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PÄÄKIRJOITUS

K
evät saapuu tuoden valoa ja lämpöä laantuvan koro
nan keskelle, mutta arkkitehtuurikilpailuihin kohdis
tuva keskustelu lainehtii edelleen eloisasti niin suuren 

yleisön, tiedotusvälineiden kuin jäsenkunnankin keskuudessa.
Pitäisikö Safan tarjota kilpailupalvelujaan kaikkiin hankkei

siin, joihin niitä pyydetään? Pystyykö Safa vaikuttamaan kilpailu
ohjelmiin? Millä perusteilla kilpailun järjestämisestä kannattaa 
kieltäytyä? Onko kieltäytymisestä hyötyä, vai onko kuitenkin 
parempi ryhtyä yhteistyöhön ja koettaa vaikuttaa käytettävissä 
olevilla keinoilla?

Jäsenkunnan mielipiteiden moninaisuus on keskustelun pit
kittyessä aiheuttanut marssiväsymystä, eikä liiton hallitus ole 
aina pystynyt välittämään päätöstensä perusteluja julkisuuteen 
asti.

Jotta päätöksille olisi vastaisuudessa tukevampi pohja, 
tekeillä on kilpailujen linjapaperi liiton sisäiseksi ohjenuoraksi. 
Linjapaperi toivottavasti selkeyttää kilpailutoiminnan tavoit
teita ja menetelmiä, ja muistuttaa, että päällimmäisin motiivi 

kilpailuille on parantaa rakennetun ympäristön laatua etsimällä 
suunnittelutehtäviin toisistaan poikkeavia ratkaisuja.

PARHAILLAAN tekeillä on myös  kilpailuprosessia avaava verkko
palvelu kilpailujen järjestäjille: miten kilpailuhanke saatetaan 
alulle, kuinka se etenee ja millaisia osapuolia hankkeessa voi olla. 
Eri kilpailutyypit kuvaillaan ja hinnoitellaan, jolloin kilpailun jär
jestämistä harkitsevan on helpompi ennakkoon punnita kilpai
lun järjestämisen hyötyjä ja kustannuksia.

Nämä hankkeet eivät ratkaise kaikkia eteen tulevia, kilpai
luihin liittyviä ongelmia, mutta varmasti osaltaan selventävät 
liiton linjaa ja odotuksia. Toiveena on, että kilpailutoiminta kas
vaisi ja laventuisi entistä moninaisempien hankkeiden työkaluksi.

Myös hyvin valmistellut sijoittajavetoiset hankkeet voivat 
hyödyntää kilpailuja uusien ratkaisujen etsimiseen, kunhan  
tavoitteet ja reunaehdot asetetaan siten, että ympäristön laa
tuun kiinnitetään riittävästi huomiota.

Paljon melua  kilpailuista

SEPPO K. NIIRANEN 

Arkkitehti SAFA

Safan hallituksen jäsen 
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” Päällimmäisin motiivi 
kilpailuille on parantaa 
rakennetun ympäristön 
laatua etsimällä 
suunnittelutehtäviin 
toisistaan poikkeavia 
ratkaisuja.



Yksiaineinen, massiivinen tiili tekee uutta tuloaan 
runkorakentamiseen. Ilmaeristeinen tai vaihto-
ehtoisesti vulkaanisella perliittirouheella täytetty 
Poroton-kennoharkko ovat ratkaisu niin pien-
talojen, asuinkerrostalojen kuin julkisten 
rakennusten kuten koulujen ja päiväkotien 
runkorakentamiseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteys office@wienerberger.fi 
ja kerromme lisää!
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Arjen arkkitehtuurista inspiroituneet 
Kristiina Kuusiluoma

10 Ajassa
10 Korjaamista, yhdys kuntasuunnittelua  

ja nuorta osaamista palkittiin
Päivi Virtanen 

12 Modernin arkkitehtuurin  Kankaanpää
Staffan Lodenius

13 Uusi näyttelytila Kuopioon
Tarja Nurmi

14 Arkkitehtien palkat nousivat
Anni Varis

16 Puukoulun purkamisesta  
syntyi  kiertotaloushanke
Silja Ylitalo

20 Lasikattojen murtaja
Susanna Karhapää

24 Puheenvuoro 
Oma koti, paras koti
Tapio Kaasalainen

26 Kirjat
26 Kultakauden rakentamista 1950-luvulla

Lauri Jääskeläinen
28 Ihannekaupunkia etsimässä

Tarja Nurmi

28 Ammatissa
Korjaamisen puolesta
Anni Varis

30 Vuosien takaa
Kiivasta keskustelua ympäristönsuojelusta
Anni Varis

33 Valmista tuli
Kovat pinnat, 
kaltevat lattiat
Anni Varis

34 Kuolleet
Kristian Gullichsen

38 Kilpailut
Kaksi erilaista 
koulusuunnittelu-
kilpailua
Pipsa Penttinen

42 Mark
Fantasioita lentämisestä
Pipsa Penttinen

44 Safa
Safa selvitti  
 pandemian vaikutusta  
arkkitehti opiskelijoihin
Aino Hautala

46 Mielipide

49 Jäsenille

Kansikuva Turun keskustassa sijaitseva yli 120vuotias  
Verdandin talo kunnostettiin ja palautettiin alkuperäiseen 
käyttöönsä asuinrakennukseksi. Korjaussuunnittelusta 
vastasi Schauman Arkkitehdit yhteistyössä Reunanenark 
Oy:n kanssa. Kuvaaja Wellu Hämäläinen.

Oikaisu Arkkitehtiuutisten numerossa 3/2021 oli väärä 
kuvaajatieto. Sivun 20 ylemmän kuvan on ottanut Martino 
de Rossi, ei Miia Perkkiö.

Yksiaineinen, massiivinen tiili tekee uutta tuloaan 
runkorakentamiseen. Ilmaeristeinen tai vaihto-
ehtoisesti vulkaanisella perliittirouheella täytetty 
Poroton-kennoharkko ovat ratkaisu niin pien-
talojen, asuinkerrostalojen kuin julkisten 
rakennusten kuten koulujen ja päiväkotien 
runkorakentamiseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteys office@wienerberger.fi 
ja kerromme lisää!
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” Fermin koulussa 
meitä kiehtoi ajatus 
tavallisesta arkipäivän 
arkkitehtuurista. 

Arkkitehtitoimisto BDR Bureau palkittiin 
Fermin koulun korjauksesta Italian 
arkkitehtiliiton palkinnolla.
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T
orinolaista BDR Bureau toimistoa luotsaavat nuoret ark
kitehdit Simona Della Rocca ja Alberto Bottero. Toimis
ton suunnittelema Fermikoulun korjaushanke Torinossa 

on niittänyt mainetta ympäri maailmaa, ja BRD Bureau sai 
 Italian arkkitehtilliton myöntämän palkinnon ”Young talent of 
Italian Architecture 2019”. BRD Bureaun ajatuksia kuultiin hil
jattain myös Arkkitehtipäivillä.

Torinon teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2011 tavannut 
pariskunta perusti pienen toimistonsa vuonna 2016. Neli
henkisen toimiston tekijöitä yhdistää samanlainen mutkaton 
tapa lähestyä elämää ja arkkitehtuuria.

Haastattelin pariskuntaa huhtikuisena iltapäivänä etä
yhteyden välityksellä.

Mikä on varhaisin, tiloihin liittyvä muistosi lapsuudesta?
Simona Della Rocca: Olen kotoisin Torinon lähiöstä ja ympäril
läni oli aivan tavallisia tiloja. Ensimmäinen tilallinen kokemuk
seni oli, kun kävelin päiväkotiin kapeaa, päällystämätöntä kujaa 
pitkin. Lukion taideopettajani oli arkkitehti, ja hän sai minut 
innostumaan arkkitehtuurista.

Italiassa on paljon arkkitehteja. Kaikille ei riitä suunnittelu
töitä, joten moni työskentelee opettajina lasten ja nuorten 
parissa.
Alberto Bottero: Olen kotoisin maaseudulta Piemonten  alueelta. 
Muistan talojen välisen avoimen sisäpihan. Se oli villi viheralue, 

jossa kasvoi suuria puita. Koko perhe, isovanhempia myöten, 
asui pihapiirissä. Piha kokosi perheen yhteen.

Mikä motivoi teitä työssänne?
SR: Olemme aina halunneet parantaa arkkitehtuurin avulla 
ihmisten arkielämää.
AB: Koimme tämän konkreettisesti ensimmäistä kertaa vuonna 
2013, kun suunnittelimme installaation Rooman MAXXI:een. 
Olimme yllättyneitä siitä, miten ihmiset päätyivät käyttämään 
tilaa.

Mikä on suunnittelufilosofianne?
SR: Olemme kiinnostuneita avoimesta, joustavasta arkkiteh
tuurista, joka vastaa arjen tarpeisiin. Pyrimme välttämään liial
lista suunnittelua. On hyvä jättää myös yleisempiä tiloja, joita 
ihmiset voivat vapaasti ottaa haltuunsa ja muovata tarpeisiinsa. 
Olemassa oleville tiloille on tärkeää pyrkiä löytämään uusia 
käyttötarkoituksia. 

Uudelleenkäyttö on kestävän kehityksen peruskäsite ja 
tärkeä osa suunnittelutyötänne. Mitä käytännön 
vinkkejä antaisitte muille arkkitehdeille, esimerkiksi 
joustavien tilojen suunnitteluun?
Emme usko valmiisiin malleihin, esimerkiksi mahdollisimman 
joustavan asunnon suunnittelussa, vaan pikemmin yleisen tilan 
käsitteeseen. On tutkittava tilaa ja sen ulottuvuuksia, mutta ei 
pidä suunnitella liikaa. Muuten siitä tulee jäykkä, eikä se jätä 
tilaa käyttäjän luovuudelle.

Minkälainen rooli arkkitehtuurikilpailuilla on työssänne?
Osallistumme kilpailuihin, koska haluamme päästä suunnitte
lemaan julkisia rakennuksia. Kilpailuissa voi myös vapaammin 
kokeilla ja tutkia uusia suuntia, sillä niissä ei ole suoria suhteita 
asiakkaisiin.

Kilpailut vievät kuitenkin paljon aikaa: jos alkuvaiheessa 
koemme, että idea ei synny luontevasti,  lopetamme sen  teke misen. 
Kilpailuvoitto on vasta prosessin alku, joka voi  päättyä hyvin tai 

Arjen arkkitehtuurista 
 inspiroituneet
Nelihenkinen torinolaistoimisto BDR Bureau pyrkii suunnittelutyössään 
 yhdistämään  kollektiivisen prosessin henkilökohtaiseen herkkyyteen. 
Tärkeintä on malttaa olla suunnittelematta liikaa.

Teksti KRISTIINA KUUSILUOMA

” Rakennuksen säilyttäminen 
oli kilpailuohjelmassa 
lähtökohtana, vaikka 
Italiassakin päädytään 
useammin purkamaan kuin 
korjaamaan. 
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huonosti. Häviön sattuessa yritämme turhautumisen sijaan 
ymmärtää, mikä meni pieleen ja mitä voisi tehdä toisin.

Kuvailkaa työprosessianne.
Yhteistä ideointia edeltää aina kunkin henkilökohtainen poh
dinta: teemme luonnoksia ja joskus myös fyysisiä malleja. Mie
timme, mihin kysymyksiin projektin on vastattava. Sen jälkeen 
kyseenalaistamme ajatuksemme ja yritämme kiteyttää koko 
hankkeen tärkeimmät osat ja aiheet. Se on eräänlainen ei 
lineaarinen tutkimusmatka. Pidämme tärkeänä intuitiota ja 
herkkyyttä, jotka ovat työmme perusta.

Suomalaisissa korjausta vaativissa koulurakennuksissa 
nähdään usein enemmän ongelmia kuin mahdollisuuksia. 
Onnistuitte Fermin kouluhankkeessa korjaamaan kevyellä 
otteella ja kuitenkin vastaamaan käyttäjien ja naapuruston  
muuttuneisiin tarpeisiin. Kertokaa hankkeesta.
Rakennuksen säilyttäminen oli kilpailuohjelmassa lähtökoh
tana, vaikka Italiassakin päädytään useammin purkamaan kuin 
korjaamaan.

Kyseessä oli tyypillinen 1960luvun koulurakennus. Fermin 
koulussa meitä kiehtoi nimenomaan ajatus tavallisesta arki
päivän arkkitehtuurista. 

Yritimme löytää tiloista säilyttämisen arvoisia ominaisuuksia  
ja vaalia rakennuksen ilmapiiriä. Vaatii aina aikaa, ennen kuin 
uusi rakennus tulee osaksi yhteisön muistia, kun taas vanha 
rakennus on jo osa yhteisöä. 

Meillä oli onni saada työskennellä pedagogin kanssa pro
jektin alusta lähtien. Sisätiloissa halusimme yksinkertaistaa 
kalustusta  ja vähentää värejä ilmapiirin rauhoittamiseksi. Valit
simme yksinkertaiset, kauniit, mutta kestävät huonekalut. 

Koulun käyttöönoton jälkeen tilaaja teetti kyselyn koulun opis
kelijoilla ja opettajilla. Yksi käyttäjien eniten arvostamista asioista 
oli juuri rauhallinen ilmapiiri, joka syntyi vaaleista, rauhallisista 
väreistä ja materiaaleista. Teimme paljon väritutkimusta jättääk
semme julkisivuun muiston vanhan julkisivun tiilen sävystä.

Miten arvioisitte arkkitehtien tilannetta tämän päivän 
Italiassa?
Sukupolvemme arkkitehdeilla on paljon yhteistä. Opiskelimme, 
valmistuimme ja aloitimme ammatin harjoittamisen vuonna 
2008 alkaneen talouskriisin aikoihin, ilmastokriisin yhä voimis
tuessa. 

Tämä tausta on muovannut meitä ja suunnitelufilosofiaamme . 
Kriisien aika on tuskin ohi. Varovaista ja hienovaraista 
lähestymis tapaa voidaan pitää yksinkertaisena, vaikka näin ei 
välttämättä ole.

Fermin koulun korjaushankkeessa BDR Bureaun arkkitehteja Simona della Roccaa ja Alberto Botteroa 
kiehtoi ajatus tavallisesta arkipäivän arkkitehtuurista. Kuvissa koulu ennen ja jälkeen remontin.
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Arkkitehtuurin juhlaa: 

15. KANSAINVÄLINEN ALVAR AALTO SYMPOSIUM  

— FUTURE OF INDUSTRY 

12.–13.8.2021 JYVÄSKYLÄSSÄ

TEOLLISUUSRAKENTAMISEN TULEVAISUUS 
JA YMPÄRISTÖN KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
SUUNNITTELU OVAT AJANKOHTAISIA 
PUHEENAIHEITA JYVÄSKYLÄSSÄ ELOKUUSSA 

15. juhlavuoden Alvar Aalto Symposiumissa 
nähdään arkkitehtuurin, taiteen ja teknologian 
kansainvälisiä huippuesiintyjiä:  
Xu Tiantian DnA_ Architects, Ute Schneider KCAP, 
Thomas Bonde-Hansen Gottlieb Paludan Architects, 
Tuomas Kivinen Virkkunen & Co, Ville Hietalahti 
Stora Enso, Sebastián Hernández Maetschl Stora 
Enso Wood Products, Charlotte Skene Catling Skene 
Catling de la Peña, Adam Lowe Factum Foundation,  
Antti Alanen KAVI, Beniamino de Liguori Carino 
Adriano Olivetti Foundation ja Pippo Ciorra MAXXI. 
 
Tervetuloa! Liput ovat nyt myynnissä.  
Kaksipäiväisen, englanninkielisen hybriditapahtuman 
Early bird -lippuja voi ostaa 30.6.2021 asti. 
Lipun hintaan sisältyy huippuesiintyjien lisäksi runsas 
oheisohjelma mm. opastettuja kierroksia Alvar Aallon 
kohteisiin sekä tehdasmiljöihin.  
 
Lisätietoja ohjelmasta ja osallistumisesta 
www.alvaraalto.fi/alvaraaltosymposium

http://www.alvaraalto.fi/alvaraaltosymposium
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A
rkkitehtipäivät 2021 järjestettiin toukokuun alussa etä
tapahtumana Alvar Aallon studiolta Helsingin Tiili mäestä.

Ilta  juhlassa jaettiin perinteiseen tapaan palkintoja. 
SAFApalkinnon sai korjaus rakennuttamisessa kunnostautunut 
Seinäjoen kaupunki, OttoIivari Meurmann palkinnon pokkasi 
pitkän yhdyskunta suunnitteluuran tehnyt Staffan Lodenius 
ja Wuorio palkinnon parhaasta diplomityöstä sai Matti Wäre.

”Korjaamisen teemavuonna Safa haluaa palkita Seinäjoen 
kaupungin, joka on johdonmukaisesti kehittänyt korjaus
rakennuttamisen käytäntöjä ja toteuttanut kaupungin omista
mien kohteiden korjauksia alkuperäistä arkkitehtuuria kunni
oittaen”, SAFApalkintolautakunnan perusteluissa todetaan.

Jussi Aittoniemi valittiin Seinäjoen kaupunginarkkitehdiksi 
ja toimitilattulosalueen johtoon Apilakirjaston rakennuttami
sen aikoihin. Tehtävänä oli viedä uudisrakennushanke päätök
seen ja korjata ainutlaatuisen Aaltokeskuksen kirjasto,  teatteri 
ja virastotalorakennukset.

”Seinäjoen Aaltokeskuksen korjaushanke on ollut kaikkiaan 
liki kymmenen vuoden ponnistus, joka käynnistyi Aallon kir
jaston muuttaessa Apilaan elokuussa 2012. Alvar Aallon – ja 
teatterin osalta postuumisti Elissa Aallon – johdolla toteutunut 
kokonaisuus oli rakennus ja taloteknisesti pääosin alkuperäis
ten ratkaisujen varassa, mikä merkitsi laajoja korjaustarpeita”, 
Aittoniemi kertoo.

Mittava ja rakennusperinnöltään merkittävä kokonaisuus 
edellytti myös poikkeukselliset korjaamismenetelmät. Aalto 
korjausten arkkitehtisuunnitteluun kilpailutettiin monivuotiset 
puitesopimukset.

”Toteutuksen suojelullisesti kriittisiä osaalueita siirrettiin pois 
kilpailutettavista urakoista, jolloin urakoita laskevan rakennus
yrityksen riskinhallinta oli selkeämpää”, Aittoniemi kertoo.

“Pinta ja puuosakorjaustöihin palkattiin kaupungille työ
suhteeseen konservaattorit. Toimintamalli mahdollisti myös 
hienovaraisempaa, restauroivaa otetta ja kohdekohtaista tes
tailua mallikorjauksin.”

Poikkeuksellinen korjaamisen malli oli Aittoniemen mukaan 
mahdollinen Seinäjoen vahvan oman rakennuttamisen perinteen 
ansiosta. Valittu työtapa yhdistettynä korjaustöitä ohjanneeseen 

”ei korjata ehjää” periaatteeseen on maaliviivan lähestyessä osoit
tautunut myös taloudellisesti järkeväksi: budjetti on saatu pysy
mään hyvinkin normaalin peruskorjaus kustannuksen tasolla.

Yhdyskuntasuunnittelun monitoimimies
Otto-Iivari Meurmanin mukaan nimetty vuotuinen palkinto 
myönnetään arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on mer
kittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön aikaansaamiseksi.

Tämänvuotisen palkinnon saanut arkkitehti, professori eme
ritus Staffan Lodenius on tehnyt ansiokkaan elämäntyön 
yhdys kunta ja kaupunkisuunnittelijana, alaa kehittäneenä tut
kijana sekä kansalaisjärjestöaktiivina.

”Staffan Lodenius on toiminut Akonsultit arkkitehti toimistossa 
yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitusalan vetäjänä ja vaativien 
kohteiden suunnittelijana yhtäjaksoisesti yli viisi kymmentä vuotta. 
Tehtävät ovat kattaneet yhdyskunta suunnittelun kaikki tasot. Vuo
sina 1999–2013 hän työskenteli myös Tampereen teknillisen yli
opiston yhdyskuntasuunnittelun professorina. Laaja luento ja 
julkaisutoiminta kertoo Lodeniuksen halusta vaikuttaa alan kehi
tykseen ja herättää keskustelua”, palkinto lautakunnan puheen
johtaja Anne Jarva perustelee valintaa.

Nuorta osaamista edustaa Wuoriopalkinto, joka myönne
tään vuosittain ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön teki
jälle. Palkinnon saaneen Matti Wäreen diplomityö on perus
teellinen suunnitelma sisällisotamuseon uudisrakennuksesta 
MänttäVilppulaan.

”Wäre keskittyy työssään siihen, miten sisällissodan kaltai
nen raskas aihe muotoutuu tilasarjaksi, jossa tilakokemus on 
holokaustimuseoiden tapaan museokokemuksen keskeinen 
elementti”, palkinnon saajan valinnut professori Kimmo Lyly-
kangas perustelee.

 Päivi Virtanen

Matti Wäre kertoo diplomityöstään tämän lehden  
Valmista tuli -palstalla sivulla 33.

Korjaamista, yhdys kuntasuunnittelua   
ja nuorta osaamista palkittiin
Arkkitehtipäivillä palkittiin korjausrakennuttamisen käytöntöjä kehittänyt 
Seinäjoen kaupunki, pitkän uran yhdyskuntasuunnittelussa tehnyt emeritus-
professori Staffan Lodenius sekä Matti Wäre ansiokkaasta diplomityöstä.

” Korjaustöitä ohjasi ”ei 
korjata ehjää” periaate.
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Seinäjoen Aalto-kirjaston lukusali palautettiin 
alkuperäiseen asuunsa. 

Aalto-keskuksen korjaustöihin palkattiin 
kaupungille konservaattori. Kuvassa Aalto-kirjasto.
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“Matala, tiivis ja tilallisesti vaihteleva asuinympäristö tuntuu nykyään 
edustavan mennyttä maailmaa siinä kuin esidigitaalinen piirtäminenkin”, 

Staffan Lodenius sanoo. Kuvassa Espoon Kauklahti, Bassenkylä 2007.
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V
iime vuonna avautunut Kankaanpään kaupungin
museon näyttely Viiva – suunniteltu, modernin arkkiteh-
tuurin Kankaanpää on saanut pandemian vuoksi  jatkoa 

huhtikuulle 2022 asti.
Näyttelyssä esitellään Kankaanpään modernia arkkitehtuu

ria, niin julkisia kuin yksityisrakennuksiakin, 1930luvulta nyky
päivään. Kankaanpään kaupunkikuvaan ovat jättäneet jälkensä  
useat merkittävät arkkitehdit Kaija ja Heikki Sirenistä ja Olli  
 Kivisestä lähtien.

Kohderakennuksia ja suunnitteluhankkeita esitellään näyt
telyssä valokuvin, piirustuksin, pienoismallein ja videoin. Kävijä 
pääsee lisäksi tarkastelemaan näyttelyn esittämiä kohteita 
livenä: Niinisalon funkismiljöö, kauppalahenkisen keskustan 
arkkitehtuurikerrostumat, omintakeiset pientaloalueet, taide
kaupungin runsas teostarjonta – koko suunniteltu moderni 
kaupunki ja sen yksittäiset rakennukset.

“Moderni arkkitehtuuri” näyttelyn otsikossa viittaa etenkin 
Arkkitehdit Kaija + Heikki Siren toimiston useisiin merkki
rakennuksiin sekä Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partasen 
virasto keskukseen ja taidekouluun, mutta myös moniin muihin 
laadukkaisiin uudis ja peruskorjauskohteisiin. Esille on nos
tettu myös liike, teollisuus ja hoivarakennusten sekä asuin
rakennusten parhaimmistoa. Kaupunkikuvaa leimaavan puna
tiilen käyttö on ilahduttavasti esillä myös uusimmissa kohteissa.

Näyttelyn ovat koonneet Kati Vainio ja Anu Forss Kankaan
pään kaupunginmuseosta, ja asiantuntijana on toiminut 
Kankaan pään entinen kaupunginarkkitehti Maija Anttila.

Kaavoittajan ihannetehtävä
Kankaanpään kokonaisvaltaisen ja laatutietoiseen suunnittelun 
perustana on ollut Olli Kivisen toimiston yleis ja asema kaavoitus 
1960–80luvuilla. Koordinaatiosta ja aloitteellisuudesta on sittem
min, vuosina 1987–2018, vastannut kaupunginarkkitehti yhdessä 
teknisen keskuksen taitavan kaupungin puutarhurin kanssa.

Huolenpidon kohteena on ollut julkinen ympäristö ja miljöö
rakentaminen, jonka näkyvimpänä jälkenä kaupunkikuvassa on 
yli sadan taideteoksen kokonaisuus Taidekehä lähi ympäristöineen. 
Tämä on osoitus kulttuurisen suunnittelun voimasta, ja taide 
onkin muodostunut kaupungin keskeiseksi imagotekijäksi.

Näistä laadukkaan suunnittelun tuloksista myönnettiin 
Kankaan pään kaupungille vuonna 2000 SAFApalkinto. Tilanne 
kaupunginarkkitehdin viran täyttämättä jättämisen jälkeen 
huolettaa.

Kankaanpään kehityskaari jälleenrakentamisen ajasta 
koronaaikaan suhteutetaan näyttelyssä yleiseen kaupunki
suunnitteluhistoriaan. Yhtenäiset asuinaluekokonaisuudet esi
tellään ja katsojaa valistetaan keinoista, joilla tällaisia voidaan 
edelleen luoda ja vaalia. Toteutettujen kohteiden ohella on esillä 
myös ennakkoluulottomia keskustan kehittämisvisioita.

Pikkukaupunki on arkkitehdille kiehtova tarkastelun ja suun
nittelun kohde. Kaavoittajan ihannetehtäviä on sisäistää koko
nainen elävä yhteisö fyysisine hahmoineen, historiallisine vai
heineen, ulkoisine kytkentöineen – ja luovasti myötävaikuttaa 
uusien kerrostumien ja ulottuvuuksien rakentamiseen. Tästä 
VIIVA näyttely kertoo mukaansatempaavasti.

Staffan Lodenius

VIIVA-näyttely Kankaanpään kaupunginmuseossa 24.4.2022 
asti. Kesällä näyttely on auki joka päivä, muina aikoina 

viikonloppuisin. Lisätietoja www.kankaanpaa.fi.
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Modernin arkkitehtuurin  Kankaanpää

Viiva-näyttely kertoo kaupunkisuunnittelustaan palkitun Kankaanpään   
modernista arkkitehtuurista 1930-luvulta nykypäivään.

” Taide on muodostunut 
kaupungin keskeiseksi 
imagotekijäksi. 

VIIVA-näyttelyn sali 1.
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P
eriks ei pie anttoo, sanoisi savolainen. Tätä periaatetta 
ovat noudattaneet arkkitehti Heikki Lamusuo ja taitei
lija Jaana Partanen, joilla on yhteinen arkkitehti ja 

suunnittelutoimisto Kuopiossa.
Kun korona peruutti Habitaremessut, joilla oli tarkoitus esi

tellä Lamusuon ja Partasen suunnittelemia huonekaluja, he 
päättivät avata showroomin Kuopioon. Yhdistetty näyttelytila 
ja tapahtumapaikka sijaitsee katutason liiketilassa Kuopion 
lyseo rakennuksen pihan tuntumassa.

Sijainti on oivallinen ja näkyy katukuvassa. Tilojen uusiminen 
on suoritettu niitä liialti muuttamatta. Pääroolissa tulee olemaan 
avoin suuriikkunainen tila, jossa on esillä näyttäviä kalusteita. 
Tarkoitus on avata ovet monille erilaisille tilaisuuksille.

Remontin yhteydessä päätilan seinät saivat kullan hohtoisen 
ja taiteellisesti nyansoidun pinnan. Näkyvillä oleva betoninen 
lattia saatiin uudempien kerrostumien alta hiottua paraatikun
toon ja seinien toisena päävärinä vallitsee himmeän hopean 
hohde.

Hopeinen harmaa dominoi myös galleriamaisessa kellariti
lassa, jossa on ollut esillä kokeiluja tulevan koulurakennuksen 
lattiataideteosta varten.

Lamusuo & Partasen viimeisimpiin töihin kuuluvat Tikkurilan 
uuden kirkon ja seurakuntakeskuksen taideteokset, integroituna  
arkkitehtitoimisto OOPEAAn arkkitehtuuriin. Myös Kuopiossa  
sijaitsevan Riisan eli Suomen ortodoksisen kirkkomuseon uusi
tuissa tiloissa näkyy toimiston jälki. Partanen & Lamusuo on 
suunnitellut lisäksi huonekaluja julkisiin tiloihin.

Arkkitehtitaiteilijaaisaparin uudella näyttelytilalla on edel
lytyksiä muodostua kaupungin keskustaan lisää eloa tuovaksi 
tapahtuma ja kohtaamispaikaksi – ja huonekalujakin saataneen 
kaupaksi.

Tarja Nurmi

Palad-showroom sijaitsee Kuopiossa osoitteessa Puijonkatu 
16. Lisätietoja palad.fi/showroom.
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Uusi näyttelytila Kuopioon

Arkkitehtitoimisto on avannut  Kuopioon  showroomin,  
joka laajenee  näyttely- ja tapahtuma tilaksi.

Arkkitehti Heikki Lamusuo ja kuvataitelija Jaana Partanen avasivat Kuopioon showroomin ja näyttelytilan.
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L
okakuussa 2020 tehdyn TEKin (Tekniikan akateemiset) työ
markkinatutkimuksen mukaan yleiskorotukset ovat nosta
neet arkkitehtien palkkoja. Vastanneista arkkitehdeista 70 

prosenttia ilmoitti palkkansa nousseen viimeisen vuoden aikana.
Yleiskorotuksen jälkeen yleisin syy arkkitehtien palkan

korotukseen oli henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva 
palkankorotus, jonka oli saanut 20 prosenttia vastaajista. 
 Vastaajista 17 prosentilla palkka oli pysynyt samana.

Tutkimuksen mukaan arkkitehtien mediaanipalkka johdon 
tehtävissä oli 6 809 euroa kuukaudessa, keskijohdossa 5 135 
euroa ja asiantuntijan tehtävissä 4 300 euroa. Diplomi insinöörin 
mediaanipalkka oli 5 100 euroa.

Naisten mediaanipalkka oli pienempi kuin miesten kaikissa 
ikäryhmissä paitsi 30–39vuotiaiden joukossa. Tässäkin ikä
ryhmässä naisten mediaanipalkka oli vain 0,4 prosenttia suu
rempi kuin miesten.

Selkein ero naisten ja miesten välisissä palkoissa oli 
60–69vuotiaiden ikäryhmässä, jossa miesten mediaanipalkka 
oli 11,6 prosenttia suurempi kuin samanikäisten naisten.

Kun tarkastellaan kaikkia kokopäivätyössä olleita vastaajia, 
tekniikan alan yliopistokoulutettujen naisten mediaanipalkka 
on 89 prosenttia miesten mediaanipalkasta.

Palkoista keskustellaan satunnaisesti
Tutkimuksen teemoina olivat palkkaavoimuus ja koronan 
 vaikutus työhön.

Vastauksista kävi ilmi, että arkkitehdit keskustelevat palkasta 
satunnaisesti, mutta suurin osa vastaajista ei tiedä työ kavereidensa 
palkan suuruutta. Jos palkasta keskustellaan, se tehdään omasta 
aloitteesta. Näin kertoi tehneensä 65 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 68 prosenttia oli tyytyväisiä palkkaansa, mutta 
vain alle puolet vastaajista piti organisaationsa palkka
rakennetta oikeudenmukaisena.

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös koronan vaikutuksia työ
paikan taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuudennäkymiin. 
Puolet arkkitehtivastaajista kertoi, että tilanne on sama kuin 
ennen pandemiaa ja 44 prosenttia kertoi tilanteen  huonontuneen.

Arkkitehtivastaajista kolme prosenttia oli ollut koronan  takia 
lomautettuna osaaikaisesti ja kaksi prosenttia lomautettuna 
kokoaikaisesti. Koronasta johtuen työttömänä oli kaksi prosenttia .

Vastaajia oli 9 500, joista arkkitehtejä tai maisema arkkitehteja 
oli 257.

Anni Varis
Lue lisää: tek.fi/palkat

Arkkitehtien  palkat nousivat 

TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan arkkitehtien  palkat ovat nousseet,  
mutta naisten  mediaani palkka on edelleen pienempi kuin  miesten.

R
akennus, LVI ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE 
Oy:n seuraavaksi toimitusjohtajaksi on valittu Timo 
Korhonen. Korhonen on joensuulainen diplomi 

insinööri ja kauppatieteiden maisteri.
Korhosella on laajaa kokemusta rakennuttamisen ja kiin

teistöjen omistuksen tehtävistä. Hän on toiminut Joensuun 
kaupunkikonserniin kuuluvan Joensuun tilakeskuksen johta
jana vuodesta 2008 lähtien.

”FISEn toimitusjohtajan tehtävä on luonteva askel loppu
tuotteen laadun käyttäjästä lopputuotteen laadun kehittäjäksi”, 
Korhonen sanoo FISEn tiedotteessa.

Pitkä kokemus rakennuttamisen alalta on opettanut osaa
misen tunnistamisen tärkeyden rakentamisen laadun edistä
misessä, Korhonen kertoo. Osaamisen tunnistamisessa ja 
 sertifioinnissa FISEllä on keskeinen rooli.
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Timo Korhonen FISEn uudeksi toimitus  johtajaksi

Timo Korhonen.
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Puukoulun purkamisesta  
syntyi  kiertotaloushanke
Helsinki päätyi puolivahingossa purkamaan rakennus historiallisesti 
arvokkaan Maununnevan puukoulun. Vahingosta syntyi   uudenlainen 
kiertotalous- ja dokumentointiprojekti, jonka kautta on saatu  uutta tietoa 
1950-luvun puuelementtirakentamisesta,  hiilijalanjälkivaikutuksista ja 
rakennusmateriaalien kierrättämisestä.

Teksti SILJA YLITALO

H
uhtikuisena aamupäivänä Kaarelan raitin sivukoulun 
työmaalla Helsingin Maununnevalla hyörii työkoneita 
ja purkutyömiehiä. Neonkeltaiset suojapuvut loistavat 

kilpaa kevätauringon kanssa.
Maununnevan puukoulusta, jolla nimellä Kaarelan raitin 

koulu myös tunnetaan, on jäljellä enää savupiippu, sokkelit ja 
palomuuri. Seinässä muurin toisella puolella näkyvät vielä liitu
taulun jäänteet.

Arkkitehti Eero Ilvessalo arkkitehtitoimisto LPV:stä kurkkaa 
jäljellä oleviin rakenteisiin.

”Nämähän ovat hyvässä kunnossa.”
Vaikka koulu on kadonnut, osa sen elementeistä on visusti 

tallessa. Rakennuksen pohjoispäädystä aiotaan nimittäin raken
taa uuden koulun pihalle paviljonki, johon tulee opetustilaa ja 
ulkovälinevarasto. Paviljongin on suunnitellut Ilvessalo, uuden 
koulu ja päiväkotirakennuksen pääsuunnittelija on arkkitehti 
Arto Aho LPV:stä.

Kyseessä on Helsingin kaupungin kokeilu, eräänlainen 
pioneeri hanke, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää 

 kiertotalousnäkökulmaa rakentamisessa rakennusmateriaaleja 
uudelleenkäyttämällä.

Kaupungin alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan pavil
jonkia ei ollut tarkoitus rakentaa eikä vanhan koulun element
tejä säästää, Ilvessalo kertoo.

Suunnitelmat muuttuivat, kun kävi ilmi että vuonna 1955 
rakennettu koulu oli 1940 perustetun rakennusvientiyritys Puu
talo Oy:n suunnittelema, puuelementeistä rakennettu tyyppi
koulu, jollaisia ei tiettävästi ole jäljellä enää missään muualla 
Suomessa.

Valtava vientihanke
Kukaan ei ollut huomannut, että oikeastaan rakennus olisi pitä
nyt suojella.

”Oli aikamoinen yllätys nähdä koulun seinässä lappu, jossa 
kerrottiin, että se tullaan purkamaan”, sanoo Arkkitehtilehden 
päätoimittaja, aiemmin arkkitehtuurin historian lehtorina Aalto
yliopistossa toiminut Kristo Vesikansa.
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Kuvassa näkyy vuonna 1955 
valmistuneen Maununnevan 

elementtirakenteisen puukoulun 
perusrakenne. Seinäelementit, 

kattotuolit ja rakenteiden 
liittyminen toisiinsa mitattiin ja 

mallinnettiin osana 
dokumentoivaa purkua. 
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Vesikansa on kuratoinut yhdessä Aaltoyliopiston tutkijoi
den Laura Bergerin ja Philip Tidwellin kanssa Venetsian 
 arkkihtehtuuribiennaaliin New Standards näyttelyn, joka ker
too Puutalo Oy:stä. Biennaali avautui toukokuun 20. päivänä 
ja on avoinna marraskuun lopulle asti.

Näyttelyä varten Vesikansa kollegoineen ryhtyi puolisen
toista vuotta sitten kartoittamaan Puutalo Oy:n jäljellä olevia 
rakennuksia. Selvitystyön myötä he päätyivät myös Maunun
nevan koululle.

Puutalo Oy perustettiin alunperin valmistamaan asuntoja 
Karjalan evakoille. Yhtiö suuntautui jo varhaisessa vaiheessa 
vientiin. Etenkin 1940–60luvuilla nopeasti pystytettäville 
puuelementtikouluille ja tyyppitaloille riitti kysyntää Euroo
passa ja muualla maailmassa.

Esimerkiksi Hollantiin vietiin Suomesta yli sata koulua. Toi
nen iso kouluvientimaa oli IsoBritannia. Puutalo Oy:n tuotta
mia taloja löytyy Kolumbian Barranquilasta asti.

”Se on ollut tosi mittava vientiprojekti”, Vesikansa sanoo. 
Rakennusviennin volyymisssa Puutalon kanssa kilpailee 

 ainoastaan betonielementtitalojen vienti Neuvostoliittoon 
1970–80luvuilla, Vesikansa arvelee.

Tuotantomäärien lisäksi Puutalo Oy:n tekee merkittäväksi 
sen sijoittuminen rakennushistorian murroskohtaan.

”Se oli teollista elementtirakentamista, mutta materiaalit oli
vat puupohjaisia, mitään synteettistä ei vielä käytetty”, Vesi
kansa sanoo.

Se on yksi syy sille, että elementtejä pystytään myös kier
rättämään ja käyttämään uudelleen.

”Nykyisenkaltaista rakennusteollisuutta ei ollut vielä synty
nyt, mutta se oli vahvaa edistysuskon aikaa. Arkkitehditkin oli
vat innokkaina mukana kehittelemässä uusia tekniikoita, joilla 
esivalmisteisuutta voisi hyödyntää. Maununnevan puukoulu 
oli yksi esimerkki tästä”, Eero Ilvessalo sanoo.

Vesikansan mukaan Puutalo Oy:n tuotanto haastaa ajatuk
sen siitä, että elementtirakentaminen tuottaa väistämättä kolk
koa ja monotonista ympäristöä.

”On voitu valmistaa erilaisia, eri ilmastoon ja kulttuuri
ympäristöön sopivia rakennuksia, joiden mittakaava vaihtelee.”
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Maununnevan vanha koulu 
päätettiin purkaa, koska tilat 

olivat jääneet lian pieniksi. 
Arkkitehtitoimisto LPV:n 
suunnittelemaan uuteen 

koulurakennukseen tulee myös 
päiväkoti.

” Se oli teollista elementtirakentamista,  
mutta mitään synteettistä ei vielä käytetty.
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Hollannissa on jäljellä vielä viitisentoista Puutalo Oy:n kou
lua. Osa niistä on suojeltu osana jälleen rakennusajan rakennus
historiaa. Vaikka Suomesta Puutalo Oy:n koulut ovat kadonneet, 
sen valmistamia tyyppitaloja löytyy vielä paljon. Niitä on muun 
muassa Musan kaupunginosassa Porissa, Marttilassa Helsingin 
Pitäjänmäessä ja Kannelmäen puutaloalueella.

Tallessa bittiavaruudessa 
Päästyään selville purkuaikeista Vesikansa toimitti tietonsa kou
lun historiasta Helsingin kaupungille. Siinä vaiheessa oli kui
tenkin liian myöhäistä. Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen 

suunnitelmat oli tilattu ja tehty eikä purkupäätöstä enää voitu – 
tai haluttu – pyörtää.

Helsingin kaupunginmuseo vaati, että osa elementeistä 
säästetään, purkaminen dokumentoidaan normaalia tarkem
min ja rakenteet tutkitaan.

Koulun rakennushistoriallisesta inventoinnista ja purku
dokumentoinnista vastasi arkkitehtitoimisto Arkbyroo. Ennen 
koulun purkamista Arkbyroo dokumentoi rakennuksen käsin 
mittaamalla ja laserkeilaamalla. Puuelementeistä laadittiin 
3dmallit, joita hyödynnettiin uudisrakennuksen suunnittelussa.

”Kadonnutta koulua voidaan tästä eteenpäin tarkastella bitti
 avaruudessa. Ainakin siinä olomuodossa se säilyy”, sanoo ark
kitehti Marianna Heikinheimo Arkbyroosta. Heikinheimo toimi 
dokumentoivan purkamisen pääsuunnittelijana.

Arkbyroo laati koulusta inventointimallin, jonka pohjalta 
toimistossa pystyttiin laskemaan koulun tuote ja rakennus 
vaiheen hiilijalanjälki eli hiilidioksidiekvivalenttimäärä, joka 
rakennukseen ja sen eri elementteihin on sitoutunut silloin kun 
se rakennettiin ja siinä käytetyt rakennusaineet valmistettiin, 
Heikinheimo kuvaa.

Laskelmien mukaan rakennuksen eniten ympäristöä kuor
mittavat osat, joiden kierrättämisestä saataisiin suurin ilmasto
 hyöty, ovat betonisokkelit ja kiviaineiset palomuurirakenteet. 
Niiden uudelleenkäyttö rakenteissa on kuitenkin toistaiseksi 
vaikeaa.

”Tällä hetkellä järkevin tapa on käyttää ne maantäytteeksi”, 
Heikinheimo sanoo.

Betoniin ja tiileen verrattuna puuelementtien rakennus
aikainen ympäristökuormitus on pieni, mutta niillä on merki
tystä tulevaisuuden kestävän rakentamisen ja kiertotalouden 
näkökulmasta. Purkujätettä hyödyntämällä voidaan vähentää 
materiaalinkulutusta ja pienentää rakentamisen hiilipiikkiä.

”Rakennusosien kierrättäminen on uusi tekemisen tapa. Se 
on vaatinut kaikilta osapuolilta tasapainoilua ja ratkaisu 
haluisuutta sekä normaalia enemmän resursseja. Etenkin 
 Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ja kaupungin
museo ovat ajaneet tätä eteenpäin”, Heikinheimo kiittää.

Uutta tietoa rakennushistoriasta
Pihapaviljongin suunnitellut Eero Ilvessalo on muiden haasta
teltavien tavoin pahoillaan siitä, että arvokkaaksi osoittautunut 
vanha puukoulu päädyttiin purkamaan. Uudet, ajanmukaisem
mat opetustilat olisi voitu suunnitella niin, että vanha koulu tai 
ainakin isompi osa siitä olisi säästynyt, jos se olisi ollut 
kaupungin  järjestämän arkkitehtuurikilpailun lähtökohtana 
alunperin, Ilvessalo uskoo.

Vahingosta on kuitenkin syntynyt myös jotain hyvää. 
Hiilijalanjälki mittausten lisäksi purkudokumentaatio ja EL

KA

” Rakennusosien 
kierrättäminen on uusi 
tekemisen tapa.

Maununnevan puukoulua pystytetään 
1950-luvun puolivälissä.



1 9 4  |  2 0 2 1au

 kierto taloushanke on tuottanut uutta tietoa aikakauden 
 puurakennus tekniikasta.  Esimerkiksi puuelementtien liitos
tavoista on selvinnyt mielenkiintoisia detaljeja.

”Ne oli tiivistetty paikoilleen poikkileikkaukseltaan s:n muo
toisilla kiilapaloilla. Se oli ilmeisesti Puutalo Oy:n kehittämä 
systeemi”, Ilvessalo kertoo.

Vaikka vanhan koulun rakenteet olivat kohtuullisen hyvässä 
kunnossa, rakennustekniikaltaan se ei enää vastannut nyky
standardeja esimerkiksi lämmöneristämisen suhteen. Ilvessa
lon mukaan uudessa pihapaviljongissa on silti tarkoituksena 
hyödyntää mahdollisimman paljon alkuperäistä tekniikkaa.

Uuden koulun, päiväkodin ja pihapaviljongin pitäisi valmis
tua parin vuoden sisään.

Juttuun on haastateltu myös Helsingin kaupunginmuseon 
arkkitehti Mikko Lindqvistiä.

Arkkitehti Eero Ilvessalo Arkkitehtitoimisto LPV:stä 
suunnitteli uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen 

pihalle vanhan koulun puuelementeistä 
paviljongin, johon tulee opetustilaa ja varasto.
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^Wivi Lönn valmistui 
arkkitehdiksi neljäntenä 
naisena Suomessa ja oli 
ensimmäinen, joka perusti 
oman arkkitehtitoimiston. 
Kuva vuodelta 1915.

<Wivi Lönnin suunnittelema 
Ebeneser-talo Helsingin 
Sörnäisissä valmistui 
vuonna 1908. Se oli Suomen 
ensimmäisiä lastentarhaksi 
suunniteltuja rakennuksia. 
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K
un kirjailija Pirkko Soiniselle heitettiin reilut pari vuotta 
sitten haaste kirjoittaa romaani arkkitehti Wivi Lönnin 
elämästä, oli hänen mietittävä hetki. Soiniselta oli juuri 

ilmestynyt romaani Ellen – Ellen Thesleffin fiktiivinen Firenzen-
päiväkirja (WSOY, 2018), jossa sukelletaan Lönnin aikalais
taiteilijan kokemuksiin.

”Olin iloinen ja otettu, mutta nämä ovat niin pitkiä projekteja, 
että aiheeseen pitää jollain lailla hullaantua.”

Kirjailija tutustui Lönnin elämään tarkemmin ja kiinnostui 
hänestä sekä yksityishenkilönä että arkkitehtina.

”Koin Lönniin sen verran tunneyhteyttä, että päätin tarttua 
tähän”, Soininen kertoo.

Suomen ensimmäisen merkittävän naisarkkitehdin Wivi Lön
nin (1872–1966) elämään eläytyvä Valosta rakentuvat huoneet 
ilmestyi tänä vuonna Bazar Kustannukselta. Romaani kattaa 
Lönnin elämästä reilun viidenkymmenen vuoden ajanjakson 
vuodesta 1879 eteenpäin.

Romaanin alussa kerrotaan, että Lönn suunnitteli jo lapsena 
itselleen leikkimökin.

”Lapsuus, nuoruus ja opiskeluaika tuntuivat tärkeiltä saada 
mukaan. Lisäksi halusin kuvata Lönnin aktiivivaihetta arkkiteh
tina. Päätin tarinan vuoteen 1932, koska sen jälkeen hän ei enää 
suunnitellut merkittäviä töitä.”

Wivin ääni
Lönnistä ei ole vielä kirjoitettu elämäkertaa ja sellaisellekin olisi  
tilausta. Soiniselta tilattiin kuitenkin nimenomaan romaani. 
Tieto kirjan kirjoittaminen olisi ollut pidempi ja työläämpi 
projekti .

”En usko että olisin ehtinyt perehtyä aiheeseen riittävän 
syvällisesti näin lyhyessä ajassa.”

Vaikka Soinisen teos on romaani, se nojautuu faktoihin. 
 Lönnin arkkitehdin työ ja hänen elämänvaiheensa on hyvin 
dokumentoitu.

Tutkimustyötä tehdessään Soininen tutustui Arkkitehtuuri
museossa Lönnin piirustuksiin. Jyväskylässä hän pääsi käymään 
Lönnin itselleen suunnittelemassa huvilassa. Yksityisen kirjas
tonsa Lönn testamenttasi Oulun yliopiston kirjastolle, ja siitä 
Soininen kertoo ammentaneensa paljon.

Erityisen innostaviksi osoittautuivat kokoelmaan kuuluvat 
matkapäiväkirja ja muistoalbumi.

”Matkapäiväkirja oli minulle yksi tärkeimmistä lähteistä. Tui
jottelin valokuvia ja kuvittelin niiden ympärille tapahtumia.”

Suurimmat vapaudet fiktion puolelle Soininen otti kirjoit
taessaan Lönnin yksityiselämästä. Siitä ei löytynyt niin paljon 
tietoa kuin hän olisi toivonut.

Tärkeimmäksi lähteeksi osoittautuivat Suomen nais
arkkitehtien yhdistyksen Architectan arkistoihin kuuluvat, 
vuonna 1958 äänitetyt haastattelunauhat, joilla Lönn kertoo 
työstään, elämästään ja ajatuksistaan Kyllikki Halmeen haas
tattelemana. Niillä on yhteensä noin kahdeksan tuntia Lönnin 
rönsyilevää, editoimatonta puhetta.

”Niitä kuunnellessa jotain loksahti paikoilleen. Ajattelin, että 
nyt olen löytänyt Wivin äänen, ainakin sen minun Wivini,   jonka 
tarinan halusin kirjoittaa.”

Ääninauhojen kautta paljastui paljon myös Lönnin persoo
nasta.

”Hän osoittautui hyvin huumorintajuiseksi ja hauskaksi. Se 
oli kiinnostavaa, sillä se ei käynyt ilmi mitään muuta kautta.”

Ääninauhoilla Lönn kuvaili muun muassa matkojaan 
yhdessä Säynätsalon tehtaiden johtajaksi nousseen Hanna 
 Parviaisen kanssa. Romaaniin päätyi kuvaus siitä, kuinka Lönn 
oli tottunut matkustamaan vaatimattomasti kakkosluokassa 
vähin matkatavaroin, mutta Parviaisen kanssa matkustettiin 
aina ykkösluokassa valtavan pakaasikuorman kanssa.

Naisten välisestä ystävyydestä
Romaanissa Suomen ensimmäisen kauppaneuvoksen ja ura
naisen Hanna Parviaisen ja Wivi Lönnin läheinen suhde kuva
taan intiiminä. Parviainen ja Lönn matkustelivat paljon yhdessä. 

Lasikattojen murtaja
Pirkko Soininen kirjoitti faktoihin perustuvan romaanin Wivi Lönnistä, 
 ensimmäisestä oman arkkitehti toimiston perustaneesta naisesta Suomessa. 
Aikansa kuuluisien miesarkkitehtien varjoon jäänyt Lönn voisi olla kansallinen 
ylpeytemme, sanoo  naisarkkitehtien historiaa tutkinut Hanna Tyvelä.

Teksti SUSANNA KARHAPÄÄ

” Wivi Lönn toi Suomeen 
kansainvälisiä koulu
suunnittelun ideoita.
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He asuivat lopulta yhteisessä kodissa Parviaisen osin rahoitta
massa ja Lönnin ja Alli-Salli Ahteen suunnittelemassa NNKY:n 
talossa Helsingissä.

”Minun oli kirjoittaessani tehtävä jokin ratkaisu heidän suh
teensa laadusta. Päädyin ajattelemaan, että he olivat pariskunta, 
elämäntoverit. Naiset saattoivat tuohon aikaan asua keskenään 
olematta romanttisesti yhdessä, mutta itse tulin tähän johto
päätökseen. Se oli minun valitsemani näkökulma.”

Romaanissa kuvataan naisten tutustumista, sitä kuinka he 
alkavat viihtyä yhä enemmän toistensa seurassa ja lopulta 
 heidän lukuisia, yhteisiä matkojaan.

”Heillä oli yhteinen asunto Pariisissa ja Wivi vietti paljon aikaa 
Sulkulassa Hannan kotitilalla Jyväskylässä. Varmaa on ainakin 
se, että he olivat hyvin läheisiä.”

Naisarkkitehtien historiaan perehtyneen tutkijan Hanna 
Tyvelän mielestä Lönnin ja Parviaisen suhteen laatua ei ole niin 
olennaista tulkita, vaikka romaanissa se tietysti on sallittua. Jo 
ajallinen etäisyys tekee siitä haastavaa.

”Naisten yhteiselon erilaiset muodot olivat heidän aikanaan 
varsin tavallisia. Toisaalta taas homoseksuaaliset suhteet olivat 
laittomia. He elivät avoimesti yhdessä, eivätkä pyrkineet sitä 
mitenkään salaamaan.”

Tyvelän mielestä on kiinnostavampaa miettiä, miksi tuohon 
aikaan oli niin paljon erilaisia naisten yhteiselämisen tapoja.

”Yhteiskunta on ollut niin naisvihamielinen, että itselliset 
naiset ovat hakeneet toisistaan turvaa. On hienoa, että on ollut 

myös kumppanuuksia, jotka eivät suoraan istu nykyajan 
 parisuhdekäsitykseen.”

Tärkeä esikuva
Kun Lönn opiskeli arkkitehdiksi, oli tyypillistä että naiset opiske
livat korkeakouluissa ”vapautettuna sukupuolestaan”. Ei ajateltu
kaan, että naiset olisivat opiskelleet ammattiin, Tyvelä sanoo.

”Korkeakouluissa oli lähinnä porvaristyttöjä, jotka opiskeli
vat ennen avioliittoa. Lönn oli suhteellisen työväentaustaisesta 
perheestä. Hänellä oli jo lähtökohtaisesti erilaiset päämäärät 
opiskelussa”, Tyvelä sanoo.

Jos nainen halusi Lönnin aikana luoda uraa, tarkoitti se 
yleensä perhehaaveiden hylkäämistä. Perheellisenä Lönnin olisi 
ollut mahdotonta pyörittää omaa toimistoa.

”Lönniä seuraavien sukupolvien naisarkkitehdit, joilla ei ollut 
arkkitehtipuolisoa, päätyivät usein työskentelemään julkiselle 
puolelle. Arkkitehtiperheissä onnistuttiin yhdistämään työ ja 
perhe paremmin. Toimisto saattoi olla kodin yhteydessä.”

Tyvelän mukaan Lönn oli nuoremmille arkkitehtinaisille tär
keä esikuva. Lönn auttoi muita naisia uralla eteenpäin, ja tuli näin 
aloittaneeksi perinteen naisten välisestä solidaarisuudesta alalla.

”Oli valtavan tärkeää, että hänellä oli oma praktiikka, ja että 
hän palkkasi sinne naisarkkitehteja töihin. Sekä oman ikäisiä 
että nuorempia piirtäjiksi ja avustajiksi.”

Lönnin arvostuksesta nuorempien naisarkkitehtien silmissä 
kertoo sekin, että Suomen naisarkkitehtien yhdistys Architecta 
perustettiin Lönnin 70vuotissyntymäpäivänä.

Lönnin poikkeukselliseen uraan vaikuttivat Tyvelän mukaan 
hänen yhteiskunnallinen asemansa naisena sekä laajat nais
verkostot, joiden kautta löytyi työmahdollisuuksia, kuten 
 teollisuusrakennukset Hanna Parviaisen kautta tai Ebeneser
talo Sörnäisissä.

”Hän toi Suomeen kansainvälisiä koulusuunnittelun ideoita. 
Se yhteiskunnallinen positio, mistä hän tuli ja keitä hän kuun
teli, teki hänen urastaan ainutlaatuisen.”

Olivia Mathilda ”Wivi” Lönn
> Syntyi Tampereella 20. toukokuuta 1872.
> Opiskeli vuoden Tampereen rakennusmestari

koulussa. Siirtyi vuonna 1893 Helsingin Poly
teknilliseen opistoon opiskelemaan arkkitehtuuria.

> Ensimmäinen suuri suunnittelutyö oli Tampereen 
suomalainen tyttökoulu. Uudisti suomalaista koulu 
arkkitehtuuria tekemällä kouluista valoisia ja avaria. 
Suunnitteli yhteensä yli kolme kymmentä koulua.

> Tampereen paloaseman ja Aleksanterin koulun 
kilpailuvoitoista nousi kohu, joka sai aikaan 
keskustelua lehtien palstoilla. Joidenkin aikalaisten 
mielestä nainen ei olisi soveltunut suunnittelemaan 
myös pojille tarkoitettua koulua tai paloasemaa.

> Merkittäviin suunnittelutöihin kuuluvat mm. 
Ebenessertalo ja Uusi ylioppilastalo Helsingissä.

> Viimeiseksi työksi jäi Tähtelän observatorion 
päärakennus Sodankylässä vuonna 1942.

> Kuoli 94vuotiaana 1966. Wivi Lönn on haudattu 
Kalevankankaan hautausmaalle Tampereelle.
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Vaikka Lönn oli jo omana aikanaan arvostettu arkkitehti, saat
toivat aikalaiskritiikit unohtaa mainita hänet suunnittelijana 
kokonaan. Näin kävi Uuden ylioppilastalon tapauksessa, jonka 
hän suunnitteli yhdessä arkkitehtiystävänsä Armas Lindgrenin 
kanssa. Lisäksi Lönn voitti Tampereen WPK talon suunnittelu
kilpailun, mutta tilaaja antoi työn silti rakennus mestari Heikki 
Tiitolalle.

Tulossa kirjoja ja näyttely
Lönnin jälkeen 1900luvun ensimmäisellä puoliskolla arkkiteh
tuurissa oli yksittäisiä tunnettuja naistekijöitä, kuten Elsi Borg 
tai Aino Marsio-Aalto.

”Heidän jälkeensä 1900luku oli aika vahvasti sellainen, että 
oli arkkitehtipariskuntia. Pietilät ja Sirenit ehkä tunnetuimpina”, 
Tyvelä kertoo.

Arkkitehtien koulutustilastot alkoivat tasavertaistua 1900
luvun jälkipuolella. Nykyään arkkitehtiopiskelijoista on jo suu
rempi osa naisia kuin miehiä.

Arkkitehtuurikilpailut, joihin osallistuttiin nimimerkillä, toivat  
Lönnille todennäköisesti suunnittelumahdollisuuksia, joita hän 

ei muuten olisi naisena päässyt tekemään. Kilpailut ovat kuiten
kin Tyvelän mukaan vielä nykyäänkin sukupuolittuneita.

”Vaikka ne ovatkin anonyymeja, niin edelleen herää sellaisia 
kysymyksiä, kuin ketkä niihin osallistuvat tai minkälaisissa 
elämän tilanteissa ylipäänsä voi osallistua.”

Wivi Lönn ei vieläkään ole suurelle yleisölle yhtä tunnettu 
kuin monet aikalaismieskollegansa. Se saattaa pian muuttua, 
sillä Lönnistä on lähiaikoina tulossa kaksi kirjaa lisää. Syyskuussa 
Atena Kustannukselta ilmestyy Kristiina Markkasen ja Leena 
Virtasen Wivi ja Hanna, joka keskittyy naiskaksikon yhteisiin vuo
siin. Lisäksi kirjailija Jussi Jäppinen kirjoittaa Lönnistä tieto kirjaa.

Ensi vuonna Wivi Lönnin syntymästä tulee kuluneeksi 150 
vuotta. Sen kunniaksi Arkkitehtuurimuseoon on tulossa Lönnin 
töitä esittelevä näyttely.

”Onneksi kaanoneitakin voidaan uudistaa. Lönn ansaitsee 
tulla tunnetummaksi laajemmallekin yleisölle. Euroopan mitta
kaavassa hän on ollut edelläkävijä. Maailmanlaajuisestikin on 
merkittävää, kuinka paljon hän suunnitteli ja miten paljon näitä 
kohteita on säilynyt tähän päivään asti. Lönn voisi olla kansal
linen ylpeytemme”, Tyvelä sanoo.

” Yhteiskunta on ollut 
niin naisvihamielinen, 
että itselliset naiset ovat 
hakeneet toisistaan turvaa.

>Wivi Lönn suunnitteli useita 
rakennuksia yhdessä Armas 

Lindgrenin kanssa, muun 
muassa Uuden ylioppilastalon 

Helsinkiin (kuvassa) ja 
Estonia-teatterin Tallinnaan. 

Aikalaiskritiikeistä Lönnin 
nimi kuitenkin usein 

unohdettiin.

<Kirjailija Pirkko Soininen 
kirjoitti Wivi Lönnistä faktaa 

ja fiktiota yhdistävän 
romaanin. Tietoa löytyi muun 

muassa arkistoista, mutta 
ajatukset, tunteet ja unelmat 

oli kuviteltava itse, Soininen 
kertoo. M
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Oma koti, paras koti
Melko pienilläkin korjauksilla voidaan tukea ikääntyvien asumista kotona , 
kirjoittaa Tapio Kaasalainen. Kaasalainen tutki väitöstyössään, miten 
1960–1980-luvun kerrostaloasuntoja voidaan muokata ikääntyvien tarpeisiin.

TAPIO KAASALAINEN
Arkkitehti, tutkijatohtori
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö

U
seimmat ihmiset haluavat asua kotona mahdollisim
man pitkään, mahdollisimman itsenäisesti. Väestön 
ikääntyessä vauhdilla tämä on myös yhteiskunnalli

sesti yhä tärkeämpää. Samaan aikaan asunnot ikääntyvät ja 
vastaavat yhä heikommin asumisen muuttuviin vaatimuksiin.

Uudisrakentaminen ei yksinään riitä poistamaan tarjonnan 
ja tarpeen välistä kuilua. Väestö ikääntyy nopeammin kuin 
asunto kanta nuorentuu. Lisäksi monissa osissa Suomea asun
toja on jo nyt tarpeeksi, jopa tyhjillään. Silloinkin kun kysyntää 
riittää, purkaminen ja korvaava uudisrakentaminen eivät 
yleensä ole rakennetun ympäristön kestävän kehityksen kan
nalta paras ratkaisu.

Ei myöskään sovi sivuuttaa inhimillistä näkökulmaa ja asuk
kaan kiintymystä asuntoonsa. Samassa paikassa on usein asuttu 
vuosikymmeniä, ja niiden aikana asunnosta, talosta ja alueesta 
on muodostunut koti. Tuttu elinympäristö sosiaalisine suhtei
neen tuntuu turvalliselta ja tukee aktiivisuutta ja itsenäistä 
arjesta suoriutumista. Jalat edellä asenne muuttamiseen ei 
tietenkään koske kaikkia, mutta sen tulisi olla oma valinta.

Selvitin väitöstyössäni korjausrakentamisen mahdollisuuk
sia ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi 1970luvun 
ympäristön kerrostalokannassa. Suomessa väestön ja asunto
kannan ikääntyminen kohtaavat laajimmin juuri 1970luvun 
tienoon kerrostaloissa. Niissä asukkaat ovat keskimääräistä van
hempia ja rakennukset usein korjaustarpeessa paitsi toimin
nallisesti myös teknisesti.

Väistämättömiä teknisiä perusparannuksia onkin esitetty 
otolliseksi ajankohdaksi myös esteettömyyden parantamiselle. 
Suomen kerrostaloasunnoista vajaa neljännes on 1970luvulta 
ja puolet 1960–80luvuilta, joten haaste on mittava.

RUNSASLUKUISUUTENSA lisäksi aikakauden rakennukset 
ovat tunnettuja monotonisuudestaan. Vaikkei tuotanto ollut 
varsinaisesti standardisoitua, ympäri maata nousi hyvin paljon 
tilallisesti ja rakenteellisesti toistensa kaltaisia taloja, usein suu
rina aluerakentamishankkeina.

Näihin rakennuksiin viitataan usein lähiökerrostaloina, 
mutta käytännössä identtisiä taloja on runsaasti keskustoissa
kin. Kummassakin tapauksessa sijainti on useimmiten ikäänty
neiden asumisen kannalta otollisesti lähellä palveluja.

Rakennuskannan lähtökohtaisen homogeenisuuden myötä 
myös nykyiset toiminnalliset muutostarpeet ovat pitkälti saman
kaltaisia. Usein tapetilla olevien jälkiasennushissien lisäksi pai
netta on muutostöille itse asunnoissa. Etenkin kun asukkaan 
kunto heikkenee, itsenäistä arkea hankaloittavat lukuisat seikat 
kynnyksistä kylpyhuoneisiin ja keittiökalusteisiin.

Väitöskirjani pääasiallinen aineisto koostui 320 talon ja nii
den 8745 asunnon pääpiirustuksista vuosilta 1968–1985. Tilal
lista näkökulmaa painottavassa tutkimuksessa periaatteellisena 
lähtökohtana oli usein negatiivisena nähty monotonisuus 
korjaus rakentamisen voimavarana. Yhteneviin perusongelmiin 
on löydettävissä yhteneviä perusratkaisuja, jotka muodostavat 
pohjan yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiselle.

Tarkastellun aikakauden kerrostaloasunnoista noin viiden
nes on yksiöitä ja vajaa puolet kaksioita. Koska ylivoimainen 
enemmistö ikääntyvistä asuntokunnista on yksin ja kaksin
asujia, vastaa jakauma jo lähtökohtaisesti hyvin tavanomaisia 
tilantarpeita. Jos asuntojakaumaan kuitenkin kaivataan muu
tosta, tarjoaa tyypillinen kerrospohja otollisen alustan niin huo
neistojen jakamiselle kuin yhdistämisellekin. Tilallisesti ja raken
teellisesti kyse on yksinkertaisimmillaan uuden oviaukon 
puhkaisemisesta ja vanhan sulkemisesta.

Mitoitukseltaan asunnot vertautuvat tyypilliseen nykytuo
tantoon kahtiajakoisesti. Asuinhuoneet ovat tavallisesti väljem
piä ja keskenään tasaveroisempia, kun taas kylpyhuoneet ja 
paikoin eteiset jäävät ahtaammiksi. Toisaalta vallitsevan runko
järjestelmän puitteissa viimeksi mainittuihin voidaan kaapata 
tilaa viereisistä asuinhuoneista kantaviin seiniin kajoamatta. 
 Toki erityisesti märkätilamuutoksissa on silti haasteensa ja kus
tannuksensa, varsinkin jos lattiakorossa on merkittävä ero.

Asuinhuoneiden avaruuden, erillisen keittiön ja selkeän, 
keskeis eteiseen perustuvan huonejaon myötä myös toimintojen  
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siirtäminen tilasta toiseen on verraten helppoa. Esimerkiksi olo
huoneen voi sujuvasti muuttaa tilavaksi makuuhuoneeksi ilman, 
että sänky päätyy läpikulkuväylälle lieden viereen. Modernin 
tupakeittiön toteuttaminen on sekin usein kohtuullisen kevyt 
muutos, kun tekniikkakuilu sijaitsee viereisen kylpyhuoneen 
yhteydessä.

ASUMISEN tarpeet ja toiveet ovat ikään katsomatta yksilöllisiä. 
Tästä syystä myöskään asunnon esteettömyydelle ei ole yhtä 
kiinteää, kaikille parasta mallia. Sen sijaan korjaamisessa, aivan 
kuten uudisrakentamisessakin, keskeistä on varmistaa, että 
asunto joustaa sujuvasti elämäntilanteen tai asukkaan muut
tuessa.

Tietyt peruspiirteet kuten riittävä väljyys, toimivat kulku
yhteydet ja harkiten sijoitetut kiintokalusteet minimoivat 
tapauskohtaisten muutosten työläyden ja kustannukset.

Yhtenäisenä alustana yksilölliselle asumiselle 1970luvun 
kerrostaloasunnot ovat tilallisesti mitä otollisimpia. Usein pit
källe päästään jo asukkaiden omilla huoneiden käyttöä tai 
kalustusta koskevilla toimilla ja tukikahvojen asentamisen tai 
kynnysten poistamisen kaltaisilla pienillä muutoksilla. Kiinte
ämpiin kipukohtiin pureutuva remontointi puolestaan turvaa 
sekä asukkaan että asunnon onnistuneen ikääntymisen, kun 
asumisen tarpeet muuttuvat.

Tapio Kaasalaisen väitöskirja Potential for Ageing at Home in 
the Finnish Apartment Building Stock: A Spatial Perspective 

on Renovation tarkastettiin Tampereen yliopiston rakennetun 
ympäristön tiedekunnassa helmikuussa.
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^Tutkimuksessa tunnistetut 18 toistuvaa asuntotyyppiä 
kattavat yhteensä yli 80 % tarkasteluaikavälin 

kerrostaloasunnoista, noin 390 000 asuntoa. Jo kuusi 
yleisintä, kuvassa sinisellä korostettua asuntotyyppiä 

yltävät yli 60 % osuuteen.

<Tarkastellun rakennuskannan yleisin asuntotyyppi, joka 
kattaa 41 % kaikista aikansa kaksioista. Kuvassa on 

asuntotyypin määrittelyyn käytetyt asunnot (vas.), 
tavanomaista mitoitusta edustava asunnon tyyppimalli, 

toistuvia esteettömyysongelmia havainnollistava 
esimerkkipohja ja vastaava esteettömyysparannuksen 

esimerkkisuunnitelma (oik.).

” Yksinkertaisimmillaan kyse on uuden 
oviaukon puhkaisemisesta ja vanhan 
sulkemisesta.
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KIRJAT

J
älleenrakennuskausi ennen betonielementtirakentami
sen dominanssia on jo vuosien ajan saanut osakseen 
kasvavaa arvostusta. Jussi Tiaisen ja Jussi Vepsäläisen 

teos 1950-luvulla rakennettu Helsinki on kaunis ja ajankohtainen 
kuvakertomus aikansa Helsingistä ja kunnianosoitus niukkuu
den ajan hienostuneelle arkkitehtuurille.

Teoksen pääosassa ovat Tiaisen noin 120 valokuvaa. Jussi 
Vepsäläisen myös englanniksi käännetyt tekstit ovat niukkoja 
ja pysyttelevät yleisellä tasolla. Teoksen loppuun koottu luet
telo esiteltyjen kohteiden osoitteista, rakennusvuosista ja suun
nittelijoista tuo kaivattua lisätietoa. Sen avulla kiinnostuneiden 
on helpompi tutustua kohteisiin itse paikan päällä.

Valtaosa teoksen kohteista on asuinrakennuksia. Tämä on 
ymmärrettävää, kun pääkaupunkiin kohdistunut muuttopaine 
pakotti isoihin ponnistuksiin uusien asuntojen aikaansaami
seksi.

Metsälähiöt, kuten Maunula, PohjoisHaaga, Munkkivuori, 
Herttoniemi ja Roihuvuori rakentuivat lähes koskemattomaan 
luontoon. Lauttasaari, Käpylä, Meilahti ja Munkkiniemi puoles
taan edustivat voimakkaan täydennysrakentamisen mallia. Kun 
ensin oli saatu kiireellisin asuntojen tarve tyydytettyä, olivat 
vuorossa koulut, päiväkodit ja kaupalliset palvelut. Myös kirk
koja rakennettiin.

Ajattomia kuvia
Vaikka kuinka luulisi tuntevansa 1950luvun arkkitehtuuria ja 
rakentamista, niin kerta toisensa jälkeen yllättyy sen laadun, 
monipuolisuuden ja rikasilmeisyyden edessä.

Kuvat, joissa Jussi Tiaiselle ominaiseen tapaan ei esiinny 
ihmisiä tai ajoneuvoja lukuun ottamatta Mannerheimintien 
ensimmäisten Aravatalojen rivistön välissä pilkottavaa muu
tamaa autoa, ovat äärimmäisen huoliteltuja ja korkeatasoisia. 
Voisi jopa sanoa ajattomia.

Ratkaisun huonona puolena on, etteivät kuvat varsinkaan 
tulevina vuosikymmeninä kiinnity mihinkään tunnistettavissa 
olevaan kuvien ottamisen ajankohtaan. Itse tutkailen mieluusti 
vanhoista arkkitehtuurikuvista niissä näkyviä automalleja ja 
ihmisten vaatetusta.

Kohteita ei ole ryhmitelty kaupunginosittain tai millään 
muullakaan lukijalle avautuvalla systematiikalla. Yksittäinen 
kohde tai sen naapuri voi esiintyä useammallakin sivulla. Tavoit

teena on selvästikin ollut taitollisesti miellyttävä, helposti leh
teiltävä kokonaisuus. Siinä on myös onnistuttu.

Kestävän rakentamisen kausi
Monille kirjaa selaileville voi olla yllätys 1950luvun rakennus
ten värikkyys. Sitä mukaa kun tarvikepula helpotti, käytettiin 
julkisivuissa monenlaista tiiltä erivärisin ja laatuisin saumoin, 
vuolukiveä totta kai, eri värisiä parvekepeltejä ja ulko ovissa 
eri tavoin käsiteltyä puuta. Rappaukset saattoivat olla hyvinkin 
voimakasvärisiä. Detaljien suunnittelu kaikkinensa oli kunniassa  
eikä teollisesta yksitoikkoisuudesta vielä ollut tietoa.

Teoksessa ei esitellä ensimmäistäkään asuntopohjaa tai 
asema piirrosta. Muutama edustava, eri kokoisia asuntoja kos
keva pohjapiirros ja rakennusten sijoittumista valottava asema
kaavaote olisivat täydentäneet teoksen sanomaa hyvästä 
asunto suunnittelusta ja hallitusta kaupunkirakentamisesta. 
1950luvun asemakaava olisi muutoinkin ollut mielenkiintoi
nen lisä keskusteluun kaavoituksen muutoksesta.

Teos sopii yhtä hyvin ammattilaisille kuin maallikoille ker
tomaan aikakaudesta, jonka rakentaminen on osoittautunut 
niin teknisesti, esteettisesti kuin kaupunkirakenteellisesti kes
täväksi. Sen kuvapainotteisuus ja kaksikielisyys voivat edesaut
taa löytämään myös kansainvälistä lukijakuntaa. Teos voi toi
mia herättäjänä, kun siinä esiteltyjen alueiden tiivistämistä 
suunnitellaan ja tehdään poliittisia päätöksiä.

Helsingin lisäksi vastaavanlaisia teoksia voisi tehdä monista 
muistakin kaupungeista.

Lauri Jääskeläinen 

Jussi Tiainen & Jussi 
Vepsäläinen: 1950-luvulla 

rakennettu Helsinki – 
Helsinki Built in the 1950s. 

Parus Verus 2020.

Kultakauden rakentamista 1950-luvulla
Jussi Tiaisen ja Jussi Vepsäläisen teos 1950-luvulla rakennettu Helsinki  
 muistuttaa, miten rikasilmeistä, hienostunutta ja laadukasta aikakauden 
 rakentaminen ja arkkitehtuuri olivat.
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^Pohjoisniementie 5, Lauttasaari. Arkkitehti Eino Tuompo, 1952.
<Raisiontie 11, Ruskeasuo. Arkkitehdit Hugo Harmia ja Woldemar Baekmann, 1951.

>Kiskontie 12, Ruskeasuo. Arkkitehti Aarne Hytönen, 1950.

JU
SS

I T
IA

IN
EN



2 8 4  |  2 0 2 1au

KIRJAT

I
hannekaupunkeja on mietitty jo vuosisatoja. Varsinkin Suo
men pääkaupungissa jotkut ovat suhteellisen tuoreeltaan 
tulkinneet, että oikea kaupunki tarkoittaa  umpikorttelien 

leimaamaa kaupunkirakennetta. Kun joudumme todella syväl
lisesti miettimään, millaista myöskin niin sanottu urban ecology  
erilaisissa kulttuureissa ja eri leveysasteilla käytännössä voisi 
tulevaisuuden kaupungeissa olla, saattavat muut päätyä aivan 
toisiin ajatuksiin.

Gestaltenkustantamon tuore kirja The Ideal City – Exploring 
Urban Futures pyrkii mahdollisimman yleistajuisesti kertomaan, 
millaisin keinoin voimme tavoitella ilmastoasioiden suhteen 
nykyistä järkevämpää ihannekaupunkia. Teos on tehty yhteis
työssä Ikean suunnittelu ja tutkimuslaboratorio SPACE10:n 
kanssa. Se edustaa omanlaistaan jatkoa saman kustantamon 
teokselle The Gardens of Eden.

Toisistaan poikkeavien esimerkkien avulla pääsemme 
kolmen kymmenen kaupungin uumeniin. Tapaamme muun 
muassa yhdysvaltalaisen, järkevämpää liikkumista ideoineen 
Robin Chasen, ja tutustumme madridilaiseen SelgasCano 
arkkitehtitoimistoon, jonka töihin kuuluu väriiloa ja bio
diversiteettiä.

Toimiston perustaja José Selgas on sanonut: ”Jos haluat 
arvioida kaupunkia sen pohjalta, millaisia sen arvot ovat, kan
nattaa laskea niiden puiden määrä, joita kaupunkiin on istu
tettu. Puut eivät pelkästään tee hyvää – niiden merkitys on 
fundamentaalinen.”

Käytännön esimerkkejä
Ihan joka paikkaan ei toki voi istuttaa puita. JAJA Architects on 
luonut mainion leikkipaikan, kattomaiseman ja seinäistutuksia 
kööpenhaminalaiseen paikoitustaloon.

MVRDV on puolestaan muuttanut EteläKorean pää
kaupungissa Soulissa moottoritien kevyen liikenteen ja 
kaupunki vihreyden keitaaksi. Puita, pensaita ja kukkaryhmiä 
on melkein 25 000. Tämä ”taivaspuutarha” on saanut nimek
seen Seoullo 7071 Skygarden.

Kirjassa ovat mukana tanskalainen Bjarke Ingels ja BIG ja 
Amagerin jätteenpolttolaitospujottelumäki Kööpenhaminassa 
sekä Jan Gehlin toimisto ja sen avaintyöt.

Käymme myös Intiassa, Afrikassa ja EteläAmerikassa.
Alvar Aalto symposiumissa taannoin esitelty, Intian Hyde

rabadissa sijaitseva KMC Corporate Office on myös mukana, 

samoin tohtori Shipra Narang Surin YK:n asiantuntijana kehit
tämät hankkeet muun muassa Nairobissa Keniassa.

Kovin kärsineestä autokaupunki Detroitista löydämme 
Yhdys valtojen ensimmäisen Sustainable Agrihoodin ja Lon
toossa vierailemme olympialaisia varten rakennetun alueen 
uudelleenkäyttöön muutetuissa rakennelmissa.

Kaikkien saavutettavissa
Nykyistä huomattavasti paljon parempi kaupunki on teoksen 
mukaan ominaisuuksiltaan ensinnäkin neuvokas ja nokkela, 
toiseksi kaikkien saavutettavissa, kolmanneksi jaettava, neljän
neksi turvallinen ja viidenneksi haluttava. Jokaiseen näistä  koh
dista liittyy teoksessa useita esimerkkejä ja tekijöitä.

Valokuvat ja eri tekijöiden esittelyt antavat monipuolisen 
käsityksen siitä, mitä nykyisiä parempi kaupunki voisi olla.

Ahtaista yksiöistä umpikortteleissa tai toistensa viereen sul
lotuissa torneissa maailman pelastajina kirja ei kerro yhtään 
mitään. Mutta ei se valitettavasti myöskään anna suoria vasta
uksia siihen, kuinka voisimme taistella ylikansallisen kiinteistö
bisneksen tai asuntosijoittamisbuumin yksiviivaistavaa kehi
tystä vastaan.

Tarja Nurmi

 
The Ideal City, SPACE10 & 

Gestalten 2021.

Ihannekaupunkia etsimässä
Gestalten-kustantamon ja SPACE10:n yhteisteos The Ideal 
City etsii uusia ideoita tulevaisuuden kaupunkiasumiseen.

The Ideal City

Exploring Urban Futures



MasterTop lattiapinnoitteet toimisto- 
ja koulukohteisiin

https://www.master-builders-solutions.com/fi-fi
https://chaosarchitects.com/dashboards/
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AMMATISSA

TIMO JESKANEN on työskennellyt JeskanenRepoTeränne 
Arkkitehdeilla yli kolmekymmentä vuotta. Urallaan hän on ollut 
mukana useissa korjausrakentamisen projekteissa.

Miten sinusta tuli arkkitehti?
Minulla ei ollut vielä koulussa tarkkaa käsitystä arkkitehdin 
ammatista tai työnkuvasta, vaan opintoohjaaja kannusti 
hakeutumaan alalle. Valinta osoittautui oikeaksi, sillä arkkitehti
opinnot tuntuivat mielenkiintoisilta heti alusta alkaen.

Työkokemusta kertyi nopeasti. 1980luvulla oli kova nousu
suhdanne, joten opiskelujen ohella käytiin yleisesti töissä. Toi
min myös projektiarkkitehtina ja työskentelin välillä täysi
päiväisesti, joten opintoihin kului lopulta yhteensä kymmenen 
vuotta.

Mikä korjausrakentamisessa kiehtoo?
Korjausrakentamisessa pääsee turvaamaan kulttuuriperinnön 
säilymistä ja syntyy vahva tunne historiallisen jatkumon osana 
toimimisesta. Ekologinen näkökulma on myös tärkeä: Miksi 
rakentaa uutta, kun vanhaakin voi korjata? Se ilahduttaa, kun 
vanhojen rakennusten elinkaari pitenee.

Historia on aina kiinnostanut minua, ja pääsin tutustumaan 
rakennushistoriaan toden teolla, kun toimin nuorena arkkiteh

tina arkkitehtuurin historian professorin Vilhelm Helanderin 
assistenttina Otaniemessä. Se oli antoisaa aikaa.

Mikä on mieleenpainuvin korjausprojekti, jossa olet ollut 
mukana?
Minulla on ollut onni osallistua moniin erilaisiin hankkeisiin. 
Immolan funkiskasarmialueen peruskorjaus Imatralla 
1990  luvulla jäi mieleen hienona projektina. Rakennusten suun
nittelijoita ovat muun muassa Elsi Borg ja Aulis Blomstedt. 
 Hienoja kohteita olivat myös Osmo Lapon suunnittelemat 
sotilas kodit Kajaanissa ja Säkylässä sekä Aarno Ruusuvuoren 
suunnittelema Roihuvuoren alaaste.

Vanhasta rakennuskannasta mieleenpainuvia hankkeita oli
vat Engelin ja Lohrmannin suunnitteleman Kaartin kasarmi
korttelin läntisen miehistörakennuksen eli nykyisen pää esikunnan 
korjaus Kasarminkadulla sekä Dahlströmin ja Lagerspezin 
Svenska Normallyceum, jota oli laajennettu pariin otteeseen.

Tällä hetkellä meneillään oleva Helsingin yliopiston pää
rakennuksen peruskorjaus on varmasti myös yksi uran koho
kohdista.

Korjaamisen puolesta
Edellisten vuosikymmenten rakennuskannan arvostus lisääntyy vähitellen. 
 Tarvitaan enemmän tietoa, jotta myös moderneja rakennuksia ymmärretään 
 suojella ja korjata, sanoo kokenut korjaussuunnittelija, arkkitehti Timo Jeskanen.
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Osataanko Suomessa arvostaa 1900-luvun lopun 
rakennuksia?
Muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta edellisten vuosi
kymmenten rakennuskannan historiallista arvoa ei useinkaan 
ymmärretä. Kun historiallisia arvoja ei sisäistetä, silloin pelkäs
tään muut arvot kuten raha ratkaisevat. Ymmärryksen lisäämi
seksi tarvitaan tutkimusta ja tiedottamista.

Yleensä ajan kuluessa suuri yleisö sekä päättäjät alkavat kui
tenkin pikkuhiljaa huomata suojelun merkityksen. Nyt meillä 
on jo suurempaa ymmärrystä esimerkiksi 1960 ja 1970lukujen 
rakennuskantaa kohtaan kuin ennen.

Mielestäni kaikkea hyvää arkkitehtuuria tulisi korjata. Pie
nemmiltä paikkakunnilta löytyy arkirakentamista kuten kouluja 
sekä kaupparakennuksia, jotka olivat aikanaan merkittäviä 
rakennuskohteita. Miten niitä voitaisiin säilyttää?

Mitä haasteita modernin rakennuskannan korjaamiseen 
liittyy?
Sopivien materiaalien, tarvikkeiden ja työtapojen löytäminen 
voi olla vaikeaa. Haasteita liittyy myös alkuperäisten rakentei
den tekniseen kestävyyteen ja terveellisyyteen. Rakennuksissa 
voi olla paljon haittaaineita, ja niiden poistaminen vaatii usein 
ikävän rankkoja purkutoimia.

Korjaaminen ei saisi pöhöttää rakennusta. Miten voidaan 
säilyttää alkuperäinen herkkyys samalla kun tehdään rakennuk
sesta teknisesti toimivampi? Talotekniikan määrä on monin
kertaistunut vuosikymmenten takaiseen verrattuna, ja moder
nissa rakentamisessa huonekorkeudet ovat usein matalia, eivätkä 
minimoidut palkit salli lävistyksiä. Runsas näkyvä talotekniikka 
ja koteloinnit muuttavat oleellisesti rakennuksen luonnetta.

Miten vanha rakennus sitten korjataan niin että sen 
alkuperäinen henki säilyy?
Ensin pitää hahmottaa rakennuksen sisäinen hierarkia ja 
logiikka. Mitkä ovat oleellisia tiloja ja rakenteita, eli mihin jää 
pelivaraa muutoksille? Suunnittelussa täytyy muistaa kokonai
suus, sillä korjattu rakennus ei ole vain yksityiskohtien summa. 
Talotekniikan ja rakenteiden vaihtoehtoja tutkitaan ja käydään 
läpi yhdessä kaikkien suunnittelijoiden kanssa. Näkökulmaa 
pitää myös tarvittaessa pystyä vaihtamaan.

Joskus paras ratkaisu löytyy yllättäen. Korjaaminen on vähän 
niin kuin shakkipeli. Joskus on välttämätöntä uhrata joku nap
pula, että voittaa pelin. Jos kaikesta tinkii, niin lopputulos voi 
olla monella tapaa luonnoton. 

Anni Varis

Ainutlaatuisia ratkaisuja – 
upeita sisäverhouksia

Paloturvallisia, kestäviä, 
M1-luokiteltuja sisäverhouslevyjä

Teemme sellaistakin, 
mitä ei ole ennen tehty.

Kerro ideasi, me etsimme siihen ratkaisun. 
www.puucomp.fi

http://www.puucomp.fi/
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VUOSIEN TAKAA

V
iisikymmentä vuotta sitten Arkkitehtiuutisissa julkaistiin 
Safan ympäristönsuojelutyöryhmän jäsenen Jere Mau-
lan raportti kansainvälisen ympäristöfuturologian kon

ferenssista Jyväskylästä. Tapahtuman järjestäjinä olivat muun 
muassa Suomen hallitus ja Suomen Unescotoimikunta.

Konferenssissa tulevaisuudentutkijat pyrkivät löytämään 
keinoja ympäristön pilaantumisen estämiseksi, mutta Maulan 
raportin mukaan keskustelujen näkökulma oli niin laaja, että 
ympäristökysymyksiin ei saatu konkreettisia vastauksia.

”Keskustelu saattoi fokusoitua jonkun suuren tekojärven, 
patoaltaan tai suurkaupungin synnyttämiin ympäristövaiku
tuksiin vain hetkittäin”, Maula kirjoitti.

Kaupunkiympäristön tulevaisuutta käsittelevä osuus kärsi 
puolestaan osallistujapulasta. Tämä herätti kritiikkiä, sillä ympä
ristöfuturologeilla olisi viimein ollut mahdollisuus antaa konk
reettisia neuvoja.

”Kieltämättä salissa oli sellainen tunnelma kuin osanottajat 
todella olisivat luikkineet tiehensä käytännöllisten ratkaisujen 
edessä”, Maula totesi.

Ajoittain konferenssin keskustelu oli myös kiivasta. Keskus
telu DDTmyrkyn vaikutuksista johti suoranaiseen väittelyyn 
vastuun pakoilusta.

”Tiedemiehiä nousi kuin vieteriukkoja laatikosta todistamaan, 
että tuo tai tämä tieteenala ei ainakaan ole vastuussa lähesty
västä katastrofista”, Maula kuvaili tilannetta.

Tiedeyhteisön vetäytyminen omaan, politiikasta erilliseen 
piiriinsä huolestutti Maulaa. Hänen mukaansa eristäytyminen 
voisi johtaa siihen, ettei tutkijoiden keräämää tietoa ympäris
tön tilasta hyödynnettäisi, vaan se jäisi ”ajelehtimaan käyttä
mättömänä kuin haaksirikkoisen pulloposti valtameressä”.

”Yhtenä syynä konferenssin erimielisyyksiin näytti olevan 
jakautuminen puolueettomiin tiedemiehiin ja poliitikkoihin”, 
Maula kirjoitti. ”Suurin osa osanottajista tuntui pitävän itseään 
pelkästään tiedemiehinä ja sanoutuvan irti poliittisista kannan
otoista.”

Raporttinsa lopuksi Maula pohti, että futurologia ei kuiten
kaan ole epäpoliittista, puolueetonta tiedettä, vaan poliittista 
keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista. ”Jos ekologinen liike 
voisi omaksua tämän näkemyksen, saattaisi sen anti olla 
nykyistä suurempi”, Maula totesi.

Anni Varis

” Suurin osa osanottajista tuntui pitävän 
itseään pelkästään tiedemiehinä ja 
sanoutuvan irti poliittisista kannanotoista.

Saasteviikon polkupyörämielenosoitus 
Senaatintorilla vuonna 1969.
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Kiivasta   keskustelua 
ympäristön suojelusta
Arkkitehtiuutisten vuoden 1971 numerossa 15–16   
pohdittiin tiedeyhteisön keinoja osallistua ympäristön suojeluun.
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VA L M I S TA  T U L I

MATTI WÄRE: ”Kiinnostuin aiheesta 
vuonna 2018, kun sisällissodasta tuli kulu
neeksi sata vuotta. Aloin pohtia, onko Suo
messa yksinomaan sisällis sotaan keskitty
vää museota. Sellaista ei ole, mikä tuntui 
ällistyttävältä. Aihetta tutkiessani löysin 
Suomen sisällis sotamuseo yhdistyksen, 
jonka yhtenä tavoitteena on perustaa 
sisällissodasta kertova museo Vilppulaan.

Tapasin yhdistyksen puheenjohtaja 
Marcus Hackmanin ja hän innostui 
yhteistyöstä. Yhdistyksen laatimien sel
vitysten mukaan museon rakentaminen 
ei onnistu ilman merkittävää ulkopuolista 
rahoittajaa, joten hanke on ollut jäissä. 
Museota käsittelevä diplomityö voisi toi
mia hyvänä keskustelun avaajana.

Suunnittelijalle aihe tuntui todella 
kiinnostavalta. Sisällissota on merkittävä 
osa Suomen historiaa, mutta toisaalta sen 
ajan tapahtumiin liittyy paljon puhumat
tomuutta. Uusi museo olisi viesti aiheen 
käsittelyn ja muistamisen puolesta. Mie
lestäni traumaattisten historian vaihei
den käsittely kuuluu sivistys yhteiskunnan 
tehtäviin.

Prosessi lähti liikkeelle taustatutkimuk
sesta ja aiheeseen eläytymisestä, jolloin 
erilaisia tilaajatuksia alkoi väistämättä 
syntyä. Aihepiiri oli hyvin raskas, joten his
toriallisesta kontekstista oli välillä irrottau
duttava ja keskityttävä yksinomaan tila
suunnitteluun. Sain valtavasti tukea ja 
kannustusta ohjaajiltani Tommy Lindgre-
niltä ja Paul Thynelliltä.

Suurin haaste oli aiheen käsittely itses
sään. Alusta asti oli selvää, että  Suomen 
historian traagisinta vaihetta esittelevän 
museon suunnittelu ei olisi helppoa. 

Työkaverini ehdotti, että otan yhteyttä 
taide maalari Heikki Marilaan, joka on 
tehnyt sisällissotaaiheisen maalaus 
kokoelman.

Keskustelu Marilan kanssa vapautti 
suunnittelua ja rentoutti aiheen tulkin
taa. Uskaltauduin tekemään sisätiloista 
ilmaisu voimaisempia. Subjektiivista 
ilmai sua ei pidä pelätä, vaan kiinnostavaa 
on nimenomaan se, miten tekijä kohtaa 
aihe piirin. Palautteessa sain kiitosta 
 rohkeudesta, kun en tyytynyt suunnitte
lemaan yleisluonteisia näyttelytiloja, 
vaan eläydyin sisällissodan tulkitsemi
seen arkkitehtuurin keinoin.

Arkkitehtuuri tarjoaa ainutlaatuisen 
tavan käsitellä vaikeitakin aiheita tilako
kemusten avulla. Yleensä arkkitehtuu
rissa pyritään harmoniaan ja miellyttävyy
teen, mutta traumaattisia historiaaiheita 
käsittelevässä arkkitehtuurissa voi olla 
perusteltua poiketa näistä lähtökohdista. 
Kovat pinnat, kaltevat lattiat ja kapeat 
tilat voivat aiheuttaa tilan kokijassa voi
makkaitakin reaktioita.

Valmistuneessa suunnitelmassa olen 
itse tyytyväisin ulko hahmon ja sisätilojen 
järjestelyn suhteeseen. Aihe oli raskas, 
mutta sain siltä paljon. Prosessi opetti 
armollisuutta itseä  kohtaan.”

Anni Varis

Matti Wäre työskentelee 
Arkkitehtitoimisto K2S:ssä 

ja osallistuu töidensä ohella 
arkkitehtuurikilpailuihin.

Kovat pinnat, 
 kaltevat lattiat
Matti Wäre eläytyy   diplomityössään sisällissodan tulkitsemiseen 
arkkitehtuurin keinoin. Suunnitelma Suomen sisällissotamuseoksi palkittiin 
nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinnolla.

Tällä palstalla arkkitehdit kertovat 
valmistuneista projekteistaan.

Suunnitelmassa museorakennus sijoittuu 
Vilppulankosken rannalle. Koski oli 

valkoista ja punaista Suomea jakava 
paikka, kun sisällissodan alkupuoliskolla 

rintama pysähtyi sinne pitkäksi ajaksi.
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KUOLLEET

A
rkkitehti, professori Kristian Gullichsen nukkui rauhal
lisesti pois kotonaan Helsingissä 88vuotiaana 17.3.2021. 
Hän oli syntynyt 29.9.1932.

Kristian ”Krisse” Gullichsenin myötä poissa on charmikas ja 
suurpiirteinen suomalaisen arkkitehtuurin ja Alvar Aallon 
rakennus perinnön suurlähettiläs. Poissa on ennen kaikkea esi
kuvallinen arkkitehti, jonka luovassa arkkitehtuuriperheessä 
työskenteli vuosikymmenten aikana mittava joukko suomalai
sia nykyarkkitehteja.

Eurooppalainen rakennettu kulttuuriperintö, modernis
mista varhaisempaan historiaan, oli Gullichsenin arkkitehtuurin 
kasvualustaa. Muodonanto on samalla vahvasti sidoksissa suo
malaiseen ja pohjoismaiseen rakentamisen traditioon ja luon
toon. Tältä pohjalta rakentui miljöökokonaisuuksia, jotka liitty
vät ympäristöönsä luontevasti ja täydentävät sitä kauniilla 
tavalla, antavat paikalle uuden merkityksen. Tilasarjoja leimaa
vat harkitut mittasuhteet, intiimin ja monumentaalisen mitta
kaavan vaihtelu ja viimeistellyt detaljit.

Gullichsen valmistui arkkitehdiksi vuonna 1961. Työskennel
tyään opiskeluaikanaan Aallon ja Sirenin toimistoissa hän 
perusti ensimmäisen oman toimistonsa Lars Gestraniuksen ja 
Heikki Tegelmanin kanssa.  Hyvän ystävän Olli Lehtovuoren 
kanssa tehtiin kilpailuja.

Tätä seurasi työskentely oman toimiston puitteissa Helsin
gin Vuorimiehenkadulla, jossa toimiston vetovoimatekijöitä oli
vat oluella täytetty virvoitusjuomaautomaatti, tikkataulu sekä 
sukuyhtiöstä Börjesedältä tasaisesti rullaavat toimeksiannot.

Arkkitehtitoimisto GullichsenKairamoVormala sai alkunsa 
vuonna 1973 Juhani Pallasmaan toimiessa kätilön roolissa. Toi
miston työ jatkui Erkki Kairamon poismenon jälkeen Timo Vor
malan ja Gullichsenin voimin vuodesta 1994 eteenpäin. Arkki
tehdit Ky:n työyhteisö koettiin tasaarvoiseksi ja praktiikan 
käytäntöjä opittiin työajalla ja sen ulkopuolella. Arkkitehtitoi
mistoissa nykyisin käytössä olevien niin sanottujen laatujärjes
telmien virkaa hoitivat toimiston maineikkaat perjantaitanssit 
Pursimiehenkadulla.

GULLICHSEN oli maailmankansalainen myös arkkitehtuurissa 
ja ryhtyi kartuttamaan laajaa verkostoaan nuorena. Löytöretket 
tuottivat uusia ystäviä ja inspiraatiota omiin töihin. Arkkiteh
tuurin pohjoismaisessa kontekstissa varhainen tutustuminen 
Jörn Utzoniin ja hänen Hellebaekin taloonsa (1952) oli merkit
tävä. ”Hänen hurmaava pieni talonsa teki minuun valtavan vai
kutuksen. Siinä on yksi seinä, jossa ei ole yhtään aukkoa. Tulin 
siitä seinähulluksi. Yritän keksiä kaikki mahdolliset tekosyyt sille, 
ettei tarvitsisi tehdä ikkunoita. Olen varma, että lineaariset ide
ani ovat peräisin Utzonin talosta.”

Arkkitehdin uransa alussa Gullichsen suunnitteli laadukkaita 
puuja tiilirakenteisia pientaloja, jotka olivat ajan hengen mukai
sesti geometrialtaan pelkistettyjä ja tiloiltaan avaria. Suhteelli
sen maltillisilla neliömäärillä saatiin aikaiseksi rikkaita tilajak
sotuksia. Gullichsen tutki pientalotuotantoon sovellettavia 
rakennejärjestelmiä, joista sittemmin kehittyi Moduli 225 yhteis
työssä Juhani Pallasmaan kanssa.

Gullichsen vertasi ammattiuran alkuvaihetta muusikkojen 
pohjakoulutukseen: ”Täytyy tuntea instrumenttinsa hyvin ja 
osata klassiset pääteokset. [] Sitten kun minulla alkoi sormitus 
olla kunnossa, pystyin vähän rentoutumaan.” Tämä tuntemus 
näkyi muun muassa Malmin kirkon suunnitelmissa aikana, jol
loin trendinä oli pikemminkin aiheistojen pinnallisempi ja pah
visempi käyttö.

Rakennuspaikan lähtökohdat oivallettiin myös kaukana 
Suomen rajojen ulkopuolella. Oliivitarhaan Ranskan Grasseen 
suunniteltu pieni vierastalo ”ei yritä olla mitään muuta kuin osa 
maisemaa.” Lleidan yliopistokirjaston kilpailu ehdotuksen 
perspektiivi kuvissa aurinko hehkuu punaisena ja kertoo Kata
lonian ylänköjen kesän armottomasta kuumuudesta, minkä 
Gullichsen oli ainoana kilpailijana huomioinut. Tämä sai vasta
kaikua juryssä: ”The sky in Lleida in summer is not blue. It is on 
fire.”

Tukholman suurlähetystön taustalla puolestaan on ajatus 
historiallisista viitteistä: ”Ajattelin, että kun Ruotsi on rakentanut 
Suomeen niin monta linnaa, miksei Suomi rakentaisi yhtä Ruot
siin. Lähetystö on eräänlainen kuvitus Välskärin kertomuksiin.”

Arkkitehtuurin 
 maailmankansalainen
Kristian Gullichsen (1932–2021) oli laaja-alaisesti ajatteleva  
suomalaisen  arkkitehtuurin suurlähettiläs.
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KRISSE rakasti kaupunkeja ja lähti mielellään samoilemaan 
niihin. Suuntavaisto ei ollut hänen fortensa, mutta toisaalta 
häntä ei haitannut eksyä vaikkapa Pariisissa, Venetsiassa, 
Tokiossa tai Pekingissä, sillä jossain nurkan takana odotti kui
tenkin aurinkoinen terassi kylmine oluineen. Maailman kau
pungeista – ja terasseista – moni tuli tutuksi omien suunnitte
luprojektien sekä Suomen rakennustaiteen museolle (nykyisin 
Arkkitehtuurimuseo) ja Alvar Aalto säätiölle tehdyn työn kautta.

Krisse oli syvällisesti ja laajaalaisesti ajatteleva arkkitehti, 
joka arvosti kaikessa osaamista ja laatua. Pintapuolista viisas
telua tai tekopyhää hurskastelua hän sen sijaan kavahti. Arkki
tehtuurissa voimistunut itsetarkoituksellinen formalismi sai 
hänessä aikaan hylkimisreaktioita ja hän oli huolissaan monista 
suomalaisenkin arkkitehtuurin ja rakentamisen nykyilmiöistä.

Kriittisyyttä pehmensi – tai entisestään terävöitti – hänen 
absurdi huumorinsa, joka oli siinä määrin kielellisesti oivaltavaa, 
että emme kaiketi koskaan tule tajuamaan hänen vitsiensä kaik
kia ulottuvuuksia. Krisse ei suositellut vanhojen vitsien toista
mista sen paremmin suunnittelussa kuin muutenkaan  elämässä – 
mutta toimi luonnollisesti itse toisinaan juuri päin vastoin.

Gullichsenien kotitalo, Alvar Aallon suunnittelema Villa Mai
rea, oli kymmenien Krissen isännöimien vieraanvaraisten ja 

mutkattomien arkkitehti ja taiteilijakohtaamisten kehys. Ennen 
kaikkea Mairea ja Noormarkku olivat Krisselle sydämen paikka, 
arkkitehtoninen luontotemppeli, jonne hän aina halusi palata 
uudistumaan. Maireassa tiivistyivät monet arkkitehtuurin ja 
maailmassa olon perustotuudet, ja Aallon nerokkuutta hän 
hämmästeli loputtomasti.

Krisse totesi 80vuotishaastattelussaan: ”On olennaisen tär
keää ottaa oppia menneisyydestä. Pitää sallia itselleen, että 
minä en keksinyt tätä itse vaan olen saanut vaikutteita tuosta 
ja tuosta. Arkkitehtuurissa niin kuin kulttuurissa yleensäkin on 
kysymys vuosisatojen aikana akkumuloituneen viisauden ole
massaolosta ja sen käytöstä. Jos sitä ei käytetä, silloin tuhlataan.”

Kirsi Gullichsen
Marja-Riitta Norri

Kirjoittajat ovat Kristian Gullichsenin puoliso ja 
kollega sekä pitkäaikainen ystävä ja työtoveri.

Sitaatit ovat Kristian Gullichsenin 80-vuotisjuhlakirjasta 
Theory Free Zone, 2012, sekä kotiarkistosta.

Kristian Gullichsenin suunnittelema Tukholman 
suurlähetystö valmistui vuonna 2001.
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ARKKITEHTUURIMUSEO
FINLANDS ARKITEKTURMUSEUM 
MUSEUM OF FINNISH ARCHITECTURE

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

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

mfa.fi  
Instagram
Facebook
Twitter

 

”Asuntosektorilla on huutava tarve tutkimukselle uusista 
yhteisöllisen elämän malleista. Viime aikoina elämäntapaamme 

liittyvät kysymykset ja suhtautumisemme esimerkiksi 
yksinäisyyteen, sosiaalisiin kohtaamisiin ja yhteisöön 

ovat nousseet jopa aikaisempaa tärkeämmiksi.”
martin braathen, kuraattori, norjan kansallismuseo

NÄYTTELYT
 
Skaalassa – pienoismallien maailma 
Iso sali 17.3.–22.8.2021

Bijoy Jain. Studio Mumbai 
Alvar Aalto -mitali 2020 
Pieni sali 17.3.–22.8.2021

The Eye and the Icon 
Studio 22.12.2020–30.5.2021

Fill This Space Summer School  
Arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön kesäkoulu 
Studio 8.6.–5.9.2021 

Katso ohjeet turvalliseen museovierailuun: mfa.fi

NÄYTTELYT MUUALLA
 
Suomalainen rivitalo 
Työväenasunnosta keskiluokan unelmaksi
Kuopion korttelimuseo 30.3.–24.10.2021

Näyttely piirtää kuvan rivitaloasumisen kehityksestä 
1900-luvun alusta vuoteen 1960. Suomalainen asunto-
politiikka, kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri avautuvat 
näyttelyssä rivitaloasumisen kautta. 

Uno Ullberg – Suomen viipurilaisin arkkitehti
Lappeenrannan taidemuseo 12.6.–5.9.2021 

Näyttely on laaja kokonaisesitys arkkitehti Uno Ullbergin 
(1879–1944) elämästä ja tuotannosta. Se vie sykähdyt-
tävälle matkalle Viipuriin ja avaa näkymän suomalaisen 
arkkitehtuurin kuohuviin vuosikymmeniin.

Arkkitehdit luomassa yhteisöjä  
Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa

Arkkitehti ja professori Hashim Sarkisin kuratoima 17. 
kansainvälinen Venetsian arkkitehtuuribiennaali avautuu 
yleisölle 22.5. kattoteemalla How Will We Live Together? 
Pohjoismainen paviljonki vastaa biennaalin teemaan  
muuntumalla Norjan kansallismuseon kuraattorien ja  
norjalaisen Helen & Hard -arkkitehtitoimiston käsissä  
kokeelliseksi yhteisöasumisen kohteeksi. 
Näyttelyn ohjelmisto siirtyy syksyyn. 

What We Share. A Model for Cohousing
Pohjoismaiden paviljonki 22.5.–21.11.2021Kuva: What We Share, kollaasi, Helen & Hard

Yleiset kilpailut

9/2021 – 12/2021 Uusi Merirasti – peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotalo
9/2021 – 12/2021 Niemen ranta-alueen ideakilpailu Lahdessa

Sisään jätetyt yleiset kilpailut

1.2.2020 – 28.4.2021 Päiväkoti Taka-Töölöön
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
5/2021 – 8/2021  Otaniemen Tietokorttelit, hankintailmoitus kevään aikana

Muut

3.11.2020 – 19.3.2021 Verkkosaaren vähähiilinen viherkortteli, tontinluovutuskilpailu

safa.fi/kilpailut

https://www.mfa.fi/
http://safa.fi/kilpailut
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Kruunuvuorenrannan palvelukeskuksen ja puiston 
voittajaehdotus Rantavalli.

KILPAILUT
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Kaksi erilaista 
 koulusuunnittelukilpailua
Helsingin kaupungin järjestämät Kruunuvuorenrannan ja Maatullin  
 koulusuunnittelukilpailut ovat ratkenneet. Kruunuvuorenrannassa 
 painottuivat merellinen ympäristö ja koulutypologiaa uudistava muotokieli, 
Maatullissa maisema ja luonto.

K
ahden Helsingin kaupungin järjestämän koulu
suunnittelukilpailun tulokset julkaistiin maaliskuun 
lopussa. Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin ja 

 puiston kilpailumuodoksi oli valittu kutsukilpailu ja Maatullin 
perus koulun, päiväkodin ja leikkipuiston menettelyksi kaksi
vaiheinen yleinen kilpailu.

Kruunuvuorenrannassa voittajaksi valittiin HuttunenLipasti 
Arkkitehtien ja VSU maisemaarkkitehtien ehdotus Rantavalli ja 
Tapulikaupungissa sijaitsevan Maatullin Sofia Forsin ja Rebecca 
Blomqvistin ehdotus Metsäaukio.

Koulusuunnittelua kutsukilpailulla
Kruunuvuorenrantaan, maisemallisesti merkittävälle paikalle 
suunniteltiin palvelukorttelin uudisrakennus ja viereisen 
Haakonin lahden puiston eteläosa. Palvelukortteliin tulee koulu, 
päivä koti, nuorisotila, liikuntahalli ja leikkipuiston tukitilat.

”Päätimme järjestää kilpailun ilmoittautumismenettelyyn 
perustuvana kutsukilpailuna, koska se antaa myös uusille toi
mijoille mahdollisuuden päästä osallistumaan, mutta ei ole 
järjestäjäpuolelle yhtä työllistävä kuin yleiset kilpailut”, kertoo 
kaupunkiympäristön toimialan johtaja Mikko Aho.

Ilmoittautumismenettelyssä osallistujat valitaan hakemus
ten pohjalta. Työryhmien on täytettävä järjestäjän asettamat 
ennakkovaatimukset, jotka voivat liittyä esimerkiksi suunnitte
lijoiden pätevyyksiin, aikaisempiin töihin ja kilpailu menestykseen.

Tässä kilpailussa kolme osallistujaa arvottiin niistä hakijoista, 
jotka täyttivät järjestäjän asettamat vaatimukset työryhmän 
osaamiselle. Toiset kolme osallistujaa arvottiin niiden joukosta, 
jotka todistivat osaamisensa toteutusreferenseillä eli aiempien 
vastaavien hankkeiden perusteella.

Mikko Aho kiittää voittajatiimin HuttunenLipasti Arkkiteh
tien ja VSU maisemaarkkitehtien ehdotusta oppimisympäris
töajattelun hienosta kehittämisestä.

”Asemakaavoituksen näkökulmasta voi tiivistäen todeta, että 
voittanut ehdotus vastasi erinomaisesti asetettuihin tavoittei
siin koskien kaupunkikuvaa ja liittymistä ympäristöönsä. 
Palvelu kortteli muodostaa luontevan osan Kruunuvuorenran
nan keskustan aluetta”, Aho summaa.

Uutta ja perinteistä
Koulurakennusten muotokieli ja tilojen ryhmittely kehittyvät 
jatkuvasti. Tilojen on mahdollistettava opetussuunnitelmien 
mukainen toiminta ja tuettava sitä.

Kruunuvuorenrannan kilpailun SAFAtuomari Samuli Miet-
tisen mukaan nyt korostuvat tilojen akustisen ja visuaalisen 
häiriöttömyyden vaatimukset. Samalla halutaan tavoitella myös 
yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta.

”Voittaja on löytänyt luovan ratkaisun, jolla oppimis
ympäristön pedagogiset tavoitteet voidaan saavuttaa koko 
kaupunginosaa palvelevassa rakennuksessa”, Miettinen pohtii.

Hänen mukaansa voittajaehdotus uudistaa viime vuosina 
vallinnutta koulutypologiaa, jossa on ollut tapana sijoittaa kes
kelle suuri halli, jota muut tilat ympäröivät.

”Ehdotuksen ajattelussa on paljon samaa, mutta tilojen ja 
toimintojen sijoittelussa on lähestytty perinteisempää mallia, 
jossa koulun eri osat levittäytyivät laajemmin sisäisen polun 
varteen. Tämä tuo enemmän mahdollisuuksia rauhalliseen opis
keluun kuin suuret monitoimitilat.”

Arkkitehti Santeri Lipasti voittajaehdotus Rantavallin työ
ryhmästä kertoo, että suunnittelutyön ytimessä oli koululainen.

”Halusimme, että pienen ihmisen on mukavaa tulla kouluun, 
ja että hän kasvaessaan ottaa koulurakennusta hiljalleen hal
tuun siirtyessään luokkaasteilla ylöspäin.”

Lipastin mukaan toinen lähtökohta oli upea, merellinen 
ympäristö. Poikkeuksellisen hienot merinäkymät sekä koulun 
pihan ja puiston yhdistelmä haluttiin hyödyntää tilojen sijoit
telussa.

”Koululle varattu paikka kertoo koulujen arvostuksesta ja 
siitä, että yhteiskunta panostaa koulutukseen.”

” Poikkeuksellisen hienot 
merinäkymät haluttiin 
hyödyntää tilojen 
sijoittelussa.
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Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston kilpailun ensimmäisen palkinnon sai 
Sofia Forsin ja Rebecca Blomqvistin Metsäaukio.

KILPAILUT
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”Suunnitelmamme perustuu enemmän tilojen ja aukioiden 
sarjoihin kuin suureen keskeistilaan”, Lipasti jatkaa. ”Opettamisen  
muodot ja menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Pyrimme vastaa
maan tähän tekemällä joustavia ratkaisuja.”

Valittu pilarilaattabetonirunko esimerkiksi on pitkäikäinen, 
mahdollistaa pitkät jännevälit ja tuo sitä kautta muuntojous
tavuutta. Massiivipuurakenteisiin väliseiniin sekä ulkoseiniin 
taas saadaan sidottua merkittävä määrä hiiltä, ja puuväliseiniä 
on helppoa siirrellä tarvittaessa, Lipasti kuvaa.

Maatullissa kilpailtiin kaksivaiheisesti 
Nykyinen Maatullin alaaste sijaitsee Tapulikaupungissa Puis
tolan aseman seudulla. Vanha koulu puretaan ja paikalle raken
netaan uusi seitsemänsadan oppilaan peruskoulu, päiväkoti ja 
leikkipuisto. 

Kilpailumuodoksi valikoitui yleinen kaksivaiheinen suun
nittelukilpailu. Menettelyssä pidettiin ensin kaikille avoin ide
ointivaihe, josta kolme parasta valittiin jatkoon. Toisessa vai
heessa työryhmille annettiin palautetta ja kehitysohjeita, joiden 
perusteella tehtiin pidemmälle viedyt suunnitelmat.

Kilpailun SAFAtuomareiden Jari Frondeliuksen ja Leo Lind-
roosin mielestä kaksivaiheisessa kilpailussa oli pienemmät ris
kit ja suuremmat mahdollisuudet kuin tavallisessa yksivaihei
sessa yleisessä kilpailussa.

”Kilpailumallissa voitiin järjestää ensin kevyt ensimmäinen 
vaihe, jolla saatiin laaja spektri erilaisia ehdotuksia arvioitaviksi. 
Niistä mielenkiintoisimpia päästiin kehittämään toisessa vai
heessa ohjeistuksen avulla pidemmälle kuin yksivaiheisissa kil
pailuissa yleensä on mahdollista.”

”Voittajaehdotus Metsäaukio kehittyi jatkosuunnittelussa 
etenkin toiminnallisuuden osalta huimasti, ja oli tällä osaalu
eella selvästi lupaavin ja kehityskelpoisin ratkaisu. Se ratkaisi 
lopulta kilpailun tuloksen.“

Urbaani metsäkoulu
Palkintolautakunta piti voittajatyötä ansiokkaana erityisesti 
maisemasuunnittelun ja kaupunkieko logian kannalta. Ehdo
tuksen keski össä on luonto, joka tuntuu ulottuvan myös sisä
tiloihin. Sisätiloissa on intiimi ja kotoisa mittakaava ja raken
nuksen eri osaalueet hahmottuvat hyvin.

Voittajaehdotuksen ovat tehneet Kööpenhaminassa asuvat 
Sofia Fors ja Rebecca Blomqvist. Parivaljakko on syntynyt 

samassa pikkukaupungissa Tukholman lähistöllä Ruotsissa. He 
päätyivät sittemmin toisistaan tietämättä töihin Tanskan puo
lelle, jossa kohtasivat uudelleen.

Kaksikko kertoo inspiroituneensa Tapulikaupungin ympä
ristöstä ja puistoista.

”Halusimme tehdä urbaanin metsäkoulun. Koulu on jaettu 
pieniin puurakennuksiin, jotka on sijoitettu kylämäisesti viher
pihan ympärille.” 

Tällä ratkaisulla he halusivat tuoda kouluun humaania mit
takaavaa, helpottaa kulkemista paikasta toiseen ja auttaa pie
niä koululaisia tuntemaan olonsa kotoisaksi.

”Tilojen harvinaislaatuisen luontoyhteyden voi odottaa vah
vistavan oppijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia”, sanoo Kari 
Pudas, kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja.

”Tapulikaupunkilaiset saavat käyttöönsä ennakkoluulotto
malla ja herkällä otteella suunnitellut tilat, joiden toivotaan 
palvelevan alueen asukkaita monipuolisesti.”

Projektinjohtaja Pekka Löyskän mielestä kilpailu saavutti 
tavoitteet erittäin hyvin ja hankkeelle saatiin pää ja arkkiteh
tisuunnittelijat.

”Valmista pitäisi olla lukuvuoden alkuun 2024”.

Pipsa Penttinen

Molempien kilpailujen tekijätiedot ja arvostelupöytäkirjat 
löytyvät Safan verkkosivuilta: safa.fi/kilpailut. Maatullin 
kilpailua esittelevä Arkkitehtuurikilpailuja-lehti ilmestyy 

syksyllä Arkkitehti-lehden liitteenä.

” Ehdotuksen keski össä on luonto, joka tuntuu 
ulottuvan myös sisätiloihin.

Pienoismallitoimisto HELIÖVAARA

CNC-työstöt, 3D-tulostus



4 2 4  |  2 0 2 1au

MARK

H
elsingin kaupungin ja Suomen maisemaarkkitehti
liitto Markin yhteistyössä järjestämän Lentoaseman
puiston kansainvälisen ideakilpailun voittajaksi 

 valittiin ehdotus Crossing Horizons, jonka ovat tehneet 
maisema arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy.

Avoimella ja kansainvälisellä kilpailulla etsittiin ideaa, jossa 
yhdistyisivät alueen kulttuurihistoria, luontoarvot ja ekologinen 
monimuotoisuus. Ehdotuksia saapui 34 yhteensä 13 eri maasta.

“Maisemaarkkitehdin näkökulmasta Malmin lentoasema on 
erittäin kiinnostava ympäristö sekä menneisyydeltään, nyky
tilassa että tulevaisuudeltaan. Käytöstä poistuva lentokenttä, 
joka muokataan pitkällä aikavälillä kaupunginosapuistoksi, on 
kansainvälisestikin ainutlaatuinen tilaisuus”, sanoo kilpailun 
MARKtuomari Vilja Larjosto.

Larjoston mukaan kilpailuehdotukset olivat korkeatasoisia 
ja niihin oli käytetty vaikuttava määrä työtä.

“Syntynyt ideoiden runsaus rikastuttaa suomalaista maisema
arkkitehtuurin kenttää.”

Kiitoradat bulevardeiksi
Larjoston ja toisen MARKtuomari Jyrki Sinkkilän mukaan par
haat kilpailuehdotukset tarjosivat monipuolisia ratkaisuja, 

 laadukkaita ympäristöjä, kokeellisia visioita ja lentokentän ava
ruutta yhdistettynä luonnon monimuotoisuuteen sekä asukkai
den osallistamiseen.

Monien ehdotusten maisemaarkkitehtoninen selkäranka 
olivat toimintaradoiksi tai monumentaalisiksi bulevardeiksi 
muutetut kiitoradat.

“Monet oivaltavat, runolliset ja hauskat ehdotukset olivat 
inspiroituneet lentämisen fantasioista ja lentokentän rakenteista. 
Puistoon ehdotettiin pilvimaisemia, propelleja, lentokenttäva
loja ja portteja uutena tulkintana alueen menneisyydestä”, 
 Larjosto kuvailee töiden kirjoa.

Fantasioita  lentämisestä
Lentoasemanpuiston kansainvälisessä maisema-arkkitehtuurikilpailussa 
 painottuivat ekologiset ratkaisut ja alueen historia.

Crossing Horizons
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Arvostelupöytäkirjan mukaan tärkeäksi näkökulmaksi nou
sivat ekologiset ratkaisut, jotka painottuivat niittybiotooppeihin. 
Kiinnostavimmissa töissä luonnon prosessit otettiin puiston 
kehittymisen lähtökohdiksi.

Monumentaalisia vesiaiheita ehdottaneita töitä paremmin 
menestyivät ratkaisut, joissa vesi on kytketty ekologiaan. Hule
vesikosteikot lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Idyllinen niittymaisema
Tuomaristo kuvailee voittajaehdotusta  veistoksellisen ilmavaksi 
ja kokonaisvaltaiseksi. Se ottaa kantaa ympäristöönsä mielen
kiintoisesti ja tukeutuu monipuolisesti luonnon prosesseihin.

“Kantavana ajatuksena on ekologisen monimuotoisuuden 
ja ihmistoimintojen luonteva rinnakkaiselo”, sanoo kilpailun 
järjestämiseen ja tuomaristoon osallistunut Salla Hoppu Hel
singin kaupungilta.

“Ehdotus kiinnittyy vahvasti paikkaan ja alueen historiaan, 
joita se tulkitsee onnistuneesti. Puistossa säilyvä avoin niitty
maisema saa idyllisen luonteen ja kentän rosoista materiaali
maailmaa vahvistetaan uusin veistoksellisin elementein”, Hoppu 
kuvaa.

Markin ja Safan yhteistyö tiivistyy
Mark on tiivistänyt kilpailuyhteistyötä Safan kanssa.

“Olemme viime vuosina olleet mukana useissa kilpailuissa 
yhdessä arkkitehtien kanssa. Tämä on toivottu kehityssuunta: 
valtaosassa kilpailuja myös maisemaarkkitehtuurilla on paik
kansa”, sanoo Markin kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Aino 
Aspiala.

“Lentoasemanpuiston kilpailu oli kuitenkin Markin oma, suuri 
maisemaarkkitehtuurikilpailu. Toivoisin, että vastaavia, mer
kittäviä julkisia ulkotiloja koskevia kilpailuita järjestettäisiin use
amminkin. Kohteita kyllä riittäisi!”

Pipsa Penttinen

Kilpailun arvostelupöytäkirja löytyy  
maisema-arkkitehtiliiton verkkosivuilta m-ark.fi

<Ensimmäisen palkinnon saivat 
Maanlumo Oy ja Collaboratorio 
Oy ehdotuksellaan Crossing 
Horizons.
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SAFA

S
afan koulutus ja tutkimustoimikunta selvitti kyselyllä 
arkkitehtiopiskelijoiden hyvinvointia, sopeutumista 
pandemiaaikaan ja pandemian vaikutuksia opintoihin. 

Kysely lähetettiin Safan opiskelijajäsenille sekä arkkitehtikil
loille. Vastauksia saatiin yhteensä 126 kaikista kolmesta 
arkkitehtuuri koulusta.

Pandemian alettua opiskelijat siirtyivät koteihinsa opiske
lemaan. Kyselyssä selvisi, että ennen pandemian alkua jopa 75 
prosenttia opiskelijoista suoritti opintojaan pääasiallisesti yli
opistojen tiloissa ja vain 17 prosenttia kotona. Maaliskuussa 
2021 koulun tiloja käytti enää viisi prosenttia opiskelijoista.

Etäopiskelu edellyttää hankintoja
Kyselyn vastauksissa korostui, että etäopiskeluun siirtyminen 
koettiin ongelmallisena. Avovastauksissa moni kuvailee etä
opiskelua pienessä opiskelijaasunnossa haastavaksi. Yhteisessä 
taloudessa elävät puolestaan kohtaavat vaikeuksia työtilan jaka
misessa. Kärjistettynä: toisilla on rauhaa, mutta ei tilaa, toisilla 
tilaa, mutta ei rauhaa.

Vastausten perusteella voi todeta, että pandemiaaika on 
jakanut opiskelijoita myös taloudellisen tilanteen mukaan. Suo
malainen lupaus ilmaisista opinnoista ei toteudu, kun opintoja 
varten on hankittava tuhansien eurojen tietokone ohjelmisto
lisensseineen. Moni kertoikin joutuneensa valitsemaan, mihin 
rahansa käyttää: 63 % ilmoitti investoineensa rahaa lisensseihin, 
50% teknisiin laitteisiin ja 32% työpisteen kalusteisiin.

Monella ei ole ollut mahdollisuutta hankkia vanhan koneen 
tilalle uudempaa ja tehokkaampaa, tai hankkia kalliita ohjelmis
toja, vaikka kurssivaatimukset ovat pysyneet samoina. 

Etäopiskelun toimivuutta selvitettiin asteikolla 1–5. Parhai
ten etäopetukseen taipuivat luentotilaisuudet arvosanalla 3,8. 
Ohjaus arvioitiin myös vielä jokseenkin onnistuneeksi arvosa
nalla 3,3. Ryhmätyöskentely sai arvosanakseen 2,85 ja mallityös
kentely 2,3.

Useat kertoivat pienoismallityöskentelyn jääneen kokonaan 
pois pandemian myötä. Mallityöskentely on tärkeä osa suun
nitteluprosessia, vaikka toisaalta sen pois jääminen vähentää 
kurssien työtaakkaa. 

Vertaistuelle tarvetta
Kyselyssä nousi esiin myös opiskelijoiden tarve vertaistuelle. 
Vain murtoosa kertoi työskentelevänsä ystävien kanssa ryh
mätöiden ulkopuolella. Valtaosa koki olevansa opintojen kanssa 
yksin. Mahdollisuutta nähdä muiden töitä ja pallotella ideoita 
opiskelutovereiden kanssa kaivattiin. Tällä on ollut vaikutuk
sensa opiskelumotivaatioon: ”Etäopiskelu on tuntunut paljon 
kuormittavammalta kuin lähiopetus. Yksin puurtaminen sopii 
huonosti opinnoillemme ja vie motivaatiota ja iloa opiskelusta”, 
eräs vastaaja kiteytti tuntojaan.

Jotain hyvääkin nähtiin koronaajassa: lisääntynyttä jousta
vuutta ja matkoihin kuluvan ajan säästymistä kiiteltiin. Eräs 

Safa selvitti   pandemian vaikutusta  
arkkitehti opiskelijoihin
Vastauksissa nousi esiin erityisesti yksinäisyys ja poikkeustilanteen epätasa-
arvoistava vaikutus. Kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia kotiin etäopiskelun 
vaatimia laitteita ja ohjelmistoja.
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” Yksin puurtaminen vie 
motivaatiota ja iloa 
opiskelusta.

A
altoyliopiston Arkkitehtikillan puheenjohtaja 
Kaisla Soljanto ei ole yllättynyt opiskelijakyselyn 
tuloksista. Arkkitehtiopintoihin sopii interaktiivi

suus ja ideoiden pallottelu yhdessä, mikä on nyt vaikeam
paa toteuttaa.

”Fukseille tämä on ollut todella vaikeaa aikaa, vaikka etä
opiskeluun suhtautuminen on tietysti valtavan yksilöllistä. 
Opintomme ovat tähän asti nojanneet vahvasti läsnäolo
pakkoon. Etäaika on mahdollistanut jouston”,  Soljanto 
sanoo.

Kotona opiskelu on tehnyt omakustanteisista hankin
noista välttämättömiä. Monilla on ollut kotona vain läppäri 
esseiden kirjoittamista varten, ja isompaa näyttöä tai tehok
kaampaa konetta vaativat työt on tehty yliopistolla.

”Omat hankinnat tekevät tosi ison loven opiskelija
budjettiin, eikä kaikilla ole niihin varaa.”

Luentojen tavoin opiskelijayhteisön toiminta on nyt 
 verkossa.

”Meillä on useita keskusteluryhmiä, missä jaetaan koke
muksia ja kysytään neuvoa”, Soljanto kertoo. ”Ryhmät ovat 
avoimia kaikille opiskelijoille ja liittymislinkit lähetään 

 fukseille. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat löytäisivät 
mukaan.”

Soljannon mukaan Arkkitehtikilta on toiminut etä
opintojen  aikaan monelle tärkeänä turvaverkkona.

”Yhteisönä pärjäämme paremmin. On tärkeää muistaa, 
että tilanne on väliaikainen.”

Haasteita kuitenkin riittää. Esimerkiksi ryhmätöissä 
opiskelu tovereiden jaksamisen arviointi on hankalaa, kun 
ei nähdä koulun käytävillä.

”Eniten kaipaamme matalan kynnyksen hengailua.”

Anni Varis

S A FA

 vastaaja kommentoi myös kritiikkitilaisuuksien toimivan parem
min etänä: “Kaikki näkevät ja kuulevat esitykset hyvin ja itse 
jaksan paremmin keskittyä pitkän tilaisuuden aikana, kun voin 
ilman omantunnontuskia tehdä muuta, esimerkiksi neuloa 
samalla.” 

Vaikka pandemia on tuonut mukanaan haasteita, noin 78 % 
vastaajista toivoi, että etäopiskelu olisi tulevaisuudessa 

 mahdollista, yhtenä vaihtoehtona. On kuitenkin selvää, että 
opiskelijoilla on ikävä yliopistolle kavereiden, tietokoneiden ja 
pajatilojen luo. Eräs vastaaja kiteytti asian: “Tää on vaan yksin
kertaisesti tosi raskasta.”

Aino Hautala

Erityisesti fukseille vaikeaa aikaa
Keskusteluryhmät verkossa pyrkivät  paikkaamaan  
vuorovaikutuksen puutetta.

Kaisla Soljanto
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MIELIPIDE

J
orma Mukala toi esiin arkkitehtuu
rin Finlandia  palkinnon epäkohtia 
kolumnissaan Arkkitehti uutisten 

numerossa 3/2021. Mukalan mukaan Ark
kitehtuurin Finlandia ”on keino tavoittaa 
valta mediat ja sitä kautta suuri yleisö. 
Näin voidaan lisätä luovan arkkitehtuurin 
ymmärrystä kulttuurissamme”.

Mukala kokee, että arkkitehtuuri
palkinnossa tulisi painottaa oman ai kam
 me suunnittelua. Itse kaipaan tuohon 
kirkkaimpaan palkintoon enemmän 
arvokkuutta.

Arkkitehtuuria kaivattiin näkyväm
mäksi osaksi yhteis kunnallista keskuste
lua. Siitä heräsi ajatus maallikon valitse
masta palkinnosta kirjallisuuden tapaan. 
Se ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Kir
jallisuuden Finlandiapalkinto on kirjaili
jalle ja kustantamolle joulumyynnin 
lotto voitto. Sen sijaan ajatus arkkitehtuu
rista jää kovin pinnalliseksi, jos tarkoitus 
on nostaa esiin ajankohtaisia toteutuksia 
arkkitehtien tilauskantaa kasvattamaan.

Arkkitehtuurin Finlandiapalkinnon 
alkuhetkillä mediapersoona Heinäsirkka 
ihmetteli palkinnon tarkoitusta ja tavoit
teita Radio Helsingin aamuohjelmassa. 
Hänen mukaansa ammattikunnan itsel
leen myöntämät palkinnot eivät lisää 

arkkitehtuurin arvostusta sen enempää 
rakennusalan kuin yleisönkään silmissä, 
vaikka muodollisesti palkinnon jakaisikin 
maallikko. Olennaisempaa olisi palkita 
esimerkiksi rakennuttaja, joka on tehnyt 
laadukkaat suunnittelijavalinnat. Näin 
kannustettaisiin hyvään arkkitehtuuriin 
jatkossakin.

Yrjö Lindgren ymmärsi arkkitehtuurin 
olevan pääosin toiminnallisuutta höys
tettynä tuhauksella estetiikka. Myös 
Vitru viuksen kolmiyhteinen määritelmä – 
 pyrkimys kauneuteen, kestävyyteen ja 
käyttökelpoisuuteen (venustas, firmitas, 
utilitas) – on ollut suosittu kuvaamaan 
hyvän arkkitehtuurin tavoitteita.

Arkkitehtuurin Finlandian keskeinen 
valuvika on, että ehdokkaiksi valitut ja 
palkitutkin hankkeet ovat usein olleet 
raadin harkitessa vielä keskeneräisiä, vain 
osittain toteutettuja tai muuten vailla 
käytön kokemusta. Toisin sanoen liian 
 ajankohtaisia.

Vitruviuksen kriteerein Finlandia 
palkinto näyttäytyy siis venustas 
henkisenä, suunnitelman tasolla käytä
vänä kauneuskilpailuna. Rakennuksen 
toimivuus ja kestävyys, jotka nyt jäävät 
arvioimatta, ovat kuitenkin olennaisia 
arkkitehtuurin laadun mittareita.

Irlannin arvostetuimman, arkkitehti
liitto RIAIn myöntämän Golden Medals   
palkinnon ehdokkaiksi valitaan valmis
tuneita ja käytössä testattuja hankkeita. 
Vertailu tapahtuu muun muassa suunnit
telun laadun, kaupunkikuvan, rakennuk
sen toimivuuden ja käyttäjien haastatte
lujen kautta. Palkinnoista löytyy oma 
kategoriansa myös korjaus rakentamiselle 
samoin vankoin kriteerein.  Palkinnon saa 
itse rakennushanke yksittäisten suunnit
telijoiden sijaan, hieman samaan tapaan 
kuin Helsingissä jaettava Rakentamisen 
Ruusu.

Kunniaa hyvästä yhteistyöstä ei siis 
osoiteta vain yhdelle taholle, mikä paran
taa laadukkuuden edellytyksiä jatkossa.

Epäilen, riittääkö Finlandiapalkinnon 
tuunailu kasvattamaan ymmärrystä 
hyvästä arkkitehtuurista. Uskon kuiten
kin, että arkkitehtiliitto ja arkkitehtien 
ammattikunta hyötyisivät kokonais
valtaisen ajattelun tuomisesta yleistä 
arvostusta tavoittelevaan palkintoon. 
Näin hyvä arkkitehtuuri nähtäisiin onnis
tuneena sijoituksena tulevaisuuteen, niin 
kuin me kaikki toivomme.

Petri Leppälä
Arkkitehti SAFA

Arkkitehtuuri  ansaitsee enemmän

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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M I E L I P I D E

J
orma Mukala esittää  kolumnissaan 
Arkkitehtiuutisten  numerossa 
3/2021 Arkkitehtuurin Finlandia 

palkinto ehdokkaiksi valittavaksi pääosin 
uudis rakennuksia (ja neljän vuoden 
välein vain korjauskohteita).

Arkkitehtuurin Finlandiapalkinto on 
myönnetty korjauskohteille viimeisinä 
kahtena vuotena. Ehdokkaina on ollut 
sekä korjaus että uudiskohteita. Voitta
jan valitsee eiarkkitehti.

Kirjoituksensa Mukala päättää lausee
seen ”Uudisrakennukset kertovat suora
viivaisesti, mitä se arkkitehtuuri on 
tänään”. Elämme muutosten aikaa, jota 
leimaa huoli ilmastonmuutoksesta ja 
luonnonvarojen tuhlaamisesta. Rakenta
minen on suurimpia hiilidioksidipäästö
jen aiheuttajia. Euroopassa rakennus
sektori käyttää puolet raakaaineista ja 
energiasta ja kolmanneksen raaka
vedestä. Rakentaminen yhdessä raken
nusten purkamisen kanssa aiheuttaa kol
manneksen kaikista jätteistä (Luke 2019).

Rakennusteollisuus RT:n mukaan 
rakennuksissa käytetään lähes neljä   
kymmentä prosenttia kaikesta Suomessa 
kulutettavasta energiasta ja ne aiheut
tavat yli kolmekymmentä prosenttia 
 päästöistä. On hyvin tiedostettu, että 

rakentamisen hiilipiikin tasaantuminen 
kestää vuosikymmeniä ja usein talot 
puretaan jo ennen sitä.

Edellä kirjattujen tietojen valossa on 
selvää, että arkkitehtuurinkin alalla täy
tyy tapahtua muutosta. Nuorten arkkiteh
tien perustamat liikkeet, kuten VAPAA 
kollektiivi ja You tell me kollektiivi  ovat 
hyviä esimerkkejä siitä, kuinka uusia 
ajattelu malleja etsitään ja janotaan. Halu
taan toteuttaa arkkitehtuuria kestävästi 
ja eettisesti. Etsitään vastauksia sille, mitä 
arkkitehtuurin tänään pitäisi olla, jotta se 
vastaisi ajan haasteisiin.

Kestävin – ja siten arvokas ja vaalit
tava – rakennus on se, joka on jo ole
massa. Tämän ovat Arkkitehtuurin Finlan
dian maallikkotuomarit ymmärtäneet. 
Ilmeisesti alan sisällä asenne ja arvo
maailman muutos ovat hitaampia.

Silmiini osui hiljattain arkki tehtuu rin 
historian apulaisprofessori Panu Savolaisen  
somekirjoitus, jossa hän totesi: ”Alamme 
päästä irti siitä, että menestyvä arkkitehti 
on uusia näyttäviä taloja suunnitteleva 
yksilö. Tulevaisuuden arkkitehti pohtii 
ennen kaikkea, mitä on se vähä, mitä kan
nattaa tehdä.”

Arkkitehtuurin Finlandiapalkinto näyt
tää hienosti suuntaa asenne muutokselle. 

Korjaussuunnittelun ja  rakentamisen  
arvostusta on syytäkin lisätä, sillä se tulee 
välttämättä entistä tärkeämmäksi.

Ehkä uudisrakennuskin voi vielä voit
taa arkkitehtuurin Finlandiapalkinnon, 
jos se on päätetty rakentaa harkitusta 
syystä ja se on toteutettu kestävällä ja 
korjauskelpoisella tavalla.

Mira Kyllönen
Arkkitehti SAFA

Korjausrakentamisen ja 
rakennusperinnön toimikunnan jäsen

A
rkkitehtiuutisten 3 / 2021 pää
kirjoituksessa Matti Tapa ni nen 
kannustaa keskustelemaan kau

punki    suunnittelun avoimista kysymyk
sistä. Hän ei kuitenkaan kerro, kuinka 
 keskustelu käydään niin, että kaikilla 
 liiton jäsenillä on mahdollisuus esittää 
mieli piteitään ja tulla kuulluksi.

Aina 1800luvulta lähtien arkkitehdit 
ovat tehneet suunnattoman määrän pal
katonta talkootyötä kilpailujen muodossa, 
vaikka vain pienellä osalla  teki jöistä  on 

ollut mahdollisuus tulla palkituksi. Tätä 
perinnettä on mahdollisuus jatkaa kevy
emmällä ja nopeammalla tavalla järjestä
mällä ideatalkoita. Safa voisi julistaa 
 jäsenilleen kilpailun omaisia kirjallisia kes
kusteluja kuumista aiheista. Osallistujat 
kertoisivat mielipiteitään omalla nimel
lään. Tarvittaessa niitä voisi selventää 
kevyin käsivarapiirustuksin. Ehdotukset 
koottaisiin yhteen ja julkaistaisiin kaik
kien käyttöön. Keskustelua voisi jatkaa 
samalla tavalla.

Kiireellinen ajankohtainen asia on 
 Helsingin Etelärannan suunnittelu. Olisi 
tärkeää, että uuden museon ja rannan 
muunlaisen yleisen käytön reuna ehdoista 
ja mahdollisuuksista käytäisiin laaja
pohjaista asiantuntevaa keskustelua.

Suti Savolainen
Arkkitehti SAFA 

Helsinki

Asenteet kaipaavat korjausliikettä

Kaupunkisuunnittelua ideatalkoilla

” Kestävin – ja 
siten arvokas 
ja vaalittava – 
rakennus on 
se, joka on jo 
olemassa. 

http://www.lamidoors.com/


4 8 4  |  2 0 2 1au

Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja 
parantamaan elämänlaatua.

www.saint-gobain.fi

PUHUTTUA

Jos ajatellaan kiertotaloudellisesti, Pasila on 
uudelleenkäytettävien rakenneosien resurssi
pankki. Sitä ei hyödynnetä tällä hetkellä, vaan 
laitetaan ennemmin dynamiittia alle. 
Käyttökelpoisia runkoja tuhotaan.

Solwersin Leif Sebbas Helsingin Sanomien ItäPasilassa 
sijaitsevien betonitalojen saneerausta koskevassa 
artikkelissa 15.4.

”
”

”
Suomen kasvukaupunkien tiivistämisessä on ajauduttu yksipuolisiin, yhä 
ongelmallisempiin ratkaisuihin. Nyt olisi syytä selvittää ja tutkia moni
puolisesti tiivistämisen vaihto ehtoisia malleja hyötyineen ja haittoineen. 
Kaupungeista tulisi tehdä toimivia ekosysteemejä, jotka sopeutuvat 
lämpenevään ilmastoon ja sään ääriilmiöihin.

Arkkitehti Harri Hautajärvi Helsingin Sanomien Vieraskynässä 24.4.

Lain sisältökysymyksistä keskustellaan parhail
laan poliittisesti. Kiistaa käydään tiivistäen 
neljän eri intressin välillä: tehokkaan kaavoituk
sen ja asuntotuotannon, ympäristöarvojen, 
yksityisen omistuksen sekä mahdollisimman 
suuria vapauksia haluavan yritys elämän välillä.

Toimittaja Teemu Luukka Helsingin Sanomien 
 MRLuudistusta käsittelevässä artikkelissa 18.4.

http://www.saint-gobain.fi/
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J Ä S E N I L L E

Katri Laakso aloittaa Safan 
järjestösihteerinä

S
afan uudeksi järjestösihteeriksi on valittu liiketalouden 
tradenomi Katri Laakso. Laakso on opiskellut myös 
ylemmän AMKtutkinnon urheilujohtamisen ja kehittä

misen linjalta. Kokemusta jäsenasioiden hoitamisesta Laaksolle 
on kertynyt muun muassa Uimaliitosta ja Tikkurilan taitoluistelu
klubista.

Järjestösihteerinä Laakso vastaa kaikista Safan jäsenyyteen 
liittyvistä asioista sekä Safan kiinteistöjen vuokrauksesta.

”Mikäli jäsenen tarvitsee päivittää jäsenyystietoja, järjestö
sihteeri on se henkilö, johon ollaan yhteydessä”, Laakso kertoo. 

”Tietoja tulee päivittää esimerkiksi silloin, kun opiskelijajäsen 
valmistuu ja hakee täysjäsenyyttä.”

Arkkitehtiliitto työpaikkana herätti välittömästi kiinnostuksen.
”Hain paikkaa omien intressieni pohjalta. Ihailen Aaltojen 

työtä ja keräilen Artekin esineitä”, Laakso sanoo. ”Arkkitehtuu
riin liittyvät työtehtävät ovat kaikin puolin mielenkiintoisia.”

Järjestösihteerillä on keskeinen rooli myös jäsenpalvelujen 
kehittämisessä. Toimivan perustan muodostaa helposti lähes
tyttävä asiakaspalvelu.

”Toivon, että jäsenet ottaisivat yhteyttä minuun ihan mata
lan kynnyksen asioissa”, Laakso kertoo. ”Olen täällä nimen
omaan jäseniä varten.”

Anni Varis

Liity mukaan Jäsenhakuun – 
voit voittaa Aalto-jakkaran

L
iity mukaan Jäsenhakuun, safa.fisivustolle tulevaan säh
köiseen jäsenluetteloon, josta löydät jatkossa safalaiset 
kollegasi. Kampanjaaikana 31.5. mennessä Jäsenhakuun 

liittyneiden kesken arvotaan Aaltojakkara ja kirjapalkintoja.
Kirjautuminen ja tietojen päivitys vie vain pari minuuttia. 

Muista ruksata myös kohta ‘olen päivittänyt tietoni 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 edellyt
tää kirjautumista. Palvelu korvaa entisen Vuosikirjan jäsen
luettelon. Arkkitehtihaku on kaikille avoin hakupalvelu, jonka 
kautta vaikkapa tilaaja tai työnantaja voi hakea safalaista 
 arkkitehtia – esimerkiksi pientalohankkeeseen tai rakennus
historiallisen selvityksen tekijäksi. Molemmat hakupalvelut 
 julkaistaan    safa.fi  sivustolla myöhemmin tänä vuonna.

Ohjeet kirjautumiseen löytyvät osoitteessa: safa.fi/kirjautu
minen.

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi

Katri Laakso
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KS
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TYÖPAIKAT

Lisää avoimia työpaikkoja 
Safan verkkosivulla www.safa.fi

PROJEKTIARKKITEHTI 

Haemme Helsingin toimistoomme 
projektiarkkitehtia merkittäviin 
asuntosuunnitteluhankkeisiin.

Edellytämme ArchiCAD osaamista. 

hakemukset  
6.6 mennessä careers@sigge.fi

lisätietoja
rauno.lehtinen@sigge.fi  040 081 2496
joonas.kanerva@sigge.fi 040 064 8545

Sigge Arkkitehdit Oy on 1956 perustettu yritys, 
jossa työskentelee yli 70 huippuosaajaa. 

Toimintamme kattaa laajasti koko 
arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja 

rakennusalan digitalisaation.  
www.sigge.fi

Haemme projektiarkkitehtia vaativiin asuntosuunnittelutehtäviin 
sekä 1...2 arkkitehtiopiskelijaa avustaviin suunnittelutehtäviin.

Projektiarkkitehdin tehtävään etsimme arkkitehtiä, jolla on asunto-
suunnittelun kokemusta tietomallipohjaisen suunnitteluprojektin 
vetotehtävistä, ArchiCad-ohjelman osaamista ja kykyä hallita suuria 
suunnittelukokonaisuuksia. Odotamme myös sitoutumista useam-
man vuoden kestäviin suunnittelu- ja työmaavaiheen tehtäviin.

Opiskelijoilta edellytämme, että heillä on suoritettuna arkkitehtuurin 
kandin tutkinnon tasoinen oppimäärä. Suunnittelukokemus arkki-
tehtitoimistossa ja asuntosuunnittelussa sekä suunnitteluohjelmien 
hyvä hallinta ja visualisointitaidot katsotaan eduksi.

Lisätiedot ja hakemukset 7.6.2021 mennessä osoitteella 
hannu.huttunen@ark-house.com. 

http://www.safa.fi
http://sigge.fi
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KO LO F O N I

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

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 5 / 2021  

Ilmoitusvaraukset 31.5.  

Ilmoitusaineisto 7.6.  

Ilmestyy 24.6.

HUOM. Lehteen tulevista kirjoituksista  

sovittava toimitussihteerin kanssa.

kaarina.fi
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Me Vitrealla tunnemme erikoislasien mahdollisuudet. Tarjoamme 
innovatiiviset erikoislasiratkaisut myös kaikista vaativimpiin ja arkkitehtonisesti 
kunnianhimoisimpiin kohteisiin, kestävästi ja jo vuosikymmenten kokemuksella. 

Varmistamme, että löydät juuri oikeat lasiratkaisut kaikkiin suunnitelmiisi.

Yksilölliset lasiratkaisut vaikuttavaan rakentamiseen

Palonsuojalasit • Toiminnalliset lasit • Julkisivut • Kaiteet, lipat ja sermit • Turvalasit • Terassit ja parvekkeet • Lasitiilet • Vitrea.fi
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