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Yleiset kilpailut

15.9.2021 – 15.12.2021 Niemen ranta-alueen ideakilpailu Lahdessa
10/2021 – 1/2022 Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailu Jyväskylässä
syksy 2021 – kevät 2022 Keravan asemanseudun ideakilpailu

Sisään jätetyt yleiset kilpailut

1.2.2020 – 28.4.2021 Päiväkoti Taka-Töölöön

Kutsukilpailut

11.11.2020 – 26.2.2021 Vuosaaren Seniorikeskus
1.4.2021 – 31.5.2021 Oulun Osuuspankin uudisrakennus 
6.5.2021 – 27.8.2021 Puukerrostalo Asuntomessuille Keravalle
9/2021 – 1/2022  Otaniemen Tietokorttelit, ilmoittautumishakemukset 12.8. mennessä

Muut

3.11.2020 – 19.3.2021 Verkkosaaren vähähiilinen viherkortteli, tontinluovutuskilpailu

safa.fi/kilpailut

http://safa.fi/kilpailut
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PÄÄKIRJOITUS

A
rchitects’ Council of Europe (ACE) on julkaissut tuoreen 
toimialakatsauksensa Sector Studyn. Kiitos kyselyyn 
vastanneille Safan jäsenille.

Joka toinen vuosi laadittava kyselytutkimus toteutettiin jo 
seitsemättä kertaa. Yli kymmenen vuoden tarkastelujaksoon on 
mahtunut ylä- ja alamäkiä, viimeisimpänä vitsauksena korona-
pandemia.

Arkkitehtien lukumäärä Euroopassa lisääntyi 110 000 ammat-
tilaisella kymmenessä vuodessa. Nyt kasvu näyttää pysähtyneen 
ja arkkitehtien lukumääräksi on arvioitu 560 000. Lukuja mait-
tain vertailtaessa kannattaa huomioida, että useissa maissa 
ammatti on auktorisoitu ja arkkitehdiksi luetaan vain ammatin 
harjoittamisen ja tittelin käyttöoikeuden omaavat kollegat. Me 
ja muut Pohjoismaat olemme pieni, monella mittarilla hyvin-
voiva erikoisalue vahvasti säädellyn muun Euroopan päälaella.

Enemmistö eurooppalaisista arkkitehdeista on edelleen mie-
hiä, mutta naisten määrä on kivunnut jo 42 prosenttiin painot-
tuen nuorempiin ikäluokkiin. Arkkitehdeista 75 prosenttia asuu 
seitsemässä maassa: Italiassa (152 000), Saksassa (117 500), Espan-
jassa (47 600), Iso-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa (42 500), 
Ranskassa (30 000) ja Portugalissa (26 000). Väkilukuun suh-
teutettuna arkkitehteja on keskimäärin 1/1000, eniten Italiassa 
ja Portugalissa (2,5/1000). Suomessa vastaava suhdeluku on 0,7.

Yrittäjistä lähes 70 prosenttia on yhden hengen mikro yrityksiä. 
Yritysten lukumäärä on jatkanut laskuaan, mutta yli kolmen-
kymmenen hengen yritysten määrä on kaksin kertaistunut kah-
den vuoden takaisesta tilanteesta.

Saksa on Euroopan suurin arkkitehtisuunnittelun markkina-
alue, seuraavina Iso-Britannia, Italia ja Ranska, jotka yhdessä 
muodostavat 2/3 kokonaisuudesta. Suomessa rakentamisen 
markkinatilanne on ollut hyvässä vedossa ja selvityksen mukaan 
rakennustuotannon arvo arkkitehtia kohden onkin ollut kor-
kein Suomessa, Norjassa ja Alankomaissa.

Tulevaisuusoptimismi oli huipussaan kaksi vuotta sitten. Nyt 
odotukset ovat tutkimushistorian alhaisimmalla tasolla. 

Useampi kuin yksi viidestä arkkitehdista on opiskellut ulko-
mailla. Viimeisen vuoden aikana 9 prosenttia on työskennellyt 
muualla kuin kotimaassaan, suosituimpina maina Ranska, Saksa 
ja Italia. Yrityksistä 7 prosenttia ilmoittaa toimivansa kansain-
välisesti, ja kaikkien yritysten liikevaihdosta 3 prosenttia muo-
dostuu viennistä.

Lähes puolet arkkitehdeista arvelee jäävänsä eläkkeelle 
65–69-vuotiaina. Useassa maassa yli 40 prosenttia vastaajista 
ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle aikaisintaan 70-vuotiaana ja Euroo-
pan sisukkaimmat 13 prosenttia eivät koskaan.

PANDEMIA on sulkenut rajat ja vienyt meiltä yhden Euroopan 
unionin peruspilareista – kansalaisten vapaan liikkuvuuden. 
Olemme istuneet kodeissamme ruutujen vankeina pian puoli-
toista vuotta ja tottuneet uusiin työn tekemisen tapoihin. Onko 
tällä vaikutusta palvelujen liikkuvuuteen, jää tutkittavaksi seu-
raavan Sector Studyn tuloksista.

Lisää Sector Studysta ja sen tietokantaan perustuvasta 
hakuominaisuudesta Observatorysta toisaalla tässä numerossa. 
Käykää tutustumassa!

Arkkitehtiuutiset jää kesätauolle ja toivottaa lukijoilleen 
vapaata liikkuvuutta ja leppoisia lomapäiviä.

Me eurooppalaiset arkkitehdit

” Selvityksen mukaan 
rakennustuotannon arvo 
arkkitehtia kohden on ollut 
korkein Suomessa, Norjassa 
ja Alankomaissa.

PAULA HUOTELIN

Päätoimittaja



http://www.geberit.fi/xeno2
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3 Pääkirjoitus

Me eurooppalaiset arkkitehdit
Paula Huotelin

6 Henkilö
Kestävää kaupunkia kehittämässä 
Silja Ylitalo

10 Ajassa
10 Toiveissa tilava asunto keittiöllä

Susanna Karhapää 
12 Arkkitehdit ilmaston asialla

Anni Varis
14 Pandemian vaikutukset näkyvät 

eurooppalaisten arkkitehtien 
työssä
Anni Varis

16 Kesä
Arkkitehti suosittelee: kesäkohteita 
Suomessa
Taavi Lindfors, Anni Varis ja Silja Ylitalo

20 Essee
Vanha Bauhaus oli radikaalimpi kuin 
uusi
Panu Savolainen

24 Puheenvuoro 
Arkkitehti voi vaikuttaa laatuun
Tero Vanhanen

26 Puhutaan puusta
Hohtava, magneettinen, läpinäkyvä 
puu
Netta Böök

28 Ammatissa
Arkkitehdinkin pitää lukea
Anni Varis

30 Valmista tuli
Pala Suomea  Roomassa
Anni Varis 

32 Kirjat
32 Unelmaproosaa 

arkkitehdeille
Susanna Karhapää

34 Sääntely vaihtui 
markkinavetoisuuteen
Lauri Jääskeläinen

36 Mestarillista 
kenkälusikointia
Tarja Nurmi 

38 Vuosien takaa
Miehet rakentavat,  
naiset siivoavat keittiön
Anni Varis

39 Kuolleet
Karl-Erik Hagner

40 Kilpailut
Yhden tekijän työ nousi voittajaksi 
museo  kilpailussa
Pipsa Penttinen

42 Mielipide

44 Safa
Arkkitehdeista pulaa jopa  
koronapandemian aikana
Päivi Virtanen

45 Jäsenille

Kansikuva Villa Lante al Gianicolo, 
Rooma. Kuva Arkkitehtitoimisto Livady.
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H E N K I LÖ

A
rkkitehti Staffan Lodenius katselee arvioiden ympäril-
leen Tove Janssonin puistossa Katajanokan kupeessa. 
Puistoa ollaan uudistamassa, ja harkinnassa on muun 

muassa puistoon mahdollisesti tulevan patsaan sijoittaminen. 
”Pohdin, mikä olisi sen suhde Svante Olssonin muoto-

puutarhaan.” 
Toukokuinen aamupäivä on lämmin, ja pandemia-aikaan 

haastattelu sopii tehdä ulkona puistonpenkillä. Paikaksi vali-
koitui Tove Janssonin puisto, sillä Katajanokalla asuva Lodenius 
on aktiivisesti mukana alueen asukastoiminnassa ja ottaa sitä 
kautta kantaa myös puiston uudistamissuunnitelmiin.

Kansalaisvaikuttaminen, kaupunginosa- ja asukastoiminta 
on kulkenut Lodeniuksen, 73, mukana ”aina”. Jos tekee työkseen 

kaupunkisuunnittelua, on hyvä olla kärryillä myös siitä, mitä 
omassa lähiympäristössä tapahtuu.

Lodenius on toiminut Arkkitehtitoimisto A-konsulteissa yli 
viisikymmentä vuotta kaavoitus- ja yhdyskuntahankkeiden 
vetäjänä, ja palkittiin juuri ”merkittävästä elämäntyöstään 
yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijana, alaa kehittäneenä tut-
kijana sekä kansalaisjärjestöaktiivina” Suomen Arkkitehtiliiton 
Otto-Iivari Meurman -palkinnolla. 

Mikä yhdyskuntasuunnittelussa kiehtoo ja mitä Lodenius 
ajattelee kaupunkisuunnittelusta Suomessa tällä hetkellä? 

Kaikki Suomen paikat
Lodenius kuvailee päätymistään arkkitehdiksi ajautumiseksi. 
Piirtäminen oli yksi vahvuuksista, toisaalta myös yhteiskunnal-
liset näkökohdat kiinnostivat. Isoisän isä, Ruotsista Suomeen 
1800-luvun lopulla muuttanut Gustaf Lodenius oli arkkitehti, 
isoäiti Hanna Svanström taidemaalari.

”Suvun perintönä tuli kiinnostus taiteelliseen ilmaisuun.”
Lodenius suuntautui kaupunkisuunnitteluun heti arkkiteh-

tiopintojen alusta alkaen. Kiinnostuksen syttymiseen vaikutti-
vat lapsuuden kokemukset monikerroksisesta ja yhteiskunnal-
lisesti sekoittuneesta kaupunkitilasta. Lodenius asui lapsuutensa 
1940–50-luvuilla Helsingissä Eiran ja Punavuoren rajalla, mikä 
tuolloin oli hyvin erilaista aluetta kuin nykyään. 

Vieressä olivat Wärtsilän telakka ja Fazerin makeistehdas, 
Kaapelitehdas ja Koffin panimo. Kotikorttelista löytyi siirtomaa-
tavarakauppa, lihakauppa ja rohdoskauppa. Alueella asui ja 
liikkui hyvin monentyyppistä väkeä.

”Lapsuuteeni liittyy voimakas tuoksujen muisti.”
Lodenius aloitti arkkitehtiopinnot Teknillisessä korkea-

koulussa vuonna 1966, jolloin koulu oli juuri siirtynyt Helsingin 
Hietalahdentorin laidalta Espoon Otaniemeen. Mieleen jäivät 
pitkät matkat vihreällä bussilla pitkin silloisen Espoon kauppa-
lan maalaismaisemia.

Myöhemmin Lodenius on päässyt tutustumaan melkein kaik-
kiin Suomen kolkkiin, joko omien suunnittelutehtäviensä tai 
Tampereen teknillisen yliopiston tutkimushankkeiden, harjoitus-
töiden ja ekskursioiden kautta. Lodenius toimi ylio pistossa 
yhdyskuntasuunnittelun professorina vuosina 1999–2013.

Kestävää kaupunkia kehittämässä
Palkittu kaupunkisuunnittelija Staffan Lodenius kaipaa keskimatalaa , 
 keskitiivistä kaupunkirakentamista. ”Ei ole mitään osoitusta siitä, että asuntojen 
hinnat olisivat tehorakentamisen myötä tulleet alas”, Lodenius sanoo.

Teksti SILJA YLITALO

<Staffan Lodenius muutti Katajanokalle 
pari vuotta sitten asuttuaan sitä ennen 
pitkään Vuosaaressa. “Koin että kun tekee 
kaupunkisuunnittelua – piirtää lähiöitä – 
on hyvä asua itse siellä keskellä.”

Staffan Lodenius
> Syntynyt Helsingissä 1947.
> Opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa TKK:ssa 

Espoossa (nykyisin Aalto-yliopisto) arkkitehtuuria 
1966–1975.

> Työskennellyt A-konsultit -arkkitehtitoimistossa 
1960-luvun lopulta lähtien, vuodesta 1972 osakkaana. 
Vetänyt yhdyskuntasuunnittelu- ja 
kaavoitushankkeita.

> Toiminut TKK:ssa tuntiopettajana 1980- ja 
1990-luvuilla ja Tampereen teknillisessä yliopistossa 
yhdyskuntasuunnittelun professorina vuosina 
1999–2013.

> Perheeseen kuuluvat vaimo, neljä lasta ja kahdeksan 
lastenlasta.

> Harrastaa kaupunkiarkkitehtuuria, lukemista ja 
musiikkia.
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”Se on ollut ehkä antoisinta työssäni, tutustua paikkoihin ja 
kollegoihin ympäri Suomea. Arkkitehtikouluista Tampere oli 
minulle juuri sopiva, sillä se palveli koko Ydin-Suomea. Arki-
rakentaminen ja arkikaavoittaminen olivat meillä Tampereella 
se tärkein asia. Käytännön suunnittelutyön ja akateemisen ajat-
telun ja tutkimuksen yhteenkytkeminen oli hyvin pragmaattista.”

Samalla tuli opittua paljon myös suomalaisesta yhdys-
kuntasuunnittelusta. Lodeniuksen mukaan sille on ominaista 
hyvinvointiyhteiskunnan soveltaminen ihmisten fyysiseen arki-
ympäristöön sekä yksilön, vanhan rakennusperinnön ja luon-
non tiivis vuorovaikutus.

”Niiden harmoninen tasapainottaminen on suomalaisen ja 
pohjoismaisen yhdyskuntasuunnittelun vahvuuksia. Ja se kyllä 
kestää vertailua.”

Tehokasta rakentamista
Vuonna 1968 Lodenius alkoi työskennellä Eric Adlercreutzin 
ja Nils-Hinrik Aschanin perustamassa Arkkitehtitoimisto 
A- konsultteissa, missä hän on ollut osakkaana vuodesta 1972. 
Kolmikon osaamisalueet olivat erilaiset, mutta heitä yhdisti 
näkemys asunto- ja rakennussuunnittelun sekä yhdyskunta-
suunnittelun tiiviistä yhteydestä.

”Se oli avainasemassa alusta alkaen, ja on myös pysynyt. Itse 
olen käytännössä tehnyt kokonaan yhdyskuntasuunnittelu-
työtä. Toimiston pääpaino on rakennussuunnittelussa ja ennen 
kaikkea korjausrakentamisessa.”

Yleisesti ottaen Lodenius kokee kaupunkisuunnittelun kehit-
tyneen viidessäkymmenessä vuodessa positiiviseen suuntaan. 
Kun tietoa ja osaamista kertyy, se heijastuu siihen, miten kau-
punkia rakennetaan.

Tämänhetkinen kehitys kuitenkin huolestuttaa Lodeniusta.
”Kaupunkisuunnittelussa ja asuntopolitiikassa on kyse 

samasta asiasta, vain mittakaava ja keinot ovat eri. Nykyhetken 
turbobuustaustrendi on todella pelottavaa.”

Turbobuustauksella tai “tehopurkavalla saneerauksella” 
Lodenius viittaa hyvässä tai ainakin korjauskelvollisessa kun-
nossa olevan rakennuskannan purkamiseen ja kaupungin tii-
vistämiseen massiivisella uudisrakentamisella.

Nyt puretaan etenkin 1970–1990-luvun rakennuksia ja kort-
teleita. Samalla menetetään ajallisia kerrostumia ja aikakaudelle 
tyypillistä suunnittelua, jota on mahdotonta saada enää takaisin.

Vaikka purkupäätöksen jälkeen itse purkaminen olisi edessä 
vasta kymmenen tai viidentoista vuoden päästä, ongelmana 
on, ettei puretuiksi tuomituille taloille tehdä ylläpitoa, Lodenius 
huomauttaa. Jos tuulet ehtisivätkin välissä kääntyä ja tulevai-
suuden poliittisessa ilmastossa säilyttämishaluja löytyisi, huol-
tamatta jätetty rakennus on joka tapauksessa ennemmin tai 
myöhemmin purkukunnossa.

Pelkkä tehokas rakentaminen ja tiiviit esikaupunkialueet 
eivät myöskään luo urbaania ympäristöä, ”sellaista kuin tämä”, 
Lodenius sanoo Tove Janssonin puiston ympäristöön viitaten. 
Lähettyvillä ovat Katajanokan jugendkorttelit, Uspenskin kated-
raali ja Kauppatori, kivenheiton päässä Engelin empirekeskusta 
ja koko Helsingin kävelykeskusta.

”Ei sillä tavoin luoda jalankulkukaupunkia.”
Muitakin tapoja kehittää kaupunkia olisi. 

Esikaupunkikehittämisen pioneeri
Lodeniuksella on kokemusta esikaupunkien kehittämisestä 
sen alkuvaiheista alkaen. Hän on ollut suunnittelemassa muun 
muassa Suomen ensimmäistä isompaa lähiökehityshanketta 
Porin Pormestarinluodossa 1980-luvun alussa. Parannus-
projektia pidettiin aikanaan hyvin onnistuneena, ja se toimi 
myöhemmin esikuvana muille vastaaville hankkeille.

Lodenius puhuu lämpimästi niin sanotusta esikaupunkire-
nessanssista, lähiösuunnittelun kolmannesta aallosta 2000-
luvun alussa, jossa lähiöitä pyrittiin kehittämään niiden vahvuuk-
sista käsin. Siihen kuului muun muassa julkiseen liikenteeseen 
panostaminen, minkä satoa korjataan nyt Kalasataman-Pasilan 
ja Kruunuvuorenrannan raitiotielinjojen muodossa.

”Kaupunki oli siihen voimakkaasti sitoutunut runsas kymme-
nen vuotta sitten, enkä näe mitään syytä, miksei sitä linjaa jat-
kamalla olisi voinut uudistaa lähiöitä hyvinkin kestävällä tavalla”, 
Lodenius sanoo.

Samoin kuin tämän hetkisen purkavan uudisrakentamisen, 
myös esikaupunkirenessanssin tavoitteena oli luoda edellytyk-
siä kaupungin tiivistämiseen, mutta nykyistä maltillisemmalla 
tavalla. Keinovalikoimassa olivat muun muassa lisäsiipien raken-
taminen, rakennusten korottaminen sekä rakennuskannan 

”luonnollinen uudistaminen”.
”Lähtökohtahan on, että rakennuskannalla on tietty elinkaari 

ja se uusiutuu omilla ehdoillaan.”
Muutaman vuosikymmenen ikäisten, hyvinkin korjaus-

kelpoisten rakennusten ja kortteleiden purkaminen sen sijaan 
ei ole ”luonnollista uudistamista”, vaan virhearvio, jota myö-
hemmin harmitellaan, Lodenius uskoo.

” Lähtökohta on, että 
rakennuskanta uusiutuu 
omilla ehdoillaan.
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”Minun ymmärtääkseni ei ole mitään osoitusta siitä, että asun-
tojen hinnat olisivat tehorakentamisen myötä tulleet alas.”

”Suren sitä että keskitiivis, keskimatala kaupunki rakentaminen 
on tällä hetkellä täysin pannassa.”

Jos nykyinen ”turbobuustaus” ei ole kestävä suuntaus, miten 
kasvukeskusten kasvava asuntotarve sitten tulisi kattaa?

”Olen täysin vakuuttunut siitä, että se voidaan täyttää nykyi-
sen kaupunkirakenteen puitteissa ja nykyrakennetta eri tavalla 
laajentaen, niillä keinoilla joita yhdyskuntasuunnittelulla on aina 
ollut käytössään: uusia yksiköitä rakentamalla, tiivistämällä, 
nauha kaupunkia tekemällä, mitä vaan. Kyllä sillä saadaan 
kysyntä katettua.”

Kerrostumat kaupunkikuvassa
Vaikka nykykehitys huolestuttaa Lodeniusta, hän uskoo että 
kyse on lopulta vain vaiheesta, joka ajan myötä tasoittuu. Toi-
nen kysymys on, millaisia jälkiä se kaupunkikuvaan jättää.

”Saa nähdä käykö niin, että ylitehokkaita pistetalorykelmiä 
on aivan sattumanvaraisesti siellä täällä niin kantakaupungissa 
kuin aluekeskuksissa ja niiden välialueilla, ilman kaupunki-
kuvallista kokonaishallintaa”, Lodenius sanoo.

Sen sijaan ilmastonmuutos, biodiversiteetin kapeneminen 
ja niiden vaikutus esimerkiksi ruokahuoltoon ovat isoja kysy-
myksiä, jotka eivät ole katoamassa minnekään, vaan on tule-
vaisuudessakin otettava huomioon kaikessa suunnittelussa ja 
päätöksenteossa, Lodenius toteaa.

Keskipäivän aurinko porottaa jo kuumasti, ja alkaa olla aika 
lopetella haastattelua. Lodenius palaa vielä pohtimaan Tove 
Janssonin puiston uudistamissuunnitelmia.

Kaupunginopuutarhuri Svante Olssonin suunnittelema 
puisto – vuoteen 2014 asti Katajanokanpuisto – haluttaisiin palaut-
taa 1920-luvun asuunsa, mikä saa Lodeniuksen mietteliääksi.

”Miten se sitten keskustelee puiston muiden kerrostumien 
kanssa, se jäi vähän epäselväksi.”

”Taide ympäristössä ja ympäristötaide ovat kiinnostavia asi-
oita, ja tämä on sellainen paikka, jossa monet taiteenalat voisi-
vat taas kohdata: kuvataide, veistotaide, kirjallisuus, puisto-
rakentamisen taide ja rakennustaiteen eri aikakaudet. Kaikki 
kulttuuriset kerrostumat voisivat olla näkyvillä.” 

Se on tilaisuus, jota kokeneen kaupunkisuunnittelijan mie-
lestä ei pitäisi hukata.

Staffan Lodenius, mitä tulee mieleen 
seuraavista sanoista? 

 
PILVENPIIRTÄJÄ. Kiehtova urbaanissa yhdyskun-
nassa, mutta hieman vieras suomalaisen kaupungin 
mittakaavalle. 
 
OSTOSKESKUS. Merkki esikaupunkirakentamisen 
noususta ja laskusta.
 
NURMIJÄRVI-ILMIÖ. Hakoteille mennyt maalaismai-
seman kunnioitus. Kuvitelma siitä, että ihmisellä pitää 
olla perusoikeus rakentaa minne haluaa.

PYÖRÄILYKAUPUNKI. Helsinki maailman kolman-
neksi parhaana pyöräilykaupunkina on itsepetos. 
Ensin pitäisi pystyä jalkauttamaan pyöräilykulttuuri 
ilman että samaan aikaan tuhotaan jalankulkukau-
punki. Yhdistetyt kevyen liikenteen väylät ovat 
osoittautuneet kaikkein hankalimmaksi liikkumisym-
päristöksi.

MAASEUTUTAAJAMA. Kaavoittajan unelmakohde. 
Asioista voidaan keskustella konkreettisesti kaikkien 
toimijoiden kanssa. Kaikissa taajamissa on valtava 
potentiaali eheyttää ja kohentaa kaupunkikuvaa ja 
tilallista ympäristöä.

Staffan Lodenius: ”Otto-Iivari Meurmanin henkiseen 
perintöön kuuluu puutarhakaupunkiajattelu. Yksi esimerkki 

rautatieaseman ympärille muodostuvasta 
jalankulkupainotteisesta yhteisöstä on Jokela Tuusulassa.” 

Kuvassa kartanon alue 2008.
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V
uonna 2019 kaikista Suomen asuntokunnista yksinasujia 
oli 44,7 prosenttia. Määrä on kolminkertaistunut 
1960-lukuun verrattuna ja kasvaa edelleen. Etenkään 

työikäisten yksinasujien asuintilatoiveita ei silti juurikaan ole 
tutkittu, sanoo Aalto-yliopiston tutkija, arkkitehti Anne Tervo.

Puutetta paikkaa Tervon tuore väitöskirja Domestic Space 
for Solo Living – Changing Patterns in the Helsinki Metropolitan 
Area, Finland, joka käsittelee työikäisten yksinasujien asuintila-
tarpeita ja -toiveita pääkaupunkiseudulla. Aiemmin yksin asu-
mista on tutkittu lähinnä opiskelijoiden tai ikäihmisten näkö-
kulmasta.

Tervo huomasi tutkimusta tehdessään, että yksinasujien 
asuintilatoiveet eivät eroa kovin paljon esimerkiksi perheellis-
ten toiveista. Moni toivoi vierashuonetta tai kunnollista tilaa 
ruokapöydälle.

“Asuinkunnan koko mittaa heikosti asuintilatarpeita. Jos huo-
mioidaan ahtauden kokemus asumisessa, voidaan aineiston 
pohjalta sanoa, että yksinasujat tarvitsevat enemmän tilaa hen-
keä kohden kuin muut asuinkunnat.”

Ahtauden kokemus on suoraan yhteydessä asukkaiden 
hyvinvointiin. Sitä ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu yksin-
asujien näkökulmasta, mikä johtunee siitä, että yleensä tutki-
muksissa ihmisten katsotaan asuvan ahtaasti silloin kun asuk-
kaita on enemmän kuin yksi huonetta kohden.

“On asuntopoliittinen epäkohta, että tällä normilla tarkastel-
tuna yksinasuva ei koskaan tule tilastoiduksi ahtaasti asuvana.”

Paljon puhetta keittiöistä
Kun Tervo selvitti yksinasujien asuintilatoiveita, esille nousi eri-
tyisesti keittiötyyppi.

“En olisi ikinä ajatellut, että pääsen puhumaan näin paljon 
keittiöistä”, Tervo sanoo ja nauraa.

Ja keittiöistä hän onkin puhunut, jo useammassa lehtijutussa.
Keittiökysymys nousi ensimmäistä kertaa esille, kun Tervo 

esitti Haagassa ja Kalliossa tehtyjen ryhmähaastatteluiden osal-
listujille arkkitehdin kysymyksen: “Jos saisit nykyiseen asuntoosi 
kymmenen lisäneliötä, miten ne käyttäisit?”

Selvisi, että aika moni halusi käyttää lisäneliöt keittiöön. Kävi 
ilmi, että odotusten vastaisesti Kallio ja Haaga eivät olekaan 

täynnä kotonaan nopeasti piipahtavia yksinasujia, jotka ruo-
kailevat kodin ulkopuolella. 

“Kuulin sydäntä lämmittäviä tarinoita perheen kaltaisista 
yhteisöistä, jotka ruokailevat yhdessä”, Tervo kertoo.

Yksiöt, joissa oli erillinen keittiö, koettiin vähemmän ahtaiksi 
kuin avokeittiölliset ratkaisut. Tätä eroa ei selittänyt kokonaan 
edes asunnon kokonaispinta-ala. Nykyinen asuntotuotanto ei 
Tervon mukaan ota tätä seikkaa riittävästi huomioon.

Tervon mielestä yksiö erillisellä keittiöllä tulisi palauttaa 
asuntotuotantoon, ja keittiötyypin pohtiminen tulisi ottaa 
osaksi suunnittelua.

“Tällä hetkellä rakennetaan vain avokeittiöllisiä yksiöitä.” 

Uutta tietoa pelimenetelmällä
Yksi väitöskirjan päämääristä oli purkaa stereotyyppistä käsi-
tystä yksinasujista. Kun medioissa kirjoitetaan yksinasujista, 
puhutaan yleensä sinkuista tai opiskelijoista, ylipäänsä ryhmistä, 
joille yksinasumisen oletetaan olevan väliaikaista. Kyseessä on 
kuitenkin paljon moninaisempi ryhmä, eikä yksinasuminen vält-
tämättä jää tilapäiseksi ratkaisuksi.

“Asuntojen tarpeesta puhuttaessa tulisi olla hyvin tarkka siinä, 
miten puhumme yksinasujista. Yksinasujien määrän lisäänty-
minen ei esimerkiksi suoraan tarkoita pienten asuntojen tar-
peen lisääntymistä.”

Yksi väitöskirjan tutkimustuloksista oli, että sosiaalinen ulot-
tuvuus määrittää asumistoiveita.

“Tulisi tutkia tarkemmin, miten ihmiset käyttävät kotejaan. 
Monet haluavat kokoontua yhdessä ystäviensä kanssa syömään 
illallista. Silloin olohuoneen nurkkaan sijoitettu avokeittiö ei 
ehkä ole se mieluisin vaihtoehto”, Tervo sanoo.

Ennen väitöskirjansa aloittamista Tervo luki paljon ympä-
ristöpsykologiaan liittyvää tutkimusta, jonka maailma vei muka-
naan. Ihmisten identiteettiin ja hyvinvointiin liittyvät kysymyk-
set alkoivat kiinnostaa. Arkkitehtina Tervoa kuitenkin häiritsi 
tutkimuksissa esitetty kritiikki, jonka mukaan suunnittelijat 
eivät hyödyntäisi tutkimustietoa.

Pelkkä asukkaan kuuleminen ei kuitenkaan vielä anna kovin 
paljon suunnitteluun, Tervo toteaa.

Toiveissa tilava asunto keittiöllä
Yksinasujien määrän lisääntyminen ei välttämättä tarkoita pienten asuntojen 
tarpeen lisääntymistä, sanoo Aalto-yliopiston tutkija Anne Tervo. Tervo selvit-
ti tuoreessa väitöstyössään työikäisten yksinasujien asuintilatarpeita.

Teksti SUSANNA KARHAPÄÄ
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“Pitää löytää menetelmiä, joilla saataisiin sellaista tietoa, jota 
voidaan suunnittelutyössä hyödyntää.”

Näitä menetelmiä Tervo esittelee väitöskirjassaan moni-
puolisesti. Hän on hyödyntänyt aineiston keräämisessä paitsi 
perinteisiä menetelmiä, kuten haastatteluja ja kyselytutkimusta, 
myös pelimenetelmää.

Yhdessä Sanna Meriläisen ja Antti Pirisen kanssa Tervo 
kehitti suunnittelupelin. Pelin avulla selvitettiin, millä ehdoilla 
työikäiset yksinasujat olisivat valmiita jakamaan asuintiloja. Sen 
ideana oli kartoittaa yksinasujien toiveita paitsi oman asun-
tonsa suhteen, myös sitä, minkälaisia jaettuja tiloja he toivoisi-
vat omaan kerrostaloonsa. Lisäksi toiveita kartoitettiin kortte-
litasolla.

”Peliä voi soveltaa erilaisten asuntokuntien tutkimuksessa, 
ja sen avulla saadaan paljon suunnittelun kannalta olennaista 
tietoa.”

Kymmenen lisäneliötä
Kysymys kymmenestä lisäneliöstä on tullut osaksi Tervon ope-
tustyötä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin lehtorina. Hänellä on 
tapana teettää kolmannen vuoden opiskelijoilla tehtävä, jossa 
opiskelijat saavat pohtia kysymystä.

“Opiskelijat mallintavat ensin oman asuntonsa. Sen jälkeen 
hyvä keiju tuo kymmenen lisäneliötä. Ensin neliöitä pitää lisätä 
asuntoon niin, että se vastaa nykymääräyksiä. Loppuneliöitä 
voi käyttää asunnossa miten parhaaksi katsoo.”

Lopputuloksena on monenlaisia kiinnostavia ratkaisuja. Toi-
set haluavat lisätä alkovin, jotkut taas erkkerin. Joidenkin opis-
kelijoiden töissä on lisätty asunnon ympärikierrettävyyttä.

“Tämä on minulle rakas esimerkki siitä, miten tutkimus ja 
opetus liittyvät toisiinsa.”

Kiinnostus asuntosuunnittelun opetusta kohtaan näyttäy-
tyy myös työn alla olevassa kirjassa, jota Tervo kirjoittaa yhdessä 
arkkitehti Sanna Meriläisen kanssa. Siinä tarkastellaan asuntoa 
sisältä käsin, asukkaan tilakokemuksen näkökulmasta.

Väitöskirjassaan Tervo ehdottaa, että monikäyttöisyys tuo-
taisiin yhdeksi suunnittelun kriteeriksi.

“Yksi tapa hyödyntää monikäyttöisyyttä on tilan suunnittelu 
niin, että se voidaan kalustaa useammalla tavalla. Erilliskeittiön 

kysymys lisää sekin monikäyttöisyyttä. Yksiöitä on helpompi 
kehittää eri tarpeisiin sopiviksi silloin, kun otetaan moni-
käyttöisyys huomioon.”

Anne Tervon väitöskirja Domestic Space for Solo Living – 
Changing Patterns in the Helsinki Metropolitan Area, Finland 

tarkastettiin Aalto-yliopistossa 19. maaliskuuta.
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” Kuulin sydäntä lämmittäviä tarinoita perheen 
kaltaisista yhteisöistä, jotka ruokailevat 
yhdessä.

Arkkitehti ja tutkija Anne Tervo esittelee 
väitöskirjassaan muun muassa suunnittelupelin, 

jonka avulla työikäisten yksinasujien 
asuintilatoiveita kartoitettiin.
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S
uomeen on perustettu kansainvälisen Architects Cli-
mate Action Network -verkoston osana toimiva ACAN 
Finland. Verkosto kokoaa yhteen ilmastokriisin torjumi-

sesta kiinnostuneita toimijoita.
Siinä missä esimerkiksi Architects Declare -julistus kokoaa 

yhteen allekirjoittaneet toimistot, ACAN Finlandin lähtökoh-
tana on yksilöiden halu vaikuttaa. Kuka tahansa on tervetullut 
mukaan toimintaan.

”Muutos lähtee ruohonjuuritasolta. Titteleillä ei ole merki-
tystä, sillä osallistumme yksilöinä emmekä edustamiemme 
tahojen kautta”, Sofie Pelsmakers ACAN Finlandista kuvailee 
verkoston ideaa. ”Mitä enemmän meitä on, sitä vahvemmin 
voimme ajaa muutosta.”

Verkostossa on pohdittu muun muassa viestinnän, koulu-
tuksen ja kaupunkiaktivismin rooleja ilmastokriisin torjunnassa 
sekä vaikuttamiskeinoja Suomessa.

”Tutkimustiedon hyödyntäminen ja kollektiivisuus ovat 
avainasemassa kaikessa mitä teemme”, Essi Nisonen ACAN 
 Finlandista kertoo.

”Suomessa uutisoidaan kestävän kehityksen ratkaisuista 
enemmän kuin monissa muissa Euroopan maissa, mutta kes-
tävän arkkitehtuurin tutkimuksesta tiedottamista pitäisi lisätä”, 
Nisonen sanoo. Tässä ACAN Finland voisi toimia arkkitehtien 
tukena.

”Emme voi odottaa vuosia, että opiskelijat valmistuvat ja 
pääsevät työelämään. Uusia taitoja tarvitaan nyt”, Pelsmakers 
korostaa. ”Ensin meidän on selvitettävä, millaista tietoa toimis-
toissa kaivataan. Miten voimme parhaiten auttaa?”

Pieniä tekoja
ACAN-logon alle syntyy jatkuvasti uusia ryhmiä eri puolille 
Eurooppaa. Ryhmiä löytyy esimerkiksi Iso-Britanniasta, Slove-
niasta ja Portugalista.

”Kukaan ei voi enää vältellä näitä ongelmia. Nyt on ymmär-
retty, että yhteisöistä saa tukea ja voimaa – jopa toivoa”, Pels-
makers sanoo. ”Verkosto voi esimerkillään näyttää, miten muu-
tosta lähdetään ajamaan.”

”Jo pienillä teoilla on merkitystä”, Nisonen sanoo. ”Jos ajatus 
aktivismista tuntuu liian raskaalta, kannattaa ajatella, että jo 
yksittäisen postauksen jakaminen on vaikuttamista.”

Kenenkään ei tarvitse olla kestävän kehitykseen asian tuntija 
liittyäkseen verkostoon, Pelsmakers korostaa.

”Halu vaikuttaa riittää. Gandhin sanoin: Ole muutos, jonka 
haluat nähdä maailmassa.”

ACAN Finland -sivustolle on koottu tietoa kestävän arkki-
tehtuurin tutkimuksesta sekä ajankohtaisista tapahtumista ja 
koulutuksista. 

Esimerkiksi syyskuun toinen päivä alkaa Tampereen yli-
opiston arkkitehtuurin yksikön kanssa yhteistyössä järjestettävä 
avoin luentosarja “Everything Needs to Change”. ACAN 
 Finland -sivustolta löytyy myös kysely, jolla kartoitetaan raken-
netun ympäristön toimijoiden tietotaitoa. 

Anni Varis

Ajankohtaista tietoa ACAN Finlandin tulevista  
tapahtumista ja kyselystä löytyy nettisivuilta www.acan.fi,  

instagramista @acanfinland sekä uutiskirjeestä.

Arkkitehdit ilmaston asialla

Suomeen on perustettu arkkitehtitoimijoiden ilmastoverkosto ACAN 
Finland . Verkoston aktiivien mukaan toiminnan keskiössä on tutkimustiedon 
 hyödyntäminen ja kollektiivisuus.

Yhteisöistä saa tukea ja 
voimaa ilmastonmuutoksen 
vastaiseen työhön. Sofie 
Pelsmakers ylärivissä toinen 
oikealta, Essi Nisonen toinen 
vasemmalta.
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S
uomiAreena järjestetään 12.–16.7. teemalla Yhteisöllisyys, 
digitaalisuus ja luonto. Suomen Arkkitehtiliiton, Arkki-
tehtuurin tiedotuskeskuksen ja Arkkitehtitoimistojen 

liiton yhteisessä virtuaalitapahtumassa kuullaan käyttäjän, 
suunnittelijan ja tilaajan puheenvuorot arkkitehtuurikilpailujen 
kautta syntyneistä kestävistä ratkaisuista.

Helsingin kaupungin asuntojen toimitusjohtaja Jaana Närö 
kertoo kaupungin asuntotuotannon järjestämästä Karviaistien 
kutsukilpailusta, jossa tehtävänä oli suunnitella korotus ja jul-
kisivujen kuoriva saneeraus kahdeksaan 1970-luvulla valmistu-
neeseen betonielementtirakennukseen. Kilpailulla haettiin 
yleispätevää ratkaisua, jota voisi monistaa myös muiden saman 
aikakauden lähiöiden korjaamiseen ja täydennysrakentamiseen, 
säilyttävän korjaamisen periaatteita noudattaen.

JKMM Arkkitehtien osakas Asmo Jaaksi esittelee Yliopiston-
kadun Tiedekulman suunnittelua. Arkkitehtuurikilpailun tulok-
sena syntyneessä peruskorjaushankkeessa vanhan hallintora-
kennuksen betonirunko säilytettiin, mutta sisätilat uudistettiin 
avoimeksi yhteisöllisen oppimisen monitoimitilaksi. Miten 1970-
luvun virastotalo taipui katutilaan avautuvaksi, kutsuvaksi koh-
taamispaikaksi, vanhat rakenteet säilyttäen?

Tornio-Haaparanta -kaksoiskaupungille suunnitellaan 
yhteistä keskustaa. Kestävään aluesuunnitteluun erikoistunut 

TREA arkkitehdit sai toimeksiannon voitettuaan kansainvälisen 
nuorten arkkitehtien Europan-ideakilpailun. TREAN osakas 
Maija Parviainen kertoo, miten toimisto on suunnitellut jous-
tavaa, tulevaisuuden megatrendeihin sopeutuvaa kaupunki-
ympäristöä.

Puheenvuorojen lomassa nähtävissä videoesityksissä luo-
daan katsaus nykypäivään kilpailujen pitkän historian kautta, 
esitellään kilpailujen kestävyyskriteereitä ja tamperelainen 
 arkkitehtitoimisto NOOAN kertoo kilpailujen vaikutuksesta toi-
mistonsa työhön.

Tilaisuuden juontaa näyttelijä, kirjailija Jani Toivola ja 
puheenvuoroja kommentoi Jyväskylän kaupunki suunnittelu- 
ja   maankäyttöjohtaja Leena Rossi.

Koronatilanteen vuoksi Suomi Areena järjestetään hybridi-
tapahtumana. Arkkitehtitoimijoiden yhteinen tilaisuus striima-
taan Helsingistä MTV:n studiolta 15.7. Kaikki keskustelu tilaisuudet 
striimataan MTV-palveluun, missä ne ovat katsottavissa sekä 
suorina että tallenteina.

Päivi Virtanen

Safa, Archinfo ja ATL SuomiAreenassa: Kestävää 
tulevaisuutta arkkitehtuurikilpailuilla 15.7. klo 15–16

S
uomen Arkkitehtiliitto palkitsi Arkkitehtitoimisto Liva-
dyn Kestävän kehityksen TunnustusPAANU -palkinnolla 
Arkkitehtipäivillä toukokuussa 2021. Palkinnon vastaan-

ottivat Livadyn Marko Huttunen ja Juulia Mikkola yllätyksenä 
"Korjaamisen keinot kestävyyden edistäjinä" -luentonsa jälkeen. 
Tunnustuspalkinto myönnettiin toimiston pitkäjänteisestä 
työstä perinteisten ja kestävien rakennustapojen parissa.

”Jo kolmen vuosikymmenen ajan Livady on perehtynyt perin-
teisiin rakennusmateriaaleihin, -tapoihin ja käsityötaitoihin ja 
soveltanut niitä ansiokkaasti korjaus- ja uudisrakentamiskoh-
teissa”, tunnustuksen saajan valinneen Eko-SAFAn puheenjoh-
taja Jonna Taegen perusteli valintaa.

”Livady on osallistunut aktiivisesti korjausrakentamista kos-
kevaan keskusteluun ja kehittämistyöhön ja ollut mukana 

muun muassa painovoimaisen ilmanvaihdon edistämisessä”, 
Taegen totesi.

Livadyn viimeisimpiin projekteihin on kuulunut Zero Arctic 
-tutkimushanke, jossa tavoitteena oli kehittää hiilineutraalin ja 
kestävään asuinrakentamisen konsepteja arktisille alueille.

Projektissa Livady suunnitteli suomalaisen tapaustutkimus-
talon, toimi rakennusperinteen asiantuntijana ja oli osavas-
tuussa raportin laatimisesta. Tutkimus osoitti, että arktisten 
alkuperäiskansojen perinnerakentaminen voi tarjota oppeja 
tulevaisuuden kestävälle rakentamiselle.

au

Livadyn haastattelu Villa Lanten 
rakennushistoriaselvityksestä s. 30.

SuomiAreenan arkkitehtuuritapahtumassa 
pääosassa kilpailut
Heinäkuun SuomiAreenassa kuullaan arkkitehtuurikilpailujen kautta 
syntyneistä kestävistä ratkaisuista.

Kestävän kehityksen TunnustusPAANU Arkkitehtitoimisto Livadylle
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Pandemian vaikutukset näkyvät eurooppalaisten 
arkkitehtien työssä
Tuoreen toimialakatsauksen mukaan euroopplaisten arkkitehtien työttömyys 
on lisääntynyt ja täydennyskoulutukseen käytetään kymmeniä tunteja.

L
aajin eurooppalaisen arkkitehdin ammattia käsittelevä 
tutkimus on julkaistu nyt seitsemättä kertaa. Eurooppa-
laisten arkkitehtiliittojen yhteistyöjärjestö Architects’ 

Council of Europen (ACE) tekemä toimialakatsaus Sector Study 
kerää ja analysoi tietoa eurooppalaisista arkkitehdeistä, mark-
kinoista ja ammatinharjoittamisen käytännöistä.

Joka toinen vuosi toteutettavaan kyselytutkimukseen 
 vastasi tällä kertaa yli 25 600 henkilöä 26 Euroopan maasta. Suo-
mesta vastaajia oli 219 kappaletta.

Koronapandemia on vaikuttanut eurooppalaisten arkkitehtien 
työhön merkittävästi. Toimialakatsauksen tuloksissa näkyivät tosin 
vasta pandemian varhaiset vaikutukset, sillä toimistojen talous-
tiedot viittaavat kauteen ennen pandemiaa, eikä osa-aikaisuuden 
tai työttömyyden suuria vaikutuksia ole vielä dokumentoitu. 

Verrattuna edelliseen toimialakatsaukseen eurooppalaisten 
arkkitehtien työttömyys on lisääntynyt, sillä työttömyys oli nou-
sussa jo ennen pandemiaa. Vuonna 2018 eurooppalaisista ark-
kitehdeistä oli työttöminä kaksi prosenttia ja nyt uuden selvi-
tyksen mukaan työttöminä oli seitsemän prosenttia vastaajista. 

Suomessa tilanne on toinen: Safan, ATL:n ja Markin touko-
kuussa 2021 toteuttaman kyselyn mukaan arkkitehtien työttö-
myys ei ole pandemia-aikana kasvanut. Yritykset rekrytoivat 
enemmän kuin irtisanovat, ja alalla kärsitään pikemminkin työ-
voimapulasta. (Aiheesta tarkemmin tämän lehden sivulla 44.)

Kestävä arkkitehtuuri nouseva trendi
Eurooppalaiset arkkitehdit käyttivät keskimäärin kaksi-
kymmentä tuntia vuodessa täydennyskoulutukseen. Luku oli 
sama kuin vuoden 2018 katsauksessa. Maiden välillä oli kuiten-
kin suuria eroja. Eniten aikaa täydennyskoulutukseen käytettiin 
Espanjassa, jossa tyypillinen määrä oli viisikymmentä tuntia 
vuodessa. Suomessa keskiarvo oli kymmenen tuntia vuodessa.

Katsauksen uudessa osiossa tarkasteltiin, kuinka arkkitehdit 
käyttävät kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja torjuakseen 
ilmastokriisin vaikutuksia. Sen mukaan kestävä arkkitehtuuri 
on nouseva trendi, sillä 57 prosenttia vastaajista ilmoitti suun-
nittelevansa matalaenergiataloja usein. Kestäviä rakennus-
tapoja opeteltiin eri tavoilla, mutta kaikkien katsauksessa lis-
tattujen kestävien konseptien osalta yli puolet vastaajista 
kertoi olevansa itseoppineita. 

Toimialakatsauksen mukaan eurooppalaisilla arkkitehdeilla 
on hyvät eväät selvitä pandemiasta, sillä alalla on aktiivisesti 

omaksuttu digitaalisia työskentelytapoja. Vastaajat opiskelivat 
uusien työvälineiden käyttöä itsenäisesti ja omasta halustaan.

Tietoa arkkitehdin ammatista Euroopassa on koottu yhteen 
helppokäyttöiselle ACE Observatory -sivustolle, josta löytyvät 
ACE-toimialakatsausten tiedot vuodesta 2010 lähtien. Eri mai-
den tilastoja eri vuosilta voi vertailla keskenään ja ne on esitetty 
selkeinä kaavioina, jotka voi myös ladata omalle koneelle.

Anni Varis

ACE Observatory -palvelu löytyy osoitteesta  
aceobservatory.com.

Safan ja ATL:n tekijän oikeus
opas päivitetty
Tekijänoikeus ja käyttöoikeus ovat monimutkaisia 

käsitteitä, jotka liittyvät keskeisesti suunnittelu

työhön. Arkkitehdin elinkeinon harjoittamisen 

kannalta olennaista on, millaisen käyttöoikeuden 

sopimuskumppani suunnitelmiin saa, ja millaisin 

ehdoin.

 ATL:n ja Safan laatima tekijänoikeusopas on 

nyt päivitetty. Opas toimii arkkitehtien tukena 

tekijänoikeuskysymyksissä. Tekijänoikeudesta ja 

käyttöoikeudesta arkki tehtuurin alalla löytyy Safan 
verkkosivuilta  osoitteessa safa.fi.
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V
enetsian 17. arkkitehtuuribiennaalin Suomen paviljon-
gin näyttely New Standards avautui toukokuussa. Kult-
tuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko avasi näyttelyn 

verkkotilaisuudessa.
New Standards kertoo tarinan Puutalo Oy:stä, joka perustettiin 

vuonna 1940 auttamaan Karjalan evakkojen asuttamisessa. Kan-
sallisessa hätätilanteessa kehitettiin uudenlainen puutalotyyppi, 
jota oli mahdollista sarjavalmistaa myös teollisin menetelmin.

Alun perin kotimaan tarpeisiin perustettu Puutalo Oy kas-
voi nopeasti yhdeksi maailman suurimmista puuelementti-
rakennusten vientiorganisaatioista. Puutalo-talot saattavat vielä  
nykyäänkin olla laajalevikkisin suomalaisarkkitehtuurin vienti-
tuote.

New Standards -näyttelyn on kuratoinut Aalto-yliopiston 
opettaja-tutkijakolmikko Laura Berger, Philip Tidwell ja Kristo 
Vesikansa.

Näyttely esittelee laajasti ennen näkemätöntä arkistoma-
teriaalia sekä palkitun valokuvaajan Juuso Westerlundin näyt-
telyä varten toteuttaman teossarjan. Suomen paviljongin ko-
missaarina toimii Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo.

Maailman arvostetuin arkkitehtuurinäyttely on avoinna Ve-
netsiassa marraskuun 21. päivään saakka. Suomen näyttelyyn 
voi tutustua myös verkossa osoitteessa newstandards.info.
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E
uroopan neuvosto on valinnut Alvar Aalto Route – 20th 
Century Architecture and Design -kulttuurireitin osaksi 
arvostettuja Euroopan neuvoston kulttuurireittejä. 

Kyseessä on ensimmäinen Suomesta käsin johdettu sertifikaa-
tin saanut reitti.

”Kulttuurireittistatus edistää Alvar Aallon rakennusten 
kansain välistä tunnettuutta ja vahvistaa Aallon tuotannon mer-
kittävyyttä osana eurooppalaista kulttuuriperintöä”, toteaa  Alvar 
Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh.

Vuonna 2017 perustettu Alvar Aalto -kulttuurireitti kattaa yli 
60 arkkitehtuurikohdetta 27 kaupungissa viidessä eri maassa – 
Suomessa, Saksassa, Virossa, Italiassa ja Ranskassa. Kaiken kaik-
kiaan sertifikaatin saaneita reittejä on 45 eri puolilla Eurooppaa. 

au

A
lvar Aallon suunnittelema Paimion parantola avautui 
yleisölle kesäkuussa. Parantolan huoneita on kokemuk-
sellinen näyttely Paimion parantolan arkkitehtuurista, 

kalusteista sekä yhteisöstä ja sen eristetystä arjesta.
Päärakennuksen ympäri on vieraille viitoitettu arkkitehtuuri-

polku. Matkalla parantolan ympäri kävijä voi tarkastella paran-
tolaa uusista kulmista, sukeltaa vanhojen valokuvien avulla het-
keksi menneisyyteen tai bongata epätavallisia yksityiskohtia. 

Ylilääkärin asunnolta eli nykyisen Preitilän päiväkodin pysä-
köintipaikalta alkaa parantolan luontopolku.

Näyttelyn on kuratoinut ja suunnitellut taidehistorioitsija, 
muotoilija Miina Karske ja muotoilija Martin Born yhdessä Pai-
mion parantola -säätiön johtajan, arkkitehti Henna Helanderin 
kanssa.

au

Suomen paviljongin näyttely 
avautui Venetsiassa

Alvar Aalto Route Euroopan 
neuvoston kulttuurireitiksi

Paimion parantola  
avautui yleisölle

Paimion parantolan keltainen portaikko.
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Suomen paviljonki Venetsian arkkitehtuurinbiennaalissa.
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Arkkitehti 
suosittelee: 
kesäkohteita 
Suomessa
Mihin arkkitehtuurimatkailijan kannattaa 
suunnata  tänä kesänä? Kysyimme arkkitehdeilta  
eri puolilla Suomea, mitkä uudet tai korjaus-
kohteet ovat tehneet heihin vaikutuksen viime 
vuosina.

Tekstit TAAVI LINDFORS, ANNI VARIS JA SILJA YLITALO

A
rkkitehtuurista käytävässä keskustelussa korostuu pää-
kaupunkiseutu, vaikka kiinnostavia kohteita löytyy 
ympäri Suomen. Tällä kertaa pyysimme muualla Suo-

messa asuvia arkkitehteja kertomaan, mitkä uudet tai korjaus-
kohteet ovat tehneet heihin vaikutuksen viime vuosina. Mitä 
kesän arkkitehtuurimatkailijan kannattaa pistäytyä katsomaan 
kauempaakin?

Ainoa ehto oli, että kohde sijaitsee pääkaupunkiseudun 
ulko puolella. Vastaajat puhuivat omasta, henkilökohtaisesta 
näkökulmastaan, eivät organisaatioidensa edustajina tai krii-
tikkoina.

Tuloksena on mielenkiintoinen kattaus uutta ja korjattua 
arkkitehtuuria eri puolilla Suomea. Monissa vastauksissa esiin 
nousivat erityisesti puurakentaminen ja luonnonläheisyys.

Kalevan navetta luo uutta ja 
säilyttää vanhaa
MIKKO MANNBERG, Turku / Oulu: ” Kulttuuri tapahtumakeskus 
Kalevan Navetta on kutkuttava kombinaatio vanhaa ja uutta. 
Seinäjokelaisen arkkitehtitoimisto Hirvilammin ja Anne Kaivo-
ojan suunnittelema korjaus teki minuun suuren vaikutuksen. 
Alun perin 1890-luvulla rakennettu kivinavetta on toiminut ver-
katehtaana ja se on ollut aikoinaan myös puolustusvoimien 
käytössä. Nyt taide- ja kulttuurikeskuksesta löytyvät esimerkiksi 
Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut.

Pitkä historia näkyy vanhoissa rouhevissa rakenteissa, joi-
den rinnalle tuodut tunnelmalliset materiaalit, tekstuurit ja värit 
muistuttavat nykypäivästä. Vierailun aikana kannattaa kiinnit-
tää huomiota nimenoman ajalliseen kerrostuneisuuteen. Mie-
lestäni on hienoa, että rakennukselle on löytynyt uutta käyttöä 
siten että vanhaa on säilytetty.”

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta, Arkkitehtitoimisto 
Hirvilammi ja Anne Kaivo-oja 2020, Seinäjoki
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Kalevan Navetta.
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Meteoriitti haastaa perinteiset 
muodot
OSMO KARTTUNEN, Joensuu: ”Meteoriitti on yllätyksellinen 
kohde, joka haastaa talojen perinteiset muodot. Se edustaa 
rohkeaa uuden etsimistä toiminnallisesti, rakenteellisesti ja 
esteettisesti. Tämä rohkeus ja hankkeen muu näkemyksellisyys 
ovat asioita, jotka ovat herättäneet huomioni.

Muotokieleltään hämmästyttävän rakennuksen yksityiskoh-
dat muodostuvat siitä, että rakenteiden liitokset on ratkaistu 
yksinkertaisesti. Detaljeja ei ole tarvinnut keksiä, vaan tarkan 
suunnittelun ansiosta kaikki samaa materiaalia olevat raken-
nusosat liittyvät toisiinsa. Peittäviä listoja tai muita sovitusra-
kenteita ei ole tarvittu.

Meteoriitti on erillinen kokonaisuus, joka sijaitsee kylä-
alueen reunalla lähellä peltoa ja metsää. Se on suojassa oleva 
yksityinen talo, joka kuitenkin näkyy kylätieltä jonkin verran.”

Meteoriitti, yksityistalo, Ateljé Sotamaa 2020, Kontiolahti

Valtiontalo sai arvoisensa 
korjauksen
LEILA STRÖMBERG, Jyväskylä: ”On upea asia, että lähes mene-
tetty Alvar Aallon kohde sai peruskorjauksen myötä uuden 
elämän. Tunnustusta pitää antaa etenkin hyvästä työstä mate-
riaalien ja yksityiskohtien kanssa. Kyseessä on teknisesti, talo-
udellisesti ja kulttuurisesti ainutlaatuinen peruskorjaus.

Olen iloinen, että rakennus on peruskorjattu alkuperäistä 
henkeä kunnioittaen. Erityisesti pääportaikko ja juhlasali olivat 
huumaava kokemus. Myös signaalitornin kapeaa portaikkoa 
kiipeäminen oli elämys.

Valtiontalon kaikki tilat eivät ole tällä hetkellä julkisia, mutta  
julkisivussakin on paljon ihailtavaa. Rakennuksessa on myös 
huoneistohotelli, joissa voi aistia ajan tunnelmaa. Toivon, että 
tulevaisuudessa siihen saadaan ravintolatoimintaa, jolloin kaik-
kien olisi mahdollista päästä kokemaan rakennus.”

Valtiontalon peruskorjaus, Arkkitehdit Mustonen 2020, Jyväskylä
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Merellistä tunnelmaa 
Kalastuksen talossa

Letkunpuiston viihtyisä 
puistokahvila

GUNILLA LÅNG-KIVILINNA, Vaasa: ”Näyttävä Kalastuksen talo 
nousi elävöittämään Vaasan Kalarannan aluetta pari vuotta sit-
ten. Arkkitehti Ann-Charlott Hästön, tuottaja Johanna Sten-
backan ja kokki Michael Björklundin kehittämä konsepti voitti 
Vaasan kaupungin järjestämän kilpailun, jossa haettiin paikalle 
uutta toimijaa. Rakennus sijaitsee venesataman vieressä van-
han Vesiylioikeuden alapuolella. Vaskiluodon sillalta avautuu 
siihen hieno näköala kohti merenpuoleista julkisivua.

Puurakennuksessa toimivat herkkukauppa Fiskdisken, 
Pohjan maan kalastajaliitto ja lähiruokaravintola HEJM, joten 
merellinen tunnelma todella läpäisee koko talon. Puu tuo raken-
nukseen miellyttävää lämpöä ja kaunis panelointi viimeistelee 
kokonaisuuden. Kalastuksen talo on todella hauska lisä kau-
punkiin ja se tarjoaa oivan paikan nautiskeluun aivan meren 
äärellä.”

Kalastuksen talo, ACH architecture Oy ja 
Rakennussuunnittelu AK-Plan Oy 2019, Vaasa

PIA KROGIUS, Oulu: "Puistokahvila Makia sijaitsee Oulun van-
himmassa puistossa Kaupunginojan varrella. Moderni kahvila-
rakennus viherkattoineen istuu tyylikkäästi ympäristöönsä ja 
tarjoaa mahtavan paikan hengähtää ja rauhoittua kaupungin 
keskustassa. 

 Kaupunginojan puistohelminauha merkittiin kaupungin ruu-
tukaavaan jo 1800-luvun alussa. Otto Karhin puisto, joka tunne-
taan myös nimellä Letkunpuisto, kunnostettiin muutama vuosi 
sitten. Viihtyisä puistokahvila rakennettiin samassa yhteydessä. 
Maan alla on kallioparkki, jonka ilmastointi- ja hissi kuilujen kopit 
sijaitsevat puistossa. Niiden teräslevyihin pikselöidyt kuviot on 
valaistu hehkumaan yöllä kauniisti. Puiston istutuslaatikoissa 
toistuu hauskasti kahvilarakennuksen muoto kieli. 

Rentouttavan kahvilapysähdyksen jälkeen voi tutustua 
myös muihin Oulun arkkitehtuurinähtävyyksiin mobiili-
opastetun Alvar Aalto Oulussa -reitin avulla.”

Puistokahvila Makia, PAVE Arkkitehdit 2014, Oulu
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” Minulla ei ollut mitään 
tietoa, että siellä metsässä 
on maailmanluokan 
arkkitehtuuria.

Kirkkokiven laavu pysäyttää 
luonnon äärelle
KASIMIR JOLMA, Tampere: ”Näin Kirkkokiven laavun ensim-
mäisen kerran, kun olin taloyhtiön osuuskunnan metsäretkellä. 
Minulla ei ollut ennakkoon mitään tietoa, että siellä metsässä 
on maailmanluokan arkkitehtuuria. Oli positiivinen yllätys, kun 
vastaan tuli jotain niin hienoa. Tämä tapahtui ennen kuin se oli 
ollut esillä esimerkiksi ArchDailyssa.

Hienoa laavussa on sen ikoninen harjakattoinen muoto ja 
se, että pelkistäminen on viety niin äärimmäiselle tasolle. Se on 
niin yksinkertainen kuin rakennus voi olla, mutta se muodostaa 
sisällensä sosiaalisen ja jopa pyhän tilan. Laavu myös erottuu 
hyvällä tavalla ympäristöstään ja luo omaleimaisen paikan.

Kirkkokiven laavua kannattaa mennä katsomaan ensisijassa 
luontokokemuksen vuoksi. Pointtina ei ole itse rakennus, vaan 
luonto, jonka äärelle rakennus saa pysähtymään.”

Kirkkokiven laavu, Arkkitehtitoimisto Tilasto 2018, Tampere

 
Myös näitä suositeltiin:
•  Marskinpuisto asuinkerrostalo, LUO Arkkitehdit 2021, Oulu
•  Svedjehamnin näkötorni Saltkaret ja lasitalot Kalle’s Inn, 

arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen 2010 ja 2017, 
Mustasaari, Vaasa

•  Seinäjoen Apila-kirjasto, JKMM Arkkitehdit 2012, ja 
Seinäjoen Aalto-keskuksen restaurointi ja korjaus, 
2015–2021, mm. Arkkitehdit Mustonen Oy ja Arkkitehtuuri- 
ja muotoilutoimisto Talli 

•  Hotelli Courtyard by Marriott Tampere City, 
arkkitehtitoimisto ALA 2020, Tampere

•  Asuinkerrostalot Kivääritehtaankatu 8, JKMM Arkkitehdit 
2017, Jyväskylä
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Marskinpuisto asuinkerrostalo.



2 0 5  |  2 0 2 1au

D
EU

TS
C

H
E 

FO
TO

TH
EK

Walter Gropiuksen suunnittelemia 
Bauhausin rakennuksia Dessaussa, jonne 
koulu siirtyi 1920-luvun puolivälissä. Ne 
restauroitiin 1990- ja 2000-luvulla 
alkuperäiseen asuunsa.
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Y
ksi merkittävimmistä arkkitehtuurin interventioista 
Euroopan unionin historiassa on Ursula von der Leye-
nin kaudella käynnistetty Uusi eurooppalainen Bauhaus. 

Se on nelivuotinen vihreään kehitykseen tähtäävä ohjelma, 
joka luo kaikille eurooppalaisille mahdollisuuden ja virikkeitä 
rakentaa yhdessä kestävää ja osallistavaa tulevaisuutta. Ohjel-
man tavoitteet muotoutuvat rakennetun ympäristön kauneu-
delle, mielen ja sielun hyvinvoinnille sekä eri alojen yhteistyölle 
ja vuorovaikutukselle.

Uuden eurooppalaisen Bauhausin nimi pohjautuu poikke-
uksellisen rohkeaan historialliseen viittaukseen Weimarissa 
perustettuun samannimiseen taide-, käsityö- ja arkkitehtuuri-
kouluun.  Bauhaus, opettajineen ja opiskelijoineen, oli raken-
tamassa ensimmäisen maailmansodan jälkeistä uutta Euroop-
paa ja maailmaa. Se oli niin taide- kuin rakennusteollisuudenkin 
suunnannäyttäjä.

Vuonna 1919 luodun Bauhausin jälkivaikutus 1900-luvun 
arkkitehtuuriin ja muotoiluun on kiistattomasti merkit tä-
vämpi kuin minkään muun vastaavana aikana toimineen yksit-
täisen opinahjon. On ymmärrettävää, että juuri tämä sana, 
Bau haus, on haluttu poimia näkyvän arkkitehtuuriohjelman 
 perustuksiin.

Historia selittää, miksi olemme tässä ja nyt, mutta se on myös 
melko vaarallinen ja äänekäs työväline. Historian käyttö edellyt-
tää kunnon suojavarusteita, tarkkaa harkintaa ja manuaalin 
perinpohjaista ymmärrystä, jotta rakenteet eivät työn tuoksi-
nassa romahda niskaan. Useat maailman mahtavimmista  – 
tuhoon tuomituista sekä menestyksekkäistä – valtioista on raken-
nettu väkevien historiallisten metaforien ja esikuvien pohjalta.

Kun Bauhaus hylkäsi menneen, historia aivan konkreettisesti 
siivottiin pois koulun opetusohjelmasta. Bauhausin 1930-luvun 
alun Saksasta häätänyt politiikka ja ideologia puolestaan raken-
sivat vahvasti historian ja historiallisten metaforien varaan.

Uuden eurooppalaisen Bauhausin sinänsä erittäin kauniita 
ja tärkeitä tavoitteita on perustellustikin kritisoitu niin idealis-
tisiksi kuin vanhentuneiksikin, tai vähintään liikaa valtavirtaa 
mukaileviksi. Useilla tahoilla ja myös Euroopan parlamentin 
sisällä on pohdittu, onko tavoitteissa mitään uutta, vaikka ne 

nostaisivatkin yhteiskunnan eri aloilla omaksuttuja ajatuksia 
yhteisen keskustelun aiheeksi. Kritiikki on kohdistunut sisältöön 
sekä ylhäältä alas johdettuun malliin.

Ohjelman historiallista viittausta sata vuotta aikaisempaan 
edeltäjäänsä on kuitenkin tarkasteltu harvakseltaan. Millaista 
historian käyttöä Uusi eurooppalainen Bauhaus edustaa ja 
miten se aikahypyssään onnistuu?

Pedagoginen hanke
Tätä lehteä lukee lähinnä arkkitehtikunta, jolle Bauhaus viittaa 
ensisijaisesti 1900-luvun arkkitehtuurin ja muotoilun ideologi-
aan ja pedagogiikkaan. Ironista on, että valtaosalle ihmisistä 
Bauhaus assosioitunee ensinnä rakennustarvikkeita ja työ kaluja 
myyvään rautakauppaketjuun. Sanat elävät omaa elämäänsä, 
ja niiden kantamat merkitykset ovat vaikeasti hallittavissa, ja 
sama on ongelma Uuden Bauhausin kohdalla.

Sanaa Bauhaus voi pitää jopa kiusallisena, kun pohditaan 
Uuden eurooppalaisen Bauhausin päämääriä. Rakentamisen 
käskymuodoksikin tulkittavissa oleva alku ja taloon viittaava 
sana sopivat huonosti aikakauteen, jolloin pikemminkin pitäisi 
pohtia, täytyykö rakentaa juuri mitään uutta, ja onko ihmislajil-
lemme edes ominaista tai välttämätöntä asua taloissa. Pitkään 
pärjäsimme ilmankin, valtaosan lajimme olemassaolon histori-
asta. Kein Haus, ei yhtään taloa, voisi olla 2020-luvun liikkeelle 
osuvampi nimi. VTT julkaisi rakentamisen kymmenen käskyänsä 
jo 1990-luvulla, ja luettelo alkoi käskyllä ”Älä rakenna (uutta)”.

Bauhausin aivan uutta etsineet radikaalit perustajat olisivat 
2020-luvulla todennäköisesti pitäneet uuden Bauhausin 
ohjelma julistusta melko latteana. Bauhaus oli yhteiskunnalli-
nen ja taiteellinen liike, mutta ennen kaikkea se oli pedagogi-
nen hanke. Yhtä radikaalia ja käänteentekevää murrosta alan 

Bauhaus oli ruohonjuuritasolla syntynyt pedagoginen ja ideologinen   
liike ,  jonka vaikutukset näkyvät arkkitehtuurissa edelleen. Aalto- 
yliopiston apulais professori Panu Savolainen pohtii esseessään EU:n Uuden 
eurooppalaisen  Bauhausin suhdetta radikaaliin edeltäjäänsä.

Teksti PANU SAVOLAINEN

Vanha Bauhaus oli  radikaalimpi kuin uusi

” Bauhaus oli niin taide- kuin 
rakennusteollisuudenkin 
suunnannäyttäjä.
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koulutuksen historiasta tuskin löytää. Se herätti 1920-luvun Sak-
sassa ja maailmassa ristiriitaisia reaktioita, vaikka Weimarin tasa-
vallan hallitus tukikin koulua avokätisesti vuoteen 1923.

Yhä 2020-luvulla valtaosassa maailman arkkitehtuuri- ja 
muotoilukouluista Bauhausin 1920-luvulla luomat periaatteet 
muodostavat osia opetuksen juurakosta tai vähintään koulu-
tusideologian taustalla siintävän ajattelutavan.

Uuden Bauhausin kohdalla pedagogiikan ja sen uudistumi-
sen merkityksen korostaminen olisi ehkä kiehtovampaa kuin 
lopputuotteiden eli rakennusten ja ympäristön pohdinta. Aina-
kin se tulisi nostaa voimallisemmin esiin. Suomen arkkitehtuuri-
keskusteluihin on ilahduttavasti ilmestynyt viime aikoina lisää 
poikkitieteellisiä ja -taiteellisia sävyjä, mutta pedagogiikan meta-
tasosta ja aikakerrostumista kirjoitetaan ja puhutaan yhä liian 
vähän ammattikunnan sisällä ja julkisuudessa.

Opetuksen historiallisen rakentumisen ja erilaisten vuosi-
renkaiden tunnistaminen on tärkeää etenkin tilanteessa, jossa 
yliopistot uudistavat koulutusohjelmiaan kiihtyvällä tahdilla. 
Lapsia menee pesuveden mukana useita vuosikymmenessä: 
2010-luvulla Aalto-yliopistosta katosi vuodesta 1889 alkaen lähes 
yhtäjaksoisesti jatkunut mittausleiritraditio, joka nyt tosin tekee 
paluun.

Samaan aikaan on nähtävissä opiskelijoiden omaehtoisen 
vertaispedagogiikan herääminen ilmiöihin, joihin virallinen kou-
lutus ei välttämättä fokusoi. Näissä keskusteluissa korostuvat 
virallista opetusohjelmaa enemmän kestävyyden ja rakenta-
mattomuuden tematiikat ja muun muassa posthumanistiset 
pohdinnat.

Nämäkin aloitteet kalpenevat roimasti niille mänöövereille, 
joita Weimarissa aikanaan lanseerattiin konservatiivisten 
arkkitehti piirien kauhuksi.

Autoliikenteen tienraivaaja
Historian(tutkimuksen) suurin paradoksi ovat anakronismit. Voi 
väittää, että historia on aina anakronistinen rakennelma: tul-
kitsemme menneisyyttä aina uudelleen nykyisyydessä olevien 
jälkien pohjalta, ja näemme tutkimamme aikakauden väistä-
mättä oman aikamme näkökulmista.

Toisaalta historian olemukseen kuuluu tehdä oikeutta jokai-
sen ilmiön ja tapahtuman ainutlaatuisuudelle. Tapahtumat ja 
aika ovat ainutkertaisia, ja itseään toistavaksikin luonnehdittu 
historia saa aina uusia kertaluontoisia sävyjä. Mitä uusi Bauhaus 
ammentaa sadan vuoden takaa, ja onko kysymys anakronis-
mista tai ontuvasta, epäosuvasta viittauksesta?

Kenties kiinnostavin sisäinen ristiriita muodostuu ”uuden” 
käsitteestä. ”Vanhan” Bauhausin perusta valettiin ajattomuuden 
perustuskuoppaan, maaperälle, jota historia ei ollut runnellut. 

Väkisin tulee ajatelleeksi, että jos Bauhausin radikaalin peda-
gogiikan johtohahmot nostettaisiin haudoistaan katselemaan 
luomuksensa uutta tulemista, he luultavasti kehottaisivat meitä 
hylkäämään kaikki viittaukset rappiolliseen ja arveluttavaan 
historiaan. Ehkä he myös tunnistaisivat aikamme merkittävim-
mät haasteet, ja kummeksuisivat teollisen ja hiili-intensiivisen 
rakentamisen ja autoliikenteen tienraivaajien nimen käyttämistä 
päinvastaisiin tarkoitusperiin tähtäävässä ohjelmassa.

Uutuuden idea on ristiriitainen myös siinä mielessä, että 
”vanha” Bauhaus oli monin tavoin aivan uutta ja radikaalia, toisin 
kuin Uusi Bauhaus. Weimarissa muotoutunut liike ja uudenlai-
nen idea suunnittelun ja käsityön rajat poistavasta koulutuk-
sesta otti kyllä mallia 1800-luvun Arts and Crafts -liikkeestä. Silti 
Bauhausissa luodut koulutuksen mallit ja ilmaisu olivat osin 

Lotte Beese ja Hartmut Schulze,  
Bauhausin opiskelijoita vuonna 1928.

” Kritiikki on kohdistunut sisältöön sekä 
ylhäältä alas johdettuun malliin.
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ennenkokemattomia. Ne eivät nousseet jo lähes vallitsevasta 
konsensuksesta maailman ongelmien ratkaisemiseen vaan 
enemmässä määrin tulivat nurkan takaa, pyytämättä ja yllättäen. 

Nyt kun Bauhaus on ylennetty Rooman, klassismin, Jerusa-
lemin ja monien muiden syklisesti palaavien asioiden pitkään 
listaan, on syytä jäädä odottelemaan, millaisin jalokivin koris-
teltuna se laskeutuu Euroopan unionin uloimpien kiintotähtien 
taivaalta ympärillemme. Uuden Bauhausin onnistuminen piilee 
muualla kuin sen historiallisen mutta samanaikaisesti historiat-
tomaksi tarkoitetun nimen painolastissa.

Uuden eurooppalaisen Bauhausin suunta on oikea, mutta 
on hyvä pysähtyä pohtimaan, onko se riittävän radikaali. Jos 
kuviteltaisiin, että 1920-luvun Bauhaus olisi ollut Kansainliiton 
perustama ohjelma, nähdään konkreettisesti uuden Bauhausin 
ongelma. Bauhausia, uutta luovaa liikettä ja ideologiaa, ei perus-
tettu ja tuskin olisi voitu perustaa kansainvälisen politiikan tai 
ylikansallisten hallintoelinten päätöksellä. Toimijoina eivät olleet 
valtaapitävät, vaan muilla tavoin vaikutusvoimaiset ja eksent-
risetkin ihmiset, joiden ideoita ei nielty etenkään perinteen ja 
historiallisen jatkumon nimeen vannoneissa piireissä.

On todennäköistä, että aidosti käänteentekevä lähitulevai-
suuden liike kehkeytyy muualla kuin maailman johtavissa hal-
lintoelimissä. Itse uskoisin sen olevan jotain sellaista, mitä on 
mahdoton ennustaa. Se itää ja kasvaa ihmisistä, joiden ajattelua 
ja toimintaa vallitsevien poliittisten ja taloudellisten järjestel-
mien on vaikea sulattaa ja vallitsevien yleisten mielipiteiden 
vaikea sulauttaa uumeniinsa.

Historia osoittaa, että yleensä luulemme elävämme murrok-
sen keskellä, kun käänteentekevät voimat puuttuvat peliin enna-
koimattomin tavoin ja luovat todellisen murroksena muistetun 
asian. Luultavasti historian syvistä virroista kohoaa pintaan jokin 
arkkitehtuurin ideologia, jolle ehkä 2100-luvulla luodaan nimi-
kaiman innoittama toisinto. Toivottavasti se ei ole neouusi-
bauhaus.

Kirjoittaja on historioitsija ja arkkitehti ja työskentelee 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin 

apulaisprofessorina.

Bauhausin näyttelyjuliste 1920-luvulta.

” Bauhausin radikaalit perustajat olisivat 
2020-luvulla todennäköisesti pitäneet uuden 
Bauhausin ohjelmajulistusta latteana.
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Arkkitehti voi  
vaikuttaa laatuun
Arkkitehdit voivat vaikuttaa rakentamisen laatuun parhaiten hakeutumalla 
tilaajan tehtäviin, kirjoittaa arkkitehti Tero Vanhanen.

TERO VANHANEN 
Arkkitehti SAFA, KJs
Ilmiörakentaja, Fira Group

M
onissa arkkitehtien kannanotoissa kritisoidaan sijoit-
tajia ja rakennuttajia. Myös viranomaiset saavat aika-
ajoin osansa.

Monilla kritisoijilla vaikuttaa olevan harhainen käsitys 
kiinteistö - ja rakentamisalan (KIRA) erilaisista liiketoiminta-
malleista sekä niiden tuotoista. Myös kustannusten ymmärrys 
on heikolla tasolla, puhumattakaan KIRA-alan yritysten ja tuot-
teiden kehittämisen lainalaisuuksista.

Arkkitehtikunnan vaikuttavuutta voidaan lisätä hedelmäl-
lisemmin ottamalla haltuun kiinteistö- ja rakentamisalan eri 
positioita suunnittelusektoria laajemmin. Suomen Arkkitehti-
liitto voisi tukea asiaa luomalla yrityksissä vaikuttaville jäsenille 
oman alaosastonsa: Rakennuttaja-Safan tai vaikka KIRA-Safan.

Rakennushankkeissa arkkitehtien työtä tilaa ja ohjaa useim-
miten diplomi-insinööri tai muu teknistaloudellisiin yhtälöihin 
keskittynyt spesialisti. Kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseissa 
vaikuttavat arkkitehtikollegat asettavat ehtoja, määräyksiä ja 
rajoitteita vaaliakseen näkemystensä mukaista laatua. Monesti 
ollaan lähempänä vastakkainasettelua kuin hedelmällistä 
yhteiskehittelyä.

Arkkitehdeilla olisi kuitenkin hyvät valmiudet ottaa ohjak-
set käsiinsä alusta alkaen hakeutumalla itse tilaajien tehtäviin.

 
RAKENNUTTAJIEN ja suunnittelua tilaavien yritysten johdossa 
työskentelee nyt jo lukuisia arkkitehteja. He ovat ryhtyneet vai-
kuttajiksi sivusta huutelun sijaan. Monet työskentelevät erilai-
sissa kehitystehtävissä, jotkut toimitusjohtajina merkittävissä 
yrityksissä, kuten Bonavassa ja Kruunuasunnoissa.

Rakennuttamistehtävissä työskentelevien arkkitehtien 
määrä lisää suoraan arkkitehtien vaikuttavuutta. Rakennutta-
mista harjoittavissa yrityksissä arkkitehdeilla on suora mahdol-
lisuus vaikuttaa, millaisiin hankkeisiin lähdetään mukaan ja 
millä ajatusmaailmalla suunnitteluttamista tehdään.

Rakennusliikkeissä työskentelevät arkkitehdit voivat kes-
kustella kustannuksista ja linjata niihin liittyviä ratkaisuja 
yhdessä suunnittelukonsulttien ja viranomaisten kanssa. He 
vaalivat korkeinta sellaista laatua, joka voidaan myös toteuttaa. 
Laadun heikentäminen karsimalla kalkkiviivoilla ei ole kenen-
kään toive, ja monia hienoja hankkeita on jäänyt myös toteu-
tumatta liian korkeiden kustannusten johdosta.

Rakennusliikkeissä työskentelevät arkkitehdit voivat myös 
olla avainroolissa yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan suun-
taamisessa. Lukuisat yritykset ovat rahoittaneet vuosien saa-
tossa kymmeniä pioneeritason tutkimuksia ja vuorovaikutta-
neet poikkitieteellisessä kehitystoiminnassa. Arkkitehtuurin 
alan tutkimukset tuottavat enemmän vaikuttavuutta, kun niitä 
tehdään vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa sekä parhaim-
millaan pilotoidaan yhdessä oikeissa projekteissa.

Arkkitehtikunnan sisällä on erilaisia laatunäkemyksiä ja käyt-
täjien keskuudessa niitä on vielä monin verroin enemmän. Ark-
kitehtuuria vaalivien rakennuttajien lisääntyminen edistää 
myös luottamusta sallivampaan kaavoitukseen. Mitä enemmän 
kaavoitukseen saadaan rekrytoitua planner-henkisiä erilaisten 
intressien fasilitoijia, sitä paremmat mahdollisuudet suunnit-
telua ja rakennuttamista tekevillä arkkitehtikollegoilla on luoda 
erilaisia laatunäkemyksiä tyydyttäviä ratkaisuja.

” Rakennuttamista harjoittavissa yrityksissä 
arkkitehdeilla on suora mahdollisuus 
vaikuttaa.
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K
uvan ensimmäinen talo on kustannuksiltaan halvin, 
mutta herättää erityisesti arkkitehtien keskuudessa 
voimakkaita vastareaktioita.

Kahdeksankerroksisen perustalon A rakennuskustannus 
on noin 2900 €/as-m² (sisältäen pääurakoitsijan 12% katteen 
sekä 24% alv:n). Suunnitelmat ja muut rakennuttajan pakol-
liset kustannukset nostavat hintaa 300–600 €/as-m². Lisäksi 
tulevat pysäköintikustannukset 200–700 €/as-m². Jos siis 
omistaa tontin kehyskunnissa väljällä kaavalla, siihen voi 
saada itselleen kerrostalon halvimmillaan noin 3500 €/as-m² 
hankinta-arvolla.

Talo C:n hankinta-arvo samalle tontille on yli 4000 €/
as-m². Laatututkimuksissa 500–700 €/as-m² lisähinta on mer-
kittävä muuttuja.

B-talo on varsin laadukas kompromissi. Myös A-talossa 
on perushyviä asuntoja, vaikka osa arkkitehdeista talo-
tyyppiä paheksuukin.

Tero  Vanhanen

Lähde: RAKLIn ja Kiinteistöliiton selvitys  
kaavamääräysten kustannusvaikutuksista.

Saman rakennusoikeuden voi rakentaa 
monella eri kustannustasolla
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•  Talot ovat 17,5  x 34 metrisiä yhden portaan 
keskikäytävä taloja.

•  Kerroksia on 7–8 tai 15–16.
•  Brutto- ja nettoneliöiden suhde on hyvä, alle 1,50.
•  Parvekkeet on tuettu maasta (pilarit etureunassa tai 

”kirveenvarsi”-pilasteri takareunassa). Ne ovat 

elementtirakenteisia saumoineen ja muodostavat 
yhtenäisiä kenttiä.

•  Julkisivut ovat betonielementtejä, puhtaaksi 
muurattua tiiltä tai eriste- ja levyrappausta.

•  Ikkunat ovat samassa linjassa.

Kuvakollaasi edullisista ratkaisuista
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PUHUTAAN PUUSTA

P
uusta voi tehdä satelliitin ja lähettää sen avaruuteen. 
Muovit voi korvata puupohjaisilla tuotteilla. Hissikuilut 
voi tehdä puusta. Lauri Rautkarin mukaan puusta voi 

tehdä mitä vain.
Muistan Rautkarin 2000-luvun alusta. Arkkitehtiopiskelijoiden  

sekaan Puustudion aitanrakennustyömaalle Vienan Kuiva-
järvelle ja perinteisten puurakennusten korjausleirille Murto-
vaaraan ilmestyi insinööriopiskelija. Nyt Rautkari toteaa: ”Se, 
että otin 2000-luvun alussa sivuaineeksi arkkitehtuuriopintoja, 
on ollut yksi parhaimmista valinnoistani ja vaikuttanut suuresti 
siihen, mitä teen nytkin.”

Nykyään Rautkari on Aalto-yliopiston puumateriaalitieteen 
ja -tekniikan apulaisprofessori, joka suuntaa kokeilevan mielen-
laatunsa puuhun liittyviin tutkimushankkeisiin. Hän on ällisty-
nyt siitä, miten ollaan tilanteessa, jossa rintamamiestalon julki-
sivu voi olla halvempaa purkaa kuin rapsuttaa maalit pois ja 
maalata uudelleen. Silloin alkaa miettiä paitsi pintakäsittelyjä 
myös sitä, miten puun ominaisuuksiin voisi vaikuttaa puuta 
modifioimalla.

Vanhoja ja uusia menetelmiä
Puun modifiointi on kemiallinen, biologinen tai fysikaalinen 
käsittely, jossa puuaineksen ominaisuuksia muutetaan pysy-
västi. Sen avulla halutaan vähentää kosteuden aiheuttamia 
ongelmia, antaa puulle uusia toiminnallisia ja esteettisiä omi-
naisuuksia ja aikaansaada vaihtoehto painekyllästykselle ja 
trooppisille puulajeille. Voidaan myös saada puuta, joka on myr-
kytöntä sekä käytön aikana että kierrätettäessä.

Ikivanhoja puun modifiointimenetelmiä ovat koloaminen, 
jonka seurauksena puu pihkoittuu, ja hiiltäminen.

Teollisesti puuta lämpökäsitellään ja asetyloidaan. Lämpö-
käsittelyssä poltetaan pois hemiselluloosaa ja ligniini risti-
silloittuu, minkä jälkeen vesimolekyylejä pääsee kiinnittymään 
vähemmän. Nämä kemialliset muutokset parantavat puun lahon-
kestoa sekä vähentävät halkeilua ja muodonmuutoksia. Toisaalta 
puun painosta häviää jopa kymmenesosa ja sen lujuus vähenee.

Asetyloitua puuta näkee esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaren 
puukerrostalojen julkisivuissa. Asetyloinnissa hyvin kuiva- 
tettu puu kyllästetään etikkahappoanhydridillä. Lahonkesto 

Hohtava, magneettinen,  läpinäkyvä puu
Puhutaan puusta -keskusteluklubilla pohdittiin apulaisprofessori Lauri 
 Rautkarin johdolla, miten ja millaisia uusia puutuotteita voisi kehittää puun 
ominaisuuksia muuttamalla.
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Teksti NETTA BÖÖK

Levän väri-iloa puun pinnalla.
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 kohenee ja muodonmuutokset vähenevät, kun taas puun 
lujuus ominaisuudet säilyvät.

Asetyloitu puu – samoin kuin lämpökäsitelty – harmaantuu 
ulkoilmassa, mutta sen mainostetaan kestävän jopa puoli vuosi-
sataa. Vain tiettyjä puulajeja kannattaa asetyloida, ja meikäläi-
sistä puulajeista ainoastaan männyn pintapuuta. Niinpä Suo-
messa tarjolla on uusiseelantilaista radiatamäntyä, joka 
asetyloidaan Hollannissa. Voi pohtia, mitenhän järkevää sen 
käyttö Suomessa oikeastaan on. Tai miten ympäristöystävällistä 
on etikkahappoanhydridi. Riittäisikö, että puusta asetyloitaisiin 
ainoastaan pinta? Tätäkin Rautkarin tutkimusryhmä selvittelee.

Väriloistoa levistä ja jäkälistä
Rautkarin tutkimusryhmää kiinnostavat lisäksi lipeän eli 
natrium hydroksidin ja vetyperoksidin mahdollisuudet. Poista-
malla niiden avulla puun pinnasta ligniiniä syntyy vaaleaa, kel-
lastumatonta sellua, josta voi valmistaa valkeaa paperia. Voisiko 
näillä kemikaaleilla saada puuhun muitakin ominaisuuksia – ja 
olisiko se ympäristöystävällistä?

Toisaalta Rautkaria mietityttää, tarvitseeko puuta ylipäätään 
pintakäsitellä. Jos julkisivun tekee riittävän paksusta puusta, 
miksei sen voisi antaa rauhassa harmaantua, kulua, haristua. 
Ketä haittaa, että puussa näkyy ajan kuluminen? Haittaako, jos 
puu harmaantuu epätasaisesti tai tummuu läikikkäästi? Mitä 
jos harmaa, käsittelemätön puupinta onkin nyt kaikkien free-
seintä: myrkytöntä ja luonnollista? Ja mikäli se on tylsä, jospa 
sitä vaikka vähän hiiltämällä kuvioisi?

Väriloistoa voisivat maalin sijasta tarjota levät ja jäkälät. Ne 
eivät käytä puuta hyväkseen, eivät ole myrkyllisiä ja tuskin aller-
gisoivatkaan. Jäkälät kasvavat hitaasti ja viihtyvät auringon-
paisteessa. Levät saa kasvamaan nopeasti, kunhan tarjolla on 
kosteutta. Voisiko niitä levittää samaan tapaan kuin sammalta: 
sekoittaa piimän kanssa ja suihkuttaa kasvualustalle? Miltä kuu-
lostaisivat sammalgraffitit?

Jos kuulostavat hulluilta, entä seuraavat, joita on jo kokeiltu 
ja joitain tutkittu väitöskirjatasollakin:

Magneettinen puu. Hohtava puu, joka päivällä latautuu ja 
illalla valaisee. Läpinäkyvä puu, josta on poistettu ligniini ja pantu 
tilalle polymeerejä. Naarmuunnuttuaan itsensä korjaava puu-
pinta, joka syntyy öljy-leväkäsittelystä. Terästä lujempi puriste-
puu, joka tosin kastuessaan palaa alkuperäiseen  muotoonsa.

Valmistusohjeen voi pyytää Rautkarilta. Hänellä on toivo-
mus arkkitehdeille ja muotoilijoille: ”Jos herää uusia ideoita 
siitä, millaisia ominaisuuksia puulle pitäisi kehitellä, kertokaa!”

Lauri Rautkari alusti Arkkitehtuurimuseon ja 
ympäristöministeriön Puhutaan puusta -keskusteluklubilla 

13.4.2021. Alustuksista julkaistaan videot sivustolla  
www.mfa.fi. 

” Rintamamiestalon julkisivu voi olla 
halvempaa purkaa kuin rapsuttaa maalit 
pois ja  maalata uudelleen.

Tältä näyttäisi Oodi-
kirjaston puujulkisivu 

käsittelemättömänä: uutena 
heleän vaalea, vanhempana 

hopeisen harmaantunut. 
Hiiltämällä toteutettu 

Chydenius pysyisi. 
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J
ulia Hertell on toinen Mer Arkkitehtien osakkaista. Pie-
nessä toimistossa työskentely on hektistä, mutta aikaa 
löytyy myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hertell 

on mukana Rakennusperintö-SAFAn johtokunnassa, minkä 
lisäksi hän on ollut järjestämässä Mer Arkkitehtien työpajoja, 
keskusteluiltoja ja lukupiirejä.

Mikä on sinulle tärkeintä työssäsi?
Olemme toimistollamme kiinnostuneita luonnonmateriaaleista, 
massiivirakenteista ja painovoimaisesta ilmanvaihdoista. Niihin 
tutustuminen on ollut todella antoisaa. Kaikista palkitsevinta 
on nähdä valmistuneita kohteita, joissa on käytetty vähemmän 
esimerkiksi muovia.

Jos voisimme tehdä rakennuksia, jotka innostavat muita 
suunnittelemaan vielä parempia rakennuksia, niin se olisi mah-
tavaa. Arkkitehtina toimimisessa mielenkiintoista on se, kuinka 
lähes jokaisessa hankkeessa tehdään töitä uuden organisaation 
kanssa uniikin toimeksiannon parissa. Näin ollen on kohtuu-
tonta vaatia itseltään täydellistä onnistumista, mikä pitäisi myös 
osata muistaa työtä tehdessä.

Ideaalirakennus olisi todellisesti kestävän kehityksen mukai-
nen. Tavallaan kaikki uuden rakentaminen on ekologiselta kan-
nalta rikollista. Täydellisessä hankkeessa toteutuisi kestävän 
kehityksen lisäksi myös tilallinen runous. Ihmiset kokisivat 
tilassa sykähdyttävän elämyksen ja tila herättäisi tunteita. 

Mer Arkkitehdit on järjestänyt työpajoja, keskustelu
iltoja ja lukupiirejä. Mikä niiden tarkoitus on?
Järjestämme niitä ennen kaikkea siksi, että se on hauskaa. Se 
on tärkeintä. 

Mielestäni kaikkien alojen ihmisillä on velvollisuus pyrkiä 
kehittymään koko ajan. Jos opiskelit 2000-luvulla, silloin opitut 
asiat eivät enää päde samalla tavalla tänä päivänä. Varsinaisten 
koulutusten ja kurssien lisäksi on hyvä olla olemassa myös epä-
muodollisia tapahtumia, joissa käsitellään työasioita. Se on tär-
keää motivaation kannalta. Omien arvojen määrittelyn ja kes-
kustelujen kautta voi pohtia, mitä oikeasti haluaa tehdä. 

Olemme käsitelleet työpajoissa esimerkiksi rakennus-
virheitä ja sisäilmaongelmia. Ideana on yhdessä oppiminen. 
Workshopissa, jonka aiheena oli maapallon kantokyvyn rajat, 
kokeilimme roolipeliharjoitusta. Siinä osallistujat asettuivat pie-
nen itäsuomalaisen kunnan asukkaiden rooleihin ja kuvittelivat, 
miten oma roolihenkilö reagoisi ilmastokriisin seurauksiin. 

Mistä lukupiirien järjestäminen sai alkunsa?
Lukupiirien idea lähti siitä, että arkkitehtiopinnoissa luettiin 
todella vähän teoriaa. Lukulistojen läpikäynti ei ollut pakollista, 
joten kaikki aika ja energia meni muuhun. 

Kun jälkeenpäin tapasin ulkomaalaisia arkkitehtejä, jotka 
tunsivat arkkitehtuurin historian laajasti ja pystyivät muodos-
tamaan kiinnostavia johtopäätöksiä eri asioista, jäin keskus-
teluissa aivan sanattomaksi. Tuntui siltä että nyt pitäisi 
 skarpata! 

Arkkitehdinkin pitää lukea
”Kaikkien alojen ihmisillä on velvollisuus pyrkiä kehittymään”, sanoo Mer 
Arkkitehtien Julia Hertell. Hertellin mielestä arkkitehtien kannattaa lukea 
mahdollisimman laajasti, myös tutkimuskirjallisuutta, saadakseen pontta 
 argumentointiinsa.
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Teoriakirjoja lukiessa alkoi tehdä mieli keskustella asioista 
jonkun kanssa. Kun kukaan muukaan ei ollut lukenut kirjoja, eikä 
voinut ottaa kantaa niihin, syntyi ajatus yhdessä lukemisesta.

Mitä kaikkea arkkitehti voi saada irti lukupiiristä?
Yhteiset keskustelut tukevat sekä verkostoitumista että jatku-
vaa oppimista. Kirjoista nousee esiin tietoa, jota voi käyttää 
työssä. Todella kiinnostava teos on esimerkiksi arkkitehtuuri-
kriitikko Sarah Williams Goldhagenin Welcome to Your World: 
How the Built Environment Shapes Our Lives, jossa käsitellään tut-
kimuksia siitä, miten rakennettu ympäristö vaikuttaa ihmisiin.

Koen että arkkitehdeilla on usein pulaa hyvistä argumen-
teista, joilla voisi perustella tilallisesti parempia mutta kalliimpia 
ratkaisuja. Tutkimustiedon avulla voidaan kertoa, miten ne mak-
savat itsensä takaisin. Hoivaympäristöjä tutkimalla on esimerkiksi 
selvitetty, millaiset ratkaisut nopeuttavat potilaiden paranemista. 

Mitä neuvoja antaisit arkkitehdeille, jotka ovat 
 kiinnostuneita järjestämään omia tapahtumia? 
Lukupiiristä on helppo aloittaa, sillä kirja antaa keskustelulle 
selkeän aiheen. Yksi ensimmäisistä lukupiirimme kirjoista oli 
alkuperäinen Vilhelm Helanderin ja Mikael Sundmanin Kenen 
Helsinki – raportti kantakaupungista 1970 -pamfletti. Sehän on 
taas ajankohtainen ja puhutteleva uuden pamfletin julkaisun 
myötä. Jos toimistossa on jonkin teeman asiantuntija, niin 
häneltä kannattaa pyytää alustus lukupiiriin tai työpajaan.

Kaikki ovat tietysti tervetulleita tutustumaan myös meidän 
työpajoihimme. Erityisesti olisimme kiinnostuneita saamaan 
mukaan rakennesuunnittelijoita ja LVI-suunnittelijoita, sillä 
usein tuntuu siltä, että arkkitehdit pyörittelevät asioita vain 
omissa piireissään, vaikka olemme kaikki samassa veneessä.

Anni Varis

A M M AT I S S A

” On hyvä olla olemassa myös epämuodollisia 
tapahtumia, joissa käsitellään työasioita.

hostellit.fi

KESÄ 2021:

Jäsenille 
TUPLA-ALE 20 %
majoituksesta

* Tarjous on voimassa osassa hostelleista. Lisätiedot ja varausohjeet: bit.ly/tupla-ale

https://www.hostellit.fi/
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Pala Suomea  Roomassa

VALMISTA TULI

A
rkkitehtitoimisto Livadyn raken-
nus   his toriaselvitys Villa Lan testa 
valmistui syksyllä 2020. Villa 

Lante al Gianicolo on Suomen valtion 
omistama renessanssihuvila Gianicolo-
kukkulan laella Roomassa. Huvila on 
 Suomen Rooman-instituutin ja Suomen 
Vatikaanin suurlähetystön aktiivisessa 
käytössä.

Pasi Kolhonen: Rakennushistoria     -
sel vi tyksen tilaajana oli ulkoministeriö, 
ja työn pääpainona oli alun perin kar-
toittaa  lähinnä 1950-luvun jälkeistä ai-
kaa, jolloin Villa Lante  on ollut Suomen 
omistuksessa. Kyseessä on ensimmäi-
nen laaja suomen kielinen esitys huvilan 
arkkitehtuurista, rakentamisesta ja 
muutosvaiheista.

Meidän kannaltamme ky sees sä oli 
valtavan iso työ, sillä emme ole ennen 
tehneet selvitystä rakennuksesta, jolla on 
näin pitkä ja monivaiheinen historia. 

Lauri Saarinen: Villa Lante on Suo-
men  valtion omistuksessa poikkeukselli-
nen kohde, pala Suomea Roomassa. 
Rakennus on melkoinen mosaiikki kaik-
kea uutta  ja vanhaa. Se rakennettiin pää-
osin 1500- luvun alussa ja pohjakerroksen 
 perustuksen muodostaa antiikin aikaisen 
 rakennuksen jäänne.  Laajimmat muutos-
työt ajoittuvat viimeisten 70 vuoden 
ajalle . Selvityksen tarkoituksena oli kerätä  
pohjatietoa tulevia korjauksia  varten.

Panu Savolainen: Selvityksessä ker-
rotaan renessanssihuvilan vaiheista myös 
ennen Suomen omistuksen aikaa.  Oli 
 tärkeää tuoda esille, mitä aiempia muu-
toksia on tehty ja mitä taustaa vasten ne 
peilaavat. Kirjoitin italiankielisen aineis-
ton pohjalta historiaosuutta  pitkälle jo 

ennen kuin matkustimme  paikan  päälle 
 Roomaan tutkimaan  rakennusta.

Mia Puranen: Aloitimme työn 
keräämäl lä aineistoa Helsingin Kansallis-
arkistosta. Arkistoaineiston työstöä jat-
kettiin vierailun jälkeen,  sillä ymmärrys 
kohteesta syveni matkan aikana.

Arkistoaineisto jakautui kahteen maa-
han, mikä oli ylipäätään mielenkiintoista. 
Helsingin Kansallisarkiston lisäksi Villa 
Lantessa oli oma arkistokokonaisuutensa. 
Löysimme sieltä ennennäkemättömiä 
1900-luvun alkupuolen pohjapiirustuksia.

Suuri osa vanhoista lähteistä oli itali-
aksi, mutta Suomen valtion hankittua 
kohteen itselleen 1950-luvulla aineistojen 
kieli vaihtui pitkälti ruotsiksi ja myöhem-
min suomeksi.

LS:  Kun tarkastelimme pohjapiirus-
tuksia ennen Rooman matkaa, se sai 
päämme pyörälle. Huvilassa on lähes sata 
huonetta eri kerros tasoissa, joten mieli-
kuva tilojen jäsennyksestä oli vähintään 
sekava! 

PK: Vietimme Villa Lantessa viikon 
marras kuussa 2019. Villa ei ulkoapäin 
näytä  siltä, mutta sokkeloisessa huvilassa 
on  tiloja seitsemässä eri tasossa, joten 
 kyseessä on yllättävän suuri rakennus. 
Kävimme kohteesta läpi ihan jokaisen 
nurkan ja restaurointimestarimme Lauri 
pelottomasti tunki itsensä kaikkiin koloi-
hin. Siitä oli myös välitöntä hyötyä, sillä 
olimme eräässä tunnelissa samaan 
aikaan kun rakennuksessa pidettiin juhla-
tilaisuutta ja paikallistimme vuodon, kun 
ylhäällä vedettiin vessa. Putki miehet kor-
jasivat sen heti seuraavana päivänä.

MP: Oli etuoikeus päästä tutustu-
maan tiloihin, joihin ei normaalisti ole 

pääsyä. Yövyimme huvilassa töiden ajan, 
mikä  sekin auttoi hahmottamaan raken-
nusta. Parin päivän kohteeseen tutustu-
misen jälkeen sokkelo ratkesi. Se oli var-
sinainen heureka-hetki. Meillä oli mukana 
kokoel ma  eriaikaisia valokuvia ja piirus-
tuksia, joita  verrattiin nykytilanteeseen. 
Tutkimme kohteen hyvin systemaattisesti 
kerros ja tila kerrallaan. Kirjasimme 
havainnot taulukoihin, haastattelimme 
henkilö kuntaa ja otimme paljon valo-
kuvia. 

LS: Saimme henkilökunnalta todel  la 
 ystävällistä kohtelua. Meille  neuvottiin 
esimerkiksi, kuinka  siirtämällä erään huo-
neen sänkyä voimme löytää piilotetun 
lattialuukun. Villa Lanten talonmies 
puhui vain italiaa ja oli maineeltaan han-
kala, mutta hän oli todella otettu, kun 
olimme niin kiinnostuneita rakennuksen 
putkistosta.

PK: Matkan jälkeen meillä oli koossa 
valtava määrä materiaalia. Yksi työläim-
piä vaiheita oli korjausasiakirjojen läpi-
käyminen. Rakennus historiaselvitys val-
mistui marraskuussa 2020. 

MP: Saimme tärkeää historiatietoa 
vielä viime hetkillä, kun Suomen Rooman- 
instituutin intendentti Simo Örmä  lähet ti 
meille oiko lukuvaiheessa uusia piirustuk-
sia 1940-luvun sekundaarisista tiloista . 
Vaikka kohteesta on olemassa useita 
teoksia italiaksi, sekundaarisista tiloista 
ei ole ennen ennen suomenkielistä selvi-
tystä välttämättä kirjoitettu lainkaan. 

PS: Olemme saaneet selvityksestä posi-
tiivista palautetta. Se avaa rakennuksen  
selkeästi jokaiselle kiinnostuneelle, mutta 
toisaalta se on myös hyvin yksityis-
kohtainen ja kattava esitys.

Tällä palstalla arkkitehdit kertovat 
valmistuneista projekteistaan.

Tutkimustyö Roomassa vei arkkitehtitoimisto Livadyn arvokkaan renessanssihuvilan 
sokkeloihin, kun Villa Lantesta laadittiin ensimmäinen laaja rakennushistoriaselvitys 
suomeksi. Suomen valtion omistamassa 1500-luvulla rakennetussa palatsissa on lähes 
sata huonetta monissa eri kerrostasoissa.



3 1 5  |  2 0 2 1au

On yhteiskunnallisesti merkittävää, 
että rakennuksesta on nyt olemassa 
suomen kielinen selvitys, jonka kuka 
tahansa voi lukea. 

PK: Työryhmässä henkilökohtaiset 
vahvuudet yhdistyivät hienolla  tavalla ja 
olemme tyytyväisiä loppu tulokseen. Val-
tavasta urakasta jäi tunne, että pys-
tymme tutkimaan ihan mitä tahansa mitä 
meille tuodaan eteen. Villa  Lanten jäl-
keen  teimmekin rakennus    his toria  sel-

vityksen mu se oidusta majakka laiva 
Kemistä, joka oli  aivan erilainen projekti.

 
Arkkitehti Pasi Kolhonen toimi työ-

ryhmän vetäjänä. Arkkitehti, tutkija Panu 
Savolainen vastasi huvilan vuotta 1950 

edeltävästä rakennushistoriaosuudesta sekä 
restaurointeihin liittyvästä italiankielisestä 
lähdeaineistosta. Pasi Kolhonen, arkkitehti 

Mia Puranen ja restaurointimestari Lauri 
Saarinen työstivät selvityksen Suomen 

omistuksen aikaisten restaurointi- ja 
muutostöiden historiaa sekä nykytilaa 
käsittelevät osuudet. Lisäksi arkkitehti 

Netta Böök ja professori Kirsi Salonen ovat 
kirjoittaneet 1400–1500-lukujen Roomaa ja 

renessanssiarkkitehtuuria taustoittavia osioita.

Rakennushistoriaselvitys on vapaasti 
luettavissa Livadyn verkkosivuilla.

Anni Varis

VA L M I S TA  T U L I

” Meille neuvottiin esimerkiksi, kuinka 
siirtämällä erään huoneen sänkyä voimme 
löytää piilotetun lattialuukun.

Villa Lanten rakennutti Medici-paavien luotettu ja korkea 
virkamies Baldassare Turini. Suunnittelijana toimi nuori Giulio 

Romano, yksi Rafaelin oppilaista. Huvilan rakentaminen 
aloitettiin 1510-luvun lopulla.

Villa Lante al Gianicolo on yksi huomattavimmista Rooman 
1500-luvun alun esikaupunkihuviloista. Näkyvällä paikalla 

sijaitseva huvila on yksi eri puolilta Roomaa näkyvän Gianicolo-
kukkulan silhuetin kiintopisteistä.
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KIRJAT

A
lussa on Paratiisi, viekas käärme ja omenaan tarttunut 
Eeva.

Arkkitehtuuria Aalto-yliopistossa opiskelleen 
Sanna Puutosen (s. 1989) esikoisteoksen Sydänmuuri avaa 
novelli, joka kantaa nimeä “Teoreettiset lähtökohdat”.

Aloitusnovelli vie voimalla Puutosen lyhytproosan maail-
maan. Ensimmäisen novellin lähtökohtana on Raamatun 
luomis kertomus. Pian lukija vetäistäänkin jo kylmään pohjoi-
seen, jossa omenaa puraissut Eeva on muuntautunut koris-
teeksi ovenkahvaan:

“Nainen tiesi päätelmänsä olevan oikea ja hyvä. Hän poimi 
käteensä punaiseksi kypsyneen omenan ja puraisi.

Näin naisesta tuli kahva.”
Lopulta pohjoissuomalaisen kirjaston ovenkahvaa koristava 

Eeva päätyy vitriiniin ihailtavaksi.
“Kunnanisät määräävät kahvan irrotettavaksi paikaltaan ja 

asetettavaksi vitriiniin. Siellä omenaa kädessään kannatteleva 
nainen säilyy norjana ja muuttumattomana ja vandalismilta 
suojattuna, mutta tasapuolisesti kaikkien ihasteltavana, kuten 
sopivaa on. Kirjaston pääsisäänkäynnin oven kunnanisät vaih-
tavat pyörivään malliin. Se on aivan yhtä toimiva kuin alku-
peräinen, ja ihmismäärien kuljetuksen kannalta ehdottomasti 
tehokkaampi.”

Ensimmäinen novelli on yksi kokoelman parhaista, ja se 
kuvastaa täydellisesti Puutosen esikoisteoksen maailmaa. Maa-
ginen ja kuviteltu yhdistyvät todellisiin tapahtumiin sekä ark-
kitehtuurissa tehtäviin konkreettisiin ja käytännöllisiin ratkai-
suihin. Jotkut novellit ovat koskettavia, toiset taas hauskoja, 
osa leikkisyydessään jopa ilkikurisia.

Soljuvaa kerrontaa
Puutonen kuvaa tarkkanäköisissä novelleissaan, miten ihmis-
ten suunnittelemat ja rakentamat tilat muuttuvat käyttö-
tarkoituksen mukaan ja kävijämäärien kasvaessa. Ihminen 
muuttaa tiloja ja tilat ihmisiä. Jokaisessa tarinassa kulkee 
mukana arkkitehtuuri, joka nouseekin tavalla tai toisella jokai-
sen tarinan keskiöön, yhdeksi henkilöhahmoista.

Puutosen lyhytproosateos on kekseliäs ja kiinnostava. Kieli 
on paikoin hyvinkin runollista ja virkkeet kirkkaita. Kerronta 

soljuu luontevasti, ja Puutosen novelleissa on useita nokkelia 
oivalluksia.

Yksi parhaista novelleista on ”Äänet”, joka kuvaa Temppeli-
aukion kirkon arkkitehtuurikilpailun voittaneiden veljesten 
Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnitelmasta noussutta kiivas-
takin keskustelua. Voiton jälkeen lehdissä puhuttiin “polttoai-
nesäiliöstä” ja “piruntorjuntabunkkerista”.

“Silloin veljeksistä tuntui kuin he todellakin kelluisivat jälleen 
Kapellahden rantavedessä vanhassa soutuveneessään, aino-
ana tehtävänään tarjota kylään palaaville kesävieraille kyyti, 
jottei näiden tarvitse liata kenkiään lentohiekan sotkemalla 
lankkupolulla.”

Puutosen novellissa veljekset soutavat veneessä vuoroin 
opiskelijatovereita, talousmiestä, kirjailijaa, professoria ja kol-
legoita. Jokaisella on jotain sanottavaa suunnitelmasta. 

Henkilöhahmoja historiasta
Useimpien novellien innoittajana on joukko historiallisia läh-
teitä. Novelleissa “Henkilökuva” ja “Muistomerkki” Puutosen 
lähteinä ovat olleet Aline ja Eero Saarisen kirjeenvaihto ja muis-
tiinpanot. Lähteitä ja mielikuvitusta yhdistelemällä Puutonen 
luo Saarisista eläviä henkilöhahmoja.

Tarinoissa keskiöön nousevat lisäksi Eero Saarisen suunnit-
telemat tilat, kuten TWA-terminaalin suunnitelma New Yorkin 
JFK:n lentokentälle. Novellissa “Muistomerkki” Puutonen maa-
lailee:

“A kirjoittaa, että Arkkitehdilla on tapana piirtää luonnok-
sensa siihen, mitä on saatavilla. Hän kirjoittaa, että viime vii-
kolla arkkitehti poimi hedelmäkorista halkaistun greipin ja leik-
kasi veitsellä neljä viiltoa sen reunasta kantaan asti. Lihastaan 
irrotettuna kuori muistutti aivan nelisiipistä sittiäistä tai terä-
lehtensä pullistanutta kämmekkää. Arkkitehti nosti kuoren 
eväsrasiaan ja vei sen toimistolle. Terminaalin idea oli syntynyt.”

Puutosen proosa luo näkökulmia todellisiin tapahtumiin ja 
tekee mielikuvituksellisia matkoja historiallisten henkilöiden 
elämiin. Novelli “Kuolemattomat” on hakenut innoituksensa 
laulaja Tapio Rautavaaran elämästä ja etenkin kappaleesta 

“Isoisän olkihattu”.

Unelmaproosaa arkkitehdeille
Sanna Puutosen lyhytproosateos kutsuu matkalle arkkitehtuurin maailmaan. 
Tarkkanäköisissä novelleissaan Puutonen kuvaa, miten ihminen muuttaa 
tiloja  ja tilat ihmisiä.

Teksti SUSANNA KARHAPÄÄ
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Koska Puutosen novellikokoelma kuvaa tapahtumia tilojen 
näkökulmasta, on arkkitehtilukijoilla luvassa riemukkaita tun-
nistamisen hetkiä. Muut lukijat oppivat paljon uutta tunnettu-
jen tilojen suunnittelun taustoista, tilojen käyttötarkoitusten 
muuttumisesta ja mahdollisista ongelmista, joita alati muut-
tuva maailma erilaisille tiloille ja rakennuksille asettaa. Tunne-
tut tilat näyttäytyvät Puutosen novelleissa täysin uudesta pers-
pektiivistä.

Puutosen vahva kerronta, terävät havainnot sekä kekseliäs 
faktan ja fiktion yhdistäminen tarjoavat mielenkiintoisen mat-
kan. Puutonen kirjoittaa arkkitehtien unelmaproosaa, ja luo 
samalla kiehtovia maailmoja vaivattomasti soljuvalla kielellä 
rikastettuna.

Lukija jää innolla odottamaan omaäänisen esikoiskirjailijan 
seuraavia tekstejä.

K I R J AT

” Tunnetut tilat näyttäytyvät Puutosen 
novelleissa täysin uudesta perspektiivistä.

Sanna Puutonen:  
Sydänmuuri. Otava 2021.

Nähdään taas!
... eli Hesa-SAFAn kesäretki Villa Oivalaan 4.9.2021!

Lähdemme matkaan Hakaniemestä klo 11 ms Merisaukolla. 
Kuljemme Kruunuvuoren ohitse Villinkiin, jossa 
rantaudumme Oivalan laituriin. 

Perillä kuulemme Oivalan historiasta ja kunnostuksen 
vaiheista Livadyn kertomana. Päivän aikana on tarjolla 
ohjattua joogaa Myrskykallioilla, ja Oivalan ainutlaatuinen 
kertalämpiävä sauna on käytössä. 

Perillä on tarjolla lämmin ateria ja välipala. Lapset ovat 
myös tervetulleita. 

Palaamme Hakaniemeen noin klo 18.  SAFAn jäsenille 
perheineen maksuton. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot hesasafa@safa.fi
Kuva: Tuula Palaste, Uudenmaan liitto
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KIRJAT

A
rkitektur-lehden kustantaja Arkitektur Förlag aloitti 
vuonna 2018 teossarjan, jossa esitellään ja analysoi-
daan eri vuosikymmeniltä kymmenen kyseistä ajan-

jaksoa luonnehtivaa ja sen arkkitehtuuriin vaikuttanutta raken-
nuskohdetta. Uusin teoksista, Tio byggnader som defienierade 
80-talet, käsittelee nimensä mukaisesti 1980-lukua. Sarjan 
ensimmäisen osan aiheena oli 1960-luku, seuraavan 1920-luku.

Esitellyt kohteet on koonnut arkkitehtuuriskribentti Dan 
Hallemar avustajiensa kanssa. Hallemarin lisäksi kirjoittajina 
on edustava joukko arkkitehtiprofessoreja ja lehtoreita, kirjai-
lijoita, toimittajia ja muita kulttuurin moniottelijoita. Jotkut 
tarkastelevat kohdettaan sen omakohtaisina käyttäjinä, kuten 
esimerkiksi koulun entisenä oppilaana. Esiteltyjen kohteiden 
skaala ulottuu liikenteen rakennuksista kauppaan, kulttuuriin, 
kirkkoon ja urheiluun.

Yllättävästi Hallemarilla oli vaikeuksia löytää museoista ja 
instituutioista sopivaa kuva-aineistoa 1980-luvun rakennuk-
sista. Ilmeisesti jälleen kerran on törmätty ilmiöön, jossa nel-
jänkymmenen vuoden ikään ehtineet rakennukset koetaan 
kaikkein epäajanmukaisimmiksi ja vähiten kiinnostaviksi.

Kulutusjuhlat alkavat
Uusliberalistiseksi ja postmodernistiseksi leimatun 1980-luvun 
alkuvuosina yhteisöllisyys, luonnonläheisyys ja puu rakennus-
materiaalina koettiin tärkeiksi. Murros tapahtui vuosikymme-
nen puolivälissä, kun finanssi- ja rahamarkkinoiden säännös-
tely avattiin ja muutakin sääntelyä purettiin. Alkoivat niin 
sanotut kulutusjuhlat.

Yhteiskunnan tukeman asuntotuotannon sijaan avattiin 
tietä markkinavoimille ja individualismille. Segregaatiota 
sekään ei ratkaissut.

Globen City on malliesimerkki siitä paradigmamuutoksesta, 
joka leimasi 1980-luvun puolivälistä alkanutta sijoittaja- ja 

 markkinavetoista kaupunkikehittämistä. Innovatiivisen 
 kohtaamispaikan nimissä Tukholma muutti suunnitteluansa, 
ja aiemmat kaavoituskäytännöt korvattiin erilaisilla neuvottelu-
prosesseilla. Tärkeää oli saada Globen valmiiksi vuoden 1989 
jääkiekon MM-kisoihin.

Markkinavetoisuus ei välttämättä merkinnyt heikompaa 
arkkitehtuuria. Tästä esimerkkinä on vuonna 1988 Göteborgin 
lähelle Lerumiin valmistunut Euroopan suurin golfkeskus, Öija-
red Country Club. Öijared oli Gert Wingårdhin (s. 1951) läpi-
murtotöitä. Wingårdh on avoimesti maininnut Öijaredin esi-
kuviksi Reima Pietilän ja Frank Lloyd Wrightin.

Tähän mennessä ilmestyneet kolme eri kymmenvuotiskat-
sausta avaavat mielenkiintoisella tavalla Ruotsin sadan vuoden 
aikaista historiaa. Tekstit eivät ole perinteisimmällä tavalla yksit-
täisen kohteen arkkitehtuurianalyysejä, vaan ne on kytketty 
aikakauden yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ideologioihin ja 
politiikkaan.

Lauri Jääskeläinen

 
Dan Hallemar (toim.):  

Tio byggnader som definierade 
1980-talet. Arkitektur Förlag 2020. 

224 sivua.

Sääntely vaihtui markkinavetoisuuteen
Tio byggnader som definierade 80-talet esittelee Ruotsin 1980-luvun arkki-
tehtuuria osana aikakauden yhteiskunnallista kontekstia.

” Hallemarilla oli vaikeuksia löytää kuva-
aineistoa 1980-luvun rakennuksista.
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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

Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja 
parantamaan elämänlaatua.

www.saint-gobain.fi

http://www.puucomp.fi
http://www.saint-gobain.fi/
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KIRJAT

U
sein käytetään ilmaisua kenkälusikointi, shoehorning, 
kun on kyse taitavasti hankaliin paikkoihin sovitetuista 
rakennuksista. Tällaista taidokkuutta vaaditaan erityi-

sesti vaikkapa Japanissa, jossa edelleenkin rakennetaan mes-
tarillisella otteella sommiteltuja, useampaan tasoon viriteltyjä 
asuntoja.

Kun tiivistetään yksittäistä asuntoa suuremmassa mittakaa-
vassa, tarvitaan edelleenkin kenkälusikointitaitoja. Näin on, 
mikäli kyse on kapeista tonteista tai siitä, että ainoa mahdolli-
suus on laajentaa ylöspäin mutta ilman, että katukuva kärsii. 
Lisäkerrokset tulee osata sommitella vaikkapa niin, että ne ovat 
reippaasti sisällä katulinjasta tai piilotettuina viiston katonlap-
peen kätköihin ja rakennusta horisontaalisesti venyttämällä 
tai onteloimalla.

Usein joudutaan pelaamaan myös ulokkeilla. Kun piha-alue 
jää minimiin, on tehtävä ulkotiloja talon sisällä oleviin atriumei-
hin, suurille parveketerasseille tai katoille. Jos runko on syvä, 
tiloihin  tulee tuoda myös epäsuoraa valoa, vaikkapa pihakui-
lujen ja kattolyhtyjen avulla.

Gestaltenin tuore ja inspiraation lähteeksi sopiva teos Verti-
cal Living pirskahtelee asuiniloa laidasta laitaan. Se ei tyydy vain 
pieniin kaksi- tai useampikerroksisiin taloihin vaan esittelee 
myös Prechtin puurakenteisen The Farmhouse -pilven piirtäjän 
jännittävine rakennejärjestelmineen ja sisäpuutarhoineen.

Pienten paikkojen virtuoosit
Mukana teoksessa on muun muassa Mei Architects and Plan-
nersin satamamakasiinin päälle ladottu Fenix 1 Rotterdamissa, 
sekä nokkelia ja taitavasti suunniteltuja kahden tason pien-
asuntoja, joihin kuuluu 17,6 neliöinen todella hallitusti viimeis-
telty ihanuus Taipeissä Taiwanissa.

Kirjassa on esitelty myös komeiden sisäkasvien ja puiden 
sulostuttamia useamman kerroksen luksusasuntoja. Erityisesti 
pieniin paikkoihin erikoistunut arkkitehti on palapelimäisen 
tilallisen otteen taikuri Toshinori Sakano.

Japanilaisarkkitehdit ovatkin ahtaiden tonttien suunnitte-
lussa virtuooseja, ja niin ovat toki myös hollantilaiset. Taitoa 
vaaditaan myös vaikkapa New Yorkin Harlemissa tai Lontoossa, 
jossa on esimerkiksi Slim House -niminen, vähän yli kaksi met-
riä leveä ja kadulla kaksikerroksinen talo. Asuintiloja on use-
ammassa kerroksessa ja viiston katon suojassa talo puskeekin 
iloisesti pienen takapihan suuntaan.

Kirjan lopussa on kaksi suosikkiani: Haffenden House New 
Yorkissa on Para-Projectin runoilijapariskunnalle suunnittelema 
unenomainen sivurakennus, Dodged Houses puolestaan sisältä 
rohkea, ilmava ja paljon betonipintoja käsittävä hyllymäinen 

”asumiskone” Lissabonissa. Se on toteutettu rapistuneen talon 
paikalle ja sovitettu onnistuneesti katukuvaan, arkkitehteina 
BUREAU.

Monista kohteista jää kaipaamaan pohja- ja leikkaus-
piirroksia. Jos on aikaa, voi mieleisiinsä ratkaisuihin tutustua 
kirjaan valittujen arkkitehtitoimistojen omien verkkosivujen 
kautta. Se ei korvaa itse kirjan piirrosannin puutteita.

Tarja Nurmi

 
Vertical Living. Compacrt 

Architecture for Urban Spaces. 
Toim. Robert Klanten ja Elli 

Stuhler. Gestalten 2021, 272 s.

Mestarillista kenkälusikointia
Gestalten-kustantamon Vertical Living esittelee taidokkaasti ahtaisiin tiloihin 
suunniteltuja rakennuksia eri puolilla maailmaa.

Compact  
Architecture  
for  
Urban  
Spaces

 VERTICAL
 LIVING

http://www.tiliamppari.fi


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

”Fill This Space – arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön 
kesäkoulut perustuvat yhteissuunnitteluun ja monisukupolviseen 

oppimiseen. Tämä mahdollistaa näkemysten ja kokemusten 
jakamisen eri ikäisten osallistujien välillä: voimme kaikki oppia 

toisiltamme ja luoda yhdessä uutta.”
– ARJA-LIISA KAASINEN, YHTEISTYÖPÄÄLLIKKÖ, ARKKITEHTUURIMUSEO

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

Fill This Space Summer School  
Arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön kesäkoulu 
Studio 8.6.–5.9.2021 
Arkkitehtuurimuseo järjestää kesä-elokuussa 
kolme viikon pituista kesäkoulua 16–20-vuotiaille. 
Kesäkouluissa osallistujat pohtivat arkkitehtuuriin 
ja rakennettuun ympäristöön liittyviä kysymyksiä 
yhdessä ammattilaisten ja arkkitehtiopiskelijoiden 
kanssa. Arkkitehtuurimuseon ensimmäisessä kerrok-
sessa sijaitseva Studio avaa kesäkoulutoiminnan 
prosessia koko kesän ajan. Tila muuttuu ja täydentyy 
kesäkoululaisten käsissä vähitellen. 

VENETSIAN BIENNAALI

What We Share. A model for cohousing
Pohjoismaiden paviljonki
17. kansainvälinen arkkitehtuurinäyttely  
La Biennale di Venezia 22.5.–21.11.2021
Pohjoismaiden paviljongin näyttelystä vastaa vuonna 
2021 Norjan kansallismuseo Nasjonalmuseet.

MUUALLA SUOMESSA

Suomalainen rivitalo 
Työväenasunnosta keskiluokan unelmaksi
Kuopion korttelimuseo 30.3.–24.10.2021

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

SYKSYN 2021 NÄYTTELYT
 
Toivoa puusta
Iso sali 10.9.2021–9.1.2022
Arkkitehtuurimuseon syys- ja talvikauden päänäyttely 
käsittelee puuarkkitehtuuria sen herättämän toivon 
näkökulmasta. Monitaiteisessa näyttelyssä tullaan 
näkemään ja kokemaan ihmisen koko tunneskaala 
toivosta epätoivoon, rakkaudesta menetyksen 
herättämään suruun. 

Kattoristikoiden ratkojat 
Keskiaikaisten puurakenteiden jäljillä
Pieni sali 10.9.2021–9.1.2022
Suomen keskiajalta säilynyt puurakennusperintö 
kätkeytyy vajaan kahdenkymmenen kivikirkon katto-
rakenteisiin. Näyttely esittelee keskiaikaisten paanu-
kattojen alle kätkeytyvää kattoristikoiden maailmaa 
ja sitä selvittävän tutkimusryhmän työtä.

https://www.mfa.fi/
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VUOSIEN TAKAA

A
rkkitehtiuutisissa 1950-luvulla julkaistuissa mainoksissa naiset esiintyivät lähes 
poikkeuksetta keittiössä. Heidät kuvattiin tekemässä kotitöitä hymyssä suin, 
korkokengät jalassa. Mainoksissa nähtävät miehet työskentelivät rakennus-

työmaalla haalareihin pukeutuneina, totiset ilmeet kasvoillaan. 
Erittäin kuvaavaa on, kuinka saman mainostajan laattamainoksessa nainen  siivoaa 

keittiötä, mutta mies esitetään asentamassa laattoja. 

Anni Varis

Nainen Enso-laatan 
mainoksessa vuonna 1955. 

Sarvis-laatikoiden mainos 
vuodelta 1954.

Mies Enso-laatan 
mainoksessa vuonna 1956.

Himmos-maalin mainos 
vuodelta 1950.

Tell-tiilen mainos vuodelta 
1951.

Salpa-rakennuslevyjen 
mainos vuodelta 1955.

Kolho-keittiökalusteiden 
mainos vuodelta 1956. 

Miehet rakentavat,  
naiset siivoavat keittiön
Arkkitehtiuutisten 1950-luvun mainoksissa naisten ja miesten 
 sukupuoliroolit näyttäytyvät perinteisen kapeina.
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K U O L L E E T

E
gentligen kunde han ha blivit ingenjör, Karl-Erik Isidor 
Hagner, med tanke på hans goda handlag med alla 
 sorters verktyg och maskiner. Intresset för teknik och 

vetenskap följde honom genom livet, men det var arkitekturen 
som blev hans huvudintresse.

Karl-Erik Hagner, som av vännerna kallades Klerik, föddes 
1928 i Björneborg och gick i Björneborgs svenska samskola. 
Krigsåret 1944 deltog han som 16-årig soldatgosse i stadens 
luftförsvar. Han började sina studier vid Tekniska Högskolans 
arkitektavdelning år 1948, men hade redan året förut jobbat på 
en arkitektbyrå i hemstaden. En sommar praktiserade han på 
en arkitektbyrå i Norge. Arkitektdiplomet fick han 1955.

Hagner uppskattades för sin munvighet, han hade alltid en 
god historia eller en saftig kommentar till hands. Med kurskam-
raterna Rurik Packalén och Sigvard Eklund drev han teknolog-
firman HABACUC, som utförde olika slags affischer samt stora 
väggmålningar till Teknologföreningens fester. På fritiden roade 
han sig med att läsa igenom ett konversationslexikon i 15 band.

I tävlingen om Tekniska Föreningens nya hus vann Hagner 
tillsammans med Rurik Packalén och Per-Mauritz Ålander för-
sta pris. Trion öppnade egen arkitektbyrå, som Hagner dock ett 
år senare lämnade för att ansluta sig till arkitekt Kurt Simberg.

Redan under studietiden praktiserade Hagner på Simbergs 
arkitektbyrå för att snart fungera som fast anställd och 1962–
1981 som kompanjon vid Kurt Simberg & co. Med sitt tekniska 
intresse samt sin noggrannhet och goda samarbetsförmåga 
blev han en värdefull medarbetare och ledare för flera av byråns 
stora projekt, såsom Sigrid Juselius´ stiftelses affärshus i Hel-
singfors, Finska Minerals och Agas fabriker, Radiotalo 1 i Böle, 
Helsingfors Telefonförenings kontorshus och renoveringen av 
teaterhuset i Björneborg.

1983 beslöt kompanjonerna Hagner, Maire Roos och Karin 
Frenckell att grunda en egen arkitektbyrå, som senare under 
namnet HR-arkitekterna verkade till år 1994.

KARL-ERIK gifte sig med sin kurskamrat Marita Jaatinen och 
de fick tre döttrar. I parets stora sekelskiftesvilla i Grankulla, lik-
som vid sommarstället i Porkala, fick Karl-Erik användning för 
sin tekniska talang. En mängd verktyg och mojänger användes 
till att försköna terrängen och reparera byggnaderna. Trots en 
skolios i barndomen, som gav honom ryggbesvär genom livet, 

uppförde han sommarhuset till stor del med egna händer. I 
hemmet hittar man också prov på hans skickliga fingrar, bland 
annat smycken, små miniatyrskepp och insekter i makroformat.

Naturvetenskap och trädgårdsodling var intressen som Karl-
Erik delade med Marita. På Grankullatomten prunkade rabat-
terna, och den välskötta trädgården i Porkala gav rikliga grön-
saksskördar.

Som arbetskamrat och en av fjällskidarvännerna har jag 
många glada minnen av gemensamma projekt, resor och fester.

Under sina sista år hemma skötte Karl-Erik Marita, trots 
bådas rörelsesvårigheter.

Karl-Erik somnade in den 1. april 2021 i Brummerska hem-
met, dit han och Marita hade flyttat ett halvår tidigare. Karl-Erik 
sörjs av hustrun och barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Eva Packalén
Skribenten är Karl-Erik Hagners kollega och vän.

En arkitekt som intresserade 
sig för teknik och vetenskap

Webinaari korjaamisesta

Tervetuloa kaikille avoimeen webinaariin 

kuulemaan, miten vuoden teema korjaami

nen näkyy Safan toimikuntien toiminnassa. 

Mukana kertomassa ja keskustelemassa 

ovat kaikkien  seitsemän toimikunnan 

edustajat. Tilaisuutta luotsaa Safan 

puheenjohtaja Henna Helander. 

Osallistumislinkki tulee Safan verkkosivuille 

ja  Facebook tapahtumaan. 

Aika  

31.8. klo 16–18.

Lisätietoa tilaisuudesta  

Johanna Marttila, yks.toimikunta@safa.fi

Karl-Erik Hagner (1928–2021)
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Ensimmäinen palkinto: Lumen valo, Janne Hovi.

KILPAILUT

Yhden tekijän työ nousi 
voittajaksi museokilpailussa
Helsinkiläisarkkitehti Janne Hovin ehdotus Lumen valo voitti kansainvälisen 
kilpailun Sara Hildénin taidemuseon suunnittelusta. Kilpailuun saapui ennä-
tykselliset lähes viisisataa ehdotusta.

K
ansainvälisen yleisen kilpailun Sara Hildénin taide-
museon suunnittelusta voitti Janne Hovin ehdotus 
Lumen Valo. Nykyään Tampereen Särkänniemessä 

sijaitseva museo siirtyy kaupungin keskustaan Finlaysonin 
 vanhalle tehdasalueelle.

Kilpailuun saapui 472 ehdotusta, mikä on yksi suurimmista 
määristä suomalaisissa kilpailuissa. Töitä arvioitiin digitaalisen 
työkalun avulla, ja palkintolautakunta työskenteli lähes koko-
naan etänä.

Vanha tehdasmiljöö asetti raamit
Uusi museo tuli asetella hienovaraisesti osaksi historiallisesti 
merkittävää tehdasmiljöötä. Kilpailualuetta reunustavat vanha 
tehtaan pääkonttori ja Wilhelm von Nottbeckin puisto, jossa 
sijaitsee Finlaysonin palatsi.

“Tunnistimme jo alkuvaiheessa, että museo tulee sijoittaa 
siten, että yhteys pääkonttorin ja palatsin välillä säilyy”, kertoo 
Pauno Narjus, toinen SAFA-tuomareista.

Palkintolautakunta aloitti ehdotusten arvostelun tutkimalla, 
miten museo oli sijoitettu kilpailualueelle ja minkälainen 
hahmo sille oli annettu. Kävi nopeasti selväksi, ettei kovin kor-
kea rakennus sovi muuten rakentamiselle otolliseen paikkaan.

“Monikerroksinen rakennus ei toimisi kovin hyvin museona, 
tilat hajoaisivat liian pieniin osiin”, sanoo toisena SAFA-tuoma-
rina toiminut Rainer Mahlamäki. 

Taidemuseon sisäinen olemus
Tuomaristo olisi kaivannut ehdotuksiin lisää huolellisesti tutkit-
tuja sisätilojen ratkaisuja. Vaikka mukana olikin suuri joukko kor-
kealuokkaisia töitä, niistä moni oli keskittynyt ulkoiseen olemuk-
seen ja jättänyt vähemmälle pohdinnan siitä, mikä oikeastaan 
on taidemuseo, miten se toimii ja minkälaisia tiloja se  tarvitsee.

“Sara Hildénin taidemuseolla on vielä se erityispiirre, että 
suuri osa näyttelyistä on pysyviä”, Mahlamäki ja Narjus kertovat. 

“Oli selvää, että ehdotusten eteen oli tehty valtavasti töitä. 
Monet palkitsemattomatkin esitykset olivat graafisesti upeita, 

Teksti PIPSA PENTTINEN
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Jaettu kolmas palkinto: Mezzo,  
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy.

Jaettu kolmas palkinto: Obscura,  
Heljä Nieminen ja Havu Järvelä.

mutta kilpailualueen ja toiminnallisuuden yhteensovitus puut-
tui tai perusratkaisut eivät toimineet. Oli ikään kuin lähdetty 
heti alkuun väärään suuntaan.“

Tuomarien mukaan voittajaehdotus ei ollut välittömästi 
mukana kärkikahinoissa, vaan se nousi esiin hiljalleen.

“Mitä pidemmälle mentiin, sitä selvemmäksi valinta tuli ja 
ero muihin oli loppujen lopuksi selvä”.

Elämyksellinen kokonaisuus
Voittaneessa Lumen valo -ehdotuksessa sekä sisätilojen jäsen-
tely että taidemuseon toiminnallisuus täyttivät asetetut vaati-
mukset. Arvostelupöytäkirjan mukaan sopusuhtaisten ja kauniisti 
luonnonvaloa hyödyntävien näyttelysalien ketju muodostaa elä-
myksellisen arkkitehtonisen kokonaisuuden ja asianmukaisen 
ympäristön taideteosten katselulle.

”Jo ehdotuksen aineisto itsessään kertoo varmaa ja uskotta-
vaa tarinaa tilojen luonteesta”, Mahlamäki sanoo. “Kulku muse-
ossa on miellyttävää, kun liikkuminen on loogista, valaistus 
kaunista ja välillä puisto pilkahtelee esiin ikkunoista.”

Voittaja ratkesi lopulta yksimielisesti, ja nimimerkin takaa 
ehdotuksen tekijäksi paljastui kolmikymppinen helsinkiläisark-
kitehti Janne Hovi.

Myös kakkos- ja kolmossijojen vaihtoehtoja haettiin pitkään. 
Obscura valikoitui kärkeen, koska sen mittakaava, hahmo ja 
julkisivut istuivat paikkaan erinomaisesti. Mezzossa taas 
näyttely tilat oli suunniteltu ansiokkaasti ja toimintaa oli aidosti 
 mietitty. Sen ulkoarkkitehtuuri muodostui sisätilojen perus-
teella, mutta jäi ehkä liiankin vaatimattomaksi.

“Lopuksi todettiin, ettei ole syytä asettaa toista toisen edelle,” 
summaavat tuomarit.

Palkintolautakunta on paljosta vastuussa
Molemmat SAFA-tuomarit kertovat palanneensa yhä uudelleen 
tutkimaan ehdotuksia, jotta mikään töistä ei olisi epä huomiossa 
hukkunut muiden joukkoon.

“Olisi hirveää, jos jokin helmi olisi jäänyt huomaamatta!”
Kilpailun järjestäjän edustaja, Varman kiinteistöpäällikkö 

Kai Niinimäki kertoo olevansa hyvin tyytyväinen voittajaan ja 
palkintolautakunnan työskentelyyn. Hänen mukaansa tuoma-
riston jäsenet ja kokenut kilpailusihteeri täydensivät toinen 
toistensa osaamista mainiosti.

“Kävimme monipuolisia keskusteluja kilpailuehdotuksia läpi 
käydessämme. Uskon, että saimme huomioiduksi laajasti eri-
laisia reunaehtoja hankkeen sujuvalle jatkolle.”

Tavoitteena on juhlia Janne Hovin voittajatyön pohjalta 
rakennetun Sara Hildénin taidemuseon avajaisia 2026.

Uusia kerroksia kilpailuilla
Tampereella on järjestetty useita arkkitehtuurikilpailuja viime 
vuosina. Kaupungin apulaispormestari Jaakko Stenhäll kertoo, 
että uusia museohankkeita ei ole juuri nyt näköpiirissä, mutta 
kaupunkikehityksessä tullaan varmasti hyödyntämään kilpai-
luja jatkossakin.

“Arkkitehtuurikilpailujen avulla on mahdollista tuoda kau-
punkiin uusia kerroksia. On myös hienoa havaita, että kilpailu-
jen kautta on noussut esiin uusia nuoria kykyjä.”

SAFA-tuomarit Rainer Mahlamäki ja Pauno Narjus ovat 
samaa mieltä.

 “Se että näin vaativan kilpailun voittajaksi paljastuu yhden 
henkilön tekemä työ, luo uskoa kilpailujärjestelmään.”

Tarkemmat tekijätiedot ja arvostelupöytäkirja Safan sivuilla 
osoitteessa safa.fi/kilpailut. Sara Hildénin museon kilpailua 

käsittelevä Arkkitehtuurikilpailuja-lehti ilmestyy syksyllä.
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PUHUTTUA

J
orma Mukala ehdottaa Arkkiteh ti-
 uutisten 3 / 2021 kirjoitukses- 
saan Arkkitehtuurin Finlandia - 

palkinnon  rajaamista ainoastaan uudis-
rakennuksia koskevaksi. Vain kolmen nel-
jän vuoden välein palkittaisiin korjaus-
rakennuskohteita. Pidän tätä lähestymis-
tapaa monilla tavoin ongelmallisena.

Korjaus- ja täydennysrakentaminen 
ovat kestävän yhteiskunnan keskeisiä 
tekijöitä, joiden merkitys kasvaa jatku-
vasti. Myös eturivin nykyarkkitehtuurin 
kentässä tämä näkyy maailmanlaajui-
sesti. BIG:n merimuseon, Herzog & de 
Meuronin Elbphilharmonien tai JKMM:n 
Amos Rexin kaltaiset esimerkit osoittavat, 
että korjaus- ja täydennysrakentaminen 
voi olla myös näyttävää ja uutta luovaa.

Keskeisintä on kuitenkin julkinen viesti, 
jonka palkinto antaa. Haluammeko korot-
taa uudisrakentamisen muun rakentami-
sen yläpuolelle? Tämä ei kerro ammatti-
kuntamme halusta rakentaa kestävää ja 
hiilineutraalia yhteiskuntaa eikä myöskään 
nykyarkkitehtuurin monipuolisuudesta.

Korjaus- ja täydennysrakentaminen 
ovat mitä suurimmassa määrin laaduk-
kaan nykyarkkitehtuurin eturintamassa. 
Sen voi todeta vaikkapa tarkastelemalla 
maailman merkittävimpien arkkitehtuu-
ripalkintojen viimeisimpiä voittajia.

Tämän vuoden Pritzker-palkinnon 
voittajat Lacaton & Vassal ovat tulleet 
tunnetuksi alaa uudistavista korjaus- ja 
täydennysrakentamisprojekteista sekä 
käyttötarkoituksen muutoksista. Kaksi 
viimeisintä Euroopan Unionin Mies van 
der Rohe -palkintoa on myönnetty kor-
jaus- ja täydennysrakentamiselle: vuonna 
2019 Lacaton & Vassalin Bordeaux’n 
asuinkerrostalon muutokselle ja vuonna 
2017 XVW ja NL Arkkitehtien Kleiburgin 
asuinkerrostalon korjaukselle.

Jos kaksi maailman merkittävintä 
 arkkitehtuuripalkintoa profiloituu näin, 
olisi mielestäni taantumuksellista muuttaa 
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon myön-
tämisperusteita vastakkaiseen suuntaan.

Kirjoituksen viittaus Yrjö Lindegrenin 
voittamiin Finlandia-palkintoihin on 

 virheellinen. Vuoden 2019 palkinto 
myönnettiin Kati Salonen ja Mona Scha-
lin Arkkitehdeille ja vuoden 2020 pal-
kinto Arkki tehti toimisto K2S:lle ja NRT 
Arkkitehdeille. Yrjö Lindegren oli muun 
muassa grand prix- ja olympiavoittaja, 
mutta ei Finlandia-voittaja.

Mukalan sanoin: ”Mediayhteiskun-
nassa viestin pitäisi pysyä kirkkaana.” 
Tämän viestin tulee sisältää arkkitehtuu-
rin kaikki keskeiset osa-alueet uudis-
rakennuksista korjaus- ja täydennys-
rakentamiseen. Vieläkin tärkeämpää on 
viestiä arkkitehtuurin keskeisestä roolista 
kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. 
Näin ei tapahdu, mikäli arkkitehtuurin 
Finlandia-palkinto rajataan ainoastaan 
uudisrakentamiseen.

Mikko Summanen
Arkkitehti SAFA

Arkkitehtitoimisto K2S 

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoa  
ei pidä rajata vain uudisrakennuksiin

Alue näytti surulliselta. Monet taloista 
olivat jo niin huonossa kunnossa, ettei 
niissä oikeastaan voinut enää asua. 
Mutta kun tutkimme niitä tarkemmin, 
huomasimme, että kyllä tämän voi 
kunnostaa.

Emeritusprofessori Bengt Lundsten Käpylän 
puutalojen korjaamisesta Helsingin Sanomien 
artikkelissa ”Luoja loi Käpylän kahdesti” 30.5.

Nykynäkökulmasta tärkeältä tuntuu se, 
kuinka moninaisiin ilmastoihin ja 
kulttuureihin räätälöityjä rakennuksia 
standardoiduista elementeistä voitiin 
valmistaa. Lisäksi puu pohjaisiin 
materiaaleihin perustuva rakennustapa 
on osoittautunut yllättävän kestäväksi.

Arkkitehti-lehden päätoimittaja Kristo 
 Vesikansa Helsingin Sanomien artikkelissa 

”Kun sadat tuhannet evakot tarvitsivat itselleen 
pikaisesti kodin, Puutalo Oy kehitti ratkaisun – 
menestys tarina on jäänyt Suomessa vähälle 
huomiolle” 31.5.

Kaikkihan tietysti tuhoutuu, myös 
luonnonkivi, kuten antiikin temppelit-
kin ovat kärsineet. Mutta ihmis-
elinkaaren mittakaavalla säältä suojassa 
oleva elementti on aika ikuinen.

Arkkitehtiopiskelija Havu Järvelä Ylen artikke-
lissa ”70-luvun betonielementit voitaisiin 
siirtää purku  työmaalta suoraan uusiin raken-
nuksiin – loft- asunnoille voitto opiskelijoiden 
ideakilpailussa” 1.6.

” Korjaus- ja täydennysrakentaminen ovat 
kestävän yhteiskunnan keskeisiä tekijöitä.
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M I E L I P I D E

A
rkkitehtiuutisten numerossa 4 / 
2021 oli 1950-luvulla rakennettu 
Helsinki -kirjan arvion yhteydessä 

valokuva As. Oy Kaljakalliosta, rivitalosta 
Pohjoisniementie 5:ssä. Talon arkkiteh-
diksi oli nimetty Eino Tuompo.

Todellisuudessa talon ovat suunnitel-
leet omaan tai perheensä käyttöön arkki-
tehdit SAFA Veikko Larkas (1909–1969), 
joka oli isäni, Pauli Salomaa (1907–1983), 
Esko Suhonen (1908–1984) sekä Eino 
Tuompo (1917–2012) yhdessä. Nuorimpana 
kollegana Tuompo on ”joutunut” sihteerin 
ominaisuudessa tekstaamaan muiden 
herrojen nimet piirustuksiin sekä allekir-
joittanut ne kaikkien puolesta. Sen voi tul-
kita pääpiirustusten nimiöstä, jossa ovat 
arkkitehtien nimet aakkos järjestyksessä 
sekä allekirjoituksena Eino Tuompo.

Suunnittelu on ilmeisesti mennyt alle-
kirjoittajan nimiin, vaikka oikeasti talo on 
arkkitehtien Larkas-Salomaa-Suhonen-
Tuompo yhteinen tuote. Sain asiasta 
aikoinaan vahvistuksen myös Tuompolta 
itseltään, jonka toimiston otin vetääkseni 
vuonna 1992.

Olen itse asunut talossa lähes yhtä-
jaksoisesti sen valmistumisesta vuodesta 
1952 lähtien vuoteen 2017 asti ja toiminut 
myös yhtiön hallituksen puheen johtajana 
yhteensä yli 35 vuotta. Voi siis sanoa, että 
tunnen talon  historian.

Jos vielä tarkennetaan, niin pää-
piirustukset laati äitini, arkkitehti SAFA 
Laura Järvi-Larkas (1913–1966) yllä mai-
nittujen herrojen ohjauksessa ja myötä-
vaikutuksella. Lisäksi hän suunnitteli 
 ylimääräisen asunnon pohjan, joka oli 

identtinen meidän kotimme pohjan 
kanssa.

Kaikki yhtiön perustaneet arkkitehdit 
asuivat talossa kuolemaansa asti, joten 
ilmeisesti he olivat lopputulokseen tyy-
tyväisiä.

Juha Larkas
Arkkitehti SAFA

K
olumnini Arkkitehtiuutisten 
numerossa 3 / 2021 kirvoitti kes-
kustelua (au 4 / 2021), mikä ilah-

duttaa. Uskoakseni itse asia – tässä tapa-
uksessa arkkitehtuuri – hyötyy, kun aidot 
näkemyserot törmäävät. Jatkan keskus-
telua muutamin kommentein.

MEDIAMAAILMA. Mielestäni Finlandia-
palkintoehdokkuuksissa puhdas lista 
uudisrakennuksia tai puhdas lista korjaus-
kohteita toimii median suuntaan hedel-
mällisemmin kuin sekalista. Kuinka usein 
mitäkin pitää olla, lienee Suomen Arkki-
tehtiliiton hallituksen päätettävissä. Ajat-
telen asiaa vain uutisoinnin ja julkisuu-
den näkökulmasta, en sen syvällisemmin.

Media tekee sellaisia juttuja kuin se tar-
peelliseksi katsoo. Kaupunkisuunnittelu 
on, kuten tiedetään, erityisen merkittävää 
kestävän kehityksen kannalta. Valtamediat 
eivät ole kuitenkaan suuresti reagoineet 

Otto-Iivari Meurman -palkintoon, jonka 
Arkkitehtiliitto myöntää kaupunkisuunnit-
telullisista ansioista. Julkisuus ei jakaudu 
asioiden tärkeysjärjestyksen mukaan. 
Mediaa ei voi määräillä.

Voi vain iloita, että Finladia-palkinnon 
kautta nykyarkkitehtuuri on saanut jul-
kisuutta, joka tavoittaa suuren yleisön. Se 
ei ole keneltäkään pois.

KORJAUSRAKENTAMINEN. En väheksy 
korjausrakentamista. Vanhojen rakennus-
ten korjaaminen lisääntyy jatkossakin eikä 
ole mitään järkevää syytä vastustaa raken-
nuskannan uudelleenkäyttöä. En kuiten-
kaan usko uudisrakentamisen kasvukes-
kuksissa loppuvan lähivuosikymmeninä.

Monilla keskusten ulkopuolisilla 
paikka kunnilla käyttökelpoisia betoni-
rakennuksia puretaan, koska ei ole varaa 
edes ylläpitää tyhjiä kiinteistöjä. Elämä 
ei etene eikä kehity lineaarisesti.

ASENTEIDEN KORJAUSLIIKE. ”Henki” 
jäsentää ainetta eri aikoina eri tavoin. 
Kokonaisuudesta välittyvä ajattelutapa, 
muodon jäsentymisen idea ja arkkiteh-
tuurin perusosien suhde toisiinsa kiin-
nostavat minua uudisrakentamisessa. 
Myönnän siis olevani asennevammainen.

Mira Kyllönen mainitsee kirjoitukses-
saan, ”kuinka uusia ajattelumalleja etsi-
tään ja janotaan. [--] Etsitään vastauksia 
sille, mitä arkkitehtuurin tänään pitäisi 
olla”. Vaikuttaa lupaavalta. Odotan kiin-
nostuneena, mitä uusista ajatusmalleista 
syntyy, miten muoto ja tilat jäsentyvät 
uudelta pohjalta ja millaisen ilmeen 
uudet arvojärjestykset saavat.

Yksilölliset terveiset kaikille uutta etsi-
ville kollektiiveille!

Jorma Mukala
Arkkitehti SAFA

Eino Tuompo oli vain yksi As Oy Kaljakallion suunnittelijoista

Mediasta, korjausrakentamisesta ja asenteista

As. Oy Kaljakallio, Lauttasaari.
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S
uomen Arkkitehtiliiton (Safa), Arkkitehtitoimistojen Lii-
ton (ATL) ja Maisema-arkkitehtiliiton (Mark) toteutta-
man kyselyn mukaan arkkitehdit ovat selvinneet ver-

rattain hyvin pandemian haasteista ja tulevaisuuden odotukset 
ovat toiveikkaat. Alaa jo pitkään vaivannut työvoimapula ei ole 
helpottanut edes koronapandemian aikana.

Toukokuussa toteutettuun pandemiatilannetta kartoitta-
vaan kyselyyn saatiin 260 vastausta, ja se lähetettiin reilulle 3000 
palkansaaja- ja yrittäjäarkkitehdille. Vastaajista noin 35 prosent-
tia oli yrittäjiä ja ammatinharjoittajia ja loput palkansaajia.

Vajaa puolet kyselyyn vastanneista kertoi, että hankkeita oli 
pandemian aikana viivästynyt tai viivästymässä. Viivästyminen 
johtui enimmäkseen päätöksenteon ja valmistelun lamaantu-
misesta ja käsittelyaikojen pitkittymisestä etenkin kunnissa. Vii-
västykset koskivat erityisesti majoitus- ja toimitila rakentamista. 
Pandemian aikana käyty keskustelu työn muutoksesta ja etä-
työn pysyvästä lisääntymisestä lienee ollut osasyynä toimitila-
hankkeiden viivästyksiin.

“Poikkeustilanteessa kuntien oikea-aikaiset korjaamisen ja 
rakentamisen investointipäätökset nousevat erityisen merkit-
tävään rooliin. Rakennushankkeita on kyettävä käynnistämään 
myös vaikeina aikoina”, Arkkitehtitoimistojen liiton toiminnan-
johtaja Kalle Euro muistuttaa.

Hankkeiden peruuntumisista raportoi noin viidennes yrittä-
jistä ja nämä koskivat tyypillisesti kuluttajahankkeita. Kaikki 
peruuntumiset eivät kuitenkaan liittyneet pandemia tilanteeseen. 
Viivästykset ja peruuntumiset eivät olleet lisääntyneet aiempaan, 
marraskuussa toteutettuun kyselyyn verrattuna.

Kolmannes yrityksistä rekrytoi uusia 
 työntekijöitä
Lähes kolmannes yrityksistä ilmoitti rekrytoineensa kesän 2020 
jälkeen uusia työntekijöitä ja viidennes ilmoitti aikovansa rekry-
toida lähitulevaisuudessa. Vain vajaa viidennes yrityksistä kertoi 
irtisanoneensa tai lomauttaneensa henkilöstöä, ja niistäkin valta-
osa oli jo joko purkanut tai purkamassa lomautuksia. Rekry toitujen 
osuus ylitti selvästi lomautettujen ja irtisanottujen määrän.

“Alaa vaivannut arkkitehtipula ei edes poikkeustilanteessa 
ole helpottanut. Työttömyysaste on edelleen arkkitehdeilla alle 

yhden prosentin. Arkkitehtikoulutusta on lisättävä, jotta kau-
pungistumisen aiheuttamaan rakentamisen tahtiin pystytään 
vastaamaan myös jatkossa”, Safan erityisasiantuntija Pia  Selroos 
lisää.

“Arkkitehtien koulutusmäärän lisääminen edellyttäisi riittä-
vää erillisrahoitusta yliopistojen arkkitehtuurin yksiköille, jotka 
painivat nyt resurssiensa äärirajoilla”, Selroos sanoo.

Tulevaisuuden usko alalla on kyselyn mukaan vahva: yrittä-
jistä ja ammatinharjoittajista oman tilanteensa arvioi erinomai-
seksi tai hyväksi 54 prosenttia vastaajista ja palkansaajista peräti 
92 prosenttia. Kyselyyn vastanneista palkansaajista 65 prosent-
tia ilmoitti, ettei koronatilanne ollut juurikaan vaikuttanut hei-
dän työhönsä tai työmääräänsä. Loput vastanneet raportoivat 
lähes poikkeuksetta lisääntyneestä työmäärästä.

Päivi Virtanen

Safa, ATL ja Mark toteuttivat pandemian vaikutuksia 
arkkitehtitoimistoissa luotaavan kyselyn kolmatta kertaa. 

Seuraava kysely toteutetaan lokakuussa.

Arkkitehdeista pulaa jopa 
koronapandemian aikana

SAFA

Safan, ATL:n ja Markin kyselyn mukaan koronapandemia ei ole lisännyt ark-
kitehtien työttömyyttä. Arkkitehtikoulutusta tulisi lisätä alan työvoimapulan 
helpottamiseksi, sanoo Safan erityisasiantuntija Pia Selroos.

” Palkansaajista 92 prosenttia 
arvioi tilanteensa erinomai-
seksi tai hyväksi.

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi



4 5 5  |  2 0 2 1au

J Ä S E N I L L E

S
afan rahastoista on tänä vuonna haettavana liiton jäse-
nille ja opiskelijajäsenille yhteensä 12 000 euroa. Apu-
rahojen, kannustuspalkintojen ja avustusten saajista 

päättää Safan hallitus.

Salomon Wuorion rahasto
Vuosittain vaihtuvista nimikkorahastoista on vuorossa vuonna 
1944 perustettu Salomon Wuorion rahasto, jonka tarkoituksena 
on jakaa apurahoja liiton jäsenille virkistysmatkoja varten ilman 
velvoitetta määrättyyn opinto- tai tutkimustyöhön.

Avustus- ja kannustusrahasto
Rahaston tarkoituksena on edistää liiton tarkoituksen mukaisesti 
ihmisen ympäristösuhteita eheyttävää ja yhdyskunta rakenteita 
parantavaa rakennustaidetta jakamalla kannustuspalkintoja.

Rahasto tukee myös terveydellisistä syistä tai työttömyyden 
tai muiden vastaavien seikkojen vuoksi taloudellisiin vaikeuk-
siin joutuneita arkkitehteja ja heidän perheitään.

Hakeminen
Apurahojen hakemiseen ei ole määrämuotoista lomaketta, 
mutta hakemuksen tulee sisältää
•  selvitys haettavan apurahan käyttötarkoituksesta ja 

perustelut
•  haettavan apurahan summa ja mahdollisesti mistä 

rahastosta apurahaa haetaan
•  mahdolliset muut samaan tarkoitukseen saadut apurahat
•  listaus mahdollisista muista viimeisen 5 vuoden aikana 

myönnetyistä apurahoista
•  lyhyt cv-/ referenssilista (portfolio tarvittaessa)

Hakemukset perusteluineen ja liitteineen tulee toimittaa ma 
16.8.2021 klo 16 mennessä Safan koulutus- ja tutkimustoimi-
kunnalle osoitettuna Safan toimisto, Malminkatu 30, 00100 Hel-
sinki tai sähköpostitse koulutus@safa.fi. Safan hallitus päättää 
apurahojen jakamisesta syyskuun kokouksessaan.

Lisätietoja antaa Safan koulutus- ja tutkimustoimikunnan 
sihteeri, erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi.

E
KO-SAFA järjestää elokuussa 2021 savirakennuskurssin 
Tampereella.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti EKO-SAFAn jäse-
nille, mutta on avoin myös muille safalaisille. Mukaan mahtuu 
ensimmäiset 18 ilmoittautujaa. Opiskelijajäsenille on varattu 
viiden paikan kiintiö.

Kurssin hinta on 150 euroa, opiskelijoille 100 euroa. Kurssi 
jakautuu kolmelle päivälle ja alustava ohjelma on seuraava:

•  La 14.8. klo 10–17 Savirakentamisen teoria: Opimme, miten 
savea voi käyttää seinä- ja lattiarakenteissa. Käymme läpi 
niin savilaastit kuin kevytsavi- ja massiivisaviseinät, 
laastilattiat ja juntatut massiivisavilattiat.

•  La 28.8. klo 10–17 Seinärakenteet käytännössä: 
Kokeilemme, miten tehdään oma savilaasti ja 
rakennetaan kevytsavi- ja massiivisaviseinät.

•  Su 29.8. klo 10–17 Lattiarakenteet käytännössä: Kokeilemme 
sekä laastilattian että juntatun massiivisavilattian tekoa ja 
harjoittelemme lattian pinnoitusta.

Kurssille voi ilmoittautua EKO-SAFAn sivuilla: www.safa.fi/
osasto/eko-safa. Kurssi järjestetään Rakennuskulttuurikeskus 
Piirun tiloissa, osoitteessa Uittajankatu 10.

Safan apurahat ja avustukset 2021 haettavina

Savirakennuskurssi Tampereella
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Aikakausmedia ry:n 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 4617

Päivi Virtanen, toimittaja

Anni Varis, toimittaja

Lari Mörö, taitto

Anne Haatainen, taittopohja  

Lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset

Tilaajat: julkaisut@safa.fi  

Jäsenasiat: katri.laakso@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 6 / 2021 

Ilmoitusvaraukset 9.8. 

Ilmoitusaineisto 16.8. 

Ilmestyy 2.9.

HUOM. Lehteen tulevista kirjoituksista ja niiden aikataulusta 

sovittava toimitussihteerin kanssa.

Korjaus: au 4 / 2021 kansikuvassa olevan Verdandin talon 

porraskäytävän korjauksen on suunnitellut Reunanenark, 

ei Schauman Arkkitehdit.

Asetu ehdolle Safan 
liittovaltuustovaalissa

M
arraskuussa valitaan jäsenet Safan liittovaltuustoon 
kaudelle 2022–2024. Jos olet kiinnostunut kehittä-
mään Safan toimintaa, asetu ehdokkaaksi! Nyt on 

oikea hetki ryhtyä valmistelemaan vaaliteemoja ja koota 
 ehdokkaat.

Ketkä tahansa kuusi Safan jäsentä, joilla on oikeus osallistua 
vaaliin, voivat perustaa valitsijayhdistyksen ja asettaa ehdokas-
listan. Myös opiskelijat saavat äänestää ja asettua ehdokkaaksi 
omilla listoillaan. Perusta siis oma valitsijayhdistys tai ota 
yhteyttä perinteisiin ryhmiin (Eko-SAFA, Yrittäjä-SAFA, Hesa-
SAFA, Vata-SAFA ja vaaliliitto Suomi).

Ehdokaslistojen allekirjoituksineen tulee olla Safan toimis-
tossa viimeistään 16.9. klo 15.00. 

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

Vaalin aikataulu
•  29.6. mennessä huomautukset vaaliluetteloon
•  16.9. mennessä valitsijayhdistysten ehdokaslistoja ja 

vaaliliittoja koskevat asiakirjat toimitettava Safaan
•  20.9. mennessä vaaliliitot toimittavat materiaalin 

vaalisivustoa varten
•  7.10. ehdokaslistat julki osoitteessa www.safa.fi
•  25.10.–8.11. äänestys (sähköisesti)
•  10.11.2021 vaalin tulosten julkistus netissä

Vaaliopas 2021 lomakkeineen löytyy osoitteesta safa.fi/liitto-
valtuustovaali. Seuraa vaalitiedotusta jäsentiedotteessa ja 
 verkossa.

Lisätietoja Safan liittovaltuustovaalista:  
vaalit@safa.fi, puh. 09 5844 48

mailto:au%40safa.fi?subject=
mailto:paula.huotelin%40safa.fi?subject=
mailto:silja.ylitalo%40safa.fi?subject=
mailto:julkaisut%40safa.fi%20?subject=
mailto:jasenet%40safa.fi?subject=
mailto:?subject=
mailto:tyopaikkailmoitukset%40safa.fi%20?subject=
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T YÖ PA I K AT

Lisää avoimia työpaikkoja Safan verkkosivulla www.safa.fi

Arkkitehtuurikilpailut ovat Suomen Arkkitehtiliiton 

eräs merkittävimpiä ja näkyvimpiä 

toimintamuotoja.

SAFA hakee arkkitehtia kilpailuasiantuntijaksi 

edistämään liiton arkkitehtuurikilpailutoimintaa ja 

siihen liittyviä palveluja.

Toimit SAFAn eritysasiantuntijana arkkitehtuuri

kilpailuihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Tehtäviisi kuuluu kilpailujen järjestäjille annettava 

kilpailuneuvonta, arkkitehtuurikilpailujen 

markkinointi ja kehittäminen sekä toimiminen 

kilpailu toimikunnan esittelijänä ja sihteerinä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia tehtäviä 

arkki tehtuurin ja arkkitehtuurikilpailujen 

näköalapaikalla!

Tehtävä on kokoaikainen ja työsuhde on 

toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän aloitus 

sopimuksen mukaan.

Hakuaikaa on jatkettu: hakemukset palkka

toivomuksineen pyydämme toimittamaan 

6.8.2021 mennessä osoitteeseen rekry@safa.fi 

asiakenttään kilpailuasiantuntija.

Tiedusteluihin vastaa pääsihteeri Paula Huotelin, 

puh 040 556 2827.

Kilpailuasiantuntija – 

http://www.safa.fi


T O I V O A  P U U STA 
Laita käsi puun rungolle. Tunnet, että puu elää. 

Se tuottaa happea, sitoo hiiltä, kasvaa valossa. 

Se tuoksuu toivolta. 

mfa.fi
Kasarmikatu 24 
00130 Helsinki

Olemme avoinna
ti–su 11–18, ke 11–20
10/5/0 €, Museokortti

Arkkitehtuurimuseossa  

syksyllä 2021


