteeleja, marmoria, travertiinia 
vuosisadoiksi. Pohjoisessa hirsitalon on saanut helposti 
 purettua ja siirrettyä.

Korjaaminen perustui materiaalin arvoon, ani harvoin 
 perusteena olivat muiston säilyttäminen ja historia. Korjaami-
sen historia onkin ollut suurimmaksi osaksi modifiointia, 

 rakennusten muokkaamista muuttuneisiin tarpeisiin, uusiin 
käyttöihin tai uusiin tyyli-ihanteisiin.

Länsimaisen rakennustaiteen ikonisista kohteista moni on 
tosiasiassa korjaamisen ja uudelleenkäytön tulosta. Tällaisia ovat 
Leon Battista Albertin suunnittelemat Santa Maria Novella 
 Firenzessä ja Tempio Malatestiana Riminillä 1400-luvun loppu-
puolelta sekä Louvren taidemuseo, joka kasvoi keskiaikaisesta 
linnoituksesta valtaisaksi Ranskan kuninkaiden palatsiksi.

SUHTAUTUMINEN historiaan muuttui 1800-luvulla teollistu-
misen ja kaupungistumisen myötä, ja vanhoista rakennuksista 
tuli tutkimuksen kohteita eri puolilla Eurooppaa. Roomassa 
antiikin raunioita ja monumentteja alettiin korjata niiden 
 historiallisen arvon takia.

Suomessakin huolestuttiin menneisyyden rakennusten rau-
nioitumisesta. Taidehistorialliset retkikunnat kiersivät Suomea 
ja tallensivat piirtäen ja maalaten raunioita, kirkkoja, linnoja, 
maisemia ja esineitä.

Vanhojen rakennusten olemassaolo ei ollut enää riippu -
vaista niiden hyödynnettävyydestä ja käyttöarvosta. Nähtiin, 
että vanhat rakennukset muistuttivat menneestä ja sitoivat 
 yksilöt ja yhteisöt osaksi aikojen jatkumoa. Historiallisten 
 rakennusten korjaamisesta tuli restaurointia erotuksena mui-
den rakennusten, usein käyttöön ja taloudellisiin seikkoihin 
perustuvalle  korjaamiselle.

1900-luvulla restauroinnin kenttä laajeni linnoista ja kirkoista  
kansanrakentamiseen, kaupunkitiloihin ja maisemaan ja 

Korjatavairestauroida –
korjausrakentamisen 
ikuinen dilemma
Historiallisia monumentteja restauroidaan, käytössä olevia 
rakennuksia korjataan. Voisiko myös korjausrakentamisessa 
hyödyntää enemmän restauroinnin periaatteita sen sijaan, 
että vanhat rakennukset uudistetaan hengettömiksi, pohtii 
Miia Perkkiö esseessään.

TEKSTI JA KUVAT MIIA PERKKIÖ
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teollisuus perinnöstä arjen arkkitehtuuriin. Nykyään suojelun 
ja restauroinnin kohteina on jo 1980-luvun rakennuksia, kuten 
Oulunsalon kunnantalo. Restaurointi nojaa rakennusten histo-
riallisten ja kulttuuristen arvojen tunnistamiseen.

BELGIALAINEN insinööri Louis Cloquet (1849–1920) jakoi mo-
numentit eläviin ja kuolleisiin sen mukaan, miten ne soveltui-
vat käyttöön ja mitä hyötyä niistä oli nykyajan ihmisille. Kuol-
leita monumentteja olivat antiikin temppelit ja rakennukset, 
niiden rauniot ja jäänteet, joista ei enää korjaamallakaan saisi 
käyttökelpoisia. Niiden säilyttäminen oli silti tärkeää. Korjaus-
ten tuli olla lähinnä konservoivia.

Eläviä monumentteja sen sijaan sai korjata, muuttaa ja 
 uudistaa. Monumentilla ei enää tarkoiteta vain kooltaan suuria 
merkkirakennuksia, vaan kyseessä voi olla hirsitorppa tai 
1960-luvun toimistotalo. Siis mikä hyvänsä kohde, joka halu-
taan säilyttää siihen liittyvien arvojen tähden.

Iso osa korjaamisesta on tavanomaisten, uudehkojenkin 
talojen peruskorjaamista ja konvertoimista. Silloin voidaan 
 toimia menetelmien suhteen vapaammin.

Restauroinnissa materiaalien pitää olla yhteensopivia van-
haan rakenteeseen ja lisäysten tulee erottua alkuperäisestä ja 
olla poistettavissa. Siksi perinteiset tekotavat ovat useimmiten 
varmimpia. Samalla vaalitaan rakentamisen perinnettä.

Modernismin myötä restauroinneissa alettiin hyödyntää 
moderneja materiaaleja kuten betonia, mikä johti myöhemmin 
ongelmiin. Italiassa Assisissa San Franciscon kirkon laajojen 
vaurioiden syy vuoden 1997 maanjäristyksessä oli vanhaan 
 rakenteeseen liitetty jäykkä betonikonstruktio.

Myös sotien aiheuttamien valtavien tuhojen myötä restau-
roinnin metodeja jouduttiin arvioimaan uudelleen. Esimerkiksi  
tuhoutuneiden kohteiden rekonstruoiminen uusia rakentami-
sen menetelmiä ja materiaaleja hyödyntäen tuli mahdolliseksi. 
Restauroinnista tuli oma tieteenalansa, ja sen prinsiipit kirjat-
tiin kansainvälisiin julistuksiin.

Joskus hyvätkin aikeet ovat vieneet harhaan. Lalibelan tuhat-
kunta vuotta sitten kallioon hakattujen temppeleiden säilymi-
nen Pohjois-Etiopiassa on uhattuna, koska länsimaisten asian-
tuntijoiden näkemykset kirkkojen restauroinnista katkaisivat 
ikiaikaisen kunnossapidon tradition.  

RESTAUROINTIOSAAMINEN ei ole Suomessa kovin vanhaa 
perua. Olemme vasta toipumassa viime vuosikymmenten 
 menetyksistä. Puurakentamisen perinteen, sukupolvilta toisille  
siirtyvän osaamisen katkeaminen aiheutti tilanteen, jossa 
rakennus tuotemarkkinoiden uutuudet ja ohjeet ohittivat isoi-
siltä perityn ymmärryksen. Moni talo pilattiin liian raskailla kor-
jauksilla, eristämisellä ja tiivistämisellä.

Jopa keskiaikaisia linnoja korjattiin uudisrakentamisen kei-
noin. Niiden keskeisiä sisätiloja hallitsevat yhä sileät pinnat, 
 modernit materiaalit ja kalustus. Myös Suomenlinnassa linnoi-
tuksen eri osia muutettiin 1970-luvulla asunnoiksi silloiseen 
parhaaseen tietämykseen perustuen, moderneja tekotapoja 
hyödyntäen.

Restaurointiin kuuluu myös eri aikakausien muutosten ja 
ajan jälkien, patinan, hyväksyminen.

Restaurointiin erikoistuneita suunnittelijoita on valitettavan 
harvoja. Osin siksi nykyrakentamisen menetelmät ja normit mää-
rittävät suojeltujenkin rakennusten korjaamista. Vaihtoehtoisia 
ratkaisuja esimerkiksi ilmanvaihtoon ei kovin innokkaasti etsitä.

Toisaalta uusia taloteknisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää 
korjausrakentamisessakin. Esimerkiksi Italiassa aurinkokeräimiä 
on käytetty jo pitkään suojelukohteissakin. Painovoimaisen 
ilman vaihdon mahdollisuudestakin on alettu keskustella.

Koska restaurointiin osallistuu myös suojelun asiantuntijoita, 
on outoa, että taloudelliset arvot ja hyötyneliöiden maksimoin-
ti voivat sanella suojeltujenkin talojen korjaamista. Taustalla on 
liian usein poliittisia päätöksiä – ja ymmärtämättömyyttä. Sopi-
van käytön sijaan valitaan tuottava käyttö, minkä seurauksena 
eläväkin monumentti korjataan hengettömäksi.

Esimerkkejä on runsaasti. Vastikään Eliel Saarisen suunnit-
telema Helsingin päärautatieaseman toimistosiipi saneerattiin 
ja konvertoitiin hotellikäyttöön. Myös Hietalahdentorilla Tek-
nillisen korkeakoulun vanha päärakennus aiotaan saneerata 
hotelliksi.

Vaikeampi on arvioida kansallisen monumentin, Olympia-
stadionin korjausta, jossa vanhaa ei paljon säästetty, vain raa-
mit jäivät. Kohteen käyttö määritteli pitkälti korjauksen laajuu-
den ja menetelmät.

Vaikka alkuperäistä materiaalia ei paljoa säästetty eivätkä 
restauroinnin periaatteet toteutuneet, stadion on ja tulee 

” Taloudelliset arvot ja hyötyneliöiden 
maksimointi voivat sanella suojeltujenkin 
talojen korjaamista.
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 pysymään alkuperäistä vastaavassa käytössä. Sen identiteetti 
ja muiston merkitys ovat säilyneet.

OLIPA kyse restauroinnista tai tavanomaisesta korjaamisesta, 
jota valtaosa korjausrakentamisesta edustaa, todellisuus ei ole 
mairitteleva.

Sopimattomat materiaalit, tiivistäminen ja ilmanvaihdon 
koneellistaminen ovat johtaneet koulu- ja toimisto rakennusten 
ja asuntojenkin korjauskierteisiin, joista on tullut sekä kansan-
terveydellinen että -taloudellinen ongelmavyyhti.

Restauroinneissa periaatteet toteutuvat harvoin ja yleensä 
kohteissa, joiden säilyminen ei ole käytöstä riippuvaista. Tällai-
sia ovat nähtävyydet, kuten Louhisaaren kartano, Seurasaaren 
ulkomuseo, keskiaikaiset linnat. ”Kuolleiksi” monumenteiksi 
niitä ei kuitenkaan soisi kutsuttavan.

Korjausrakentamisen kaksi poolia, korjaaminen ja restau-
rointi, vaativat määrittelyä, selkiyttämistä ja toiminnan tasolla 
myös ennakkoluulottomuutta. Voisiko restauroinnin periaattei-
ta ja menetelmiä hyödyntää korjaamisessa laajemminkin – 
 kunhan ne vakiintuisivat suojeltujen rakennusten korjaamiseen?

Vastaavasti korjaus- ja uudisrakentamisessakin käytössä olevia 
ratkaisuja voidaan hyödyntää restauroinneissa. Esimerkiksi Itali-
assa aurinkokeräimiä on käytetty jo pitkään suojelu kohteissakin.

Mitä tulee sanoihin ja tekoihin, korjausrakentaminen on 
ehdottomasti resurssiviisasta, jos se huomioi restauroinnin  ehkä 
tärkeimmän periaatteen: tee niin vähän kuin mahdollista, vain 
tarpeellinen.

Kirjoittaja on historiallisten rakennusten 
käyttötarkoitusten muutoksista väitellyt arkkitehti ja 

Suomenlinnan hoitokunnan restaurointipäällikkö.

Keijo Petäjän suunnittelema, vuonna 1973 valmistunut 
entinen Koneen pääkonttori Munkkiniemessä muutettiin 

onnistuneesti asunnoiksi. Uusi käyttö on elävöittänyt 
ympäristöään, kun talo ei pimenny ja hiljene iltaisin.

” Moni talo pilattiin liian raskailla korjauksilla, 
eristämisellä ja tiivistämisellä.
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sisäänpääsy 10/5/0 € 
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”Pidän tärkeänä, että jokaisella kiinnostuneella on 
pian ajasta ja paikasta riippumatta mahdollisuus päästä 

Eliel Saarisen alkuperäisten piirustusten äärelle ja muodostaa 
oma käsityksensä hänestä.” 

petteri kummala, arkistonhoitaja

NÄYTTELYT
 
Arkkitehtuurimuseo on suljettu 4.5.2021 saakka. 

Skaalassa – pienoismallien maailma
Iso näyttelysali 17.3.–22.8.2021
Näyttelyssä on esillä eri aikoina valmistettuja taidok-
kaita pienoismalleja tunnetuista merkkirakennuksista 
ja pienemmistä arkkitehtuurikohteista. 

Studio Mumbai. Bijoy Jain 
Alvar Aalto -mitali 2020
Pieni näyttelysali 17.3.–22.8.2021
Neljästoista  Alvar Aalto -mitali on myönnetty 
intialaiselle Studio Mumbai -arkkitehtitoimistolle 
ja toimiston vetäjälle Bijoy Jainille. 

The Eye and the Icon
Studio 22.12.2020–30.5.2021

 
TAPAHTUMAT
 
Kirjan ja ruusun päivän etkot: 
kirjojen arkkitehtuuri, paikat ja maisemat 
Torstai 22.4. kello 16–18, Zoom Webinar

Puhutaan puusta -keskusteluklubi 
Pekka Heikkinen: Puu voisi olla… 
Tiistai 18.5. kello 17–18:30, Zoom

OPEN HOUSE HELSINKI
Kävelykierrokset 1920-luvun Helsinkiin
Lauantai 8.5. kello 13–14.30, Vallila (suomeksi)
Sunnuntai 9.5. kello 13–14.30, Puu-Käpylä (in English)
Sunnuntai 9.5. kello 15.30–17, Töölö (suomeksi)

Eliel Saarinen, Kalevalatalo, Helsinki, asem
apiirros

MUSEOVIIKKO 17.–23.5.2021
 
Arkkitehtuurimuseo avaa arkkitehti Eliel Saarisen 
(1873–1950) ainutlaatuisen piirustuskokoelman 
valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Museoviikolla yleisö 
saa tutkittavakseen noin 500 alkuperäispiirustusta 
arkkitehdin tuotannosta. Rakastettujen jugendkohteiden 
lisäksi valikoimassa on myöhempää tuotantoa Helsingin 
Rautatieaseman upeista sisäperspektiiveistä aina 
Chicago Tribune Towerin lyijykynäluonnokseen.

Iltapäivä Eliel Saarisen kanssa 
Keskiviikko 19.5. kello 15–17, Zoom Webinar

https://www.mfa.fi/


RIL-SAFA TULEVIA KOULUTUKSIA

SUUNNITTELIJAN SOPIMUSPÄIVÄ

11.5.2021, Webinaari - ril.fi/sopu

 

Sopimustekniikan perusteet 

Senior Legal Councel Kalle Kärkkäinen, Sweco Finland Oy

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013  

Senior Legal Councel Kalle Kärkkäinen, Sweco Finland Oy

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT

Allianssin yleiset sopimusehdot 

Toimitilajohtaja Teppo Salmikivi, Helsingin Yliopistokiinteistöt 

Senior Legal Councel Kalle Kärkkäinen, Sweco Finland Oy

LISÄTIEDOT VERKOSTA TAI

erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi, 041 528 2952

koulutussuunnittelija Elina Rantakallio, elina.rantakallio@ril.fi, 050 520 1168

 

* Yhteistyössä RIL, RKL ja SAFA

RAKENNUTTAJAN AJANKOHTAISPÄIVÄ*

27.5.2021, Webinaari - ril.fi/rapa

Rakennuttajan vastuullisuus ja hiilijalanjäljen huomioiminen

Johtaja, kestävä kehitys ja uudet palvelut Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit 

MRL - Vastuusääntely

Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, Ympäristöministeriö

Projektinohjaus leanin näkökulmasta

Projektinjohdon asiantuntija (DI) Tommi Peltonen, Haahtela

Yhteistoiminnallisten toteutusmuotojen sopimusehdot

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT

Case Tapiolan Tuuliniitty

Hankepäällikkö Anneli Keränen, HOAS

Kiinteistöjohtaja Kim Lindholm, HOAS
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O
nko tämä sensaatio vai hulluutta: umpinainen, puu-
rakenteinen kasvihuone? Kasvihuoneethan tehdään 
lasista. Mitä tiedämmekään puusta ja kosteudesta? 

Ainakin sen, ettei pitkäaikainen kosteus ole rakenteissa hyvä 
juttu, ja kasvihuone on tyypillisesti kostea.

Ei diplomi-insinööri Pasi Herranenkaan ollut alun perin 
 aikeissa suunnitella puurakenteista kasvihuonetta. Mutta hän 
pohti puun käyttöä uudelta kantilta ja oivalsi, että kosteutta 
voi hallita tyhjiökuivaamisella.

”Kun sain laskettua, mihin se energiateknisesti taipuu, 
 innostuin.”

Kasvihuone tuntui luontevimmalta koekäyttökohteelta Her-
rasen innovaatiolle, jonka nimi on VIS, Vacuum Insulation System.

Idea perustuu siihen, että puu suojataan säältä ilman- ja 
vedenpitävällä pinnoitteella, kuten alumiinilla, ja tiiviys varmis-
tetaan niin, ettei rakenteeseen pääse kosteutta ulkoa. Eriste 
on vulkaanista kiveä. Sisälle asennetaan anturit raportoimaan 
puun kosteudesta, ja mikäli ylimääräistä kosteutta havaitaan, 
se poistetaan tyhjiökuivaamalla.

Tyhjiöpumpulla synnytetään tilapäisesti alipaine, jolloin 
puuhun sitoutunut vesi alkaa kiehua ja ylimääräistä kosteutta 
saadaan poistettua. Tyhjiökuivauksen avulla rakenteita voidaan 
myös jäähdyttää.

PARHAITEN tarkoitukseen sopii Herrasen mukaan koivu vaneri, 
sillä se on lujaa ja sen dimensiot muuttuvat vähiten kosteuden 
vaihdellessa. Olennaista on myös puun matala lämmön-
johtavuus eli hyvä lämmöneristävyys sekä hengittävyys eli se, 
että puu hygroskooppisena materiaalina pystyy varastoimaan 
ja luovuttamaan vesihöyryä.

Ensimmäisiä alumiinipäällysteisiä koivuvanerielementtejä 
on jo pantu koetukselle: Piikkiöön Luken maille pystytettiin 
syksyllä tasakattoinen koehalli. Ei tarvittu betonia, sää suojausta 

eikä lämmitystä. Itse pilottielementit ovat seisseet sään  armoilla 
jo vuoden, ja kovasta kosteusrasituksesta huolimatta ne ovat 
Herrasen sanoin yhä ”ihan terveet”.

Rakenne on Herrasen mukaan lisäksi ekologinenkin. Vah-
valla puurungolla ja alumiinilla tavoitellaan kestävyyttä ja pitkä-
ikäisyyttä. Modulaariset elementit ovat purettavissa ja käytet-
tävissä uudelleen.

Ekologisesta näkökulmasta kiinnostaa ennen kaikkea sul-
jetun kierron kasvihuonejärjestelmä, jota Luken koehallissa 
aletaan kesällä kokeilla. Luke tutkii, kehittää ja tehostaa 
vertikaali viljelyä tässä ikkunattomassa koeboksissa. Sinne siis 
ladotaan salaatteja kasvamaan ikään kuin hyllykköön, led- 
keinovaloon ja tasaiseen mutta minimoituun ilmanvaihtoon.

Kasteluvesi kierrätetään, ja kosteutta kulkeutuu ulos hyvin 
hallitusti. Edes Suomen kaltaisissa oloissa ei tarvita lämmitys-
energiaa, vaan lämpö tulee led-valoista, joihin energia voitai-
siin saada tuulivoimasta. Joka tapauksessa energiaa kuluu 
ympäri vuotisessa käytössä puolet vähemmän.

Ravinteet kierrätetään, toisin kuin pelloilla, missä lannoit-
teet auttamatta päätyvät vesistöihin (muistettakoon myös,  että 
typpi ja fosfori ovat maailmasta loppumassa). Tuholais myrkkyjä 
ei tarvita, joten kasvatettu ruoka on puhdasta.

Herrasen laskelmien mukaan vettä kuluu 95–99 prosenttia 
vähemmän kuin tavallisessa kasvihuoneessa. Ratkaisu sovel-
tuu kuulemma yhtä hyvin kylmään kuin kuumaan ilmastoon. 
Ja vaikkapa kaupunkien tuntumaan lähiruoan tuotantoon. Tar-
joaisiko VIS-teknologian ja puun yhdistelmä tien jopa hiili-
negatiiviseen ruoantuotantoon?

KUULOSTAA mahtavalta – ja nostattaa kaikenlaista epäilystä. 
Miten tämä oikeasti kestää? Onko tämä niin ekologinen kuin 
toivotaan? Miten vikasietoinen tämä on? Voiko elementtejä 
korjata tai purkaa kiertotalouteen?

P U H U TA A N  P U U S TA

Ruokaa ikkunattomasta 
puulaatikosta

PUHUTAAN PUUSTA

Pasi Herrasen kehittämä innovaatio, koivuvanerista rakennettu ikkunaton 
kasvihuone, voisi tarjota ratkaisun ekologisesti kestävään  ruoantuotantoon. 
Innovaation mullistavuus piilee kasvihuoneen kosteuden hallinnassa 
 tyhjiökuivaamalla ja veden sekä ravinteiden kierrättämisessä. 

TEKSTI NETTA BÖÖK



au 27 3  |  2 0 2 1

Tai toisin päin: olisi voitto, jos tämä yksittäinen rakennus-
tuote ja VIS-teknologia toisivat helpotusta ruoantuotannon 
ongelmiin väestönkasvun, ilmastonmuutoksen ja eroosion 
 rasittamassa maailmassa. Olisi riemuvoitto, jos rakenne osoit-
tautuisi kestäväksi ja ympäristöä säästäväksi ja vielä parempi,  
jos se soveltuisi muihinkin haastaviin kosteusolosuhteisiin.

Vielä ei tiedetä. Vuosi meni prototyypin kehittelyyn, puhu-
mattakaan sitä edeltäneestä vuosien tutkimustyöstä, ja tyhjiö-
kuivausta tosioloissa päästään vasta kokeilemaan Luken koe-
hallin hallituissa olosuhteissa. Kesällä nähdään, miten salaatti 
kasvaa, ja mitataan, onko tämä energiatehokasta.

Olen valmis maistamaan salaattia!

Pasi Herranen alusti Arkkitehtuurimuseon ja 
ympäristöministeriön Puhutaan puusta -klubilla 23.3.2021. 
Klubin Zoom-kokouksiin voi ennakkoilmoittautua sivulla 

www.mfa.fi. Sivustolla julkaistaan alustuksista videot.

P U H U TA A N  P U U S TA
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Oikealla Diplomi-insinööri ja projektipäällikkö Pasi Herranen 
Plant Factoryn vanerirunkoisen kattoelementin ääressä.

 
Yllä Luken koehalli Piikkiössä. 

Tältä voisi tulevaisuudessa näyttää kasvihuoneviljely. 

” Vettä kuluu 95–99 prosenttia vähemmän  
kuin tavallisessa kasvihuoneessa.
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AMMATISSA

Miten sinusta tuli arkkitehti?
Arkkitehdin ura oli hyvin luonnollinen valinta, sillä suvussani on 
paljon arkkitehtejä ja taiteilijoita. Isäni, isoisäni, veljeni, kummi-
tätini ja kaksi serkkuani ovat kaikki työskennelleet arkkitehteina!

Arkkitehtuuri ja taide olivat aina läsnä arjessa. Matkoilla isä 
vei meidät katsomaan ja kuvaamaan rakennuksia. Kotona oli 
helppo jakaa opiskelijatöihin liittyviä huolia tai jopa saada kri-
tiikkiä sitä pyytämättä. Taiteilijana työskentelevä setäni saattoi 
soittaa ja kysyä, olenko harjoitellut piirtämistä tarpeeksi.

Lapsena kävin usein isäni mukana tutustumassa työmailla. 
Hän toi töitään kotiin ja muistan esimerkiksi isot piirustukset 
ruokapöydällä. Arkkitehtuurista kertovia lehtiä ja kirjoja oli tie-
tysti kaikkialla.

Millaiset arkkitehdin opinnot olivat Portugalissa?
Opiskelin arkkitehdiksi Porton yliopistossa, missä kaikilla 
arkkitehti opiskelijoilla oli hyvin yhtenäinen opinto-ohjelma. 
Ideana oli, että 5–6 vuoden jälkeen opiskelijoilla on vahva perus-
osaaminen, jonka pohjalta on hyvä erikoistua. Minusta oli 
mielen kiintoista kuulla, miten paljon esimerkiksi Aallossa arkki-
tehti  opiskelija voi vaikuttaa omaan opintopolkuunsa.

Suurin ero opiskelussa Portugalin ja Suomen välillä on 
 opiskelijoiden taloudellisessa tukemisessa. Suomessa on Kela, 
Portugalissa tuki tulee perheeltä.

Muutit Suomeen 15 vuotta sitten.  
Miten sait töitä Suomesta? 
Tapasin suomalaisen mieheni opiskelijavaihdossa Barcelonassa 
ja tein päätöksen muuttaa Suomeen hänen kanssaan. Helsin-
gissä tein listan paikallisista arkkitehtitoimistoista ja lähdin 
 kysymään töitä. Kävin kirjaimellisesti toimistojen ovilla koput-
tamassa, kartta kädessä. Ulkona oli kaksikymmentä astetta 
 pakkasta, joten se oli aika raskasta.

Kävin joka päivä kahdessa toimistossa pyytämässä, saisinko 
esitellä itseni ja CV:ni toimitusjohtajalle. Monet olivat yllätty-
neitä, mutta melkein kaikki toivottivat minut tervetulleeksi. 
Mieleen painuvin hetki oli, kun Kristian Gullichsen kutsui  minut 
kahville ja keskustelemaan kanssaan.

Sain upean mahdollisuuden, kun kaupunkisuunnittelun 
 toimisto Harris-Kjisik lopulta tarjosi minulle töitä. Työskentelin 
toimistossa kymmenen vuotta.

Millaista on ollut työskennellä ulkomaalaisena  
arkkitehtina Suomessa?
Kokemus on ollut erittäin positiivinen, mutta työskentely ulko-
maalaisena arkkitehtina Suomessa on vaativaa. Tilanne on tie-
tysti muuttunut paljon siitä, kun muutin tänne. Ammatillinen 
kehittyminen ja nykyinen roolini vaativat suomen kielen 
 osaamista, pelkkä englanti ei riitä työelämässä. Olen tosi 

Kysymällä pääsee pitkälle
Portugalista Suomeen muuttanut arkkitehti Marta de Abreu Hartman sai  töitä kiertämällä 
kartta kädessä pakkasessa koputtelemassa helsinkiläisten  arkkitehtitoimistojen ovia.  
Nykyään hän työskentelee projektiarkkitehtina arkkitehtuuritoimisto B & M:llä.
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 kiitollinen kollegoilta saamastani tuesta. En olisi pärjännyt  ilman 
heitä.
Nykyään Helsinki on onneksi paljon monikulttuurisempi. Meillä 
B & M -arkkitehtuuritoimistossa on esimerkiksi töissä useita arkki-
tehtejä eri kansallisuuksista, mikä on todella hienoa.

Mielestäni ulkomaalaistaustaisen arkkitehdin tulee kyseen-
alaistaa ja haastaa totuttuja toimintatapoja. Hänen on myös 
ymmärrettävä suomalaisia ihmisiä ja kulttuuria, historiaa sekä 
elämäntapoja, joten hänen täytyy olla avoin ja valmis oppimaan 
uutta koko ajan. Kysymällä pääsee hyvin eteenpäin.

Minusta on tärkeää kehittää arkkitehtuuria paikallisesti,  mutta 
kulkea silti kohti monikulttuurisempaa yhteiskuntaa.

Mitä suomalaiset arkkitehdit voisivat oppia  
Portugalista? Entä toisin päin?
Portugalissa on nykyaikaista rakentamista ja kansanrakentamista , 
jossa rakennusten sijainti on huomioitu lähiympäristöä kunni-
oittaen. Vanha ja uusi yhdistyvät arvokkaasti esimerkiksi Santa 
Maria do Bouron luostarin korjausprojektissa, jossa luostarista 
on tehty hotelli. Samoin Porton kaupunkikuva on arkkitehtuu-
riltaan erittäin rikas: eri aikoina valmistuneet rakennukset  elävät 
rinta rinnan.

Portugalilaiset käsityöläiset ovat tunnettuja osaamisestaan. 
He työskentelevät usein paikallisten materiaalien kanssa. Käsi-
työläisten työtä ja ammattitaitoa arvostetaan valtavasti.

Suomessa minua inspiroi osallistava ja integroiva kaavoitus-
systeemi. Eteläeurooppalaiset voisivat oppia siitä paljon.  Lisäksi 
sää on täällä rakentamista rajoittava tekijä. Sääolosuhteiden 
asettamista haasteista huolimatta Suomessa on paljon erittäin 
kauniita ja hienosti detaljoituja rakennuksia.

Mitä harrastuksia sinulla on?
En voisi elää ilman musiikkia. Kuuntelen erilaisia soittolistoja 
ja radio-ohjelmia, joista löydän uutta ja erilaista kuunneltavaa. 
Lisäksi harrastan lukemista ja käyn kuntosalilla. Tänä vuonna 
aloitin maastohiihdon, mikä on ollut tosi mukavaa, mutta ei 
kovin helppoa.

Viikonloppuisin käyn mieheni kanssa kaupunkikävelyillä. 
Valitsemme eri alueita, jossa seikkailemme etsimässä mielen-
kiintoisia urbaaneja kohteita.

Anni Varis

” Suomessa minua 
inspiroi osallistava 
kaavoitussysteemi.

DESSAU 
Led Custom
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KIRJAT

L
ähiöt ja niiden uudistaminen tai kehittäminen ovat  olleet 
valtakunnallisessa keskustelussa vuosikymmenestä 
 toiseen. Erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla lähiö-

mäinen asuminen on edelleen myös tyypillisin asumismuoto. 
Siihen nähden on yllättävää, että lähiöistä on kirjoitettu niu-
kasti yleisesityksiä varsinkin niiden rakentamisen, suunnittelun 
ja arkkitehtuurin näkökulmasta.

Turun ydinkaupunkiseutuun – johon Turun lisäksi kuuluvat 
Raisio, Kaarina ja Naantali – keskittyvä turkulaisten tieto-
kirjailijoiden Petri Aallon ja Mikko Laaksosen Turun lähiöt – 
Alue rakentaminen Turun kaupunkiseudulla on ajankuvaus 
 lähiöiden toteuttamisen aikakaudesta. Tekijät havaitsevat ajan-
jakson asettuvan aika tarkasti Kekkosen aikaan 1950- luvulta 
1980- luvun puoliväliin.

Itse asiassa on varsin mielenkiintoinen valinta päättää ajan-
jakso noin vuoteen 1985. Tekijät esittävät sille pätevät perus-
teet. Moni asia oli muutoksessa tuolloin: uudisalueilla alkoi 
toimia useampia rakentajia, kaupunkien kaavoitusohjaus vah-
vistui, tontinluovutuksen menettelyt uudistuivat sekä asunto-
rahoituksen ja -säästämisen tottumukset olivat muutoksessa.

Myös lähiöarkkitehtuurissa alkoi vahvistua aivan uusia, 
moni muotoisuutta tavoittelevia piirteitä ja samalla erilaisten 
rakennustyyppien, kuten pientalojen, valikoima uudisalueella 
kasvoi.

Aikamatka lähiörakentamisen 
 vuosikymmeniin
Perusteellinen teos Turun lähiöiden toteuttamisesta ei kerro pelkästään 
 paikallisesta ilmiöstä. Aikakauden rakentamisen ja arkkitehtuurin piirteitä 
 kuvataan näkemyksellisesti ja herkullisilla kuvauksilla ryyditettynä.
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Pekka Pitkäsen suunnittelemaa Runosmäkeä 1970-luvulla.
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Tukena laatuohjaus
Teoksen keskeinen sisältö on lähiö lähiöltä etenevä kuvaus 
kaupunk iseudun aluerakennuskohteista, niiden suunnittelusta , 
 toteutuksista sekä rakennustekniikan ja asuntosuunnittelun 
muutoksista.

Lähiöiden syntyaikojen tunnelmiin kuljettavat asiantunte-
vien sanallisten kuvausten rinnalla runsaat historialliset valo-
kuvat, pienoismallikuvat, alkuperäispiirustukset sekä kiehtovat 
poiminnat mainoksista ja markkinointijulisteista – aikansa 
 havainnekuvista. Asuntopohjien evoluutio onkin melkoinen 
seikkailu asuntosuunnittelun sotien jälkeiseen kehitykseen.

Erityisen ajankohtaiseksi teoksen tekee kirjoittajien perus-
teellinen keskittyminen asumiseen, asuntosuunnitteluun ja 
lähiöasumisen olosuhteisiin laajemminkin. Tekstistä huokuu 
arvostus lähiöajan asuntosuunnittelun laatuun, jota tuki vankka  
laatuohjaus.

Saman laatuohjauksen ei kuitenkaan todeta ulottuvan raken-
tamisen ulkoarkkitehtuuriin, vaikka onnistuneitakin esimerkkejä  
paljon löytyy. Hivenen ohueksi teoksessa jää asuin ympäristöjen 
vehreyden merkityksen analysointi. Luontosuhteen merkitys on 
kuitenkin ollut lähiöitä paljolti asuttaneille ensimmäisen suku-
polven kaupunkilaisille huomattava.

Vaikka alue- ja kohde-esittelyt keskittyvätkin pääosin Turun 
seudulle, luodaan lähestymistavalla yleispätevää valtakunnal-
lista kiinnostavuutta.

Esikuva itäblokille
Lähiörakentamisen ajan tuomista muutoksista kaupunkeihin 
kerrotaan hykerryttävillä kuvauksilla aikakauden ilmiöistä ja 
ajattelutavoista. Jopa sellaiset erityisteemat kuin sivupaloasema-
verkoston syntyminen tai pesukoneiden ilmestyminen asun-
tojen kylpyhuoneisiin saavat kirjassa oman lukunsa.

Oma mielenkiintoinen analyysinsä on suomalaisten lähiöi-
den toimiminen itäblokin lähiörakentamisen esikuvana. Siis 
juuri näin päin, eikä päinvastoin vaikka niinkin joskus väitetään. 

Teoksen lopussa on mittavan lähdeluettelon lisäksi napakka  
lähiörakentamisen sanastokin. Taidan paljastaa sivistymättö-
myyteni, kun myönnän, etten tunnistanut termiä kaitiotalo.

Lähiöiden huominen
Kirjan tekijöiden perinpohjainen tuntemus aiheesta antaa odot-
taa, että he esittäisivät näkemyksiään myös lähiöiden huomi-
sesta. Tulevaisuusvisiointi jää kuitenkin lukijakunnan tehtäväksi.

Uskon, että teos osaltaan antaa käyttövoimaa lähiö-
uudistuksesta käytävään keskusteluun. Kirja on kokonaisluku-
kokemuksena antoisa, mutta samalla houkuttelee palaamaan 
löytöretkille selailumentaliteetilla osateemojen tai yksittäisten 
kohteiden pariin.

Lähiöiden rakennuskannan pääosaa voi olla epätarkoituk-
senmukaista korjata alkuperäiseen asuun, mutta sen ei pitäisi 
tarkoittaa, että uudistamisen keinovalikoiman kärjessä on 
 purkaminen.

Kun lähiöt rakennettiin aikanaan teollisin menetelmin, olisi  
arvokasta löytää myös teollisia korjausjärjestelmiä. Jos jokaista  
korjauskohdetta lähestytään ainutkertaisena ponnistuksena, 
tulee urakasta ylivoimainien. Jo yksin Turun seudulla.

Lähiöillä on edessään pitkälle ulottuva tulevaisuus. Kuten 
kirjan loppusanoissa todetaan: ”Usein väitetään, että lähiöt on 
suunniteltu tilapäisiksi, kestämään 30–40 vuotta. Turun lähiöi-
den päätöksenteko- ja sopimusaineistosta ei löydy yhtäkään 
viittausta tilapäisyyteen.”

Timo Hintsanen
Kirjoittaja on Turun kaupunkisuunnittelujohtaja.

Petri Aalto & Mikko Laaksonen: Turun Lähiöt – 
Aluerakentaminen Turun kaupunkiseudulla. Sammakko 2021.

Varissuon vanhustentalot. 
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” Tekstistä huokuu  
arvostus lähiöajan   
asunto suunnittelun 
laatuun.
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KIRJAT

M
arcus Vitruviuksen (81–15 eaa.) ja Leon Battista 
 Albertin (1404–1472) jalanjäljissä kulkeneen Andrea 
Palladion (1508–1580) suunnittelema huvila Villa 

Foscari (1559) sijaitsee Breda-kanaalin äärellä, lyhyen matkan 
päässä Venetsiasta ja Bartolomeo Bonin suunnittelemasta 
Canal Granden mutkassa olevasta Ca´ Foscarista, Foscari-suvun 
1400-luvulla rakennetusta kaupunkitalosta.

Rakennukset tunnemme, mutta millaista oli suvun elämä 
renessanssi ajalla? Tästä kertoo italialaisen Antonio Foscarin 
kirjoittama kirja Living with Palladio in the Sixteenth Century,  joka 
 käsittelee hänen omistuksessaan vuodesta 1973 ollutta Villa 
Foscaria.

Antonio Foscari on alkuperäisen rakennuttajan perillinen 
ja arkkitehtuurin professori.  Hänen kunnostamanaan Villa 
 Foscari on luokiteltu Unescon kulttuuriperintökohteeksi ja se 
on rajallisesti avoinna yleisölle.

Kauniisti kuvitettu pikku kirja on mukavan kevyttä luettavaa 
ja käsittelee aihettaan, ”elämää Palladion kanssa”, melko kevy-
ellä kädellä. Teos avaa kuitenkin mielenkiintoisesti Palladion 
ajatuksia asuntoarkkitehtuurista,  tuon ajan asumisesta, asumi-
sen tavoista yleensä ylimysperheissä maaseudulla 1500-luvulla 
ja kertoo muutamissa yksityiskohdissaan ylhäisten ja hieman 
myös palvelijoidenkin arkisesta elämästä Venetsian lähistöllä.

Tavallista 1500-luvun elämää on dokumentoitu yllättävän 
vähän. Ajan kuvataiteet olivat lähes aina jotenkin uskontoon 
liittyviä, eikä kirjallisuudessakaan juuri kuvattu arkielämää.

Kahden perheen talo
Maaseutuvillan juhlava doorilaisten pilareiden rajaama pää-
lähestymissuunta oli joelta, pohjoisesta, mikä määritti raken-
nuksen poikkeuksellisen suuntaamisen ilmasuuntien suhteen.

Villa Foscarin pääkerroksen eli piano nobilen pohjapiirros 
on perin yksinkertainen: keskeinen ristinmuotoinen pääsali, 
jota reunustaa symmetrisesti kolme erikokoista huonetta. Sym-
metrialle on myös toiminnallinen peruste: talo toteutettiin kah-
delle veljekselle, Nicolò ja Alvise Foscarille. Itä- ja länsisivuilla 
asuttiin alun perin kahdessa asunnossa samaan tapaan. Isoin 
piano nobilen sivuhuoneista oli makuuhuone, keskimmäinen 
neliön muotoinen vierashuone, vieraiden odotustila tai M
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Palladion huvilassa
 
Italialainen arkkitehti Antonio Foscari  kirjoitti  kirjan sukunsa maaseutu-
huvilasta, Andrea  Palladion 1500-luvulla suunnittelemasta Villa Foscarista. 
Itse rakennuksen lisäksi teos kuvaa kiinnostavasti aikakauden asumista ja 
Foscarin suvun elämää.
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 illan istujaisten kokoontumistila ja pienin huone perheen 
arkiruokailu huone.

Toisessa kerroksessa oli säilytystilaa erityisesti viljalle. Ylem-
piin kerroksiin ja katon rakenteisiin ruoan äärelle tunkeutuvia 
hiiriä eristettiin alemman kerroksen seinistä ulosnostetuilla 
 koristelistoilla.

Kellari (luoghi) oli monista Palladion rakennuksista poiketen 
maan tasolla, ilmeisesti koska maanalaista kellaria ei haluttu  liian 
kosteaksi – maa oli märkää Brentan kanaalin ympärillä. Tämä 
mahdollisti toisen sisäänkäynnin avaamisen etelän ja mantereen 
puolella. Kirjan mukaan tästä suunnasta tapahtui käytännössä 
kaikki päivittäinen asiointiliikenne ja kanaalin puolelta saavut-
tiin ainoastaan juhliin, koska matka maata pitkin oli 1500-luvun 
kulkuvälineillä huomattavasti nopeampaa kuin vesitse.

Alempi kerros olikin rakennuksen toiminnallinen sydän, 
 johon johti tiukasti mitoitettu kierreporras. Tämä ”funkis”porras 
oli kuulemma erityisesti Le Corbusierin mieleen.

Rakennuksessa oli alkuvaiheessaan hyvin vähän kalusteita: 
muutama välttämätön istuin, matoilla ja silitetyillä liinoilla pääl-
lystetyt ruokapöydät, sängyt ja useita arkkuja, joissa säilytettiin 
vaatteita ja arkiesineistöä. Käyttöesineistö oli keittiön ja varas-
tojen puolella. Kirjan kuvituksena on muutama arjen käyttö-
esineistöä valaiseva piirros.

Pieni kaupunki
Maaseudulla sijaitsevalla rakennuksella oli 1500-luvulla 
 Palladion käsityksen mukaan täysin sama käyttötarkoitus  
kuin  kaupungissa sijaitsevalla asuinrakennuksella. Siihen ei 

 ajatuksellisesti liitetty esimerkiksi ulkotilojen käyttöä: ulkona 
juhlinta astui ylhäimmistön elämäntapoihin vasta myöhemmin, 
1800-luvulla. Luonnossa ruokailivat tuon ajan käsityksen 
 mukaan ilmeisesti vain metsän eläimet.

Kiinnostava yksityiskohta oli peseytymismahdollisuuksien 
puuttuminen. Iho puhdistettiin isolla kuivalla pyyhkeellä 
 hangaten.

Palladio itse kutsui Villa Foscaria ”taloksi” (casa) tai ”pieneksi  
kaupungiksi” (piccola città). Ainoa oikea palazzo oli tietenkin 
Venetsiassa oleva hallinnollinen palatsi. Piccola città viittasi 
 siihen, että maaseudulla elettiin kuin kaupungissa ja kaksi isoa 
perhettä palvelijoineen vastasi pientä kaupunkia.

Rakennusta on kutsuttu myös nimellä La Malcontenta. Nimi 
liittyy tarinan mukaan rakennuksessa asuneiden intiimiin 
 historiaan. Venetsialaisen ylimystön elämä oli näennäisestä 
helppoudestaan huolimatta monenlaisten perhetragedioiden 
näyttämö samaan tapaan kuin Sussex nykyisin.

Esa Laaksonen

Antonio Foscari:  Living with Palladio in the Sixteenth 
Century. Lars Müller Publishers 2020.

K I R J AT

” Luonnossa ruokailivat tuon ajan käsityksen 
mukaan vain metsän eläimet.

Ovi johtaa portaaseen, josta oli pääsy 
maanpäälliseen kellarikerrokseen ja viljavarastona 
toimineeseen yläkertaan. Portaan pimeään osaan 
oli sijoitettu myös uutuus, käymälä. Tämä ei 
kuitenkaan poistanut erilaisia yöastioita käytöstä. 
Niiden puhdistus ja tyhjennys kuului 
palveluskunnan tehtäviin. Rakennuksen runsaat 
freskot kuvaavat yleensä mytologian kautta 
huoneiden elämää. Niiden taitelijoina olivat 
Battista Franco ja Giambattista Zelotti.

Villa Foscari (1559) sijaitsee Breda-kanaalin äärellä.

FE
RI

G
O

 F
O

SC
A

RI



34 3  |  2 0 2 1au

S
uomalais-espanjalainen arkkitehtipariskunta Anna ja 
Eugeni Bach luennoivat Aalto-yliopiston ja Arkkiteh-
tuurimuseon järjestämässä ”Architecture Speaks!” - 

luento sarjassa helmikuussa. Luento esitteli heidän arkki teh-
tuurinsa raaka-aineita ja niistä rakentuvia projekteja.

Anna ja Eugeni Bachin barcelonalaisen arkkitehtistudion 
työskentelykenttä on laaja. Heidän kiinnostuksen kohteensa 
ulottuvat julkisista tiloista yksityisiin ja praktiikasta monialaiseen 
opetukseen ja kasvavat tutkimukseksi ja arkkitehtuurin arvojen 
välittämiseksi yhteiskunnassa luentoja ja näyttelyitä kuratoiden.

Bachit ovat päättäneet olla erikoistumatta erikoistuvassa ja 
kilpailevassa maailmassa. He iloitsevat uusien haasteiden löytä-
misestä sen sijaan, että kehittyisivät paremmaksi yhdessä asiassa.

Espanjan talousvaikeudet ovat antaneet Anna ja Eugeni 
Bachille aikaa miettiä arkkitehtuurinsa periaatteita, jotka ovat 
tiivistyneet viiteen aihealueeseen: materia, epätäydellisyys, 
 moninaisuus, elämä ja aika sekä ”unexpected little twist”. 
 Pienellä twistillä he viittaavat töidensä leikkisyyteen.

Eugeni kuvaa heidän töidensä olevan yhtä moninaisia kuin 
hedelmäsalaatti: arkkitehti päättää materiaalit, elementit ja 
niiden mittasuhteet, mutta käyttäjä päättää, mitä paloja ja 
missä  suhteessa hän maistaa.

Epätäydellisyyden korostuksella Eugeni haluaa nostaa esiin 
vaivan valmiin työn takana sekä antaa katsojan täydentää 
 mielessään kuvan aukot. Pandemian myötä elämän ja ajan 

M A A I L M A LTA

MAAILMALTA

TEKSTI IRIS ANDERSSON

Arkkitehtuurin   
raaka-aineet
Suomalais-espanjalainen arkkitehtipari Anna ja 
Eugeni Bach ovat suunnitelleet muun muassa 
neliömetrin kokoisen vartijankopin.
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Neliömetrin kokoinen vartijakoppi 1m2 (2020) Barcelonassa.
Casa en Gaüses eli ateljee ja viikonlopputalo 

(2007) Gironan maakunnassa. 
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 merkitys on korostunut. Suunnittelun keskeinen kysymys on: 
Millaista elämä rakennuksessa voisi olla?

Talo 70 000 eurolla
Anna ja Eugeni Bach esittelivät luennolla menneitä ja työn alla 
olevia projektejaan. Anna Bach aloittaa esittelemällä heidän 
ensimmäisen yhteisen, vuonna 2007 valmistuneen työnsä  ”Casa 
en Gaüses” eli ateljeen ja viikonlopputalon 70 000 eurolla.

Nuorina arkkitehteina Anna ja Eugeni Bach ottivat tiukan 
budjetin haasteen vastaan ja turvautuivat perinteisiin rakennus-
tapoihin. Koska sisätilan rakentaminen oli kallista, he laajensivat 
asumusta ulospäin ja loivat parhaat tilat ison katoksen alle.

Julkisivussa edullisuuteen päästiin pinnan tekstuurin käsit-
telyllä. Tiilijulkisivun rappaus saa ajan kuluessa säröjä ja tum-
mentumia, mutta valko-vihreä raidoitus voittaa taistelun aikaa 
vastaan ja on visuaalisesti voimakkain elementti. Väritys yhdis-
tää talon ympäristöönsä. Metsän puolella oleva takaseinusta 
on maalattu kokonaan vihreäksi ja valkoinen raidoitus keven-
tää julkisivua puutarhaa kohti.

Kaava ohjeisti katon kallistukseen. Bachit tekivät kallistuk-
sen odotusten vastaisesti katon taitekohtaan laskevaksi, mikä 
mahdollisti vedenkeruun kastelujärjestelmään sekä luonnolli-
sen ilmanvaihdon. Ilma tulee sisään matalasta taitteesta ja 
 nousee korkeampia päätyjä kohti.

Väreillä on väliä
Vastaparikseen uran ensimmäinen projekti saa viimeisimmän 
työn vuodelta 2020, kerrostalon nimeltään ”Siete vidas” eli 
 seitsemän elämää.

Sovittaessaan uutta vanhaan kaupunkirakenteeseen  Bachit 
kartoittivat ympäröivien rakennusten rakennuselementit, 
 kuten ovet ja aurinkosuojat, jotka määrittelivät vallitsevan ka-
tujulkisivun. Pienen budjetin nimissä he käyttivät yksinkertai-
sia elementtejä rikkaalla tavalla. Anna korostaa yksityiskohtien 
ja värien merkitystä.

Julkisivun takana olevissa asunnoissa on haluttu välttää 
asumisen perinteiset hierarkiat. Pitkulaisissa ja porraskäytävän 
keskeltä syömissä pohjissa on kaksi samanlaista puolta, jolloin 
asukas saa itse päättää miten tilat, päivä ja yö asunnossa 
 järjestyvät. Ihmiset työskentelevät makuuhuoneessa, syövät 
sängyssä tai nukkuvat sohvalla.

Pienimmässä mahdollisessa projektissa ”1m2” yhdistyy Bach-
ien leikkisyys, älykäs huumorintaju ja pohdinta siitä, mikä 
 arkkitehtuurissa on olennaisinta.

Eugeni kertoo neliömetrin kokoisen vartijakopin suunnit-
telun herättäneen miettimään rajaa vaatteen ja rakennuksen 
välillä. Ero ei ole edes liikkeessä. Talot, kuten kodat, liikkuvat, 
Eugeni pohtii, mutta ovatko ne liian raskaita vaatteiksi?

Rakennus tarjoaa yhden suojakerroksen lisää  vaatteidemme 
päälle. Kun kylmyys iskee vartijaan, hän menee koppiinsa kuin 
pukisi takin ja hatun naulakosta ylleen. Yksityiskohtaisen julki-
sivun siksak-pelti viittaa lähestyttävään toimistorakennukseen, 
mutta puhuu meille myös vaatteiden laskosten kieltä.

Anna korostaa, ettei viisaasti työskentely tarkoita ylitöitä. 
 Vahvojen periaatteidensa, kekseliäisyyden ja tutkimuksen  kautta 
toimisto kehittää ratkaisuja laadukkaaseen suunnitteluun, 
 optimoi luonnon ja talouden voimavarat sekä suunnittelee  tiloja 
ja ympäristöjä, joissa elämä ottaa luonnollisesti  paikkansa.
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Kerrostalo ”Siete vidas” eli seitsemän elämää 
(2020) Barcelonassa.

” Asukas saa itse päättää, 
miten tilat asunnossa 
järjestyvät.



Katso ohjelma: 
www.openhousehelsinki.f i7.–9.5.2021

Ohjelmassa muun muassa arkkitehtuurisuunnistus, videoituja 
kohde-esittelyitä ja arkkitehtiklinikat. Tarkempi ohjelma julkaistaan 

huhtikuussa, lisätietoja www.openhousehelsinki.f i.

http://www.openhousehelsinki.fi
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P
ohjois-Saksassa Hannoverin ja Berliinin välissä  sijaitseva, 
noin 120 000 asukkaan  Wolfsburgin kaupunki tunne-
taan paitsi Volkswageneistaan myös arkkitehtuuristaan. 

Kaupungissa on muun muassa Alvar Aallon, Hans Scharounin 
ja  Zaha Hadidin toimistojen suunnittelemia  merkittäviä 
 rakennuksia.

1930-luvun lopussa  valmistuneen suuren, punatiilisen Volks-
wagenin tehtaan tuntumaan toteutettiin vuonna 2000 konser-
nin eri automerkkejä esittelevä, kauniisti maisemoitu Autostadt. 
Sen paviljongit ja loistohotellin on suunnitellut professori 
 Günter Henn.

Seuraavana vuonna kaupunkiin perustettiin aivan oman-
laisensa arkkitehtuurikeskus, Das Forum Architektur der Stadt 
Wolfsburg.

Tänä kesänä kaksikymmentä vuotta täyttävä foorumi jär-
jestää tapahtumia, valistaa kaupunkilaisia uusista hankkeista 
ja edistää arkkitehtuurin sekä kaupungin merkittävien raken-
nusten tuntemusta. Yhteistyötä tehdään osavaltion korkea-
koulujen ja arkkitehtuuriorganisaatioiden kanssa. Foorumin 
työntekijät ovat olleet järjestämässä muun muassa suurta 
Aalto- festivaalia vuonna 2012.

Kaupunkina Wolfsburg on yllättävän pohjoismaisen  oloinen. 
Aallon toimiston suunnittelema, vuonna 1962 valmistunut Kultur-
haus kirjastoineen, ravintoloineen ja auditorioineen  sijaitsee 
keskellä kävelyaluetta. Berliinin fil harmonia  rakennuksesta 
 tunnettu Scharoun on suunnitellut kaupungin teatterin ja 
 jännittävän päiväkodin.

Kaupungissa on panostettu myös uuteen, keskustan 
 kyljessä olevaan kokonaisuuteen nimeltä Hellwinkel, jonne on 
valmistunut arkkitehti Esa Ruskeepään suunnittelema puna-
tiilinen päiväkoti. Se avattiin viime syksynä.

Myös Aallon kirkko- ja seurakuntakeskukset ovat ehdotto-
masti tutustumisen arvoisia.

Hadidin toimisto on suunnitellut aivan rautatieaseman tun-
tumaan Phaeno-nimisen tiedekeskuksen ja yksi uusi hotelli on 
Tchoban Vossin Architektenin käsialaa.

Ruskeepää sai joitakin sitten vuosia merkittävän kilpailu-
voiton, jonka mukaan oli tarkoitus toteuttaa suurehko kirjasto 

ja koulutuskeskus Bildungshaus Wolfsburg. Sen rakentaminen 
on valitettavasti viivästynyt.

Koronavirusaika vaikuttaa Arkkitehtuurifoorumin 20-vuotis-
juhlavuoden ohjelmaan, mutta monenlaista toimintaa on 
 tiedossa. Kun matkustaminen taas helpottuu, on Wolfsburg 
aivan oman arkkitehtuurivierailunsa arvoinen.

Tarja Nurmi

Lisätietoja: www.wolfsburg.de/kultur/architektur

MAAILMALTA

Alvar Aalto Cultural Center.

Alvar Aalto, Church of the Holy Ghost.
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Autokaupungin  
arkki tehtuuri foorumi juhlii
 
Saksalainen Wolfsburgin kaupunki tunnetaan  
 autojen lisäksi arkkitehtuuristaan.



38 3  |  2 0 2 1auKO LU M N I

K
aikki rakennukset eivät ole arkkitehtuuria (merkitykses-
sä ”hyvä arkkitehtuuri”). Mitä se arkkitehtuuri sitten on?

Rakennusopin professori Erkki Helamaa antoi 
 aikanaan yhden vastauksen. Kertoessaan työskentelystään ark-
kitehti Yrjö Lindegrenin toimistossa hän mainitsi Lindegrenin 
käsityksen aiheesta: Arkkitehtuuri on sitä että laitetaan asiat 
järjestykseen ja lisätään pierun verran lyriikkaa.

En tiedä onko määritelmä aito, mutta se jäi mieleen. 
Yrjö Lindegren syntyi Tampereella vuonna 1900 ja kirjoitti 

ylioppilaaksi Tampereen lyseossa, kuten myös Juha Leiviskä 
neljännesvuosisata myöhemmin.

Lindegren oli pari vuotta Alvar Aaltoa nuorempi. Vahvat 
persoonallisuudet tulivat toimeen keskinäisen kunnioituksen 
ja tasaveroisuuden hengessä. ”Lindegren oli tapaamistani 
 ihmisistä ainoa, joka Aallolle uskalsi sanoa päin naamaa, mitä 
asiasta ajatteli ja uskalsi sanoa, että pidä suusi kiinni”, profes-
sori Erkki Koiso-Kanttila muisteli Asko Salokorven haastattelu-
teoksessa Arkkitehdiksi sodan varjossa.

Lindegren kuoli 52-vuotiaana 69 vuotta sitten.
Nykyarkkitehtuurimme ihmeisiin on kai luettava Yrjön ylös-

nousemus. Todisteena tästä ihmeestä on, että Yrjön suunnit-
telemat rakennukset ovat saaneet peräti kahdesti Arkkitehtuu-
rin Finlandia -palkinnon. Palkinto perustettiin vuonna 2011.

Yrjön vauhdissa eivät muut nykyarkkitehtimme ole pysy-
neet. JKMM on lukuisilla ehdokkuuksillaan osoittanut erin-
omaista kuntoa ja taitoa, mutta se kirkkain mitali heiltä puut-
tuu; vakuuttava pistejohto lohduttanee jonkin verran. Saa 
nähdä, mitä Yrjö tekee jatkossa. Riittääkö vauhti vielä yhteen 
voittoon?

AJAUDUIN yllä kuvattuihin absurdeihin ajatuksiin spontaanin 
keskustelun seurauksena. Puhuimme arkkitehtuurin Finlandia-
palkinnon nykyisestä suunnasta. Ihmettelin, miksi uudisraken-
nukset ja korjausrakennuskohteet laitetaan ehdokkaiksi samal-
le listalle. Eihän korjausta ja uudisrakennusta voi mielekkäästi 
vertailla keskenään.

Etkö arvosta korjausrakentamista, minulta kysyttiin. Siitä ei 
lainkaan ole kysymys. Korjausrakentaminen, uudisrakennukset, 

virkamiestyö, kaupunkisuunnittelu ja tutkimus ovat kaikki 
 arvokasta työtä ja vaikuttavat arkkitehtuurin edistymiseen. Kor-
jattu vanha talo vain on eri asia kuin uudisrakennus. Esittäessäni  
tämän yksinkertaisen erottelun en siis lausu arvoarvostelmaa 
vaan tosiseikan. Tämä ero pitäisi ottaa huomioon.

Luullakseni ”sekalistan” taustalla vaikuttaa humaani ajatus 
kaiken arkkitehdintyön arvokkuudesta ja siten tasaveroisuu-
desta. Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoa ei kuitenkaan ole 
luotu arkkitehtien väliseksi työn arvostusmittariksi. Palkinto 
on keino tavoittaa valtamediat ja sitä kautta suuri yleisö. Näin 
voidaan lisätä luovan arkkitehtuurin ymmärrystä kulttuuris-
samme.

Kun utelin muutamalta ammattijournalistilta vaikutelmia 
nyky-Finlandiasta, käsitykseni tilanteen sekavuudesta sai tukea. 
Palkinnon sanoma nykyarkkitehtuurista on hämärtynyt. Pitäi-
sikö korjausrakentamisella olla jokin oma palkintonsa?

Kirjallisuuden Finlandian palkintoehdokkaina oli alun perin 
proosaa, esseitä, runoja ja kai muutakin tekstiä. Jossain 
 vaiheessa palkinto virtaviivaistettiin koskemaan vain uutta 
s uomalaista romaanitaidetta.

Ehdotan samansuuntaista korjausliikettä. Arkkitehtuurin 
Finlandia-palkintoehdokkaiksi valitaan vain uudisrakennuksia. 
Ja kolmen tai neljän vuoden välein olisi sitten vuorossa puhdas 
lista korjausrakentamisen kohteita.

Mediayhteiskunnassa viestin pitäisi pysyä kirkkaana. Uudis-
rakennukset kertovat suoraviivaisesti, mitä se arkkitehtuuri on 
tänään.

Arkkitehtuurin 
 Finlandia kaipaa 
korjausliikettä

KOLUMNI
JORMA MUKALA
arkkitehti SAFA

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi
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Helsingin Sanomat 10.3.
Paavo Lipponen: Elielinaukiolle ei mahdu minkäänlainen 
rakennus

Elielinaukiota koskevilla suunnitelmillaan Helsingin kau-
punki on valmistelemassa uskomatonta vahinkoa maa-
ilmankulttuuria ja pääkaupungin identiteettiä kohtaan 

(HS 8.3.). Sama meno etenee Eteläsataman alueella ja Urbaana-
hankkeessa. Ahneusvimma tuli näkyviin jo Garden-hankkeessa. 
Monin paikoin ylitiivis rakentaminen on tuottanut huonoa 
asumis ympäristöä.”

”Rautatieasema on maailman arkkitehtuurin merkittävimpiä 
monumentteja. Siitä uhkuu Suomen nousu kansakuntana, ja 
siinä  näkyy amerikkalaisen 1920- ja 1930-lukujen pilvenpiirtäjän 
ja art decon synty. Elielinaukion puoleisen fasadin ja Postitalon 
väliin ei sovi minkäänlainen rakennus. Koko aukiota varten tulisi  
järjestää ideakilpailu selkein ohjein, tavoitteena piazza, joka 
 yhdistää ydinkeskustan Töölönlahteen, Paavo Lipponen  kirjoittaa.”

PUHUTTUA

Päijät-Häme 16.3. 
Alvar Aalto -mitalin sai intialainen toimisto ja sen 
vetäjä, joka on palkittu Lahdessakin

Studio Mumbain työssä näkyvät monet Alvar Aallolle  
keskeiset arvot. Aallon ajattelussa muotoilu koskettaa 
kaikkia rakentamisen osa-alueita. Studio Mumbain 

suunnittelemilla rakennuksilla on erityisen vahva  yhteys nii-
den paikkaan ja maisemaan: toimisto ottaa kaikissa  suun-
nitelmissaan huomioon ympäristön maan tieteelliset, ilmas-
tolliset ja sosiaaliset erityispiirteet. Käsi työläisyys ja 
arkkitehtuuri kohtaavat jatkuvassa vuoro vaikutuksessa, tuo-
mariston puheenjohtaja Jan Utzon toteaa.”

”Bijoy Jain on palkittu aiemmin muun muassa Spirit of 
Wood -arkkitehtuuripalkinnolla Lahdessa 2012.”

Maaliskuussa keskusteltiin Elielinaukion    
tulevaisuudesta, julkaistiin Helsingin 
 kaupunkisuunnittelua kritisoiva Kenen 
kaupunki -pamflettijaStudioMubain 
Bijoy Jain sai Alvar Aalto-mitalin.

Helsingin Sanomat 18.3. 
Arkkitehdit lyttäävät tavan,  
jolla Helsinkiä nyt rakennetaan

Pamfletin keskeinen ajatus on, että korkea ja tiivis raken-
taminen sekä massiiviset hankkeet ovat uhka Helsingin 
arvokkaille erityispiirteille ja kulttuuriympäristöille. Uhan 

havainnollistamiseksi pamfletti esittelee yli kymmenen kiistan-
alaista hanketta Helsingissä, taustoittaa niitä ja tekee parannus-
ehdotuksia.”

”Tekijät kritisoivat Helsingin puistojen, virkistysalueiden, 
 katujen ja aukioiden muuttamista rakennusmaaksi. Helsingin 
arvokkuus ja vetovoima kiteytyvät juuri kulttuuriympäristöihin 
ja virkistysalueisiin, pamfletin tekijät sanovat. Kirja vaalii ajatusta  
yhteisestä kaupungista, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa 
tärkeimmällä sijalla olisivat yleinen viihtyvyys, ympäristö terveys, 
vähäpäästöisyys, ilmastokestävyys ja kulttuuri ympäristön vaa-
liminen”, Noona Bäckgren kirjoittaa.

Helsingin Sanomat 12.3. 
Poliitikot pitävät Elielinaukion suunnitelmia 
mielenkiintoisina, mutta arkkitehdit parjaavat: 

”Mietin, olenko avannut Aku Ankan”

HS:n haastattelemat arkkitehtuurin ja sen historian 
asiantuntijat antavat tiukkaa kritiikkiä Helsingin ydin-
keskustan tiivistämissuunnitelmille. Poliitikot puo-

lestaan pitävät suunnitelmia mielenkiintoisina mutta 
 korostavat, että jatkosuunnitelmissa pitää kuunnella 
kaupunki laisten näkemyksiä.”

”Kuvat osoittavat sen, mitä havainnekuvillamme halu-
simme näyttää: 40 000 neliötä on todella paljon. Mielen-
kiintoista on, että Asema-aukio on jätetty rakentamatta, 
Mona Schalin sanoo.”

”Kulttuuriympäristön näkökulmasta ratkaisun tulee olla 
tilaa luova, ei tilaa vievä. Eliel Saarisen päätöihin kuuluva 
rautatieasema on rakennus, jota ympäröivät aktiiviset Saa-
risen luomat tilat. Rautatieasema on ympäristöään mata-
lampi mutta silti monumentaalinen rakennus. Monumen-
taalisuus syntyy rakennuksen suhteesta ympäröivään tilaan, 
Mikko Lindqvist sanoo.”

”

”

”

”

”
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Arkkitehtiuutistenvuoden1961numerossa13–14
 kritisoitiin aikeita purkaa Kämpin hotelli. 

K
uusikymmentä vuotta sitten Arkkitehtiuutisissa julkais-
tiin osa Otto-Iivari Meurmanin Arkkitehtiliiton 
neuvottelu päivien puheenvuorosta, jossa hän puhui 

kaupunkikuvasta ja sen kunnioittamisesta.
Meurmanin mukaan päätös huonekorkeuksien alentami-

sesta saattaisi johtaa siihen, että vanhoja rakennuksia purettai-
siin ja korvattaisiin uusilla, jossa on enemmän kerroksia.

”Esimerkiksi Kämpin tapauksessa on todettu, että sinne voi-
taisiin rakentaa kahdeksankerroksinen talo”, Meurman esitti. 

”Tämä vanha rakennus ollaan valmiit uhraamaan sen takia, että 
saataisiin enemmän tuloja, parempi korko rahoille, siis pelkäs-
tään rahanhimosta.”

Meurmanin mukaan vanhojen rakennusten korvaaminen 
uusilla useampikerroksisilla kasvattaisi liikenteen määrää ja 
 pysäköintipaikkojen tarvetta alueella. Se johtaisi Meurmanin 
mukaan kustannuksiin, jotka ovat paljon suurempia kuin voitto , 
joka saavutettaisiin tonttien tehokkaammalla käytöllä.  Lisäksi 
kaupunkikuva kärsisi.

”Jos tahdomme säilyttää kaupungeissamme keskustan riittä-
vän väljänä ja vanhat yhtenäiset kaupunkikuvat, niin ensimmäi-
nen ehto olisi käsitykseni mukaan se, että kaupunkien vastaavat 
rakennusjärjestykset ja asemakaavamääräykset uusittaisiin ja 
painettaisiin taas alas kohtuulliselle tasolle, jottei tällainen tontti-
keinottelu enää olisi mahdollista”, Meurman totesi.

Meurman vetosi arkkitehteihin, jotka käsittävät minkä hai-
tan tiivistäminen tuo mukanaan:

”Meidän ei pitäisi antautua piirtämään uusia taloja paikkoi-
hin, jotka ovat kaupungin olemukselle aivan karakteristisia ja 
luonteenomaisia.”

Puheenvuorossaan Meurman korosti kulttuuriperinnön säi-
lyttämisen tärkeyttä ja toivoi, että arkkitehdit esittäisivät yhtei-
sen vastalauseen Kämpin purkamiselle.

 ”Meidän on vaalittava niitä erikoispiirteisiä rakennuksia, 
jotka  karakteristisesti myötävaikuttavat kaupungin olemuk-
seen”, Meurman totesi. ”Mittakaavaharmonia täytyy säilyttää, 
jotta arvokas kaupunkikuva voisi ylimalkaan syntyä.”

”Jos itse annamme arkkitehtityölle arvoa, täytyy meidän kai 
myös kunnioittaa sitä, mitä aikaisemmin on tehty”, Meurman 
totesi puheenvuoronsa päätteeksi. 

VUOSIEN TAKAA

Alkuperäinen Theodor Höijerin suunnittelema ja vuonna 
1886 valmistunut Kämp-hotelli purettiin 1960-luvulla, kun 

kiinteistön omistanut Kansallis-Osake-Pankki päätti 
rakentaa tilalle kahdeksankerroksisen konttorirakennuksen. 

Purkaminen aiheutti ennennäkemättömän kohun, minkä 
seurauksena KOP rekonstruoi vanhan hotellin Esplanadin 

puoleisen julkisivun osaksi uutta rakennusta. Kuvassa 
hotelli Kämp 40-luvun alussa. 

Arvo rakennuksen purkaminen 
 kuohuttaa
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KUOLLEET

Elegantti koulu-
rakennusten 
 suunnittelija
 
LeenaYli-Lonttinen(1948–2020)

L
eena Yli-Lonttinen pääsi ylioppilaaksi 1968 Kajaanin 
tyttö lyseosta. Arkkitehdiksi hän valmistui 1978 Teknilli-
sessä korkeakoulussa.

Yli-Lonttinen kiinnostui koulurakennusten suunnittelusta 
jo opiskeluaikana. Hän osallistui lukuisten koulurakennusten 
suunnitteluun arkkitehti Aarno Savelan johtamissa projekteissa 
Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:ssa, jossa hän työskenteli vuosina 
1973–1979.

Vuonna 1983 Yli-Lonttinen perusti Arkkitehtitoimisto Leena 
Yli-Lonttinen Ky:n. Se suunnitteli päiväkoteja, peruskouluja, 
 ammattioppilaitoksia sekä korkeakoulu- ja yliopistorakennuk-
sia niin uudisrakennus- kuin peruskorjaushankkeissa. Toimeksi-
antoihin kuului myös vaativia restaurointikohteita.

Yli-Lonttinen osallistui useisiin arkkitehtikilpailuihin yhdessä  
Raimo Teränteen kanssa. Ensimmäisiä palkintoja he saivat toi-
mistoineen vuonna 1999 Aurinkolahden peruskoulun avoimessa  
suunnittelukilpailussa ja vuonna 2001 Helsingin yliopiston Eläin-
lääke- ja elintarviketieteiden talon kutsukilpailussa.

Leena osallistui laajasti eri organisaatioiden konsertti-, 
ooppera - ja arkkitehtuurimatkoille. Myös kuvataide oli lähellä 
hänen sydäntään. Vuonna 2015 hän sai inspiraation arkkitehti-
piirustuksista ja runoista. Tällä riemukkaalla luomiskaudella 
Leena maalasi viivaan perustuvia teoksia, jotka olivat esillä Tila- 
galleriassa vuonna 2016.

Leenan olemus oli aina elegantti ja tyylikäs. Hän suosi suo-
malaista designia sekä pukeutumisessaan että sisustaessaan 
kaunista kotiaan. Hän oli iloinen, lämmin ja vieraanvarainen ja 
järjesti ihania juhlia laajalle ystäväpiirilleen.

Barbro Holmberg
Kirjoittaja on  

Leena  Yli-Lonttisen 
ystävä ja kollega.

Kuvia  kadonneesta 
 Helsingistä 
 
SimoRista(1933–2021)

Arkkitehtivalokuvaajana tunnettu Simo Rista tallensi Helsingin 
kaupunkikuvaa 1970–1980-luvuilla yhdessä vaimonsa Eeva 
 Ristan (s. 1947) kanssa. Simo ja Eeva Ristan valokuvia on koottu 
avoimeen verkkoarkistoon Stadin taivaan alla.
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Simo Rista porttikäytävässä  
Kulmakadulla vuonna 1983.

Kaksi vanhusta kävelemässä 1960–1970-lukujen vaihteessa 
Pohjoisranta 18:n edustalta Katajanokan suuntaan.



Remake
Reshape
Restore
Reinvent
Reconsider
Repurpose 
Repair
Re

OSTA SEM INA AR I L I PPUS I  NY T
SAFA . F I/ARKK ITEHT IPA IVAT2021

ETÄNÄ 7.5 .2 021 ALVAR A AL LO N STU D I O LTA

K E YN OTE  A L I SO N BRO O KS & BDR BU R E AU

I LTAO H J E L M A M AKSUTO N SAFAN JÄ SE N I L L E

Y H T E I S T YÖ S S Ä

Arkkitehtiuutiset VASEN kokosivu 195 x 245mm 230221.indd   1 24/03/2021   10.38



K I L PA I LU T

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

31.8.2020 –  2.12.2020  Sara Hildénin taidemuseo

Kutsukilpailut

11.11.2020 – 26.2.2021 Vuosaaren Seniorikeskus
25.1.2021 – 31.3.2021 Lahden Aleksanterinkadun silta
1.4.2021 – 31.5.2021 Oulun Osuuspankin uudisrakennus 
6.5.2021 – 27.8.2021 Puukerrostalo Asuntomessuille Keravalle, ilmoittautumishakemukset 29.4.
5/2021 – 8/2021  Otaniemen Tietokorttelit, hankintailmoitus kevään aikana

Muut

3.11.2020 – 19.3.2021 Verkkosaaren vähähiilinen viherkortteli, tontinluovutuskilpailu

safa.fi/kilpailut

http://safa.fi/kilpailut
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KILPAILUT Voittanut ehdotus “Metsä puilta”

”Kaarna” (yllä) sai kunniamaininnan kaupunki-
kuvallisesti eheästä ja elegantista ratkaisusta. 
Tekijät Schauman Arkkitehdit ja Schauman & 
Nordgren Architects ja Sitowise Oy.
 

"Metsä puilta" (vas.). Palkintolautakunnan mukaan 
monimuotoinen  parvekevyöhyke tuo rakennuksiin 
kaivattua  kolmiulotteisuutta ja 
pienimittakaavaisia yksityiskohtia.
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Uraauurtava kilpailu 
täydennysrakentamisesta
Helsingin Karviaistien vuokratalojen korjauksesta ja korottamisesta 
 järjestetyn kilpailun on voittanut Arkkitehtuuri- ja  muotoilutoimisto  
 Talli  yhdessä Arkki tehtitoimisto A-konsulttien kanssa. Materiaalina  
piti käyttää puuta ja ehdotusten tuli olla sovellettavissa muihin  
vastaaviin hankkeisiin.

A
rkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehti-
toimisto A-konsultit ovat voittaneet kilpailun Helsingin 
Malmilla sijaitsevan Karviaistien vuokrakerrostalojen 

korjauksesta ja korottamisesta ehdotuksellaan “Metsä puilta”.
Helsingin kaupungin asuntotuotanto järjesti kutsukilpailun, 

jonka tehtävänä oli suunnitella kahden kerroksen korotus ja julki-
sivujen kuoriva saneeraus Karviaistie 12 -tontin kaikkiin kahdek-
saan 1970-luvulla valmistuneeseen betonielementti rakennukseen.

Materiaalina piti käyttää pääasiassa puuta. Tarkoitus on,  että 
ratkaisut olisivat riittävän yleispäteviä, että niitä voi käyttää jat-
kossa myös muissa kohteissa.

”Olemme etsineet monistettavaa, kustannustehokasta ratkai-
sua täydennysrakentamiseen lähiöissä, jotka ovat valmistuneet 
aluerakentamiskaudella. Toivomme myös taloyhtiöiden harkit-
sevan tätä yhtenä vaihtoehtona”, sanoo rakennuttaja- arkkitehti 
Jorma Tissari Helsingin kaupungin kaupunki ympäristön asunto-
tuotannosta.

Harkittu kannanotto korjaus-
rakentamiseen
Kilpailun Safa-tuomarin Tuukka Vuoren mukaan Arkkitehtuuri- 
ja muotoilutoimisto Tallin ja Arkkitehtitoimisto A-konsultien 
voittajaehdotuksen niukka lähestymistapa osuu oikeaan ja huo-
mioi hyvin tavoitteet ja raamit. Vanhaa rakennusrunkoa on muo-
kattu maltillisesti ja hienovaraisesti.

Niukka linja jatkuu rakennusten sisällä. Ehdotus käytännös-
sä kopioi vanhoja kerroksia päällekkäin.

Vuoren mukaan ratkaisu on perusteltu.
“Näin vähennetään purkutöitä ja uuden talotekniikan reitit 

ovat selkeät. Lisäksi vanhat asuntotyypit ovat edelleen mitoi-
tukseltaan ja tiloiltaan erittäin toimivia.”

“Ensisilmäyksellä suorastaan varovainen ehdotus paljastui 
harkituksi kannanotoksi. Ehdotuksen voi hyvin nähdä mallina 
muille vastaaville hankkeille“, Vuori summaa syitä voittajan 
 valinnan takana.

“Rakennukset on korotettu ja korjattu säilyttävän korjaami-
sen periaatteita noudattaen”, kertoo Arkkitehtuuri- ja muotoilu-
toimisto Tallin toimistusjohtaja Minna Lukander voittaja-
ehdotuksen tekijätiimistä.

“Halusimme varjella 1970-luvun lähiökerrostalojen parhaita 
ominaisuuksia, kuten toimivia pohjaratkaisuja, tasavertaista 
asuntojakaumaa ja luontoyhteyttä, ja muuttaa rakenteita mah-
dollisimman säästeliäästi. Tavoittelimme ympäristötietoista, 
 hyvää arjen rakentamista.”

Tukimuodoista potkua kestävään 
 rakentamiseen
Puurakentamista painottava hanke sai tukea ympäristöminis-
teriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.

Kilpailuohjelmassa tähdennettiin, että ehdotusten on oltava 
kustannustehokkaita ja toteutettavissa ja että suunnittelussa 
on pienennettävä energiatehokkuutta riittävästi, jotta lisä-
rakentamiselle ja rakennuskustannuksille saadaan energia- 
avustusta.

Kestävän rakentamisen on oltava toteuttajalle houkuttele-
vaa, kilpailumateriaaleissa korostettiin.

Pipsa Penttinen

Katso tarkat tekijätiedot ja tutustu arvostelupöytäkirjaan 
Safan verkkosivuilla osoitteessa safa.fi/kilpailut

” Vanhaa rakennusrunkoa 
on muokattu maltillisesti  ja 
hienovaraisesti.
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Eliel Saarisen 
 suunnittelema  
kaupungintalo 
 halutaan muuttaa 
museoksi
 
Joukko kuntalaisia ja arkkitehteja on vedonnut  
Joensuun kaupungin hallitukseen päätöksen    
pyörtämiseksi.  Vetoomusten mukaan tila on 
 suunniteltu kaupungin  taloksi eikä sovellu 
 museoksi.

J
oensuun kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2020 siirtää 
kaupungin virastot Eliel Saarisen suunnittelemasta kau-
pungintalosta torin etelälaitaa rajaavaan Carelicum-

kortteliin yksityisomisteiseen toimistorakennukseen. Päätök-
sen mukaan vapautuviin tiloihin siirretään maakuntamuseo. 

Kaupungin keskushallinto on toiminut kaupungintalossa 
sen valmistumisesta vuonna 1914 lähtien. Valtuuston päätök-
set ovat herättäneet runsaasti kritiikkiä, ja niitä pidetään huo-
nosti valmisteltuina ja hätiköiden tehtyinä.

Asiasta on tehty kaksi merkittävää kannanottoa. Kymmenen 
arkkitehdin vetoomuksessa ”Kaupunginhallinnon tilat säilytet-
tävä kaupungintalolla” korostetaan hallintotilojen symboli arvoa 
rakennuksen vaikuttavimpana kayttötarkoituksena. Lisäksi 
 todetaan, että museon sijoittaminen tiloihin on äärimmäisen 
haasteellista ja että sillä vaarannetaan arvorakennuksen arvot. 
Kattavassa  korjaustyössä vuonna 1998 palautettiin onnistu-
neesti rakennuksen omaleimaisuus alkuperäistä arkkitehtuuria 
kunnioittavasti. 

Kaupunginhallitukselle on jätetty aiheesta myös seitsemän  
kuntalaisen allekirjoittama kuntalaisaloite. Siinä esitetään ”kau-
pungintalon säilyttämistä edelleen nykyisessä sille kuuluvan 
 arvon mukaisessa, valtakunnallista arvostusta nauttivassa käyttö-
tarkoituksessa kunnallishallinnon tärkeimpänä symbolina sekä 
kunnallisen demokratian linnakkeena Joensuun kaupungissa”.

Aloitteessa viitataan kaupungintalon historiaan muistutta-
malla, millainen merkitys talolle on haluttu antaa jo suunnitte-
lusta alkaen. Silloinen runsaan viiden tuhannen asukkaan kau-
punki halusi kaupungintalolleen parhaan mahdollisen 
toteutuksen arkkitehtikilpailun kautta. Arkkitehdiksi valikoitui 
Eliel Saarinen, ja näin syntyi yksi suomalaisen arkkitehtuurin 

suurista luomuksista, ”minkä käyttöarvon  nimenomaan kau-
pungintalona 77 000 asukkaan kaupungin toivoisi edelleen 
ymmärtävän”, aloitteessa todetaan.

Lisäksi aloitteessa toivotaan, että kaupunki laatisi tulevista 
tilatarpeistaan uuden, kokonaisvaltaisen suunnitelman, “jossa 
nykyisen kaupungintalon käyttötarkoituksen säilyttäminen voi-
taisiin ottaa huomioon entistä paremmin”.

Tämän hetken tuntemuksista antaa kuvan tuntemattoman 
kaupunkilaisen  lähettämä, sanomalehti Karjalaisessa julkaistu 
tekstiviesti: ”Ihan on tuntunut koko Joensuun kaupungin alas-
ajolta idea kaupungintalon ‘museoinnista’”.

Osmo Karttunen
arkkitehti SAFA, Joensuu

Mauno Tuomisto
arkkitehti SAFA, Joensuu
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Joensuun kaupungintalon hallinnon aula.

Eliel Saarisen suunnittelema Joensuun 
kaupungintalo valmistui vuonna 1914.
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rkkitehtipäivät 2021 -seminaarissa 7.5. tartutaan ajan-
kohtaisiin kestävän kehityksen, korjaamisen, kierto-
talouden ja ilmastonmuutoksen teemoihin. Seminaarin 

juontaa toimittaja, tietokirjailija Pasi Toiviainen.
Yhteistyössä Eko-Safan ja Rakennusperintö-Safan kanssa 

toteutettu seminaari striimataan Alvar Aallon studiolta Tiilimä-
estä. Etätapahtumaan voi osallistua paikasta riippumatta.

Ulkomaalaisvieraana kuullaan Alison Brooksia, joka on ai-
noana voittanut Iso-Britannian kolme arvostetuinta arkkiteh-
tuuripalkintoa: Stephen Lawrence -palkinnon, Manser-mitalin 
ja Stirling-palkinnon. Toimiston hankkeisiin kuuluvat muun mu-
assa vuoden 2017 Mies van der Rohe -palkintofinalisti Ely Court.

Muina kansainvälisinä vieraina esiintyvät torinolaisen BRD 
Bureau -toimiston Alberto Bottero ja Simona Della Rocca. BDR 
Bureau palkittiin vuonna 2019 Fermin alakoulun peruskorjauk-
sesta parhaana entisöinti- ja uusiokäyttöprojektina.

Päivän aikana kuullaan myös kansanedustaja Jenni Pitkon, 
meteorologi, tietokirjailija Kerttu Kotakorven ja arkkitehti-
opiskelijoiden perustaman You Tell Me -kollektiivin ajatuksia 
ilmastonmuutoksen edellyttämästä ajattelutavan muutoksesta . 
Korjausrakentamisen ja kiertotalouden dosentti Satu Huuhka 
avaa esityksessään korjaamisen ja rakennusosien uudelleen-
käytön ympäristövaikutuksia.

Maksuttomassa ja kaikille avoimessa iltajuhlassa jaetaan 
Nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinto, Otto Iivari Meurman - 

palkinto ja SAFA-palkinto sekä nähdään Ilja Lehtisen ja Mikko 
H. Haapojan äänitaidetta ja runoutta yhdistävä esitys.

Lisätietoa: safa.fi/arkkitehtipaivat2021

A
rkkitehtilehden numerossa 2/2021 julkaistiin Roy Mänt-
tärin ja Aino Niskasen mielipidekirjoitus Niittykummun 
paloasemasta. Kirjoituksessa kuvataan ansiokkaasti 

Erkki Kairamon suunnitteleman, vuonna 1991 valmistuneen 
paloaseman historiaa ja lähtökohtia.

Kirjoituksessa mainitaan, että Niittykummun paloasema on 
saanut kansainvälistäkin huomiota ja on arkkitehtonisesti mer-
kittävä kohde. Rakennus on myös asemakaavassa suojeltu 
kulttuuri historiallisesti arvokkaana ja kaupunkikuvan kannalta 
tärkeänä rakennuksena.

Kirjoituksen alkuasetelma on kuitenkin virheellinen, sillä 
Espoon kaupungin aikeena ei suinkaan ole purkaa Niitty-
kummun paloasemaa. Kirjoituksessa kerrotaan, että tieto 
 purkamisesta olisi saatu ilmaisjakelulehden pikku-uutisesta, 
 joka on alun perin ollut valitettava uutisankka.

Niittykummun paloaseman käyttö alkuperäisessä tarkoi-
tuksessaan päättyy Matinkylän paloaseman valmistumisen 
myötä.

Kaupunki on saanut yksityisiltä toimijoilta monipuolisia 
 kyselyitä mahdollisuudesta hyödyntää paloaseman tiloja eri-
laisiin liiketoiminnan tarkoituksiin. Kaupunki järjestänee raken-
nuksen jatkokäytöstä normaalikäytännön mukaisen hakume-
nettelyn, jonka lopputulos ratkaisee tilojen tulevaisuuden 
käyttötarkoituksen.

Maija Lehtinen
toimitusjohtaja

Tilapalvelut-liikelaitos
Espoon kaupunki

Palkittu arkkitehti Alison Brooks  
esiintyy Arkkitehtipäivillä 7.5.

Niittykummun paloasema  
ei ole purku-uhan alla

Arkkitehtipäivillä puhutaan  
kestävästä  kehityksestä

http://safa.fi/arkkitehtipaivat2021
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Liity mukaan  
Jäsenhakuun

S
afalaiset kollegasi löydät jatkossa sähköisestä jäsen-
luettelosta, Jäsenhausta, liity sinäkin mukaan! Kampanja-
aikana 31.5. mennessä Jäsenhakuun liittyneiden kesken 

arvotaan palkintoja.
Kirjautuminen ja tietojen päivitys vie vain pari minuuttia. 

Muista ruksata myös kohta ”olen liittynyt jäsenhakuun ja 
 osallistun arvontaan”.

Miksi liittyisin Jäsenhakuun?
•  Safalaiset kollegani löytävät yhteystietoni kätevästi  Safan 

verkkosivuilta, kun olen antanut luvan tietojeni 
julkaisuun.

•  Varmistan samalla, että tietoni ovat rekisterissä ajan 
tasalla, jotta saan liiton julkaisut, jäsentiedotteet ja muun 
jäsenpostituksen aina oikeaan osoitteeseen.

•  Samalla kirjautumisella voin halutessani liittyä myös 
Arkkitehtihakuun, josta tilaajat, työnantajat ja muut 
asiantuntijaa hakevat löytävät tietoni.

Jäsenhaku on avoin vain Safan jäsenille, ja sen käyttö edellyttää 
kirjautumista. Palvelu korvaa entisen Vuosikirjan jäsenluettelon.

Arkkitehtihaku on kaikille avoin hakupalvelu, jonka kautta 
vaikkapa tilaaja tai työnantaja voi hakea safalaista arkkitehtia – 
esimerkiksi pientalohankkeeseen tai rakennushistoriallisen sel-
vityksen tekijäksi. Molemmat hakupalvelut julkaistaan safa.fi - 
 sivustolla myöhemmin tänä vuonna.

Pääset kirjautumaan jäsenhakuun Safan verkkosivun  oikean 
yläkulman linkistä “Päivitä yhteystiedot”. Voit samalla liittyä 
Arkki tehtihakuun.

Tarkemmat ohjeet sivulla safa.fi/kirjautuminen. 

Oletko ehdolla   
kuntavaaleissa2021?

J
ulkaisemme safalaisista kuntavaaliehdokkaista maksut-
toman mainoksen Safan verkkosivuilla ja somekanavissa.

Lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen anni.varis @ safa.fi 
17.5. mennessä, heti ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen: 
paino kuntoinen henkilökuva itsestäsi (300 dpi, mieluiten vaaka-
kuva), nimi, puolue, vaalipiiri, vaalinumero, vaaliteema (max. 100 
merkkiä) sekä lyhyt kuvaus itsestäsi (max 150 merkkiä).

Muistilista yhdyskunta-
suunnittelun  karikoihin 
 
SAFAn yhdyskuntasuunnittelun toimikunta on 
kartoittanut yhdyskuntasuunnittelun haasteita  ja 
ratkaisuja niihin. 

S
afan yhdyskuntasuunnittelun toimikunta ryhtyi viime 
vuonna kartoittamaan yhdyskuntasuunnittelun keskei-
siä haasteita ja ratkaisuja niihin. Työn tavoitteena oli 

 kehittää arkkitehtien työtä tukeva ratkaisuvalikoima eri 
 tilanteisiin.

Pääteemoiksi nousivat työn, asumisen ja liikkumisen muu-
tokset, uuden rakentamisen sijoittuminen, korjaus rakentaminen 
ja purkaminen, ilmastonmuutos ja vastuullisuus sekä markkina-
lähtöisyys kaupungissa.

Pian selvisi, että teemat ovat läpileikkaavia suhteessa toisiinsa . 
Syntyi matriisi, jossa kuvataan yhdyskuntasuunnittelijan usein 
kohtaamia tilanteita ja keinoja niissä selviämiseen.

Kustakin pääteemasta on johdettu alateemoja sekä ratkai-
suja haasteisiin. Ratkaisuja jäsennetään myös arkkitehdin eri 
roolien kautta – tilaaja, suunnittelija, päättäjä ja opettaja – jotta 
voidaan hahmottaa arkkitehdin vaikuttamismahdollisuuksia 
kussakin tilanteessa.

Kestävän suunnittelun asiantuntemusta tullaan yhä enem-
män edellyttämään yhteiskunnan eri sektoreilla. Monimutkais-
tuvissa suunnittelutehtävissä arkkitehdeille ollaan sälyttämässä 
entistä enemmän vastuuta. Toisaalta on merkkejä siitä, että ark-
kitehtien asiantuntijaroolia kyseenalaistetaan ja vaikutusvaltaa 
haluttaisiin joillakin sektoreilla vähentää.

Matriisi toimii muistilistana kaikille arkkitehdeille ja muille 
yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisille. Toivomme, että se 
 herättää ammattikunnassamme keskustelua, uusia avauksia ja 
uusia ratkaisuja.

Matriisi löytyy verkosta osoitteesta safa.fi etusivulta sekä 
Koulutus&Ura -osiosta.

Yhdyskuntasuunnitteluntoimikunta2020
Annukka Lindroos (puheenjohtaja), Olli Hakanen, Markku Kaila, 
Jenni Lautso, Charlotte Nyholm, Kari Raimoranta, Kirsti Reska-
lenko, Mervi Tammi, Ilkka Törmä, Anselmi Moisander (opiskelija-
edustaja), Linda Wiksten (esittelijä / sihteeri)

JÄSENILLE
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Hyödynnä  
maksutonta lakimiestä

S
afa on Akateemiset yrittäjät AKY:n jäsen. Kaikki Safan 
ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenet saavat AKY:n 
kautta  VirtuaaliLakimies-palvelun ilmaiseksi käyttöönsä.

VirtuaaliLakimies on lakipalveluyritys Fondian juristien laa-
tima sähköinen lakitietopankki, joka tarjoaa juridista perustie-
toa päivittäisen liiketoiminnan hoitamisen tueksi.

Palvelu sisältää yli 1700 suomen- ja englanninkielistä yrittä-
jille tärkeitä juridisia kysymyksiä käsittelevää artikkelia, yli 150 
asiakirjamallia ohjeineen sekä tarkistuslistoja. Palvelu myös 
 ehdottaa lisätietoja kaipaaville hyödyllisiä linkkejä lakeihin ja 
muihin tietolähteisiin.

AKY:n jäsenet saavat jäsenetuna maksuttoman pääsyn 
Virtuaali Lakimies -palveluun, jonka normaalihinta on 240 € vuo-
dessa. Maksuttoman palvelun käyttöönottoon tarvittavan koo-
din saat SAFAn verkkosivuilta sekä jäsensihteeriltä, p. 040 169 2208.

AKY on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö. Yhteistyön myötä  
jäsenliittojen yrittäjäjäsenet voivat hankkia itselleen Suomen 
Yrittäjien laajan palvelupaketin 95 eurolla / vuosi. Voit hankkia 
palvelupaketin suoraan Suomen Yrittäjien kotisivuita.

 

Varmista äänioikeutesi 
liittovaltuusto  vaalissa

M
arraskuussa valitaan jäsenet Safan liittovaltuustoon 
kaudelle 2022–2024.  Nyt on aika ryhtyä valmistele-
maan ehdokasasettelua ja vaaliteemoja. Ketkä 

 tahansa kuusi Safan varsinaista tai opiskelijajäsentä, joilla on 
oikeus osallistua vaaliin, voivat perustaa valitsijayhdistyksen ja 
asettaa ehdokaslistan.

Liiton jäsenellä on vaalissa äänioikeus, mikäli hänet on otettu  
jäseneksi tai opiskelijajäseneksi viimeistään hallituksen 
 kokouksessa 10.6.2021 eikä hän ole menettänyt jäsen oikeuksiaan 
sen jälkeen. Äänestämään päästäkseen pitää myös muistaa mak-
saa edellisen vuoden mahdolliset jäsenmaksurästit 31.5.2021 
mennessä.

Äänioikeutesi voit tarkistaa vaaliluettelosta, joka on nähtävillä  
liiton toimistossa ja verkkosivuilla jäsenkirjautumisen takana 15.–
22.6.2021. 

Vaaliopas 2021 lomakkeineen löytyy Safan verkkosivuilta   
www.safa.fi. Seuraa vaalitiedotusta au:ssa ja verkossa!

Lisätietoja Safan liittovaltuustovaalista: 
heini.korpelainen@safa.fi, puh. 040 187 6411.

Vähä-Kiljavalle  
viettämään kesää

S
afalainen, tule viettämään aurinkoinen kesäpäivä 
rannalla , hauska viikonloppu tai viikko vuokrattavissa 
mökeissä,  järjestä juhlat Kasinolla, osallistu jäsen-

tapahtumiin tai lähde metsään sienestämään ja lämmittele sen 
jälkeen saunassa jäsenvuorolla.

Vähä-Kiljava on kaikkien Safan jäsenten yhteinen kesän-
viettoalue Hyvinkäällä, kirkasvetisen Sääksjärven rannalla, 
 kauniin harjuluonnon keskellä.

Mökki Aallossa ja mökki Puutalossa on vielä vapaita viikkoja . 
Ne jaetaan hakujärjestyksessä.

Mökin lisäksi majoitusrakennuksen ja Kasinon huoneita voi 
vuokrata joko koko kaudeksi, viikonlopuksi tai viikoksi kesä-
kaudella 1.5.–30.9.2021. Huoneet varataan hakujärjestyksessä.

Vähä-Kiljavalle pääsee helposti bussilla Kampin terminaa-
lista, omalla autolla tai vaikka polkupyörällä. 

Lisätieto, kuvia, hinnat ja hakeminen Safan 
verkkosivuilla kohdassa vuokrattavat kiinteistöt 

sekä facebook.com/SAFAKiljava.

Tilavaraukset ja tiedustelut: Safan toimisto,  
Marja Mesilä, puh. 040 169 2208, safa@safa.fi

http://facebook.com/SAFAKiljava
http://www.tiliamppari.fi
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PALVELUHAKEMISTO

  

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!

AKUSTIIKKAPALVELUT

BUDJETTIHINNAT JA KUSTANNUSARVIOT

PYÖRILLE OMA SÄILYTYSTELINE

BETONITUOTTEET

ERIKOISLASI-IKKUNAT

KAKSIKERROKSISET PYÖRÄTELINEET

2,6m

#koskahelppous
FALCO kaksikerroksiset  
pyörä telineet on tarkoitettu  
aktiiviseen käyttöön.
Siksi ne ovat helppo käyttöisiä.

Myös 230V latauspistein.

kalusteet.elpac.fi 
010 219 0716  |  myynti@elpac.fi

ELPAC KALUSTEET

http://www.fmclaskentapalvelut.fi
http://www.klas1.fi 
https://ovella.fi/
http://www.akustiikkapalvelut.fi
http://www.hb-betoni.fi
https://kalusteet.elpac.fi/category/pyoratelineet/
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TERÄSPORTAAT JA LASIKAITEET

TYÖPAIKAT

Haemme tiimiimme arkkitehtia tai arkkitehtiylioppilasta historiallisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjaus-
tehtäviin. Työskentelemme Archicad-ohjelmalla. 
Hakemukset pyydetään lähettämään tuomo.repo@jrt-ark.com
Lisätietoja: Tuomo Repo, p. 040 5150 169 tai Timo Jeskanen, p. 040 5646 575

Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy 
Pursimiehenkatu 29-31 B 519, 00150 Helsinki
www.jrt-ark.com

Haemme tiimiimme arkkitehtia tai arkkitehtiylioppilasta historiallisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjaus-
tehtäviin. Työskentelemme Archicad-ohjelmalla. 
Hakemukset pyydetään lähettämään tuomo.repo@jrt-ark.com
Lisätietoja: Tuomo Repo, p. 040 5150 169 tai Timo Jeskanen, p. 040 5646 575

Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy 
Pursimiehenkatu 29-31 B 519, 00150 Helsinki
www.jrt-ark.com

Helsingin toimistomme hakee

PÄÄSUUNNITTELIJAA TAI 
KOKENUTTA PROJEKTIARKKITEHTIA

toimimaan projektin johdossa mm. asuin-
kerrostalokohteissa, sekä osallistumaan 
monipuolisten hankkeiden kehitystyöhön 
arkkitehtisuunnittelun kaikilla osa-alueilla.

Toivomme sinulta kokemusta asuntosuun-
nittelusta ja projektinjohdosta. Archicad 
osaaminen vaaditaan, Revitin ja Autocadin 
hallitseminen on eduksi.

Vuonna 2018 perustettu nelihenkinen 
toimistomme sijaitsee Köydenpunojan- 
kadulla Helsingissä. Meillä pääset osaksi 
loistavaa tiimiä.

Hakemus ja CV palkkatoiveineen 2.5.2021 
mennessä: rekry.helsinki@schaumanarch.fi

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Niko Mähönen +358 45 132 0751

www.schaumanarch.fi

Lisää avoimia 
työpaikkoja 

Safan verkkosivulla
www.safa.fi

http://www.grado.fi
http://jrt-ark.com
http://www.schaumanarch.fi
http://www.safa.fi
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TYÖPAIKAT

Haemme Helsinkiin, Kuopioon tai Turkuun

SAIRAALASUUNNITTELUUN 
ERIKOISTUNUTTA ARKKITEHTIA
sairaalasuunnitteluhankkeidemme pääsuunnittelijan ja 
vastaavan rakennussuunnittelijan tehtäviin. Kerro meille 
näytöistäsi ja me kerromme, miksi kannattaa liittyä 
mutkattomaan joukkoomme!

Lue lisää www.sweco.fi/ura ja 
hae paikkaa ma 3.5. mennessä.

AS LL TK 
HAKEE

PROJEKTIARKKITEHTIA!

Haemme projektiarkkitehtia 
Lappeenrannan Sammontalon 
koulukeskuksen suunnitteluun!

Archicad- tai Revit-osaaminen 
toivottavaa.

hakemukset + lisätiedot

mail@aslltk.com

@aslltk
www.aslltk.com

http://www.sweco.fi/ura
http://www.aslltk.com
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http://ww.operaria.fi/avoimet-tyopaikat
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TYÖPAIKAT

Tarjoamme kiinnostavia ja monipuolisia hankkeita 
keskeisesti sijaitsevissa kortteleissa. 

Työskentelemme Archicad-ympäristössä tietomallintaen.

Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit
 

Haetaan asuntokohteiden pääsuunnittelijoilta 
ja projektiarkkitehtejä!

Hakemukset work@cej.fi
Lisätietoja antaa Arndt Heinzmann / 041 548 1890

 

Haemme monialaiseen joukkoomme:

• kokenutta ja taitavaa projektiarkkitehtia vaativiin korjaus- 

ja uudisrakentamishankkeisiin

• 3d-mallinnus- ja visualisointitaitoista arkkitehtiopiskelijaa

 

Archicad-osaaminen on toivottavaa.

Lisätiedot ja hakemukset 29.4. mennessä:  work@futudesign.com

http://www.cej.fi/
http://futudesign.com
http://rakennustietomalli.fi
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auarkkitehtiuutiset 
9 numeroa vuodessa 

Vuodesta 1947 | ISSN 0044-8915

Aikakauslehtien liiton jäsen

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

Paino

Grano Oy

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: jasenasiat@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 4 / 2021

Ilmoitusvaraukset 26.4. 

Ilmoitusaineisto 3.5.

Ilmestyy 20.5.

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


Ecophon-tuoteuutuus

Ecophon Master™ -tuoteperheen tuotteet ovat 40 mm 
paksuja, mikä takaa erinomaisen äänenvaimennuksen 
ja puheen erotettavuuden. 

Tuoteperheen uusin tulokas on Ecophon Master™ Eg, 
jonka reunajärjestelmän mustat sisäosat luovat leijuvan 
vaikutelman tinkimättä kuitenkaan asennustarkkuudesta. 
Järjestelmään on saatavana täysin yhteensopivat 
valaisinratkaisut. 
 
Tutustu uutuukseemme ecophon.fi -sivulla.

Ecophon Master™  Eg
vaativiin olosuhteisiin

year.m
onth.M
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