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Laita käsi puun rungolle. Tunnet, että puu elää.  
Se tuottaa happea, sitoo hiiltä, kasvaa valossa.  

Se tuoksuu toivolta.
  

NÄYTTELYT MUSEOSSA
 
Toivoa puusta
Iso sali 10.9.2021–10.4.2022
Arkkitehtuurimuseon syys- ja talvikauden päänäyttely 
Toivoa puusta käsittelee puuarkkitehtuuria sen herät-
tämän toivon näkökulmasta. Aikajänne ulottuu puu-
rakentamisen varhaisista saavutuksista tulevaisuuden 
algoritmiseen arkkitehtuuriin. Kuraattori, kulttuuri-
toimittaja Minna Joenniemi on tuonut yhteen kiinnos-
tavan tekijäjoukon, jonka antia näyttelyssä voi ihastella 
muun muassa rakkauskirjeiden, videoteosten ja musiikin 
muodossa.

Kattoristikoiden ratkojat
Keskiaikaisten puurakenteiden jäljillä
Pieni sali 10.9.2021–9.1.2022
Pienen salin näyttely esittelee keskiaikaisten paanu-
kattojen alle kätkeytyvää kattoristikoiden maailmaa ja 
sitä selvittävän tutkimusryhmän työtä. Kokonaisuus 
käsittää tekstien ja kuvituksen ohella pienoismalleja sekä 
kenttätyön arkea havainnollistavaa aineistoa ja elokuvaa.
 
Forensic Architecture: Ulkoistettu riski
Studio 10.9.–24.10.2021
Arkkitehtuurimuseon Studio esittelee ihmisoikeus-
rikkomuksia arkkitehtuurin menetelmin ratkovan, 
kansainvälisen Forensic Architecture -tutkimusryhmän 
dokumentaarisen videoteoksen Ulkoistettu riski: Ali 
Enterprises -tehdaspalo (2018).
 

TAPAHTUMAT
 
Torstai 2.9. kello 17 (UTC+2)
Online Nordic Seminar II
What We Share: Co-living in the Housing Marked
Järjestäjä: The National Museum, Oslo
Maksuton.

Lauantai 11.9.2021 kello 13–15
Online-luento 
Eyal Weizman: Forensic Architecture
Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen.

Lauantaina 11.9.2021 kello 13–13.30 
Livestriimattu opastus
Tutustu A&DO:n kiertävään konttinäyttelyyn 
Designmuseon Facebookissa livelähetyksenä.

Perjantai 17.9. kello 18–19
A&DO online-paneelikeskustelu 
Architecture and Design Learning on Both Sides 
of The Atlantic
Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen.

Keskiviikko 29.9. kello 17 (UTC+3)
Online Nordic Seminar III
What We Share: Community in the Intersection 
of Tradition and Novelty
Järjestäjä: Arkkitehtuurimuseo, Helsinki
Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen.
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PÄÄKIRJOITUS

L
ähestyvä syksy merkitsee myös korkeakoulujen lukuvuo-
den alkua. Tavallisesti aika on otollinen omien opiskelu-
aikojen nostalgiseen muisteluun, mutta tänä syksynä 

päällimmäisenä mielessäni on huoli erityisesti kandivaiheen 
opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet pääosan opinnoistaan 
kotoa käsin.

Safan keväällä tekemän opiskelijakyselyn mukaan korona 
on lisännyt opintojen kuormittavuutta ja vaikeuttanut erityi-
sesti harjoitustöiden ohjaamista ja ryhmätyöskentelyä.

Inhimillinen vuorovaikutus – kurssikavereihin tutustuminen 
ja ongelmien yhdessä ratkominen – on tärkeä osa opintoja, eikä 
siis ole ihme, että opintoihin ja korkeakouluyhteisöön kiinnitty-
minen on koettu vaikeaksi zoom-ikkunan kautta. Opiskelijat ovat 
järjestäneet toisilleen vertaistukea verkon välityksellä, mutta 
pandemian hellittäessä jälkihoitoon tarvitaan koko ammatti-
kuntaa niin työpaikoilla, yliopistoissa kuin Safan piirissäkin.

Koronan aiheuttamien poikkeusolojen ohella arkkitehtikou-
lutus on ollut muutoksessa jo pitkään. Tutkinto jaettiin vuonna 
2005 kandi- ja maisterivaiheeseen, opintoaikoja rajattiin ja myö-
hemmin yliopistojen rahoitus sidottiin yhä tiiviimmin tavoite-
ajassa valmistuvien opiskelijoiden osuuteen.

Malli ohjaa voimakkaasti niin opiskelijaa kuin yliopistoa tii-
viiseen opintojen suorittamiseen, minkä jälkeen on tarkoitus 
siirtyä työelämään. Aiempi käytäntö, jossa opiskelijan oli mah-
dollista hankkia jopa vuosia oman alan työkokemusta opinto-

jen rinnalla ja kypsyä suunnittelijana ennen valmistumista, ei 
ole enää mahdollinen.

SAMALLA kun nykyjärjestelmää pitää pyrkiä parantamaan, mei-
dän on ammattikuntana tunnustettava nämä opiskelua voi-
makkaasti ohjaavat reunaehdot. Vastuuta muutoksesta ei voi 
sysätä opiskelijoiden tai nuorten arkkitehtien harteille, vaan 
meidän on oltava valmiita päivittämään käsitystämme perus-
tutkinnon roolista arkkitehdiksi kasvamisessa.

Monipuolistuva arkkitehdin ammattikuva vaatii taitojen ja 
tietojen kartuttamista myös – ja erityisesti – valmistumisen jäl-
keen. Perustutkinnon voisi nähdä “valmiin arkkitehdin” sijaan 
lähtökohtana, jolle myöhempi ammatissa kasvaminen ja elin-
ikäinen oppiminen perustuu.

Opiskelijoita ja nuoria arkkitehteja ei tule jättää yksin, oli 
kyse sitten koronapandemiasta tai opintojen tavoiteajoista. Toi-
von, että liittovaltuustoryhmät pohtivat syksyn vaalejakin aja-
tellen keinoja, joilla nuoret ammattikunnan jäsenet voivat tule-
vaisuudessa päästä paremmin kiinni työelämään ja osaksi 
arkkitehtiyhteisöä. Viime vuonna pilotoitu Safan mentorointi-
ohjelma on osoittautunut yhdeksi erinomaiseksi keinoksi jakaa 
kokemuksia ja mahdollistaa kohtaamisia jäsenten välillä. Mento-
rointi ohjelman toisen kierroksen haku mentoreille ja aktoreille 
on nyt käynnissä.

” Vastuuta muutoksesta ei voi 
sysätä opiskelijoiden tai nuorten 
arkkitehtien harteille.

Noora Laak

Safan hallituksen varapuheenjohtaja
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Nykyopiskelijaa odottaa elinikäinen 
oppiminen



2020-luvun ISOVER  
Ratkaisut kaikkeen eristämiseen
Uuden aikakauden ISOVER-eristeratkaisut ovat lämmöneristävyy-
dessä ja ekologisuudessa omaa luokkaansa. ISOVER tarjoaa 
tehokkaita ja turvallisia äänen- ja lämmöneristysratkaisuja kaikkeen 
rakentamiseen ja remontointiin. Suomalaisiin oloihin Suomessa 
suunnitellut ISOVER-eristeet valmistetaan ISOVERin tehtailla 
Hyvinkäällä ja Forssassa. 

ISOVER-eristeet toimivat myös erinomaisina ääneneristeinä sekä 
sisä- että ulkopuolisia melunlähteitä ja liikennemelua vastaan – 
kuitenkaan heikentämättä mobiililaitteiden ja verkkojen kuuluvuutta 
rakennuksessa. Paloturvalliset ISOVER-eristeet valmistetaan koti-
maisesta kierrätyslasista ja niillä on sertifioidusti pieni hiilijalanjälki. 
Uudistuneet eristeet ovat miellyttäviä, kevyitä ja 
helppoja asentaa ilman kutinaa tai pölinää.  

80 vuotta
kotimaista 
lasivillaa
ISOVER-lasivilla-
eristeet valmistetaan 
ympäristöarvoja vaali-
en. 80-vuotinen 
lasivillan tuotekehitys 
suuntaa uusien inno-
vaatioiden voimalla 
kohti entistäkin ympä-
ristöystävällisempää ja 
tehokkaampaa läm-
möneristystä.  

isover.fi ISOVER-ratkaisut myös Prodlibistä!

https://www.isover.fi/artikkeli/miksi-isover
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Kansikuva Arkkitehtuurin Finlandia 2021 
-palkintoehdokas Kaupunkiympäristötalo 
Helsingissä, Lahdelma & Mahlamäki 
arkkitehdit 2020. Kuva Kuvatoimisto Kuvio.
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HENKILÖ

T
ämän vuoden Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valit-
see filosofi Esa Saarinen. Tehtävään oli Saarisen mukaan 
kiinnostavaa tarttua jo pelkästään arkkitehtuurin kieh-

tovuuden vuoksi, mutta hän toivoo, että kohteisiin tutustuessa 
tarjoutuu tilaisuus myös katsoa nykyrakentamista uusin silmin.

”Arkkitehtuuri tekee ajatuksista elettyä elämää ja luo puitteet 
elämälle. Minulle on erityisen kiinnostavaa miettiä arkkitehtuu-
ria pyrkimyksenä, jossa ajatukset muuttuvat aistein havaitta-
vaksi konkretiaksi.”

Saarisen ajatusten rytmi on avoin, pohdiskeleva, polveileva 
ja rauhallinen. Näinhän filosofit hahmottavat maailmaa – ajat-
telemalla, kyselemällä. Arkkitehtuurista keskustellessa tapa 
tuntuu hauskalta vaihtelulta nykypäivän nopeassa mielipitei-
den virrassa.

Keskustelussa vilahtelee arkkitehtuurista mainittavasti kir-
joittaneiden nimiä: Gaston Bachelard, Christopher Alexander, 
Juhani Pallasmaa.

”Luen näitä tekstejä sykähdyksittäin ja usein vain pari sivua 
kerrallaan, koska arkkitehtuuriin liittyvät ajatukset saattavat 
mielikuvitukseni laukalle. Ne inspiroivat ja avaavat tuoreita 
näkökulmia muuhun työhöni.”

Saarinen korostaa, että inspiraation lisäksi on tärkeää muis-
taa, että rakennettu ympäristö on ympärillämme joka hetki, 
minkä lisäksi rakennuksiin sisältyy ”tietty pysyvyyden lupaus”. 
Rakennusten arkkitehtuuri ohjaa ja jäsentelee kokemuksiamme. 
Jopa luonnossa kävellessä tuomme rakennetun maailman aja-
tukset ja muotokielen mukanamme.

Arkkitehtuuri on Saarisen mielestä yksi keskeinen uusien 
ajatusten mahdollistaja. Se voi parhaimmillaan tarjota meille 
parempaa todellisuutta omien kokemustemme kohottavana 
alustana.

Henkilökohtaisia kohtaamisia
Esa Saarinen varttui Hyvinkäällä suomalaisen modernismin kulta-
kaudella, 1950–60 -luvuilla. Nykyarkkitehtuurista hän tuli voi-
mallisesti tietoiseksi etenkin Aarno Ruusuvuoren suunnittele-
man, vuonna 1961 valmistuneen Hyvinkään uuden kirkon myötä.

”Olin tuolloin juuri aloittanut kansakoulun, enkä ollut koh-
dannut vastaavaa. Tuntui hätkähdyttävältä, että tällainenkin 
kirkko ylipäänsä voi olla olemassa.”

Opiskelujen myötä Saarinen päätyi Helsinkiin ja vaikuttui 
vanhojen kivitalojen kaupunkiarkkitehtuurista. Niistä huokui 
kansainvälistä muhkeutta ja monumentaalisuutta, joka poik-
kesi kotiseudun maisemista. Kivitaloihin liittyi myös vuonna 
1970 julkaistu Vilhelm Helanderin ja Mikael Sundmanin kirja-
nen Kenen Helsinki – raportti kantakaupungista. Saarinen nos-
taa pamfletin ja sitä seuranneen kaupunkikeskustelun yhdeksi 
merkittäväksi arkkitehtuuriajattelunsa vaikuttimeksi. 

”Havahduin tuolloin lukiolaisena ensimmäistä kertaa ymmär-
tämään, että rakennetussa ympäristössä voi tapahtua myös 
dramaattisesti vääriä asioita. Uudistaminen uudistamisen vuoksi 
ei voi olla itseisarvo, etenkin jos se kaventaa elämän kokemuk-
sellisuutta ja kerroksellisuutta”, Saarinen pohtii.

Filosofi toivoo keskustelua arjen 
ympäristöistä
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsee tänä vuonna filosofi Esa 
Saarinen. Saarisen mielestä uudistaminen uudistamisen vuoksi ei voi 
olla itseisarvo, ”etenkin jos se kaventaa elämän kokemuksellisuutta 
ja kerroksellisuutta”.

Teksti Mika Savela

< Esa Saarisen mielestä olisi hyvä keskustella 
enemmän arkkitehtuurin kestävyydestä ajassa. 

Esa Saarinen

 > Syntynyt Hyvinkäällä 1953.
 > Valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin 

yli opistosta 1978.
 > Työskennellyt akateemisessa maailmassa, yritys-

elämässä ja kirjailijana.
 > Toiminut soveltavan filosofian professorina 

Aalto-yliopistossa 2002–2021.
 > Perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi poikaa.
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Modernia arkkitehtuuria monimuotoisena ilmiönä hän on 
oppinut arvostamaan vähitellen.

”Ajan myötä olen syvemmin alkanut ymmärtää, miten uuteen 
pyrkivä arkkitehtuuri voi synnyttää jotain huikealla tavalla elä-
mää rikastuttavaa.”

Saarinen mainitsee Suomessakin toimineen brittiarkkitehti 
Roger Connahin keskustelukumppanina, jonka kirjoitusten ja 
ajatusten avulla hänkin kykeni löytämään modernista arkki-
tehtuurista aiemmin tuntemattomia puolia.

Arkkitehtuurin sanat ja todellisuus
Saarinen on kiinnittänyt huomiota siihen, miten arkkitehtuu-
rista puhutaan ja ketkä siitä puhuvat.

”Arkkitehtuurin sanallinen muotoilu on erittäin kiinnostavaa 
ja avartavaa myös maallikolle.” 

Toisaalta arkkitehdit voivat sanallistaa tiloja niin eri tavoin 
kuin miten ihmiset ne kokevat, että yhteys ihmisten elämis-
maailmaan katkeaa. Arkkitehtuuri ei voi onnistua, jos se vie-
raantuu liiaksi ei-arkkitehtien kokemuksesta, Saarinen kärjistää. 

Yleisesti ottaen suomalainen arkkitehtuurikeskustelu vai-
kuttaa Saarisesta suhteellisen tasapainoiselta.

”Kykenemme kiitettävästi arvostamaan vanhaa ja meillä on 
samalla jossain määrin innostusta rakentaa myös uutta.”

Käytännön kontekstissa korostuvat kuitenkin joskus liiaksi 
taloudellisuus ja tuotannollinen helppous. Rohkeutta sen sijaan 
puuttuu.

”Voisi ajatella, että olisi nimenomaan innostava arkkitehto-
ninen haaste kokeilla, voitaisiinko jokin rakennus tehdä erilai-
seksi, kiinnostavaksi ja kestäväksi samalla rahalla kuin se mitään-
sanomattomampi vaihtoehto.”

Saarinen toimi Aalto-yliopistossa filosofian professorina 
vuodesta 2002 viime kesään asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Vuo-
sien varrella kaikille avoimilla filosofian ja systeemiajattelun 
luennoilla on istunut myös paljon arkkitehtiopiskelijoita. Viime 
vuosina heitä on kuitenkin ollut vähemmän.

”Kuulemani mukaan syy on pääosin opintojen aikatauluissa, 
kun putkeen ei juuri mahdu ylimääräistä”, hän lausahtaa. ”Luen-
noillani on kuitenkin ollut vuosien mittaan satamäärin arkki-
tehtiopiskelijoita, ja heistä on syntynyt erittäin myönteinen 
vaikutelma.”

Luennot järjestettiin Otaniemen kampuksen maineikkaassa 
A-salissa, nykyisin nimeltään Aalto-sali. 

”Aalto-sali on majesteetillinen älyllisen kokemisen pyhättö. 
Se on kokonaistaideteos, joka saattaa ajatuksen liikkeelle ja 
kannattelee keskittymistä.”

Ennemmin kestävää kuin tehokasta
Voidaan ajatella, että arjessa eletään tavallisissa ympäristöissä. 
Saarinen ryhtyy pohtimaan tavallisen hyvän ympäristön huo-
maamattomuutta.

”Itseäni kiinnostavat erityisesti tällaiset näkymättömät ja 
arkiset tekijät.” 

Arkkitehtuuri voi parhaimmillaan ylevöittää jotakin yksin-
kertaista ympäristön tekijää, mutta se voi myös peittää alleen 
tavallisuuden kauneutta ja ihmisyyden arki-iloja.

”Paikkoja voidaan ylisuunnitella, jolloin ihmiset eivät koe 
niitä omakseen”, Saarinen huomauttaa. ”Pääkonttorin aulan 
tuoleihin ei välttämättä uskalleta istahtaa tai viheristutusten 
lomassa käyskennellä. Lintuperspektiivissä hieno idea voi tuot-
taa maan pinnalle arastelun tunnelman ja jäykistää elämisen 
liikkeen.”

Arkkitehtuurin Finlandiassa nostetaan esiin usein merkki-
rakennuksia. Saarisen mielestä olisi kuitenkin hyvä, jos myös 
arkisemmista ympäristöistä voitaisiin keskustella enemmän. 

Sama koskee myös arkkitehtuurin kestävyyttä ajassa. Saa-
rinen miettii itse asuneensa samassa 120-vuotiaassa helsinki-
läisessä kivitalossa useita vuosikymmeniä. 

”Moni asia on tätä rakennettaessa selvästi onnistunut, koska 
sukupolvi toisensa jälkeen kykenee asumaan samoissa tiloissa 
vain pienillä muutoksilla alkuperäistä täydentäen.”

FINLAND OY
Ewona Finland Oy 

Puh. 020 790 2740, Ewonankatu 5 | 38700 Kankaanpää | info@ewona.fi

Tutustu www.ewona.fi

EWONA ACUSTICA-ÄÄNENVAIMENNUSLEVYT
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Ewona-Acustica-äänenvaimennuslevyt ovat ekologisia, 
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Kestävyyden vastakäsitteeksi Saarinen nostaa uuteen her-
kästi liittyvän pintakimalluksen ja ylirationaalisen tehokkuus-
ajattelun, joka köyhdyttää elämää.

”Jos oletamme, että vielä joskus arvostetaan ihmisen mah-
dollisuutta keskittyä ajatteluunsa työtä tehdessään, voisimme 
ennustaa, että avokonttoreille ryhdytään etsimään vaihto ehtoja 
ihmisen ajattelukokemuksesta käsin,” Saarinen naurahtaa.

Saarisen mielestä arkkitehtuurissa on yhä relevanttia puhua 
myös kauneudesta. Hän mainitsee Christopher Alexanderin 
käsitteen ”elämän tuntu” (feeling of life), jota voidaan ajatella 
esteettisen kokemuksen kokonaisvaltaisena sukulaisilmiönä.

”Toivon, että juuri tämänkaltaisista tunnetodellisuudet tun-
nistavista ilmiöistä keskusteltaisiin arkkitehtuurissa enemmän, 
jotta suunnitelmat eivät toteutuisi vain kylmäkiskoisten forma-
lismien ja laskelmien ehdoilla. Vastapainona tarvitaan hengit-
tävyyttä ja ihmisyyden moninaisuuden huomioivaa filosofiaa 

– käytäntöjä, jotka kunnioittavat ihmisen kokemisen fenome-
nologiaa.”

Finlandiaa kohti
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto tarjoaa Saarisen mukaan 
ennen kaikkea mahdollisuuden tutustua suomalaisen arkkiteh-

tuurin viimeaikaisiin kärkihankkeisiin ja myös arvioida ja juh-
listaa sitä, mitä on saavutettu.

”Kyse on tavallaan yhteiskunnan yhteisistä ponnistuksista. 
Nämä hankkeet ja rakennukset ovat mahdollisia, koska monet 
tahot ovat työskennelleet yhdessä ja löytäneet jossakin raken-
nuksessa ja jossakin ympäristössä konkretisoituvan yhteisen 
sävelen”, Saarinen toteaa.

Koska arkkitehtuuri heijastelee yhteiskunnan arvoja, Saari-
sen mukaan siinä voi parhaimmillaan nähdä myös pilkahduk-
sen tulevasta.

”Onhan kiinnostavaa nähdä esimerkiksi, mitä suomalainen 
puurakentaminen saa aikaan, tai miten suomalainen kaupun-
gistumiskehitys etenee seuraaviin vaiheisiinsa.”

Henkilökohtaisesti Saarinen odottaa tuomarointikokemuk-
selta ehdokaskohteisiin tutustumista.

”Odotan kokevani kohteita ja tapaavani ihmisiä, joiden kautta 
saan tuntumaa siihen, mitä on tämän hetken uudistuva Suomi. 
Odotan pienoisaivomyrskyä kohti akupunktiopisteitä, joista 
käsin Suomi rakentuu.”

FINLAND OY
Ewona Finland Oy 
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Arkkitehtuurin Finlandia -kohteet valittu
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon finalisteja ovat tänä vuonna Ylivieskan kirkko, Kirkkonummen 
pääkirjasto ja Helsingin kaupunkiympäristötalo. Pandemiatilanne vaikutti finalistien valintaan.

Teksti Päivi Virtanen

A
rkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaiksi 2021 on 
valittu Helsingin kaupunkiympäristötalo Kalasatamassa, 
Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri ja Ylivieskan kirkko. 

Palkinnon saajan valitsee tänä vuonna filosofi Esa Saarinen.
Finalistikohteet valinneen esiraadin puheenjohtajan Saija 

Hollménin mukaan ehdokkaista jouduttiin pandemiatilanteen 
vuoksi rajaamaan pois koulut, päiväkodit, hoiva-asuminen sekä 
ulkomailla sijaitsevat kohteet. Siksi finalisteja on tänä vuonna 
vähemmän kuin edellisvuosina.

”Kaikkia ehdolle valittuja rakennuksia yhdistää korkea arkki-
tehtoninen laatu, kokonaisuuden hallinta sekä harkittu mate-
riaalien käyttö. Kaikki ovat myös erityisellä tavalla yhteisölleen 
merkityksellisiä”, Hollmén perustelee.

Palkinnon saajan valitsee aina muun kuin arkkitehtuurin alan 
asiantuntija. Filosofi, yritysvalmentaja, kirjailija, Aalto-yliopiston 
emeritusprofessori Esa Saarinen on 1980-luvulta asti ollut Suo-
men tunnetuimpia luennoitsijoita. Hänellä on pitkään ollut tiivis 
yhteys myös teknisiin tieteisiin Aalto-yliopiston systeemitietei-
den, soveltavan filosofian ja luovan ongelman ratkaisun profes-
sorina.

Näin esiraati kuvaa finalistikohteita:

HELSINGIN KAUPUNKIYMPÄRISTÖTALO “Helsingin Verkkosaa-
reen kesällä 2020 valmistunut kaupunkiympäristötalo on suun-
niteltu ja rakennettu kokoamaan kaikki rakennetun ympäristön 
toimialan viranomaiset sekä työ- ja yleisöpalvelutilat saman 
katon alle. Suunnittelusta ovat vastanneet arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamäen Ilmari Lahdelma, Teemu Seppälä ja 
Minja Hildén.

Seitsemän maanpäällistä kerrosta käsittävä toimitalokoko-
naisuus on jäsennelty kaupunkitilaa rikastuttavalla tavalla. Kort-
telirakenteeseen on koverrettu julkisen rakennuksen asemaa 
korostava etuaukio. Katutasolla rakennus ankkuroituu paik-
kaansa loivien arkadikaarien ja pilarikäytävien avulla.

Kahden kerroksen läpi ulottuvat avarat, yleisölle auki olevat 
tilat helpottavat orientoitumista. Sisätilat jakautuvat luonte-
vasti julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisempiin vyöhykkeisiin. 

Arkkitehdit ovat rohkeasti paneutuneet tiilen käytön mah-
dollisuuksiin. Lopputuloksena on vaikuttava rakennus, joka on 
samalla arkaainen ja moderni. Kaupunkiympäristötalo rakentaa 
hienolla tavalla kokonaan uutta Helsingin kivikaupunkia.”

KIRKKONUMMEN PÄÄKIRJASTO FYYRI “Fyyri valmistui Kirkko-
nummelle vuonna 2020. Pääsuunnittelijana toimi JKMM Arkki-

Helsingin kaupunkiympäristötalo,  
arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki.
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tehtien Teemu Kurkela. Uusi rakennus nielaisi sisäänsä 1982 
valmistuneen arkkitehti Ola Hanssonin suunnitteleman kirjasto-
talon. Vanhaa rakennusta ei purettu, vaan se on hienosti käy-
tössä osana uutta Fyyriä.

Vauhdikkaat, verkkomaiset kuparijulkisivut ja valkobeto-
nista, puusta ja lasista rakennetut uudet sisätilat eivät turhia 
kumartele. Fyyri tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kuntalaisten 
omalle tekemiselle ja olemiselle: huippuesitystekniikkaa, stu-
dion, soittohuoneen, ompelua, satuja ja löhöilyä.

Fyyrin arkkitehtuurissa nousee tyylikkäästi esiin kaksi kirjas-
ton ydinasiaa, kirjat ja niiden lukeminen. Korkea, kapeilla betoni-
rakenteilla piirretty kirjasali avautuu itään. Matala, horisontaa-
linen lehtisali ja kahvila ottavat kantaa Kirkkonummen 
keskiaikaiseen kirkkoon. Dialogista syntyy elämyksellistä kau-
punkitilaa.

Pääsisäänkäynti sijaitsee keskiaikaisen Kuninkaantien mut-
kassa. Fyyri kiinnittyy historiaan ja säteilee ympäristöönsä jaet-
tuja merkityksiä.”

YLIVIESKAN KIRKKO “Ylivieskan Pyhän kolminaisuuden kirkko 
vihittiin käyttöön keväällä 2021 viisi vuotta sen jälkeen kun 
vanha 1700-luvulla rakennettu puukirkko oli tuhoutunut tuli-
palossa. Uuden kirkon suunnittelusta käydyn kilpailun voitti 
Arkkitehtitoimisto K2S. Pääsuunnittelijana toimi Kimmo Lintula.

Kirkon sijoitus tontilla kääntää pääsisäänkäynnin pois kes-
kusta-alueen liikenteestä. Vanhan kirkon raunioille on perus-
tettu muistokirkko, jonka hiiltyneistä hirsistä koottu risti muis-
tuttaa tuhoisasta palosta. 

Uusi kirkko on suunnittelijoiden kypsä ja vahva taidonnäyte. 
Arkkitehtuuri on selkeää ja pelkistettyä, muodot harkittuja ja 

geometria hallittua. Massiivinen tiiliverhous luo yhtenäisen vai-
kutelman ja puurakenteiset kattopalkit jäävät sisätiloissa läm-
pimänsävyisen puurimoituksen taakse.

Arkaaisesta painovoiman tunteesta huolimatta kirkon tär-
kein rakennusaine on valo. Kirkkaus lankeaa saliin katonharjan 
ja alttarisyvennyksen valoaukkojen kautta ja kokoaa yhteisön 
ajattomien merkitysten äärelle.”

Arkkitehtuurin Finlandia 
-palkinto

 > Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään 
kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden 
rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta 
tai korjaussuunnittelusta. 

 > Palkinto voidaan myöntää joko suomalaisen tai 
ulkomaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston 
Suomeen suunnittelemasta työstä tai suomalaisen 
arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston ulkomaille 
suunnittelemasta työstä.

 > Kohteet valinneeseen esiraatiin kuuluivat tänä 
vuonna työelämäprofessori Saija Hollmen (pj), 
professori Tuomo Siitonen, professori Panu 
Lehtovuori ja arkkitehti Mona Schalin. Esiraadin 
sihteerinä toimi Safan pääsihteeri Paula Huotelin.

 > Safa myöntää Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 
nyt kahdeksatta kertaa. Voittaja julkistetaan 4.10. 
järjestettävässä verkkotilaisuudessa.

Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri, 
JKMM Arkkitehdit.
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S
afan korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimi-
kunta järjesti kesäkuussa webinaarin otsikolla Raken-
nusperintö arvona kiinteistökehittämisessä. Tyypilli-

sesti rakennusperintö ja kiinteistökehittäminen on asetettu 
vastakkain, mutta webinaarissa kuultiin kiinnostavia esimerk-
kejä siitä, miten ne parhaimmillaan saadaan tukemaan toisiaan.

Alustajina olivat Isabel Schüßler ja Nils Lukas Deka Immo-
bilienista, Petri Yrjö-Koskinen Y-K Oy:stä, Sami Fere Rauman 
liiketalo Oy:stä ja Henna Helander Paimion parantola -säätiöstä. 
Puhujat edustivat kolmea eri kiinteistökehittäjätyyppiä: kansain-
välinen kiinteistörahasto, kaksi perheyritystä ja säätiö. Puheen-
vuoroja kommentoivat Tapio Mustonen ja Jani Prunnila ja kes-
kustelua moderoi toimikunnan puheenjohtaja Henri Raitio.

Kansainvälinen kiinteistörahasto Deka Immobile on ostanut 
useita merkittäviä rakennuksia Suomesta, tunnetuimpana Alvar 
Aallon suunnittelema Kanavaranta 1 eli Enso-Gutzeitin pää-
konttori. Dekan edustajat näkivät suurena lisäarvona sen, että 
kyseessä on Alvar Aallon merkkirakennus. Rakennusta ollaan 
muuttamassa useiden toimijoiden käyttöön ja avaamassa osin 
myös yleisölle.

Esityksen perusteella Kanavaranta 1 vaikuttaisi taipuvan 
muutokseen melko hyvin. Rakennukseen on jo aiemmin tehty 
muutoksia ja irtaimistoa poistettu. Tulevaisuudessa haasteeksi 
voi muodostua vaihtuvien vuokralaisten aiheuttama jatkuva 
muutostarve.

Harrastuksesta tuli työ
Petri Yrjö-Koskisen yritys Y-K Oy on erikoistunut suurten kiin-
teistökokonaisuuksien jalostamiseen: se on vastannut muun 
muassa Perttulan kartanon ja Hämeenlinnan kasarmialueen 
jalostamisesta uusiin käyttötarkoituksiin. Yrjö-Koskisen omasta 
rakennusperintöharrastuksesta kehittyi vuosien mittaan täysi-
päiväistä yritystoimintaa.

“Olen halunnut hankkia ja kunnostaa rakennuksia, jotka on 
tehty hyvin, kestämään sukupolvelta toiselle. Pitkään palvelleet, 
kestävät rakennukset ansaitsevat tulevaisuuden. Vanhoissa 

rakennuksissa on väistämättä myös hukkaneliöitä. Kohteissa 
pyritään silti markkinoilla vallitsevaan hintatasoon – ja lisä-
arvona tulee valmis ja kaunis miljöö. Käyttäjiltä on saatu hyvää 
palautetta”, Yrjö-Koskinen kertoo.

Pitkäjänteistä ja eettistä sijoitustoimintaa
Rauman Liiketalo Oy on toisessa polvessa toimiva perheyritys, 
joka omistaa kiinteistöjä muun muassa maailmanperintökohde 

Vanhoista arvokohteista 
kannattavaa liiketoimintaa
Rakennusperintöä ja kiinteistökehittämistä ei tarvitse asettaa vastakkain, 
vaan ne voivat myös tukea toisiaan. Safan kesäkuisessa webinaarissa 
kuultiin, miten rakennusperinnön ja kiinteistökehittämisen voi 
onnistuneesti yhdistää.

Teksti Mervi Tammi

Perttulan kartanon piha-alue Hämeenlinnassa. Perttula ympäristöineen 
kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuri-
ympäristöihin.
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Vanhassa Raumassa. Sami Fere sai verenperintönä kiinnostuk-
sen vanhoja rakennuksia kohtaan ja aikoo siirtää sen myös 
omalle jälkikasvulle. Feren mukaan säilynyt ja kunnostettu 
Vanha Rauma on houkutteleva liikepaikka.

“Jos verrataan uudisrakentamiseen, tehokkuudesta ja neliötä 
kohden lasketusta tuotosta joutuu jonkin verran tinkimään, 
mutta sen korvaa toiminnan pitkäjänteisyys.”

Petri Yrjö-Koskinen ja Sami Fere vakuuttavat haluavansa 
sijoittaa pitkäjänteisesti kohteisiin, jotka ovat olemassa vielä 
sadan vuoden päästäkin – kestävää ja eettistä kiinteistösijoit-
tamista parhaimmillaan.

Paimion parantola puolestaan on säätiö, joka perustettiin 
vuonna 2020 vaalimaan ja kehittämään parantolan kiinteistön 
ja irtaimiston muodostamaa kokonaisuutta. Säätiön toimitus-
johtaja Henna Helander kertoi, että syrjäisestä sijainnista huo-
limatta mahdollisuuksia on vaikka mihin.

“Parantola ei voi jäädä vain nähtävyydeksi, vaan rakennuk-
seen on viritettävä uudenlaista toimintaa. Parantolan monita-
soinen innovatiivisuus on valtava voimavara tulevaa toimintaa 
suunniteltaessa. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että parantola 
nimettäisiin Unescon maailmanperintökohteeksi, mikä avaisi 
aivan uusia mahdollisuuksia.”

Osaavaa työvoimaa tarvitaan kipeästi
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen jalostamista 
hankaloittaa osaajien puute. Vanhan korjaaminen vaatii erityis-
osaamista, ymmärrystä ja kokemusta siitä, mitä kaikkea van-
hassa talossa voi tulla vastaan. On osattava varata riittävät 
resurssit sekä suunnitteluun että toteutukseen.

Parannettavaa on alustajien mukaan myös viranomaisten 
osaamisessa. Etenkin pienillä paikkakunnilla suhteet viranomai-
siin ovat henkilökohtaisia, mikä voi tapauksesta riippuen olla 
vahvuus tai heikkous. Ongelmia on aiheuttanut myös Museo-
viraston toiminnan merkittävä supistuminen.

Varmaa on kuitenkin se, että vanhojen kohteiden historiaan 
liittyvät tarinat ovat omiaan brändin rakentamisessa. Talojen 
identiteetti on tarinoiden ja rakennusperinnön kautta jo val-
miina, sitä ei tarvitse luoda keinotekoisesti.

Webinaarin lopuksi Henri Raitio esitti toiveen, että historial-
liset arvot huomioon ottava kiinteistösijoittaminen ei olisi kal-
lis harrastus vaan hyvää liiketoimintaa. Mikäli alustajia on usko-
minen, rakennusperinnön varaan voi osaava sijoittaja kehittää 
myös menestyvää yritystoimintaa.

Monitahoisen teeman ympärille olisi voinut rakentaa vaikka 
kokonaisen luentosarjan, joten toivottavasti aiheeseen vielä 
palataan. 

PETRI YRJÖ-KOSKINEN

Tarjolla on raikas 140 m2 kattohuoneisto Kaupunkiympäristö-
talon ja arkkitehtitoimiston naapurista, Työpajankatu kympis-
tä. Uutta vastaava, korkeatasoinen ja rento huoneisto tarjoaa 
erinomaiset työolosuhteet, hyvät kulkuyhteydet ja kattonäky-
miä 30 m2 terassilta. Fillarit saa päiväksi turvaan tavarahissillä. 
Tilassa mahtuu mukavasti työskentelemään 12 henkeä.

Ota reilusti yhteyttä ja tule tutustumaan.
Nina Brandenburg                                       p. +358 40 640 4034
nina.brandenburg@remax.fi                            RE/MAX Casa Alto

PENTHOUSE-TOIMISTO KALASATAMAAN?

http://www.tiliamppari.fi
https://toimitilat.kauppalehti.fi/Description/218012316
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Kestävämpää tulevaisuutta 
arkkitehtuurikilpailuilla
SuomiAreenassa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa toivottiin lisää 
peruskorjaushankkeita arkkitehtuurikilpailuihin.

S
uomen ensimmäinen arkkitehtuurikilpailu järjestettiin 
Suomen Pankin pääkonttorista vuonna 1876. Sen jäl-
keen kilpailujen kautta on syntynyt Suomessa yli tuhat 

rakennusta.
Millaista ympäristöä kilpailuehdotusten myötä syntyy ja 

miten arkkitehtuurikilpailujen avulla voidaan edistää tulevai-
suuden kestävää rakentamista? Tätä pohdittiin Arkkitehtuurin 
tiedotuskeskus Archinfon, Suomen Arkkitehtiliiton ja Arkkitehti-
toimistojen liiton järjestämässä SuomiAreena-keskustelussa 
heinäkuussa.

Keskustelemassa olivat arkkitehti Asmo Jaaksi arkkitehti-
toimisto JKMM:stä, Helsingin kaupungin asuntojen toimitus-
johtaja Jaana Närö ja Jyväskylän kaupunkisuunnittelu- ja maan-
käyttöjohtaja, arkkitehti Leena Rossi.

Noin 40 prosenttia maapallon hiilidioksidipäästöistä muo-
dostuu rakennuksista ja rakentamisesta, joten keskustelulle 
arkkitehtuurikilpailujen roolista kestävässä rakentamisessa on 
tarvetta. Tällä hetkellä esimerkiksi peruskorjaushankkeista jär-
jestetyt arkkitehtuurikilpailut ovat harvinaisia.

“Korjaaminen on ekologisinta, sillä olemassa olevalla raken-
teella on kaikkein pienin hiilijalanjälki. Tulevaisuudessa soisi 
nähtävän enemmänkin arkkitehtuurikilpailuja peruskorjaus-
hankkeista”, Asmo Jaaksi sanoi.

Jaaksi kertoi keskustelussa JKMM:n suunnittelemasta Hel-
singin yliopiston Tiedekulman peruskorjauksesta.

“Historiallinen kerroksellisuus tuottaa mielenkiintoisia tiloja. 
Vaatii erilaista luovuutta tehdä uutta toimintaa olemassa ole-
vaan raamiin.”

Tilaajalla tärkeä rooli
 Helsingin kaupungin asuntojen omistama Karviaistie 12 on esi-
merkki peruskorjaushankkeesta, jolla saadaan lisättyä asukkai-
den määrää asuinalueella.

Kohteesta järjestettiin kutsukilpailu vuonna 2020. Purkami-
sen sijaan kerrostalokorttelin rakennuksille toteutetaan niin 
sanottu kuoriva saneeraus, jossa vanhat betonielementit pois-
tetaan ja tilalle tulee puujulkisivu, ja taloja korotetaan kahdella 
puisella kerroksella.

 “Ennen arkkitehtuurikilpailua teimme laskelmia, jotka osoit-
tivat, että korjaaminen ja lisäkerrosten tekeminen on viisaam-
paa kuin purkaminen ja uuden rakentaminen. Lisäksi halusimme 
edistää puurakentamista”, Jaana Närö sanoi.

Karviaistentie 12 osoittaa, että tilaajalla on tärkeä rooli siinä, 
kuinka kestävä kilpailusta ja siihen tulevista ehdotuksista muo-
dostuu, Leena Rossi totesi. 

Taavi Lindfors

Helsingin yliopiston uuden Tiedekulman suunnittelusta järjestettiin 
arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti JKMM Arkkitehdit. 
Peruskorjaus valmistui vuonna 2017.
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PES-Arkkitehdit suunnittelee 
sukellusvenemuseon 
Shanghaihin

P
ES-Arkkitehdit sai lyhyen ajan sisällä jo toisen merkit-
tävän kilpailuvoiton Kiinassa, kun toimisto voitti kan-
sainvälisen kutsukilpailun uuden sukellusvenemuseon 

suunnittelusta Huangpu-joen rannalle Shanghaihin. Kiinan 
merimuseon alla toimiva uusi museokohde sijoittuu näkyvälle 
paikalle joen länsirannalle, jota uudistetaan parhaillaan.

Ensimmäisessä vaiheessa museo toimii telakka-altaaseen 
sijoitetun, käytöstä poistetun sukellusveneen näyttelyraken-
nuksena, joka myöhemmin laajennetaan monikäyttöiseksi näyt-
tely- ja tapahtumatilaksi ravintoloineen.

”Olemme jatkuvasti menestyneet hyvin kiinalaisissa arkki-
tehtuurikilpailuissa, mutta pienehkön pohjoismaisen toimiston 
ei ole ihan helppo saavuttaa kilpailuvoittoa ja sopimusta mai-
neikkaimpien kansainvälisten toimistojen rinnalla. On hienoa 
nähdä, miten pitkäjänteinen työmme Kiinassa kantaa hedel-
mää”, PES-Arkkitehtien osakas Tuomas Silvennoinen sanoi PES-
Arkkitehtien tiedotteessa.

Aiemmin keväällä PES-Arkkitehdit voitti Kiinassa kansain-
välisen arkkitehtuurikilpailun Nanchangin teatteritalosta.

au

Uusi julkaisu avaa 
arkkitehtuurin arvoa 
tutkimuksen keinoin

E
urooppalaisten arkkitehtiliittojen yhteistyöjärjestön 
Architects’ Council of Europen (ACE) tilaama The Value 
of Architecture II -julkaisu kannustaa löytämään sopivia 

työkaluja arkkitehtuurin luoman arvon dokumentointiin ja 
arvioin tiin. Miten arkkitehti voi kommunikoida työnsä arvosta 
niin että suuri yleisö ja päättäjät ymmärtävät?

Toukokuussa 2021 julkaistu The Value of Architecture II esit-
telee Post Occupancy Evaluation -prosessin, jolla arvioidaan 
rakennusta kokonaisvaltaisesti sen valmistumisen jälkeen suh-
teessa esimerkiksi asiakkaan odotuksiin tai ympäristö vaiku-
tuksiin.

Julkaisussa käydään läpi myös tapaustutkimuksia euroop-
palaisista toimistoista, jotka ovat ottaneet käyttöön usein hyvin-
kin yksinkertaisia tutkimusmetodeja tarkastellakseen rakennus-
projektejaan käyttöönoton jälkeen.

”Toivon, että esiteltyjen tapaustutkimusten avulla arkkiteh-
dit ja heidän asiakkaansa huomaavat, mitä hyötyä on raken-
nushankkeiden vaikutuksista saatavalla tutkimustiedolla”, yksi 
tutkimuksen tekijöistä, Rowena Hay, sanoo ACE:n tiedotteessa.

The Value of Architecture II -tutkimus on luettavissa 
osoitteessa ace-cae.eu

au

Shanghain sukellusvenemuseo, näkymä kannelta, PES-Arkkitehdit.
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Sini Saarimaa 
Rakennustietosäätiön 
tutkimusjohtajaksi

A
rkkitehti Sini Saarimaa on valittu Rakennustietosää-
tiön innovaatiotoiminnan tutkimusjohtajaksi. Saari-
maa vastaa kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioihin 

liittyvästä Rakennustietosäätiön tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatio toiminnasta.

Saarimaan tehtävänä on ylläpitää säätiökonsernin tilanne-
kuvaa rakennetun ympäristön muutostekijöistä ja megatren-
deistä sekä vahvistaa alan toimintaan liittyvän tutkimustiedon 
vaikuttavuutta.

Viimeisen kymmenen vuoden ajan Saarimaa on toiminut 
Tampereen yliopistossa tutkijana ja projektipäällikkönä. 
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Teollisen modernismin kohtalon kysymys
Suomen rakennuskannasta yli 90 prosenttia on rakennettu 1940-luvun 
jälkeen. Uusi ModerninArvo-hanke tarjoaa tutkimustietoa ja herättelee 
keskustelua modernista rakennusperinnöstä ja sen merkityksestä.

Teksti Juhana Lahti

Rakennusten purkaminen myös kaupunkikeskustoissa ja niiden liepeillä on yleistynyt 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä kuva on Helsingin Verkkosaaresta.

S
uomessa purettiin 1960-luvulla ennennäkemätön määrä 
puurakennuksia, jopa kokonaisia puukaupunkeja. Monia 
kaupunkien keskustoista tuolloin hävitettyjä rakennuk-

sia ja alueita on sittemmin kaivattu.
Nyt olemme mahdollisesti kokemassa mittakaavaltaan jopa 

vastaavaa purkuaaltoa. Tähän Suomen rakennettua maisemaa 
laajasti ravistelevaan kehityskulkuun liittyy elokuussa 2021 käyn-
nistyvä, Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-
hanke ModerninArvo – Kestävä korjaaminen, teknistaloudelliset 
näkö kulmat ja rakennusperinnön arvomaailmat.

Argumenta-hankkeiden tavoitteena on yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen tutkimustiedon pohjalta ja uusien vastausten 
ja johtopäätösten tuottaminen yhteiskunnallisesti haastaviin 
kysymyksiin sekä tulosten viestiminen tieteen sisäpiiriä laajem-
malle yleisölle. Pyrkimyksenä on käydä alojen välistä dialogia 
ja julkista keskustelua.

Rakennetun ympäristön elinkaari vaikuttaa merkittävästi kes-
tävän ja hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteiden toteutumiseen. 

Rakennuskannan suojeleminen tai purkaminen on arvokysymys 
talouden, kulttuuriperinnön sekä asukkaiden kannalta.

Vaikka tulevaisuudessa päätettäisiin rakentaa eri tavalla – kes-
tävästi – teollisen modernismin kohtalo on ratkaistava muutoin 
kuin purkamalla. Tähän eivät riitä arkkitehtien tai yksittäisten 
asiantuntijoiden kannanotot, vaan muutoksen on lähdettävä 
kokonaisvaltaisesta yhteisymmärryksestä.

Teollisen modernismin maisema
Reilut puoli vuosisataa sitten toteutetun purkuaallon seurauk-
sena Suomen rakennuskannasta reilusti yli 90 prosenttia on 
rakennettu 1940-luvun jälkeen.

Modernin aikakauden keskeinen uutuus oli teollinen raken-
taminen, joka muodostui vallitsevaksi käytännöksi hiljalleen 
toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Erityisesti 
1960-luku oli teollisessa rakentamisessa tärkeä murrosvaihe. Kes-
kitynkin tässä yhteydessä tähän ”teollisesti toteutettuun moder-
niin”, jonka korjaamiseen ja suojeluun liittyvät kysymykset ovat 
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jossain määrin erilaisia verrattuna perinteisempiin rakentami-
sen tapoihin, oli kyseessä sitten massivitiili, hirsirakenne tai jopa 
paikallaan valettu betoni.

Historian näkökulmasta ei voi liiaksi korostaa sen muutok-
sen merkitystä, joka teollisesta rakentamisesta on seurannut: 
vuosisatojen ja -tuhansien testaamat muuraamisen ja puu-
rakentamisen tavat korvautuivat – ja korvautuvat koko ajan – 
uudenlaisilla, kokeellisilla rakentamisen tavoilla ja materiaaleilla, 
joita ei ole käytännössä vielä koeteltu.

Suomessa teollisia materiaaleja ja tekniikoita on siis käytän-
nössä testattu asuin- ja elinympäristönämme viimeisten viiden-
kymmenen vuoden ajan. Ongelmat, joiden kanssa nykyhetken 
peruskorjauksissa kamppaillaan, johtuvat paljolti tästä viimei-
simmän puolen vuosisadan kehityksestä. Aika on paras koe-
laboratorio: vasta yli ihmiselämän pituinen aikajakso kertoo 
meille, millainen rakentaminen kestää aikaa, rakenneteknisesti 
ja esteettisesti. On maltettava odottaa ja myös korjata.

Samalle toisen maailmansodan jälkeiselle ajanjaksolle ajoit-
tuu myös muita suomalaisen rakennetun ympäristön kannalta 
merkittäviä kehityskulkuja. Lähiörakentamisesta tuli mallirat-
kaisu kasvavien kaupunkien asuntopulaan. Yhteiskunta rakensi 

”palveluverkkonsa” (sairaalat, päiväkodit, koulut, terveyskeskuk-
set, kirjastot, yliopistot, teatterit, virastot, konserttitalot, van-
hainkodit ja niin edelleen) koko maan kattavaksi.

Uusia rakennustyyppejä tuli aiempien rinnalle kuitenkin 
verrattain vähän. Päällimmäisinä tulevat mieleen ostoskeskuk-
set (1960-luku) ja kauppakeskukset (1980-luku), jäähallit (1960-
luku) ja terveyskeskukset (1970-luku) sekä ehkä monitoimitalot 
(1980-luku).

Teollisen rakennuskannan korjaaminen ei 
ole käsityötä
Kun teollisesti toteutettua modernia rakennusperintöä tarkas-
tellaan suojelun näkökulmasta, eteen nousee toisenlaisia kysy-
myksenasetteluja verrattuna perinteisemmän rakennus-
kannan suojeluun. Esimerkiksi materiaalin tai materiaalien 

alkuperäisyyttä on pakko tarkastella hieman toisenlaisesta 
näkö kulmasta.

Asia konkretisoituu pohdittaessa sandwich-elementtejä. 
Osaavan peruskorjaamisen ja suojelun perimmäinen tavoite 
on itse rakennuksen eikä sen osien säilyttämien. Alkuperäisten 
elementtien säilyttäminen on tärkeää silloin kun ne ovat kun-
nossa – paitsi kestävän korjaamisen kannalta myös esimerk-
keinä tuleville sukupolville. Silloin kun elementit eivät ole 
käyttö kelpoisia tai korjattavissa, niiden täytyy olla korvattavissa 
uusilla, mahdollisimman alkuperäisen kaltaisilla ja niin että tie-
dossa olevat toteutuksen virheet on korjattu.

Toisaalta aika ei ole vielä tehnyt nuoremman rakennuskan-
nan osalta tehtäväänsä eli antanut perspektiiviä arvioida kaik-
kia niitä rakennuksiin sisältyviä arvoja, jotka tekevät sen säilyt-
tämisen ja varjelemisen arvoiseksi. Esimerkiksi nykyään erittäin 
arvostettuina pidettyjä uusrenessanssi- ja jugendtaloja sekä 
puukaupunkeja väheksyttiin 1960-luvulla yleisesti myös 
ammatti piireissä. Viimeaikoina julkisuudessakin esillä ollut Puu-
Käpylän säilymisen tarina on vain yksi – joskin positiivinen – 
esimerkki tästä.

Nykypäivää lähestyttäessä suojelussa korostuvat usein 
rakennuksen merkittävyys ja ainutlaatuisuus, esteettiset moti-
vaatiot sekä nimekäs suunnittelija. Toisaalta taas odotetaan 
tällaisista arvoista vapaita suojeluesimerkkejä, kuten tyypilli-
nen 1970-luvun lähiö tai onnistuneella tavalla edistyksellinen 
rakennustekninen toteutus.

Faron yleissopimus (Euroopan neuvoston puiteyleissopi-
mus, johon Suomi sitoutui 2017) korostaa kulttuuriperinnön 
yhteisöllistä luonnetta ja monimuotoisuutta sekä sen merki-
tystä kestävän taloudellisen kehityksen resurssina – siis raken-
nussuojelun arvojen tarkastelua laajasti.

Teollisen rakenuuskannan korjaaminen edellyttää paikalla 
rakennettuun verrattuna erilaista osaamista. Esimerkiksi hirsi-
rakenteisen omakotitalon rakenne on helppo arvioida ilman 
piirustuksia tee-se-itse korjaajankin, mutta entäpä jos kyseessä 
onkin Puutalo Oy:n elementeistä toteutettu malli? 

Korjaaminen liukuu tee-se-itse -tekijän ulottumattomiin, jos 
omakotitalon materiaali vaihtuu betoniksi – oli se sitten paikalla 
valettu tai elementeistä koottu. Teollinen rakentaminen ei ole 

”ihmisen kokoista” rakentamista, vaan edellyttää suuria työ-
koneita, kuten nostureita. Varhaiset julkisivuelementtikokeilut 
1950-luvulla ja 1960-luvun puurakenteiset moduuli-talot olivat 
vielä sillä rajalla.

Myös nuoremman rakennusperinnön arvot ovat osin varsin 
toisenlaisia. Jos vaikka mietitään 1960-luvun liiketalojen ”ras-
terijulkisvuja” tai elementtisaumojen rytmittämiä 1970-luvun 
lähiökerrostaloja, ei rakennusten kulttuurihistoriallisten arvo-
jen perusteleminen ole aivan yksiselitteistä.

” Nykyään arvostettuja 
uusrenessanssi- ja 
jugendtaloja sekä 
puukaupunkeja väheksyttiin 
1960-luvulla myös 
ammattipiireissä. 
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Toisaalta yksittäisten rakennusten ominaispiirteet on vai-
kea perustellusti nostaa esiin laajasta joukosta samanlaisin 
periaattein toteutettuja verrokkeja. Toisaalta taas mittasuhtei-
den ja harmonian erilaisten periaatteiden tai betonin, metal-
lien ja muovien rakennustaiteellisten hienouksien avaaminen 
hyvin pelkistetyn – ajalle tyypillinen ihanne sekin – arkkiteh-
tuurin kohdalla on vaativaa.

Argumenta-hanke rakentuu keskusteluista
Argumenta-hanke ModerninArvo rakentuu työpajojen ja semi-
naarien kautta tapahtuvista keskusteluista. Hankkeen lähtö-
kohtana on, että nuorehkon rakennuskannan purkamisesta ei 
käydä riittävästi syvällistä ja ratkaisukeskeistä keskustelua. Pyr-
kimyksenä onkin syventää ja lisätä yhteiskunnallista keskuste-
lua eri intressipiirien välillä. Keskiössä ovat muun muassa arvon 
käsite, ammattikieli ja kysymys siitä, kannattaako korjata.

Arvo merkitsee eri aloilla hyvin eri asioita: se kytketään ylei-
simmin taloudelliseen arvoon, mutta ihmisten elämässä ja 
yhteiskunnassa painavat tavallisesti muunlaiset arvot, jotka 
eivät ole palautettavissa taloudellisiin arvoihin.

Erkki Kairamon suunnittelema Itäkeskuksen maamerkkinä tunnettu 
toimistotalo (1987) Helsingissä peruskorjattiin ja muutettiin asunnoiksi 
2010-luvun alkupuolella.
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  Meri-Rastilan asuinalueen purkamis- ja lisärakentamissuunnitelmat 
herättävät keskustelua Helsingissä. Tämä 1991 valmistunut Hekan 
vuokratalo peruskorjattiin viimeksi 2016.

  Helsinkiin aikanaan lukuisia ostoskeskuksia suunnitelleen Erkki 
Karvisen Myllypuron ostoskeskus (1965) purettiin vuosikymmen sitten 
uudisrakentamisen alta.

>>
>

” Keskiössä on kysymys siitä, 
kannattaako korjata. 



1 9 6  |  2 0 2 1au

KORJAAMINEN

Kysymys ammattikielestä kietoutuu tiiviisti arvonmuodos-
tukseen. Arvot luodaan ja käsitetään kielen välityksellä, ja tällä 
kohdin on erotettavissa kaksi merkittävää repeämää: kuilu 
ammattikielen ja yhteiskunnallisen viestinnän välillä sekä kuilu 
eri ammattialojen käsitteiden välillä.

Korjaamisen kannattavuus on teemoista konkreettisin, 
mutta se on itse asiassa alisteinen sille, miten kaksi edeltävää 
ilmiötä ymmärretään. Myös korjaamisen kannattavuus palau-
tuu ennen kaikkea arvoihin ja niiden erilaisiin ymmärtämisen 
ja arvostuksen (sic) tapoihin.

Hanke lähestyy modernin arkkitehtuurin kohtaloa työkalu-
pakilla, jossa sorkkarauta, jargonkone, rahapaja tai purkutrak-
tori eivät ole päällimmäisiä välineitä. Tarkoitus on purkaa auki 
ja tehdä esimerkein näkyviksi keskeisiä erimielisyyttä herättäviä 
kysymyksiä ja penkoa niiden taustoja saattamalla eri alojen 
edustajia keskustelemaan samaan paikkaan.

Suomen moderni rakennuskanta on määrällisesti valtava 
ja kansantaloudellisesti merkittävä osa kulttuuriperintöämme. 
Se on myös uhattuna ja siihen liittyvät arvot ovat varsin erilai-
sia kuin vanhemman rakennusperinnön kohdalla.

Toisaalta nykyinen lähestymistapa kulttuuriperintöön on 
murroksessa: ihmisten osallistaminen, kulttuurinen moniarvoi-
suus ja kestävyyden vaatimus edellyttävät uudenlaisia ratkai-
suja. Keskustelua todella tarvitaan.

Kirjoittaja on Argumenta-työryhmän jäsen ja 
työskentelee nykyään erikoistutkijana Museovirastossa. 

Keran alue Espoossa on hyvä esimerkki teollisen käytön loppumisesta ja 
väliaikaisista käyttötavoista ennen uutta rakentamista. Kuvassa 
1960-luvulla rakennettu AGA:n tehtaiden toimistorakennus.
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ModerninArvo – Kestävä korjaaminen, 
teknistaloudelliset näkökulmat ja 
rakennusperinnön arvomaailmat 

 > ModerninArvo -hankkeen tavoitteena on lähentää 
eri tahojen välistä ymmärrystä modernin arkkiteh-
tuurin säilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä, 
vähentää vastakkainasettelua sekä edistää 
kommunikointia erilaisten toimijoiden kesken. 

 > Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Sitä 
vetää Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian 
apulaisprofessori Panu Savolainen ja toteutuk-
sesta vastaa joukko tutkijoita muun muassa 
Aalto-yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja 
Museovirastosta. Hankkeeseen liittyy myös 
työpajoja, jotka toteuttaa Demos Helsinki. 

 > ModerninArvo -hankkeen etenenemistä voi 
elokuusta alkaen seurata sosiaalisen median 
välityksellä ja printtimediasta.
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Opiskelija-asuntojen tulisi 
täyttää samat standardit 
kuin muun asumisen
Opiskelija-asunnot saavat olla muita asuntoja pienempiä. Tämä on ollut 
ongelma etenkin pandemia-aikaan, kun asumisen tarpeita ei ole voinut 
täyttää kodin ulkopuolisissa tiloissa, kirjoittaa opiskelija-asumista 
tutkinut arkkitehtiopiskelija Jessica Eerikas.

Jessica Eerikas

Tekniikan kandidaatti, arkkitehtuuri

V
uonna 2020 suomalaiset viettivät poikkeuksellisen pal-
jon aikaa kotona, kun koronapandemian tuomat rajoi-
tukset sulkivat suurimman osan yhteiskunnan palve-

luista ja julkisista tiloista. Etätyöhön ja -opiskeluun siirryttiin 
vauhdilla.

Puitteet etätyöhön ja -opiskeluun kotona ovat ihmisillä kui-
tenkin olleet hyvin erilaiset. On aivan eri asia tehdä etätöitä 
mökin terassilta kuin opiskella ruokapöydän ääressä 16 neliön 
yksiössä.

Arkkitehtuurin kandidaatintyössäni tutkin opiskelijoiden 
kokemuksia opiskelija-asunnoistaan pandemian aikana. Haas-
tattelin neljää erilaisissa ja -kokoisissa opiskelija-asunnoissa 
asuvaa yliopisto-opiskelijaa pääkaupunkiseudulta. Miten hei-
dän arkensa oli pandemian aikana sujunut pienessä asunnossa? 
Mihin he olivat tyytyväisiä ja mikä ärsytti?

OPISKELIJA-ASUNTOJA vuokraa pääkaupunkiseudulla esimer-
kiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) ja Aalto-
yliopiston ylioppilaskunta AYY. Opiskelija-asuntojen vuokra on 
halvempi kuin yksityisillä markkinoilla, ja tästä syystä ne ovat 
hyvin haluttuja – 40 prosenttia opiskelijoista asuu opiskelija-
asunnossa ja jonot niihin ovat pitkät.

Opiskelija-asuntoja leimaa ajatus tilapäisyydestä. Monissa 
opiskelija-asunnoissa saa asua maksimissaan viisi vuotta.

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan asuinhuoneiston 
pinta-alan pitää olla vähintään 20 neliömetriä ja siinä on oltava 
tarkoituksenmukaiset tilat levolle, oleskelulle ja vapaa-ajan vie-
tolle, ruokailulle, hygienian hoidolle sekä tavaroiden säilytyk-
selle. Opiskelija-asunnot saavat kuitenkin olla pienempiä, jopa 
16 neliömetriä, jos yhteisissä tiloissa on riittävät oleskelutilat.

Asuntoja tutkiessani kävi ilmi, että edellä mainitut kriteerit 
eivät aina täyty. Opiskelija-asunnoissa ei välttämättä ole keit-
tiöitä ja käytännössä vapaa-aika, lepo ja pandemiaoloissa vielä 
työnteko tapahtuvat kaikki sängyssä, sillä 16 neliön asunnossa 
ei juuri ole tilaa muulle.

Normaalisti opiskelijat ovat voineet täyttää asumisen tar-
peitaan myös muualla kuin kotona. Yliopistokampus on ollut 
täynnä opiskelutiloja, ravintoloita ja opiskelijaelämään kuuluvia 
tapahtumia. Koronapandemian myötä tilanne muuttui. Opin-
not suoritetaan kotona eikä kampuksella. Tämä asettaa kodille 
erilaisia vaatimuksia kuin mitä alun perin pienen opiskelija-asun-
non suunnittelussa on ajateltu.

Tämä myös näkyi haastatteluissa. Haastateltavat kokivat, 
että asunnossa oli vaikea löytää tilaa opiskelulle ja esimerkiksi 
keittiön laatu korostui. Säilytystilaa oli niukasti ja viihtyvyys 
laski, kun asunnossa vietettiin paljon aikaa. Tärkein vaikuttava 
tekijä oli asunnon koko: mitä suurempi asunto, sitä paremmin 
henkilö kotona viihtyi.KU
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PUHEENVUORO

Haastatteluaineiston perusteella oli selvää, että koronapan-
demia oli vaikuttanut opiskelijoiden kokemukseen kodista ja 
muuttanut sen käyttöä ja merkitystä. Haastateltavien mukaan 
asunnon sijainnista, asumismuodosta ja koosta oltiin valmiita 
joustamaan tilapäisyyden takia, mutta optimaalisessa tilan-
teessa näistä ei joutuisi tinkimään opiskelijanakaan.

OPISKELIJA-ASUNTO on muutakin kuin paikka, jonne tullaan 
nukkumaan. Kun arki on siirtynyt pääosin kotiin, on kodin ympä-
ristö, laatu ja koko korostunut. Koronapandemia on osoittanut, 
ettei asuntokantamme ole erityisen muuntojoustava. Etenkin 
pienissä asunnoissa joustavuuden puute korostuu.

Viisi vuotta samassa asunnossa ei mielestäni ole tilapäinen 
asumismuoto, etenkin jos kotona vietetään runsaasti aikaa, 
kuten pandemiaoloissa on pakosta tapahtunut. On myös muis-
tettava, etteivät kaikki opiskelijat käytä koko vapaa-aikaansa 
juhlien – opiskelija-asunto on oma ja monesti myös ensimmäi-
nen koti, jossa opetellaan siivoamaan, laittamaan ruokaa ja 
luodaan ihmissuhteita.

Viisi vuotta asunnossa ilman uunia ei ainakaan opeta ruo-
anlaittoa kiireen keskellä, ja vapaa-ajan sekä opiskelun erotta-
minen on hankalaa, jos molemmat käytännössä tapahtuvat 
sängyssä oleskellen.

Uskon, että koronapandemian seurauksena myös arkkiteh-
tuuri muuttuu. Jos etäopiskelu ja -työnteko ovat tulleet jäädäk-
seen, tulisi opiskelija-asumisenkin tarjota mahdollisuuksia opis-
kelulle muualla kuin kampuksella. On myös varauduttava 
pandemian kaltaisiin tilanteisiin jatkossa. Ei voida olettaa, että 
opiskelijoiden asumisen tarpeet toteutuvat muualla kuin hei-
dän asunnoissaan. Opiskelija-asunnon tulisi täyttää samat stan-
dardit kuin muiden asuntojen. Hyvällä suunnittelulla tarpeel-

liset toiminnot on mahdollista saada mahtumaan myös pieneen 
opiskelija-asuntoon.

Pinta-alan lisäksi erimerkiksi valoisuudella, materiaalivalin-
noilla, tilan korkeudella ja mahdollisella parvekkeella on vai-
kutusta siihen, kuinka asunnossa viihdytään sekä miten sitä 
käytetään. Niihin arkkitehti ja rakennuttaja voivat suunnittelu-
ratkaisuillaan vaikuttaa.

Niin yleisessä uudisrakentamisessa kuin opiskelija-asunto-
jen rakentamisessa olisi tärkeä keskittyä siihen, miten asunnot 
muuntuvat tulevien pandemioiden ja esimerkiksi ilmastokriisin 
tuomiin muutoksiin, ja että niissä olisi mahdollista asua laaduk-
kaasti myös poikkeusolojen aikana.

Opiskelija-asuntolaa suunnittelevaa arkkitehtia rohkaisen 
perehtymään opiskelijoiden kokemuksiin, sillä he ovat tulevai-
suudessa asuntojen asukkaat. 

Jessica Eerikasin kandidaatintutkielma ”Eristyksissä – 
Opiskelijoiden kokemukset opiskelija-asunnoistaan 

koronapandemian aikana” löytyy verkosta 
osoitteesta aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107972.

” Tärkein vaikuttava 
tekijä oli asunnon koko: 
mitä suurempi asunto, 
sitä paremmin henkilö 
kotona viihtyi.

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107972
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Kaksisataavuotiasta metsää Tammelassa.

PUHUTAAN PUUSTA

P
uuarkkitehtuurin professori Pekka Heikkinen tun-
nusti: “Minulta kysellään usein puun roolista tulevaisuu-
den rakentamisessa, mutta en ole oikein löytänyt vah-

vaa argumenttia, jolla vastata”.
Oli syksystä 2020 jatkuneen Puhutaan puusta -keskustelu-

klubin yhteenvedon aika kesän kynnyksellä.
Heikkisestä oli ”silmiä avaavaa” kuunnella peräkkäin Helsin-

gin yliopiston yliopistokunnan YLVAn kestävän kehityksen joh-
tajan, TkT Antti Ruuskan, ja Tampereen yliopiston arkkitehtuu-
rin ja asuntosuunnittelun apulaisprofessorin Sofie Pels makersin 
(au 2/2021) alustukset. Ne edustivat lähes ääripäitä ja samalla 
muistuttivat, miten epävarmoja olemme oikeasta rakentami-
sen tavasta.

Ruuska arvioi, että puu on rakentajalle materiaali, joka toi-
saalta pitäisi jättää hiilinieluna metsään, jossa se vahvistaa myös 
luonnon monimuotoisuutta. Puu ei myöskään solahda luonte-
vasti rakentamisen nykyprosesseihin vaan vaatii panostusta, 
erityishuomiota ja sitoutumista.

Heikkinen ihmetteli, eikö kaikki rakentaminen vaadi erityis-
huomiota ja vaikuta luonnon monimuotoisuuteen.

Pelsmakersin vastaus oli, että jos ylipäätään pitää rakentaa, 
rakennetaan puusta, mutta kestävästi – pitkää elinkaarta ja kier-
rätettävyyttä unohtamatta.

Rakentamisesta luontoon ja takaisin
Puhutaan puusta -klubissa on ollut tarkoitus puhua puusta 
rakennusmateriaalina, mutta toistuvasti puhe on kiertynyt luon-
toon ja metsään. Se kertoo jotain olennaista tästä ajasta. Elämme 
paitsi ilmastonmuutoksen myös metsäluonnon köyhtymisen 
aikaa, kuten suometsätieteen professori Harri Vasander muis-
tutti (au 11/2020). Metsänhoidolla on tärkeä rooli tämän kohta-
lokkaan kehityksen hidastamisessa.

Miksi esimerkiksi puuikkunan elinkaareksi esitetään RT-kor-
tissa 50 vuotta? Miten kuva muuttuisi, jos puu voisi viipyillä 
rakennuksessa vähintään 80 vuotta, niin että kaadetun puun 

Suuri finaali: miksi rakentaa puusta?
Viime syksynä käynnistyneessä Puhutaan puusta -keskusteluklubissa on 
avattu erilaisia näkökulmia puuhun, aina kasvitieteistä insinööritieteisiin. 
Lopuksi oli yhteenvedon aika.

Teksti Netta Böök
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tilalle ehtisi kasvaa uusi? Voisiko osan Suomen talousmetsistä 
jo lähtö kohtaisesti pyhittää 150 vuoden hakkuukiertoon?

Sellaista on jo ilmassa, hiilidioksidipäästöjen kompensoimi-
sen lisäksi. Saksalaisen ilmastontutkijan Hans Joachim Schelln-
huberin laskelmien mukaan massiivipuurakenteinen oma-
kotitalo kuittaa sadan edestakaisen Berliini–New York -lennon 
hiilidioksidipäästöt. Schellnhuber julistaakin, että päästöjä voi-
daan vähentää merkittävästi korvaamalla suuren hiilijalanjäljen 
teräs ja betoni orgaanisilla materiaaleilla, kuten puulla. Hurraa 
tekniset puutuotteet, kuten CLT!

Entä muunlaiset puutuotteet ja -rakenteet? DI Pasi Herra-
sen työryhmän kehittelemä vanerirakenteinen umpiokasvi-
huone (au 3/2021) on jo koevaiheessa. Arkkitehti Jaakko Torvi-
sen diplomityö kestävästä, pitkäikäisestä ja kierrätettävästä 
Pikku-Finlandia -väistötilasta on suorastaan EU:n tuoreen metsä-
strategian mukainen. Metsästrategiassaan EU kannustaa jäsen-
maita siirtymään lyhytikäisistä puutuotteista pitkäikäisiin. Met-
siä se kannustaa hoitamaan tavoilla, jotka suojelevat ilmastoa 
ja edistävät metsäekosysteemien monimuotoisuutta.

Ainoa hiiltä varastoiva rakennusmateriaali
Entä argumentti puurakentamisen puolesta: voisiko se olla hiili-
neutraalius? Se tosin on minulle niin vaikea asia ymmärtää, että 
pyysin arkkitehti Marko Huttusta vääntämään sen kansain-
välisen Zero Arctic -hankkeen pohjalta rautalangasta. 

”Puu on ainoa rakennusmateriaali, jolla voi kompensoida 
rakentamisen ja käytön aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Kas-
vavaan puuhun sitoutuu paljon hiiltä, ja kun puu käytetään 
rakentamiseen, siihen sitoutunut hiili varastoituu rakennukseen 
sen koko elinkaaren ajaksi ja kierrätysosana pitempäänkin.” 

Toisin sanoen: mitä enemmän puuta käytetään rakentami-
seen, sitä enemmän hiiltä on pois ilmakehästä.

“Tästä seuraa, että puurakennuksen runko voidaan toteuttaa 
kasvihuonekaasupäästöiltään negatiivisena. Näin voidaan kom-
pensoida rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia päästöjä”, Hut-
tunen jatkaa. 

“Jos lisäksi rakennuksessa käytettävä energia tuotetaan uusiu-
tuvista lähteistä, on mahdollista saada aikaan aidosti hiilineut-
raalia rakentamista. Tämä kuitenkin edellyttää, että puu säilyy 
varastoituna rakennukseen vähintään saman ajan kuin uuden 
puun kasvaminen kestää – mieluiten vähintään toista sataa 
vuotta – ja että metsiä hoidetaan kestävästi.”

Suomen tavoitteena on ilmastoneutraalius jo vuonna 2035. 
Vaaditaan siis puulta enemmän, niin metsätalouskin muuttuu, 
ja rakennetaan puusta hyvää.

Linkki keskusteluun sekä linkit au:n aiempiin Puhutaan puusta 
-juttuihin löytyvät Arkkitehtuurimuseon sivuilta:  

www.mfa.fi/opi-ja-koe/katso-ja-kuuntele/pekka-heikkinen/.

” Tarkoitus on ollut puhua puusta 
rakennusmateriaalina, mutta puhe 
on kiertynyt toistuvasti luontoon ja 
metsään.

Uutta ja vanhaa hirsiteknologiaa. 
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Pienoismallitoimisto HELIÖVAARA

CNC-työstöt, 3D-tulostus

https://www.mfa.fi/opi-ja-koe/katso-ja-kuuntele/pekka-heikkinen/
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W
omen in Architecture. Past, Present and Future -teok-
sen alussa ranskalainen kaupunkisuunnittelija ja 
arkkitehti Odile Decq kuvaa, kuinka 1970-luvun 

Ranskassa hänen isänsä mielestä arkkitehti ei ollut sopiva 
ammatti naiselle, ja kuinka liittyessään maansa arkkitehti-
liittoon hän huomasi olevansa salin ainoa nainen. Teksti on kai-
kessa poleemisuudessaan innostava.

Tutkija ja kuraattori Ursula Schwitallan toimittama teos 
jakaantuu kahteen osaan: alkuosan artikkelit taustoittavat 
aihetta historian ja tutkimusten valossa, kun taas loppuosa 
koostuu naisten suunnittelemien kohteiden esittelystä suun-
nittelijoiden itsensä kuvaamina. Kirja on saanut alkunsa Schwi-
tallan Tübingenin yliopistossa järjestämästä ”Architecture Today” 

-luentosarjasta.
Erityisesti Schwitallan itsensä kirjoittamat kaksi artikkelia 

taustoittavat aihetta kiinnostavasti. Ensimmäisessä tekstissä 
kerrotaan naisarkkitehtien historiasta ja nostetaan esiin kiin-
nostavia hahmoja, toisessa esitetään dataa nykypäivän suku-
puolisuhteista ammatillisessa maailmassa.

Esimerkiksi Münchenin yliopistosta valmistuneista arkki-
tehdeista 60 prosenttia on naisia, mutta professoreista vain 
hieman alle 20 prosenttia. Yhdysvalloissa arkkitehtien ammatti-
järjestö AIA:n jäsenistä alle 30 prosenttia on naisia. Tunnettuja 
palkintoja ovat saaneet vain yksittäiset naisarkkitehdit.

Esikuvien puute heikentää naisarkkitehtien uskoa itseensä 
ja vähentää intoa taistella lasikattoja vastaan. Omista opinnois-
tani 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä muistan kym-
menet esimerkit miesarkkitehtien suunnittelemista merkki-
rakennuksista ja joskus jopa väheksyvän suhtautumisen 
naisarkkitehteihin. Yliopisto-opetuksen tulisi tukea ammattiin 
kasvamisessa ja oman ammatti-identiteetin löytämisessä. Nais-
arkkitehtien suunnittelemista rakennuksista kuuleminen luon-
nollisena osana opintoja tukisi professiomme monimuotoistu-
mista. Women in Architecture on selvästi koottu vastaamaan 
tähän tarpeeseen.

Vahvuutena moniäänisyys
Kirjan vahvuus on moniäänisyys: se esittelee erilaisia näkökul-
mia, suunnittelijoita ja projekteja niitä arvottamatta. Samalla 
se tuottaa hieman sekavan vaikutelman. Kaikki artikkelit eivät 

Arkkitehtinaisia ennen ja nyt
Women in Architecture luotaa arkkitehtuurin historiaa ja nykyisyyttä 
naisarkkitehtien kautta. Teos osoittaa, että tasa-arvoon on arkkitehtuurissa 
vielä matkaa.

Women in Architecture. 
Past, Present and Future. 
Toim. Ursula Schwitalla. 

Hatje Cantz 2021.

Arkkitehti Annabelle Selldorfin perustaman Selldorf Architects 
-toimiston vuonna 2013 suunnittelema David Zwirner Gallery 

New Yorkissa.
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ole aivan yhtä laadukkaita, ja osa on kirjoitettu hieman erikoi-
sesta näkökulmasta. Esimerkiksi teksti Eileen Greystä kertoo 
selvästi enemmän Le Corbusier'sta ja hänen suhteestaan Greyn 
suunnittelemaan rakennukseen. Tarina on kiinnostava, mutta 
tässä kontekstissa Grey olisi ollut kiinnostavampi.

Kuten artikkelit, myös projektiesittelyt poikkeavat toisistaan 
valtavasti. Kiinnostavia ovat muun muassa Cristina Guedes ja 
hänen suunnittelemansa nykytaiteen keskus Ribeira Grandessa, 
Portugalissa (2014), Anupama Kundoon asuntosuunnittelu-
projekti Full Fill Homes Aurovillessä, Intiassa (2016), Anne Laca-
tonin korjaus- ja muutoshanke Saint-Nazairessa, Ranskassa 
(2016) ja Farshid Moussavin veistoksellinen asuinkerrostalo La 
Folie Divine Montpellierissä, Ranskassa (2017).

Ainoa kirjassa esiintyvä suomalainen on ensimmäinen arkki-
tehdin tutkinnon suorittanut nainen Signe Hornborg (1862–1926). 
Kirjaan oli tekijän mukaan pyydetty myös erästä suomalaista 
naisarkkitehtia esittelemään projektiaan, mutta tämä oli kieltäy-
tynyt. Hänen mukaansa ei pitäisi olla erikseen arkkitehteja ja 
naisarkkitehteja.

Se on tietysti totta. Mutta niin kauan kuin selvästi suurin 
osa esillä olevista arkkitehdeista on miehiä, tämänkaltaisia teok-
sia tarvitaan.

Anna Hakula

KIRJAT

Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja 
parantamaan elämänlaatua.

www.saint-gobain.fi

Arkkitehti   Anna Heringerin suunnittelemia bambusta rakennettuja 
hostelleja Baoxissa, Kiinassa. Studio Anna Heringer, 2016.
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M
ari Vaattovaara, Anssi Joutsiniemi, Jenni Airaksi-
nen ja Markku Wilenius arvioivat tuoreessa kirjas-
saan Kaupunki politiikassa. Yhteiskunta, ihminen ja 

ihana kaupunki suomalaista kaupunkipolitiikkaa ja kokoavat 
suuntaviivoja sen kehittämiseksi. Kaupunkimaantiedettä, kau-
punkikehitystä, kuntajohtamista ja tulevaisuudentutkimusta 
edustavien kirjoittajien tavoitteena on kokonaiskuvan raken-
taminen ja keskustelun herättäminen kaupunkipolitiikasta.

Kirja jakautuu viiteen lukuun, joissa kuvataan Suomen kau-
punkien fyysisen, sosiaalisen ja hallinnollisen rakenteen kehit-
tymistä sekä kaupunkien suunnittelua ja rakentamista. Kirjassa 
avataan myös muita kaupunkeja muovaavia prosesseja.

Kirjan keskeisenä väitteenä on, että kaupunkien rakenta-
minen ja mittakaava on kehittynyt asukkaan kannalta huo-
nompaan suuntaan: rakennusmassat ovat kasvaneet ja kort-
teleiden välitilat laajentuneet. Samalla alueiden asuntokanta 
ja toiminnot ovat yksipuolistuneet. Mittakaavan muutos hei-
kentää kirjoittajien mukaan kaupunkien käytettävyyttä ja viih-
tyisyyttä.

Lääkkeeksi tarjotaan uudenlaista näkemystä ”ihmiselle iha-
nasta kaupungista”, jossa ohjaavana periaatteena on inhimilli-
nen kokemus ja ihmisen kokoinen mittakaava. Tämän elinym-
päristön laatua korostavan käänteen pioneeriksi kirjoittajat 
ansaitusti nostavat tanskalaisen kaupunkisuunnittelun profes-
sorin Jan Gehlin. 

Hyhmä heikentää ympäristön laatua
Osasyyllinen rakennetun ympäristön ja asumisen laadun heik-
kenemiseen on kirjoittajien mielestä ”hyhmä”, jolla he tarkoit-
tavat erilaisia kaupunkeihin vaikuttavia hallinnollisia rakenteita, 
ohjauspyrkimyksiä ja kumppanuuksia, joita varsinkin tavallisen 
kansalaisen on vaikea hahmottaa. 

Kirjassa otetaan kantaa myös valtion ja kuntien välisten 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusten lieve-
ilmiöihin. Kun vaikkapa asuntotuotantotavoitteet sidotaan 
asuntojen lukumäärään, seurauksena on pienten asuntojen 
suhteettoman suuri määrä, asuntosuunnittelun laadullisten 
tavoitteiden hylkääminen ja lopulta koko asuntokannan raken-
teen vääristyminen.

Vastaavia ongelmia kirjoittajat näkevät kumppanuuskaa-
voituksessa, eli kunnan ja yksityisen toimijan välisessä sopimus-
perusteisessa yhteistyössä. Mielestäni rinnastus ontuu, koska 

kaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 
vuorovaikutusmenettelyt ja sisältövaatimukset, joita ei voi sopi-
muksin syrjäyttää. Entä miksi kirjoittajat eivät laske arvoa sille, 
että kaavahankkeissa toteuttajat voidaan sopimuksin sitouttaa 
lain vaatimukset ylittävään laatuun?

Kirjoittajien intohimoinen kiinnostus kaupunkien tilalliseen 
hahmoon sekä rakennetun ympäristön ja asumisen laatuun 
on tervetullut lisä kaupunkipoliittiseen keskusteluun. Kirjan 
teeseissä julistetaan, että kaupunkipolitiikan tavoitteeksi tulisi 
nostaa ”ihanan kaupungin” rakentaminen. “Ihana kaupunki” ei 
tarkoita mitään ”erityistä fyysisen kaupunkirakenteen ihannetta, 
vaan joukkoa yhteiskunnallisesti keskusteltavissa olevia, laa-
dullisista kriteereistä lähteviä tavoitteita ja ominaisuuksia, joi-
hin suunnittelun ja päätöksenteon tulee tähdätä”. 

Muut kaksi teesiä koskevat kaupunkioikeuksia ja -velvolli-
suuksia sekä kaupunkipolitiikkaa uutena asuttamisen politiik-
kana. 

Monipuolinen sisältö ja polveileva rakenne tekevät kirjasta 
kohtalaisen vaikeaselkoisen. Terävät ja paikoin provosoivasti 
esitetyt kannanotot pitävät kuitenkin lukijan mielenkiinnon yllä 
loppuun saakka. Keskustelua kirja tulee herättämään varmasti.

Anne Jarva

Ihmiselle ihana kaupunki
Kaupunki politiikassa -kirja herättelee keskustelua suomalaisesta 
kaupunkipolitiikasta ja -rakentamisesta.

Mari Vaattovaara, 
Anssi Joutsiniemi, Jenni Airaksinen 

ja Markku Wilenius:  
Kaupunki politiikassa. Yhteiskunta, 

ihminen ja ihana kaupunki. 
Vastapaino 2021.
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S
uomalaisen modernin muotoilun eeppinen ryhmä 
Snowcrash syntyi niin kuin parhaat reseptit usein, hie-
man sattumalta ja kokeilun kautta. Nuorten arkkiteh-

tien ja muotoilijoiden Teppo Asikaisen, Timo Sallin, Ilkka Sup-
pasen ja Ilkka Terhon mielessä oli amerikkalaisen kirjailijan 
Neal Stephensonin vuonna 1992 ilmestynyt scifi-romaani Snow 
Crash, kun he keväällä 1996 Milanon messuilla kahvilassa istues-
saan päättivät toteuttaa oman osastonsa seuraavan vuoden 
designmessuille.

Osasto sai 1997 Milanossa laajaa huomiota ajassa toimivilla 
tuotteillaan ja uudenlaisella designajattelullaan.

Snowcrashin tarina on nyt ilmestynyt Gustaf Kjellinin kir-
joittamana ja Ilkka Suppasen toimittamana teoksena ruotsa-
laiselta Arvinius+Orfeus -kustantamolta. Englanninkielinen jul-
kaisu liittyy Tukholman Kansallismuseon näyttelyyn, joka on 
avoinna helmikuulle asti.

Internetkulttuuri osana designfilosofiaa
Asikainen, Suppanen ja Terho tunsivat toisensa Otaniemen ark-
kitehtiosaston käytäviltä, ja Salliin Suppanen oli tutustunut 
Taideteollisen korkeakoulun puolella. Myöhemmin ryhmä täy-
dentyi Arkkitehtitoimisto Valvomosta tutuilla Vesa Hinkolalla, 
Jan Trompilla ja aivan liian nuorena kuolleella Rane Vaskivuo-
rella sekä useilla muilla nuorilla suunnittelijoilla.

Itselleni on jäänyt mieleen ryhmän alkuajoista liikkuvaan 
kaupunkinomadikulttuuriin viittaavat työt sekä 1990-lukuun 
liittyvä tietotekniikan ja erityisesti internetkulttuurin omaksu-
minen osaksi designfilosofiaa.

Osa vuoden 1997 messuilla lanseeratuista tuotteista on edel-
leen tuotannossa. Töiden kautta haettiin suuntaa kansainväli-
seen tulevaisuuteen, kuten nimetkin kertovat: oli muun muassa 
ilmapallomaisesti täyttyvä Globlow -valaisin, Cloud-neuvottelu-
huonekonsepti, Frozen Feather -kattovalaisin, Soundwave 

-akustopaneelit – jotka ovat ryhmän edelleen parhaiten ja aiheel-
lisestikin paljon myyty tuote – Jack-in-the-box -televisiokaluste, 
kepeä Flying carpet -sohva ja Tramp-tuoli.

Kirja on hyvin toimitettu, runsaasti kuvitettu ja se antaa 
mainion kuvan ryhmän historiasta. Erityisen ansiokas on vii-
meinen artikkeli, jossa verrataan töitä muuhun designiin sekä 
mietitään designin tulevaisuutta.

Esa Laaksonen

Suomalaisen muotoilun eeppinen tarina
Snowcrash kertoo 1990-luvulla syntyneestä nuorten arkkitehtitaustaisten 
suunnittelijoiden designryhmästä.

KIRJAT

Snowcrash 1997–2003 -näyttely 
Ruotsin Kansallismuseossa 
Tukholmassa 13.2.2022 asti. 

Lisätietoja nationalmuseum.se.
Netsurfer-divaani, Teppo Asikainen ja Ilkka Terho, 1995.
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Gustaf Kjellin: 
Snowcrash 1997–2003. 
Toim. Ilkka Suppanen. 
Arvinius+Orfeus 2021.
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AMMATISSA

A
rkkitehti Pihla Meskanen on yksi Lasten ja nuorten 
arkkitehtuurikoulu Arkin perustajista. Arkin rehtorina 
hän toimi 25 vuotta. Nykyään Meskanen keskittyy ark-

kitehtuurikasvatuksen kansainvälisen vientitoiminnan kehittä-
miseen Arkki Internationalin toimitusjohtajana.

Arkkitehtuurikoulu Arkki tarjoaa lapsille ja nuorille 
arkkitehtuurin opetusta. Miten arkkitehtuurikoulun 
toiminta alkoi?
Arkkitehtuuri tuli taiteen perusopetuksen piiriin vuonna 1993, 
ja äitini, arkkitehti Tuuli Tiitola-Meskanen, oli mukana Opetus-
hallinnon työryhmässä asiantuntijana tekemässä ensimmäistä 
kansallista opetussuunnitelmaa. Sen valmistuttua hän ehdotti, 
että minä ja opiskelukaverini Miina Vuorinen lähtisimme 
mukaan edistämään arkkitehtuurikasvatusta. Vastausta ei tar-
vinnut miettiä sekuntiakaan, olimme heti mukana.

Perustimme Arkki ry:n samana vuonna. Toiminta alkoi 
majanrakennusleirien järjestämisestä ja laajeni pian taiteen 
perusopetukseen. Tällä hetkellä Arkissa pystyy harrastamaan 
arkkitehtuuria 4-vuotiaasta 19-vuotiaaksi asti, päiväkodista 
lukion loppuun. Opettajina toimivat arkkitehdit – mukana on 
ollut jo yli 250 arkkitehtia!

Vuosien mittaan arkkitehtuurikoulun konsepti on tullut laa-
jalti tutuksi, mutta alkuun oli paljon väärinkäsityksiä, että val-
mennamme lapsia arkkitehdeiksi. Meiltä esimerkiksi kysyttiin, 
pitääkö lapsilla olla omat naruviivaimet mukana. Alussa eräs 
isä ihmetteli, miksi meillä on vain naisia opettamassa. Vasta-
simme että sen takia, koska tämä oli meidän idea. Toki myös 
miehiä on sittemmin ollut opettajina.

Mikä Arkin toiminnan tavoite on?
Yhdistyksen tavoitteena on edistää arkkitehtuurikasvatusta 
laaja-alaisesti. Arkkitehtuurin pitkäkestoisen perusopetuksen 
lisäksi järjestämme kaikille avoimia kesäleirejä, erilaisia semi-
naareja, opettajankoulutusta, kansainvälisiä kursseja sekä jul-
kaisemme opetusmateriaaleja ja kirjoja.

Miten Arkin toiminta on kansainvälistynyt?
Toiminta herätti kansainvälistä kiinnostusta alusta alkaen, ja 
Arkista uutisoitiin ympäri maailmaa jo 1990-luvulla. Arkkiteh-
tien lisäksi meillä käy median edustajia, tutkijoita ja ministereitä 
tutustumassa toimintaan.

Arkkitehtuurikasvatus opettaa luovuutta
Arkkitehtuurikasvatuksen tulee olla innostavaa ja hauskaa, sanoo 
arkkitehtuurikoulu Arkin perustaja Pihla Meskanen. Parhaimmillaan lyhyt 
työpaja voi johtaa elinikäiseen kiinnostukseen.

” Toiminta alkoi 
majanrakennusleirien 
järjestämisestä ja 
laajeni pian taiteen 
perusopetukseen.
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Pihla Meskanen on yksi Arkkitehtuurikoulu Arkin 
perustajista. Koulun toiminnassa on ollut mukana 
jo yli 250 arkkitehtia. 
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Ennen koronapandemiaa koulutusmatkailu oli todella 
yleistä. Arkin leireille Suomeen matkustaa varta vasten lapsia 
ympäri maailman, ja opettajia ja arkkitehteja osallistuu kurs-
seille etenkin Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Vuonna 2019 
meillä kävi yhteensä 1 500 vierailijaa.

Arkki on järjestänyt työpajoja ja luentoja 30 eri maassa. Vii-
meisimpänä askeleena kansainvälistymisessä on ollut arkkiteh-
tuurikoulukonseptin lisensoiminen. Perustimme Arkki Interna-
tional -yrityksen, sillä meille tuli paljon kyselyitä Arkin konseptin 
viemisestä eri maihin. Kreikka oli ensimmäinen maa, johon lisen-
soimme opetussisältöjä, ja nyt konsepti on viety jo kahdeksaan 
maahan. Tuntuu ihmeelliseltä, että voin saman työpäivän aikana 
edistää arkkitehtuurikasvatusta yhdessä vaikka turkkilaisten ja 
thaimaalaisten arkkitehtien kanssa.

Arkki Internationalin kansainvälisissä osallistavan suunnitte-
lun projekteissa meillä on ollut monenlaisia yhteistyökumppa-
neita, kuten orpokoti ja buddhalainen temppeliyhteisö. Vietna-
missa Ho Chi Minhissä toteutimme maan ensimmäisen virallisen 
lasten osallisuusprojektin. Siinä lapset pääsivät ideoimaan, mitä 
hyvässä tulevaisuuden kaupunkiympäristössä olisi. Projekti sai 
Unicefin Child Friendly Cities Inspiration Award -palkinnon.

On ollut kiinnostavaa huomata, kuinka samanlaisia lapset 
ovat ympäri maailmaa. Sama positiivinen ongelma toistuu kaik-
kialla: lapset eivät millään malttaisi lopettaa työskentelyä ja 
lähteä kurssilta kotiin.

Millaista on hyvä arkkitehtuurikasvatus?
Innostavaa ja hauskaa. Tärkeintä on herättää lasten ja nuorten 
mielenkiinto arkkitehtuuria kohtaan. Emme opeta valmiita mal-
leja tai yritä määrittää estetiikkaa valmiiksi, vaan esitämme 
mielen kiintoisia kysymyksiä, jotka antavat heille mahdollisuu-

den etsiä ja löytää vastauksia itse. Mistä hyvä arkkitehtuuri tai 
ympäristö muodostuu? Mielestäni yksi hyvä kysymys on 
parempi kuin valmiiksi pureskeltu vastaus. Parhaimmillaan 
parin tunnin työpaja voi johtaa elinikäiseen kiinnostukseen.

Miksi on tärkeää saada lapset ja nuoret innostumaan 
arkkitehtuurista?
Arkkitehtuurikasvatus kuuluu yleissivistykseen. Elämme raken-
netussa ympäristössä, jonka laadulla on merkitystä ihan jokai-
selle. Vaikutukset ulottuvat aina globaalista ilmastokriisistä 
henkilö kohtaiseen hyvinvointiin. Ympäristön suunnitteluun ja 
päätöksentekoon osallistuu paljon muitakin kuin arkkitehteja, 
joten mielestäni arkkitehtuurikasvatus on tärkeää kaikille.

Arkkitehtuuri on monialainen kokonaisuus, ja arkkitehtuuri-
harjoitukset opettavat lapsille analyyttisia ja luovia taitoja, 
joita tarvitaan tulevaisuuden ammateissa. Maailma muuttuu 
niin nopeasti, että laaja-alaisesta osaamisesta on monenlaista 
hyötyä. 

Anni Varis

AMMATISSA
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Ovi joka kestää enemmän
LAMI-ovi on täydellinen valinta vaativiin kohteisiin. 
Miksi? Koska LAMI-ovet ovat kosteuden- ja veden-
kestäviä, hygieenisiä, iskun- ja korroosion kestäviä, 
paloturvallisia ja ne sietävät hyvin kemikaaleja ja 
puhdistusaineita. Tutustu www.lamidoors.com

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

http://www.lamidoors.com
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Kaljakallio muutti aravasäädöksiä
Lauttasaaressa sijaitsevan 1950-luvulla rakennetun rivitalon taustalta 
löytyy kiinnostava tarina.

Teksti Silja Ylitalo

E
lettiin 1940–50-lukujen taitetta. Viisi arkkitehtia oli kokoon-
tunut kallioille Helsingin Lauttasaareen Pohjoisniemen-
tien lähettyville. 

Tontilla aiemmin sijainnut kivilouhimo oli lopettanut toi-
mintansa, ja arkkitehtien oli tarkoitus suunnitella siihen itsel-
leen ja perheilleen viiden asunnon rivitalo. Valtion myöntämää 
edullista aravalainaakin oli saatu.

Enää piti keksiä asunto-osakeyhtiölle nimi.
Arkkitehdit olivat varustautuneet oluella ja muilla asianmu-

kaisilla virvokkeilla ja runosuonet pulppusivat. Nimiehdotukset 
olivat toinen toistaan lennokkaampia, mutta kaikkia miellyttä-
vää ehdokasta ei ollut löytyä.

Lopulta yksi arkkitehdeista kyllästyi tuloksettomaan puu-
haan ja puuskahti: ”Perhana vieköön, olkoon vaikka Kaljakallio!”

Siinä se oli.

Perheasumista ja teekkarielämää
Arkkitehtiuutisissa 4/2021 julkaistiin kirja-arvion yhteydessä 
kuva Lauttasaaren Pohjoisniementie 5:ssä sijaitsevasta 1950-
luvun rivitalosta. Talon suunnittelijaksi oli merkitty Eino Tuompo. 
Myöhemmin toimitukseen otti yhteyttä arkkitehti Juha Larkas, 
jonka mukaan kyseisen taloyhtiö As Oy Kaljakallion oli todelli-
suudessa suunnitellut joukko arkkitehteja yhdessä: Tuompon 
lisäksi Pauli Salomaa, Esko Suhonen sekä Veikko Larkas, joka 
oli Juha Larkaksen isä.

Juha Larkas, 77, kertoo Kaljakallion tarinaa paikan päällä enti-
sen kotinsa olohuoneessa. Juha Larkas itse oli kahdeksanvuo-
tias, kun perhe muutti taloon sen valmistuttua vuonna 1952, ja 
asui siellä vuoteen 2017 asti.

Asuntonsa pohjan kukin arkkitehti suunnitteli itse. Larkas 
arvelee, että heidän asuntonsa on hänen äitinsä, arkkitehti 
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Laura Järvi-Larkaksen käsialaa, vaikkei tämän nimeä alku-
peräisistä papereista löydykään. Sama pohjaratkaisu on nimit-
täin Kaljakallion toisessa asunnossa, jonka Järvi-Larkas tiettä-
västi suunnitteli. 

”Luultavasti muut arkkitehdit vain 'ohjailivat' ja nainen teki 
työn. Se oli vielä sodanaikaista aika äijämäistä aikaa.”

Myös talon nykyinen asukas, savikeraamikko Jutta Himonas, 
on vakuuttunut siitä, että talon on suunnitellut kolmen lapsen 
äiti, niin toimiva perheasunto se edelleen on.

”Pidin huolen siitä, että nykyisissä papereissa Lauran nimi 
on ensimmäisenä”, Himonas sanoo.

Himonas kehuu vuolaasti asunnon yksityiskohtia ja pohja-
ratkaisua, joita ei ole vuosien varrella juuri muutettu. Ajankoh-
taisiksi tulleet korjaukset ja remontit on tehnyt pääosin Juha 
Larkas. Esimerkiksi osa asunnon listoista on Larkaksen käsialaa 
mutta uusittu entisen mallisiksi.

”Vietimme täällä aikoinaan railakasta teekkarielämää”, Larkas 
kertoo. ”Kerran lämmitimme saunaa, ja puut loppuivat kesken. 
Kaveri huikkasi että täällä on jotain rimoja, ja tammipuiset lis-
tat päätyivät saunan pesään.”

Vaikutti aravajärjestelmään
Asunnon pinta-ala on virallisesti sata neliötä mutta todellisuu-
dessa lähes kaksinkertainen. Taustalla vaikuttivat ajan arava-
määräykset. Siihenkin liittyy tarina, jolla oli lopulta vaikutusta 
koko aravajärjestelmään, Larkas arvelee. 

Aravajärjestelmä oli perustettu vuonna 1949 tukemaan 
sosiaa lista asuntotuotantoa kohtuuhintaisilla lainoilla. Järjes-

telmän kautta rahoitettujen asuntojen maksimipinta-ala oli sata 
neliötä. Niinpä Larkasten kodin alin kerros oli virallisesti kellari-
kerros, vaikka se on lähes kokonaan maan päällä. Korkeutta 
sillä on 219 senttimetriä, kun asuinhuoneen minimikorkeus oli 
220. Myös korkean olohuoneen ylle sirosti kaartuva kolmas ker-
ros on virallisesti parvi, ei huone.

Ajan mittapuulla Kaljakallio oli komea ilmestys, jykevä, rin-
teeseen rakennettu kivitalo. Sen rakentamisaikaan 1950-luvun 
alussa alueella oli lähinnä ränsistyneitä kesähuviloita ja purka-
mistaan odottavia puutaloja.

”Ympärillä alettiin ihmetellä, miten aravarahalla voi tehdä 
näin hienon talon, ja se joutui lehdistön hampaisiin.”

Kaljakallio päätyi jopa Kari Suomalaisen pilapiirrokseen, 
jossa sitä nimitettiin Samppanjakukkulaksi. Kuva on edelleen 
kehystettynä asunnon seinällä.

Kohun seurauksena aravalaina peruttiin, kun talo oli jo mel-
kein valmis. Aravamääräyksiä tarkennettiin muun muassa huo-
neiden maksimikorkeuden osalta, virkamiehille jaettiin varoi-
tuksia, ja muutama sai jopa ehdollista vankeutta, Larkas 
muistelee.

Rahoituksen peruminen jätti osakkaita pulaan, ja osa asun-
noista oli laitettava myyntiin. Ostajia ei kuitenkaan löytynyt.

”Siinä sitä sitten mennä kitkuteltiin.”
Nykyään talo on suojeltu sekä sisältä että ulkoa. Himonas 

puolisoineen on juuri myynyt asuntonsa. Enää sille ei ollut vai-
kea löytää ostajia.

< As Oy Kaljakallio suunniteltiin 
perheasunnoiksi, mutta siellä 
vietettiin aikoinaan myös 
railakasta teekkarielämää. 
Arkkitehti Juha Larkas asui talossa 
yli kuusikymmentä vuotta.

> Tulevan rivitaloyhtiön nimeä 
pohdittiin talon takana 
sijaitsevalla kalliolla asianmukai-
sin virvokkein varustautuneina. 
Vuonna 1952 valmistuneen raken-
nuksen suunnittelijoiden 
joukossa oli muun muassa Larkak-
sen isä Veikko Larkas.
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Salapoliisityötä ja uudistettua tekniikkaa
SARC Arkkitehdit peruskorjasi Helsingin Kauppakorkeakoulun entisen 
päärakennuksen ja muutti sodanjälkeisen koulurakennuksen moderniksi 
aikuisoppimisympäristöksi.

VALMISTA TULI

S
ARC Arkkitehdit vastasi Helsingin 
Kauppakorkeakoulun entisen 
päärakennuksen peruskorjauk-

sen pää-, arkkitehti- ja pääosin myös 
sisustussuunnittelusta. Hankkeen tilaa-
jina olivat Aalto-yliopistokiinteistöt sekä 
Aalto University Executive Education. 
Peruskorjaus valmistui vuonna 2020. Pää-
suunnittelijana toimi SARC Arkkitehtien 
toimitusjohtaja Sarlotta Narjus.

Sarlotta Narjus: Projekti oli kiinnosta-
va ja kaikin puolin innostava kokonaisuus. 
Woldemar Baeckmanin ja Hugo Har mian 
suunnittelema Helsingin Kauppakorkea-
koulun entinen päärakennus kuuluu kan-
sainväliseen Docomomo-rekisteriin mo-

dernin arkkitehtuurin suojelu kohteena. 
Vuonna 1950 valmistuneen rakennuksen 
peruskorjauksessa talotekniikka uusittiin, 
ja kokonaisuuteen luotiin nykyaikaisia 
toimisto-, tapahtuma- ja koulutustiloja. 
Korjauksen myötä rakennus sai myös uu-
den nimen, Aalto Töölö.

Historiallisesta arvostaan huolimatta 
rakennusta ei ollut suojeltu kaavassa, 
mikä asetti projektille mielenkiintoiset 
lähtökohdat. Perehdyimme kohteeseen 
ensin itse ja laadimme sen jälkeen yhdes-
sä Museo viraston kanssa suojeluhallin-
tasuunnitelman, joka on rakennushisto-
riaselvitystä vapaamuotoisempi esitys. 
Se on osoittautunut hyväksi työvälineek-
si hankkeissa, joilla ei ole selkeää suojelu-
statusta.

Peruskorjauksessa koulurakennuk-
seen palautettiin 1950-luvun henkeä. 
Sieltä siivottiin aikojen saatossa ilmaan-
tuneita osa-alueita, jotka eivät sopineet 
tyyliin, ja tuotiin värejä, materiaaleja sekä 
detaljeja samaan tapaan kuin alkuperäi-
sessä suunnitelmassa. Harmillisesti mo-

nia 1950-luvulla käytettyjä materiaaleja 
ei saa enää mistään. Vastaavien ratkaisu-
jen löytäminen oli melkoista salapoliisi-
työtä.

Käytännössä jouduimme rakentamaan 
paljon uutta. Työmäärän laajuus tällaisis-
sa projekteissa tulee aina yllätyksenä, 
vaikka siihen ollaan varauduttu. Loppu-
tuloksessa ei edes näy, mitä kaikkea avat-
tiin ja tehtiin kokonaan uudelleen.

Projektissa sodanjälkeinen koulu ra-
ken nus muuttui moderniksi aikuisoppi-
misympäristöksi. Kohteessa on vieraillut 
sekä tulevia käyttäjiä että suojelusta vas-
taavia tahoja, ja molemmat osapuolet 
ovat olleet lopputulokseen tyytyväisiä. 
On ollut hauska huomata, miten korjaus 
onnistui tuomaan esille uusia puolia ra-
kennuksesta. Käyttäjät saattoivat olla si-
tä mieltä, että hankalille tiloille ei löytyi-
si järkevää käyttöä, mutta korjauksen 
jälkeen niistä tuli rakennuksen suosituim-
pia tiloja. Ehkä ammattilainen pystyy ym-
märtämään nukkavieruisuuden sisältä-
män potentiaalin muita helpommin. 
Vastaavanlaisten korjaushankkeiden te-
keminen on tärkeää, jotta arvorakennuk-
set säilyvät aktiivisessa käytössä.

Anni Varis

SARC Arkkitehtien tämänhetkisiä 
peruskorjausprojekteja ovat mm. 

Hietalahden Kaartin Lasaretin korttelin 
sekä Kampin Narinkkatorin vanhan linja-

autoaseman korjaukset Helsingissä.

Tällä palstalla arkkitehdit kertovat 

valmistuneista projekteistaan.
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Aalto-yliopisto 
Töölö, Helsinki.
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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
11/2021 – 2/2022 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 
6.5.2021 – 27.8.2021 Puukerrostalo Asuntomessuille Keravalle
9/2021 – 1/2022  Otaniemen Tietokorttelit

Muut

3.11.2020 – 19.3.2021 Verkkosaaren vähähiilinen viherkortteli, tontinluovutuskilpailu

safa.fi/kilpailut
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Voittajaehdotus Graadi, ilmakuva.

KILPAILUT

Toimitilaa ja  
asuinhuoneistoja Ouluun
Oulun Osuuspankin kutsukilpailu toimisto- ja liiketiloja sekä 
asuinhuoneistoja sisältävän uudisrakennuksen suunnittelusta on ratkennut. 
Kohteella on merkittävä rooli Oulun keskustan kaupunkikuvassa. 

O
ulun Osuuspankin järjestämän kutsukilpailun voitti 
Linja Arkkitehtien ehdotus Graadi. Kilpailun tarkoi-
tuksena oli tutkia vaihtoehtoja toimisto- ja liiketiloja 

sekä asuinhuoneistoja sisältävälle uudisrakennukselle, joka 
sijoittuu purettavan Oulun Osuuspankin pääkonttorin paikalle. 

Kesäkuun lopussa ratkenneessa kutsukilpailussa Oulun 
Osuuspankin kumppaneina toimivat Oulun kaupunki ja A-Insi-
nöörit.

Suunnittelukohde sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaassa ympäristössä Plaanaojan varrella ja sillä on merkittävä 
rooli Oulun keskustan kaupunkikuvassa. Arkkitehtuurikilpailu 
tarjosi mahdollisuuden tarkastella keskeisen tontin uudista-
mista ja tehostamista.

Voittajaksi valikoituinut Graadi täyttää kilpailulautakunnan 
mukaan parhaiten hankkeen monet tavoitteet. Arvostelupöytä-
kirjan mukaan rakennuksen jäsentely luo kokonaisuuden, jossa 
on rakennuksen kokoon nähden oikea määrä ympäristöön sovi-
tettuja muotoja.

”Graadi luo uutta tilaa työpaikoille, asunnoille ja ihmisille, 
mutta jättää arkkitehtuurissa tilaa korttelin tutuille arvoraken-
nuksille ja alueen kulttuurihistorialle”, Oulun Osuuspankin toi-

mitusjohtaja ja arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunnan 
puheenjohtaja Keijo Posio summasi Osuuspankin tiedotteessa.

Korkean rakentamisen ratkaisuja
Arkkitehti Esa Paajanen voittajaehdotus Graadin työryhmästä 
kertoo, että suunnittelun lähtötilanteessa isoin kysymys oli 
Oulun mittakaavassa tavanomaista korkeamman rakentamisen 
sijoittaminen kaupunkirakenteen yläpuolelle. 

”Ratkaisuna sijoitimme rakennuksen korkean osan niin, että 
se ei ole päänäkökulmasta hallitseva, vaan rakennusta tarkas-
teltaessa asunto-osa jää mahdollisimman taakse”, Paajanen 
sanoo. ”Halusimme että uusi rakennus on kokonaisuudessaan 
positiivinen lisä Oulun keskustan kaupunkikuvaan.”

Kilpailun perusteella tehdään asemakaavamuutos toteu-
tussuunnittelua varten.

Anni Varis 
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KILPAILUT

Kilpailu kävelysillasta 
päätöksenteon tueksi
Kilpailun Lahden Aleksanterinkadun ylittävästä kävelysillasta voittivat 
Arkkitehtuuritoimisto B & M ja WSP Finland. Seuraavaksi päätetään, 
rakennetaanko silta vai kehitetäänkö katua muulla tavoin.

L
ahdessa järjestettiin osana kaavaprosessia kutsukilpailu 
Aleksanterinkadun ylittävästä kävelysillasta. Voittajaksi 
valittiin Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n ja WSP Finland 

Oy:n ehdotus Seitti.
Osuuskauppa Hämeenmaa haluaisi rakentaa kävelysillan 

Aleksanterinkadun yli Hotelli Seurahuoneen ja toisella puolella 
katua sijaitsevan Sokoksen tiloihin rakennettavan hotellin välille.

Arvostelupöytäkirjassa mainitaan erikseen, ettei kilpailun 
tulos ole kannanotto sillan rakentamisen puolesta. Tulosten 
perusteella mietitään, sopiiko silta osaksi Aleksanterinkatua vai 
jatketaanko kadun kehittämistä muulla tavalla.

“Kilpailu oli työkalu, jonka avulla saatiin konkreettinen vaih-
toehto, jota verrata tavalliseen katutilaan. Kaupunkilaisten 
näkemyksillä Aleksanterinkadun kehittämiseksi on suuri mer-
kitys ja halusimme tarjota siihen mahdollisimman hyvät lähtö-
kohdat”, kertoo kaavoitusarkkitehti Tuomas Helin Lahden kau-
pungilta.

Helinin mukaan hankkeen toteuttaja Osuus kauppa Hämeen-
maa antoi myös taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot kil-
pailuvaiheeseen. Niin tuloksista saatiin mahdollisimman realis-
tiset.

Kevyt ja ilmava kokonaisuus
Kilpailun SAFA-tuomari Hanna Hyvösen mukaan ehdotusten 
vaikutus Aleksanterinkadun kaupunkitilaan oli tärkein yksittäi-
nen teema tuomariston keskusteluissa.

“Emme jättäytyneet ilman kritiikkiä pelkkien havainnekuvien 
varaan”, Hyvönen toteaa.

“Arvioimme ehdotuksia suhteessa keskustan historiallisiin 
akseleihin, lähiympäristön julkisivuihin ja valoteokseen sekä 
kadun toimintoihin ja sieltä avautuviin näkymiin.”

Kaikkien ehdotusten toteutettavuuteen liittyi teknisiä haas-
teita, joiden arvioinnin tueksi tuomaristo pyysi asiantuntijalau-
sunnot.

Voittajaehdotuksessa puu, teräs ja lasi yhdistyvät ilmavaksi 
kokonaisuudeksi, Hyvönen kuvaa. Ratkaisu on kevyt, eikä tavoit-
tele lasijulkisivujen täydellistä läpinäkyvyyttä.

“Suunnittelupaikka on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja 
lopullinen päätös sillan toteutuksesta on poliitikkojen tehtävä”, 
Helin kertoo hankkeen jatkosta.

Pipsa Penttinen

Lisätietoja kilpailuista ja arvostelupöytäkirjat löytyvät 
osoitteesta safa.fi/kilpailut

Voittajaehdotus Seitti, näkymä.



3 6 6  |  2 0 2 1au

KUOLLEET

R
aili Inkeri Marjatta Pietilä (os. Paatelainen) syntyi Piek-
sämäellä 15.8.1926. Hän kuoli Helsingissä 94 vuoden 
iässä 16.5.2021.

Raili Pietilä kasvoi Pieksämäellä rautatieläisperheessä. Hän 
opiskeli yliopistolla matematiikkaa ja piirustusta, haaveili arkki-
tehtuurista, mutta piti vaihtoehtoina säätiedettä ja geologiaa. 
Hän lähti kysymään neuvoa arkkitehtuurin pääopettajalta, J. S 
Siréniltä: ”Lapsellisesti ajattelin, että menen tapaamaan häntä 
viiden ja kuuden välillä, jolloin hän on varmasti jo kotona syö-
mässä. Hän otti minut kirjastossa vastaan ja kyseli kaikenlaista.” 
Sirénin suosittelemana Pietilä työskenteli pari vuotta rakennus-
hallituksessa ja pääsi opiskelemaan arkkitehtuuria.

Pietilä kuvaili itseään hippimäiseksi opiskelijaksi. Nils Erik 
Wickberg puhui opettajainhuoneessa havainneensa “pienen 
tytön, jolla on kauniit mustat kynnet”. 

Sirénille Pietilä piirsi koulun ja kirkon, Olli Pöyrylle kesämö-
kin ja Hilding Ekelundille hotellin. ”Selitin Ekelundille, että tässä 
Asemanlahdella olisi kaunis paikka. Ekelund katsoi minua pit-
kään ja sanoi, että minä en usko, että Pieksämäellä on kauniita 
paikkoja.” Sirén vastasi Pietilän diplomityöehdotukseen: ”Meillä 
ei tehdä tähtitornia.” Pietilä piirsi rautatieaseman Pieksämäelle 
ja valmistui arkkitehdiksi 1956.

Pietilä työskenteli Olli Kivisen toimistossa 1949–51 ja 1959–60, 
Alvar Aallon Rovaniemen asemakaavatoimistossa 1956–57, Lon-
toossa Architects’ Co-operative Partnership (ACP) -toimistossa 
1957–58 sekä Olaf Küttnerin toimistossa Porissa 1959–60.

Raili Pietilä tutustui Reima Pietilään opiskelijana. Hän 
ymmärsi Reiman monille hämäriä filosofoivia pohdintoja: ”Tie-
sin aina, milloin taas lähdetään ja lähestytään uutta asiaa. Se 
oli kuin seikkailu – mihin tällä kertaa päädytään.” Kyky heittäy-
tyä mielikuvituksen mahdollisuuksiin puolison kanssa oli osa 
Railin Pietilän persoonaa. Kokeellisuudesta tuli yhteisen uran 
johtolanka. Pietilät perustivat yhteisen toimiston vuonna 1960 
ja avioituivat 1963.

Vuonna 1966 valmistunut Dipoli, TKK:n ylioppilaskunnan 
talo Otaniemessä, oli yhteisen uran ensimmäinen työ. ”Alku-
vaiheessa minä ihmettelin, mitähän tuostakin tulee. En ehkä 
täysin ymmärtänyt, mutta koetin olla avuksi. Se oli aika ihana 

työ, koko ajan tuli uusia ideoita, joista kaikkia ei voinut toteut-
taakaan.”

Dipoli ja Suvikummun asuinalue Tapiolassa (1969–82) val-
mistuivat samoihin aikoihin. Dipolin valmistumisvaiheessa 
kolmi henkinen perhe tyttärineen siirtyi Yhdysvaltoihin Saint 
Louisiin, jonne Reima Pietilä oli kutsuttu professoriksi. Dipolin 
tyrmäävä vastaanotto ja kollegoiden vaikeneminen masensi-
vat. Saint Louisissa nähtiin Suomi rakentaa -näyttelyn (1966) 
satoa: ”Näyttelyn rakennukset olivat konstruktivistisia ja har-
maita. Toivoimme että joku olisi huomioinut, että joukossa oli 
yksi toisen lainenkin yritys”.

Hiljaisessa vaiheessa Raili työskenteli 12 vuotta rakennus-
virastossa ja Reima ”kirjoitteli ja ajatteli uusia taloja” kotona. Pie-
tilät valmistivat Tilatarha-näyttelyn Rakennustaiteen mu seoon 
ja Vyöhykkeen kotiinsa. Reima teki näyttelyistä pieniä luonnok-
sia ja Raili oli ”enemmän siinä portaassa, joka rupesi toteutta-
maan”.

Pietilöiden kansainvälinen maine kasvoi. Eräänä päivänä 
tuli kutsu osallistua Kuwaitin uuden hallintokeskuksen suun-
nitteluun – ensin piti kuitenkin etsiä karttapallosta, missä Kuwait 
oli! Sisäministeriön ja Sief-palatsin laajennusta (1982) seurasi 
Dubai Deiran kutsukilpailu. Suomen suurlähetystö New Delhiin 
valmistui 1985. Pietilät paneutuivat näissä töissä paikallisuuteen 
kulttuurin ja ilmaston näkökulmista.

Kilpailuja ideoitiin kahdestaan siirtymällä kotoa muihin mai-
semiin. Dubai Deiran kilpailua tehdessä juotiin arabiakahveja 
kotiin pystytetyssä soputeltassa, jossa kerrottiin tyttärelle satuja. 
Töiden keskellä kiperään ongelmaan ratkaisua etsittäessä ”ei 
auttanut muu kuin matkustaa junalla Hämeenlinnaan tai Tam-
pereelle, edestakaisin, ja keskustella.” Railin arjen pragmaatti-
suutta oli Reiman työrauhan ja luovuuden suojelu. Kilpailu-
ehdotuksen luonnostelun jälkeen hyvin ”varovasti otettiin joku 
siihen mukaan ja tavallaan jo ryhdyttiin puhtaaksi piirtämään”.

Kokeellisuus jatkui Tampereen Hervannan keskuksessa ja 
liikekeskuksessa (1979), Lieksan kirkossa (1982) ja Tampereen 
kaupungin pääkirjastossa Metsossa (1978–86). Metson kanssa 
samaan aikaan suunniteltiin Intian suurlähetystöä (kilpailu-
voitto 1961). Monimuotoisten töiden toteuttaminen oli vaativaa, 

Pitkä elämä, vaiheikas ura
Raili Pietilä (1926–2021)
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”niissä oli paljon nuhjuttamista”. Viimeisessä yhteisessä työssä 
Mäntyniemessä (1984, 1990–1994) kului yli 80 000 tuntia. 
Toimistossa työskenteli väkeä ”puolikkaasta 40:een”.

Reiman kanssa vietetyn 33 yhteisen vuoden vaikutusta 
Raili arvioi: ”Kun tussista siirtyy pehmeään lyijykynään, niin 
onhan se suuri harppaus johonkin suuntaan. Minussa on 
ollut sisäänrakennettuna semmoinen ihminen, että kaikki 
Reiman ajatukset aika pian tuntuivat tutunomaisilta.”

Raili Pietilän omiin töihin kuului Tove Janssonin ja Tuu-
likki Pietilän mökki Klovharun saareen. Piirustus- ja kirje-
arkiston järjestelystä muodostui monivuotinen urakka toi-
miston entisten työntekijöiden avustamana. Arkisto 
lahjoitettiin Suomen arkkitehtuurimuseolle. Raili huolehti 
myös vieraanvaraisesti Pietilä-tutkijoiden virrasta. 

Pienen toimiston vaistonvarainen ja uhkarohkea ohjaa-
minen ohi talouden karikkojen vaati luovaa neuvokkuutta. 
Pietilän polveileva kielenkäyttö ja hassuttelu, naisellinen ja 
herttainen olemus kätkivät alleen tahdonvoimaa, rohkeutta 
ja ihmistuntemusta. Ulkomaiset työt ja matkat, erityisesti 
Intia, siivittivät hänen kiinnostustaan etnisesti erilaisiin 
maail moihin ja moninaisiin ilmiöihin. Laivurinrinteen keit-
tiön seinällä oli suuri tähtikartta.

Raili Pietilälle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarikunnan ensimmäisen luokan kunniamerkki, Safan ja 
Amerikan arkkitehtiliiton sekä Architectan kunniajäsenyys. 

Aino Niskanen
Kirjoittaja on arkkitehtuurin historian professori 

ja Raili Pietilän ystävä.

Sitaatit on poimittu kirjoittajan tekemästä Raili 
Pietilän haastattelusta Rakennustaiteen seuralle 

vuonna 2002.
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 Klovharun mökki.

Tilatarha-näyttelyn rakentamista 1971.

Raili Pietilä ja Tuulikki Pietilä Klovharun mökissä.
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A
rkkitehti ja yhdyskuntasuunnittelija, rakennusneuvos 
Mikko Modestus Mansikka kuoli 16.4.2021 Helsingissä 
86-vuotiaana. Mansikka syntyi 13.10.1934 Helsingissä. 

Hän valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 
1961. Ammatin saneli rakkaus taiteeseen ja luontoon.

Mansikalla oli äitinsä kautta vahvat siteet Ruotsiin, jossa hän 
vietti kesiään ja sotalapsiaikaa Fjällbackan kalastajakylässä. 
Nuorena hän työskenteli Tukholmassa ja innostui Pohjolan 
uusista arkkitehtuurivisioista. Näistä ajoista kertyi kielitaitoa ja 
vahva pohja pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Mansikka perusti yhdessä opiskelutoveriensa kanssa Man-
sikka-Salonen-Ylinen arkkitehtitoimiston ryhmän voitettua 
Lohjan asemakaavakilpailun 1962. Sen jatkajasta Kaupunki-
suunnittelu Oy:stä tuli alan keskeinen kehityspaja erityisesti 
kaavoituksessa. Toimisto vei kaavoitusmalleja aktiivisesti eteen-
päin käytännön kaavoituksen tasolla.

Vantaan kaavoituspäällikkönä Mansikka toimi 1964–1967. 
Täällä keskeisiä hankkeita olivat yleiskaavoituksen kehittämi-
nen ja erityisesti Koivukylän kaavoitus. Vantaan ensimmäinen 
yleiskaava oli merkittävä alueen kehittymisen kannalta.

Vuonna 1967 Mansikka siirtyi ympäristöministeriöön osasto-
päälliköksi, sittemmin rakennusneuvokseksi ja ylijohtajaksi. 
Ympäristön, luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu olivat hänelle 
sydämen asia. Tärkeitä saavutuksia olivat muun muassa Fiskar-
sin ruukkikylän kehittäminen ja Suomen kansallismaisemien 
määrittely. Hän toimi aloitteentekijänä Aallon Viipurin kirjaston 
kunnostamisessa ja luotsasi Alvar Aalto -säätiön hallitusta sen 
puheenjohtajana. Työtoverina Mansikka oli harvinaisen hyvä 
yhdistelmä arkkitehtia ja hallintomiestä.

Mansikka kehitti yhdyskuntasuunnittelua ja kaavoitusta, ja 
hän oli mukana vaikuttamassa lakiin maankäytön ohjauksen 
uudistamiseksi. Kestävän kehityksen käsite tuli lainsäädäntöön 
hänen aikanaan. Hän oli kantava voima ja innostava opettaja 
Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen YTK:n 
ja Nordplanin eli pohjoismaisen kaavoittajakoulutuksen kehit-
tämisessä. Hän toimi myös Yhdyskuntasuunnittelu-lehden pää-
toimittajana.

Eläkkeellä Mansikka toteutti haaveensa ja lähti konsulttina 
Mosambikiin kehittämään slummien kaavoitusta. Hän puhui 
puistojen puolesta ja kirjoitti suurta kiinnostusta herättäneen 
kirjan kivikaupungin pihojen vehreyttämisestä asukkaiden 
yhteistyönä.

Mansikka oli kiinnostunut erityisesti kaavoituksen, talouden 
ja maapolitiikan yhteispelistä. Myös ekologian ja maiseman 
reunaehdot, ympäristökuva sekä kulttuuriympäristöjen suojelu 
olivat työuran ytimessä. Pohjoismaisesta yhdyskuntasuunnit-
telusta hän halusi tuoda Suomeen vuorovaikutteisemman, 
asukas lähtöisemmän suunnittelutavan ja yhteisöllisyyden.

Kaupunkisuunnittelussa piti näkyä elämän suuri sykli lap-
suuden yhdessäolosta yhteisölliseen vanhuuteen. Kaupungin 
piti tarjota hyviä ja turvallisia paikkoja tämän syklin eri vaiheille, 
siis emotionaaliselle turvallisuudelle, kuten hän kuvasi.

Mansikan työura rakentamisen ja suunnittelun eri tehtävissä, 
julkishallinnossa ja yksityisellä sektorilla osui Suomen ympäristö-
kuvan suurten muutosten murroskauteen. Rakentaminen teol-
listui, suunnitteluideologiat muuttuivat ja myös suunnittelun 
moraali oli murroksessa. Tältä aikakaudelta nousivat esiin Man-
sikan työn keskeiset teemat: maa vallan kohteena ja lähteenä 
sekä käsitys ympäristöstä perusoikeutena.

Vapaa-ajallaan Mansikka purjehti ja viihtyi kulttuurin parissa. 
Hänellä oli laaja ystäväpiiri ja hän vietti aikaa myös perheen 
kanssa kesämökeillä saaristossa ja järvenrannassa. Ystävien lisäksi 
lapset ja lapsenlapset toivat vilskettä elämään. Mikko näki aina 
lapset – hänen katseensa suuntautui tulevaan, ei menneeseen.

Mikko Mansikan luonteelle oli ominaista valoisuus, kärsi-
vällisyys ja sovittelevuus. Hän ymmärsi ja kunnioitti erilaisia 
mielipiteitä ja ihmisiä, luontoa ja ympäristöä. Inhimillinen herk-
kyys ja kokemuksen tuoma viisaus yhdistyivät kiinnostukseen 
mitä erilaisimpia asioita kohtaan. Ystävät, läheiset ja kollegat 
muistavat Mikon lämminsydämisenä kumppanina, arvostet-
tuna asiantuntijana ja diplomaattisena seuramiehenä.

Ilona Mansikka, Aino Niskanen, Jussi Rautsi
Kirjoittajat ovat Mikko Mansikan arkkitehtitytär sekä 

kollegoita ja työtovereita.

Humaani yhdyskunta-
suunnittelun moniottelija
Mikko Mansikka (1934–2021)
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VUOSIEN TAKAA

T
ampereen yliopiston julkishallinnon professori Kauko 
Sipponen vaati asuntopolitiikan uudelleenarviointia Suo-
men Asuntoliiton tiedotustilaisuudessa 11.1.1966. Arkki-

tehtiuutisissa 2/1966 julkaistussa alustuksessaan Sipponen esitti, 
että Suomessa asutaan ahtaammin kuin Länsi-Euroopassa tai 
muissa Pohjoismaissa.

”Valtion lainoittaman asuntotuotannon osuus on vuosikym-
menen kuluessa laskenut suorastaan romahdusmaisesti: Tämän 
tuotannon ulkopuolella tosiasiallisesti vallitsevat tontinomis-
tajien ja rakennuttajien markkinat ovat olennaisesti vaikutta-
neet siihen, että suomalaisen asumiskustannukset ovat kor-
keimpia Euroopassa”, Sipponen sanoi.

Sipposen mukaan sosiaalista asuntopolitiikkaa vaivaavat 
”puutteet ja puutostaudit”, minkä takia sen merkitys yhteiskun-
nassa on jäänyt vähäiseksi. Uusia vaikutteita ei ole kyetty vas-
taanottamaan eikä uudistuksia ole tehty saadun kritiikin perus-
teella.

”Samanlaista tornia ja ikkunarivien nauhaa on tuotettu kaik-
kialla, paikallisiin ja ennen kaikkea asunnontarvitsijoiden eri-
tyistarpeisiin ei ole kyetty kiinnittämään tarpeeksi huomiota”, 
Sipponen kritisoi.

Puutteiden kasautuvaa vaikutusta Sipponen piti tuhoisana, 
etenkin kun asuntopolitiikka vaatii myös uusien seikkojen huo-
mioimista, kun elintaso nousee. ”Esimerkiksi asunnon asutta-
vuudelle aletaan vihdoin asettaa vaatimuksia, mutta sitä kos-
kevia tutkimuksia on suoritettu peräti vähän”, Sipponen kirjoitti. 

”Monet alkavat kyllästyä meluisaan ja useasti väärän edustavuu-
den pohjalta toteutettuun kerrostaloasuntoon.”

Sipponen peräänkuulutti asuntopolitiikan kokonaisvaltaista 
uudelleenarviointia ja viittasi Helsinkiä koskeviin tutkimuksiin, 
joiden mukaan työntekijät kykenevät hankkimaan itselleen 
omakotitalon.

”Asumista ja asuntopolitiikkaa koskevat arvostukset kaipaa-
vat perusteellista tarkistusta niiden tietojen ja tarkoitusperien 
valossa, jotka meillä nyt on”, Sipponen kirjoitti. ”Jos haluamme 
saavuttaa lähivuosina 45 000–50 000 asunnon vuosituotannon, 
mikä päämäärä lienee yleisesti hyväksytty, meidän on uskal-
tauduttava realistisesti ja avoimesti selvittämään kaikki ne kei-
not ja vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissämme.”

Anni Varis

Kritiikkiä 1960-luvun asuntopolitiikalle
Sosiaalisen asuntopolitiikan puutteet ja mahdollisuudet puhuttivat 
Arkkitehtiuutisten vuoden 1966 toisessa numerossa.

Talonrakennustöitä Graniittitiellä 
Pihlajamäessä Helsingissä 
vuonna 1963.
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Safa kouluttaa – syksy 2021

RIL-SAFA-ATL-RIA-RKL Pääsuunnittelijakoulutus 21

LOPPUUNMYYTY 
Pääsuunnittelijakoulutus 22 käynnistyy 3/2022 

– ilmoittautuminen on avattu.

RIL-SAFA-ATL-RIA-RKL Pätevyyskoulutus tavanomaisissa 
pääsuunnittelutehtävissä toimiville

21.–22.9.2021, Helsinki / hybridi 
22.11.2021, Helsinki / hybridi

RIL-SAFA Pääsuunnittelijan ajankohtaispäivä

5.10.2021, Helsinki / hybridi

Pääsuunnittelijan pätevyystentti

19.10.2021, Helsinki, Oulu ja Tampere 

RIL-SAFA Korjausrakentamisen ajankohtaispäivä

4.11.2021, Helsinki / hybridi

RIL-SAFA Korkea rakentaminen 2021

4.11.2021, Helsinki / hybridi

Ammattipäivä – MRL kokonaisuudistus

17.11.2021, webinaari 

Lisätietoa koulutuksista:  
www.safa.fi > Tapahtumakalenteri ja erityisasiantuntija 

Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi.

JÄSENILLE

Pääsuunnittelijan 
pätevyystentti lokakuussa

R
akennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n pätevyyden-
toteamisjärjestelmään kuuluva pääsuunnittelijan valtakunnallinen tentti 
järjestetään Helsingissä, Oulussa ja Tampereella 19.10.2021 klo 13.00–16.00. 

Tentin järjestelyistä vastaa Suomen Arkkitehtiliitto Safa. Järjestelyissä huomioidaan 
COVID-19-tilanteen edellyttämät turvallisuusvaatimukset.

Tentti on tarkoitettu kaikille niille pääsuunnittelijan pätevyyttä hakeville, jotka 
eivät voi korvata pätevyyttä kokemuksella. Tentti koostuu kuudesta kysymyksestä. 
Tavanomaisen vaativuusluokan pätevyyteen tähtäävillä on omat tenttikysymykset.

Tenttikysymyspankki ja kirjallisuusluettelo suositeltavasta kirjallisuudesta 
sekä pääsuunnittelijan pätevyyden toteamisen edellytykset löytyvät Safan verkko-
sivujen koulutusosiosta.

Tentin hyväksytysti suorittamiseksi tulee vastata kuudesta kysymyksestä viiteen 
siten, että jokaisesta kysymyksestä kertyy pisteitä ja että saatujen pisteiden yhteis-
määrä on vähintään 60 prosenttia tentin maksimipisteistä. Hyväksytysti suoritettu 
tentti on voimassa 5 vuotta.

Tentin hinta on 195 euroa + alv 24 %.
Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 8.10.2021 osoitteessa safa.fi tai sähköpostitse 

koulutus@safa.fi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi, laskutusosoitteesi ja tenttipaikka-
kunnan.

Seuraava pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti järjestetään 19.4.2022.

Lisätietoa tentistä ja pääsuunnittelijan pätevyydestä osoitteesta safa.fi tai 
pätevyyslauta kunnan sihteeriltä Pia Selroosilta,  

pia.selroos@safa.fi tai 041 528 2952.

Vastavalmistuneen 
arkkitehdin opas 
ilmestynyt

M
itä vastavalmistuneen arkki-
tehdin tulisi tietää?

Siirtyminen opiskelija-
maailmasta työelämään tuo mukanaan 
paljon uutta. Safa on koonnut yhteen 
hyödyllistä tietoa uraansa aloitteleville 
arkkitehdeille. Vastavalmistuneen arkki-
tehdin opas sisältää vastavalmistuneen 
muistilistan, alumnien vinkkejä sekä tie-
toa muun muassa verkostoitumisesta ja 
suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista.

Tutustu Vastavalmistuneen 
arkkitehdin oppaaseen Safan 

verkkosivujen opiskelija-osiossa.

http://www.safa.fi
mailto:pia.selroos%40safa.fi?subject=
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Safan liittovaltuustovaali 2021 

SAFASSA ylintä päätösvaltaa käyttää 31-jäseninen liittovaltuusto, 
joka valitaan kolmen vuoden välein. Liittovaltuusto nimittää 
liiton hallituksen ja jäsenet eettiseen valiokuntaan, asettaa 
toimi kunnat sekä määrittelee toiminnan tavoitteet.

Loka-marraskuun vaihteessa valitaan jäsenet Safan liitto-
valtuustoon kaudelle 2022–2024. Jos olet kiinnostunut kehittä-
mään Safan toimintaa, asetu ehdokkaaksi!

Nyt on viimeinen hetki ryhtyä valmistelemaan vaali teemoja 
ja koota ryhmä. Ketkä tahansa kuusi Safan jäsentä, joilla on oi-
keus osallistua vaaliin, voivat perustaa valitsijayhdistyksen ja 
asettaa ehdokaslistan. Myös opiskelijat saavat äänestää ja aset-
tua ehdokkaaksi omilla listoillaan. Perusta siis oma valitsija-
yhdistys 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. Sen voi toimittaa myös skan-
nattuna sähköpostiin vaalit@safa.fi tuohon mennessä.

Vaaliopas 2021 lomakkeineen löytyy Safan verkkosivuilta 
osoitteesta: www.safa.fi/liittovaltuustovaali/.

Aikataulu
• 16.9. mennessä valitsijayhdistysten ehdokaslistoja ja 

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

vaalijulkaisuun
• 25.10.–8.11. äänestys (sähköisesti)
• 10.11. vaalin tulosten julkistus netissä

Seuraa vaalitiedotusta jäsentiedotteessa ja verkossa! 

Lisätietoja Safan liittovaltuustovaalista  
vaalit@safa.fi tai 040 169 8889.

PUHUTTUA

Miksi kierrätys on rakentamisessa niin marginaalissa, vaikka 
sillä voitaisiin saavuttaa todella paljon? Onko rakennusteolli-
suutemme liian konservatiivista tällaiseen innovatiiviseen 
ajatteluun? Rakennusalan kierrätystä pitäisi tukea ja 
kannustaa samalla lailla kuin sähköautokehitystä.

Arkkitehti Mikko Summanen Helsingin Sanomien haastattelussa 14.7.

Kuten puutalokorttelit, myös betoni lähiöt toimivat aikakap-
seleina ja ikkunoina kaupunkien historiaan. Ajattelen, että 
kaupunginosilla ja rakennuksilla on tavallaan itseisarvo. 
Oman aikansa kuvina ja ihmistyön pyrkimysten materiaali-
sena todisteena.

Arkkitehti Iida Kalakoski modernin rakennuskannan purkamista koskevassa 
Ylen artikkelissa 6.7.

Missä kapeissa yksiöissä on rauhoitettu nukkumapaikka? 
Onko se keittiökalusteiden vieressä jääkaapin hurinassa? Ei 
ole kauaa, kun suunnittelijoita syytettiin asunnoista, joita voi 
kalustaa vain yhdellä tavalla. Nyt tehdään paljon pieniä 
asuntoja, eikä tunnu kuuluvan reaktioita.

Arkkitehti Jyrki Tarpio 4.8. Ylen artikkelissa, jossa arvioidaan nykyistä 
asuntorakentamista.

Onneksi suunnittelijoiden puuduttavista työselostuksista on 
lehdessä luovuttu ajat sitten ja turvauduttu riippumattomiin 
arvioihin: tämä on uskottavuuden kannalta tärkeää. 
Järjestöjen lehdissä on paineita vaatia ”demokraattisuutta” 
valinnoissa, jotka ovat aina arvottamista, myös päivälehti-
kirjoittamisessa. Siksi päätoimittajan itsenäisen toiminnan 
ja riippumattomuuden takaaminen on välttämätöntä.

Toimittaja Paula Holmila arvioi Helsingin Sanomissa Arkkitehti-lehteä 21.7.

mailto:vaalit@safa.fi
https://www.safa.fi/liittovaltuustovaali/
mailto:vaalit%40safa.fi?subject=
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SAFAn mentorointiohjelma 2021–2022 
Hae mukaan 30.9. mennessä – Now also in English!

Kaipaatko apua urasi suunnittelussa tai 
vahvuuksiesi tunnistamisessa?

Pohditko kenties uusia mahdollisuuksia arkkitehdin työssäsi?

Tai haluaisitko jakaa kokemuksiasi arkkitehtina toimimisesta?

Vaihtaa ajatuksia ja kuulla erilaisia näkökulmia 
ammatinharjoittamisesta eri rooleissa?

Hae mukaan mentorointiohjelmaan 
SAFAn verkkosivujen lomakkeella 30.9. 
mennessä. Voit hakea joko mentoriksi tai 
aktoriksi eli mentoroitavaksi. 

Hakeneille ilmoitetaan lokakuussa onko 
sopiva mentorointipari löytynyt. Oh-
jelma käynnistyy aloitustapahtumalla 
27.10. ja kestää kesään 2022 asti.

The program is now open for internatio-
nal mentors and mentees. Applications 
for both roles are available on SAFA’s 
website. Please apply by 30.9. 

All the candidates will be informed when 
a suitable partner has been found. The 
program starts with a kick-off on 27.10. 
and ends in June 2022.

safa.fi/mentorointi
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kokokassa.fi

Ilman korkeasti koulutettuja kehitys ei kehity, mikään ei muutu ja Suomi pysähtyy. 
Sen takia korkeasti koulutetut tarvitsevat turvakseen kassan, joka pitää kaikissa 
tilanteissa heidän puoliaan. 
Opiskelija, liity KOKOn jäseneksi! Yhdessä liittojen kanssa paiskimme töitä sen eteen, 
että sinulla olisi paremmat mahdollisuudet viedä itseäsi ja Suomea eteenpäin.

Lisätietoa löydät osoitteesta kokokassa.fi
Puhelinpalvelu 09 4763 7600

Aika monta hyvää 
syytä liittyä 
KOKO-kassaan.
Työttömyyskassan jäsenyys on tärkeä turva työelämässä. Opis-
kelijana voit liittyä kassaan, jos olet palkallisessa työsuhteessa. 
Työ voi olla myös osa-aikaista tai määräaikaista, kuten kesätyö.
 
Kassan jäsenen työssäoloehto täyttyy, kun on tehnyt 
28 kuukauden aikana 26 viikkoa töitä vähintään 18 tuntia 
viikossa. Päätoimiset opinnot kuitenkin pidentävät tar-
kastelujaksoa jopa seitsemällä vuodella. Voit siis kerätä 
työn lyhyemmissä jaksoissa pidemmällä aikavälillä.
 
Kun kuulut kassaan ja täytät työssäoloehdon, voit saada 
ansiopäivärahaa työttömyyden osuessa kohdalle.
 
Ero on tuntuva. Jos palkkasi on 2 500 €/kk, on 
kassan myöntämä ansiopäiväraha 1 475 €/kk 
(Kelan myöntämä päiväraha on 726 €/kk).
 
KOKOn jäsenmaksu on 66 € vuonna 2021.
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PALVELUHAKEMISTO

AKUSTIIKKAPALVELUT

  

Ota yhteyttä:
p. 050 5250 522

raimo.tanskanen@fmcgroup.fi
fmclaskentapalvelut.fi

Meiltä laskelmat
päätöksentekoon

Hallitse rakentamisen
kustannukset

ku
st

an
n
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se

t

BUDJETTIHINNAT JA KUSTANNUSARVIOT

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

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

• Varusteet: kumpare, organisointiketju,  
katos, sähköpyöränlataus.

ovella®
systems

organisoi
vuonna
2021.

PYÖRILLE OMA SÄILYTYSTELINE

040 768 2498 | info@klas1.fi

ERIKOISLASI-IKKUNAT

AU_GradoDesignOy10/20.indd   11AU_GradoDesignOy10/20.indd   11 18/01/2021   11.0018/01/2021   11.00

TERÄSPORTAAT JA LASIKAITEET

2,6m

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

Myös 230V latauspistein.

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

ELPAC KALUSTEET

KAKSIKERROKSISET PYÖRÄTELINEET

http://www.akustiikkapalvelut.fi
http://www.fmclaskentapalvelut.fi
http://www.ovella.fi
http://www.klas1.fi
http://www.grado.fi
https://kalusteet.elpac.fi/category/pyoratelineet/
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TYÖPAIKAT

arkkitehtuuri oy lehtinen miettunen on 
hämeenlinnassa toimiva 6 henkinen 
arkkitehtitoimisto.

toimiston suunnittelukohteita ovat 
asuinrakennukset mukaan lukien 
erityisasuminen ja julkiset rakennukset 
erityisesti päiväkodit.

suunnittelutyökalunamme käytössä on suunnittelutyökalunamme käytössä on 
archicad.

työsuhde on vakituinen ja voit työskennellä 
etänä tai hämeenlinnan toimistossamme 
verkatehtaalla. 

ota yhteyttä
lasse lehtinen 040-8322600
lasse.lehtinen@arkkitehtuurioy.comlasse.lehtinen@arkkitehtuurioy.com

projektiarkkitehti

arkkitehtuuri oy lehtinen miettunen
viipurintie 4, 13200 hämeenlinna
www.arkkitehtuurioy.com

oletko etsimämme

BETONITUOTTEET

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

UUTUUS!

Kuopion kaupunki hakee  
osaajia 

ASEMAKAAVA- 
PÄÄLLIKÖN

KAAVOITUS- 
ARKKITEHDIN 
 kahteen tehtävään. 

Virka ja tehtävät sijoittuvat 
asemakaavoitukseen.

Katso lisää osoitteesta: 
www.kuopio.fi/rekry

virkaan.

OIKAISU: 

Au:n numerossa 5/21 jutussa "Arkkitehti suosittelee: 

kesäkohteita Suomessa" oli väärät kuvaajatiedot. 

Puistokahvila Makian kuvat (s. 18) on ottanut 

Arno de la Chapelle ja Kirkkokiven laavun (s. 19) 

Julia Kivelä, ei toisinpäin. Valtiontalon ulkokuvan 

on ottanut Jiri Halttunen, ei Leila Strömberg. 

Kirkkokiven laavun haastateltavan nimi on Kasmir 

Jolma, ei Kasimir.

http://www.hb-betoni.fi
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Haemme taitavaa arkkitehtia monipuolisiin peruskorjaus- ja 
konversiohankkeisiin.

Odotamme sinulta itsenäistä otetta työhösi sekä hyviä yh-
teistyötaitoja. Arvostamme työkokemusta korkeatasoisten 
korjaushankkeiden ja tietomallintamisen parissa. Toivomme, 
että käytät sujuvasti Archicadiä, ja omaat hyvän suullisen ja 
kirjallisen suomen kielen taidon.

Tarjoamme sinulle motivoituneen, osaavan ja kehitysha-
kuisen työyhteisön, sekä monipuolisia suunnittelutehtäviä 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden parissa.

Työsuhde on vakituinen. Toimistomme sijaitsee uusissa, 
juuri meille räätälöydyissä tiloissa Kalasatamassa.

YHTEYSTIEDOT:
• Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja cv:si osoittee-

seen marianna.heikinheimo@arkbyroo.fi
• Lisätietoja antaa Ark-byroo oy:n toimitusjohtaja Marianna 

Heikinheimo, p. 0503504700
• Tutustu toimistoomme www.arkbyroo.fi 
• Hakuaika päätyy: 20.9.2021
• Aloitus lokakuussa 2021 tai sopimuksen mukaan.

TYÖPAIKAT

 

Tiimipäällikköä 

(KYMP-03-55-21)

Lisää avoimia työpaikkoja 
Safan verkkosivulla  

www.safa.fi

http://www.safa.fi
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auarkkitehtiuutiset 
9 numeroa vuodessa 

Vuodesta 1947 | ISSN 0044-8915

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.), 040 556 2827

Silja Ylitalo, toimitussihteeri,

silja.ylitalo@safa.fi, 040 169 4617

Päivi Virtanen, toimittaja

Anni Varis, toimittaja

Kaarina Tammisto, 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

Ilmoitusaineiston sisäänjättö ja ilmestyminen

Nro 7 / 2021 

Ilmoitusvaraukset 13.9. 

Ilmoitusaineisto 20.9. 

Ilmestyy 7.10.

HUOM. Lehteen tulevista kirjoituksista ja niiden aikataulusta 

sovittava toimitussihteerin kanssa.

TYÖPAIKAT

Etsimme arkkitehtejä toimitila- ja julkisen rakentamisen hankkeisiin sekä korjausrakentamisen 
että uudishankkeiden parissa. Työskentelemme ArchiCAD -ympäristössä tietomallintaen. Toi-
vomme hakemuksia 30.9.2021 mennessä. Lue lisää ja lähetä hakemus osoitteessa rekry.wsp.com.

Lisätietoja rekry.wsp.com

Haemme YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖÄ Jyväskylään sekä ARKKITEHTEJA molemmille paikkakunnille.

mailto:au%40safa.fi?subject=
mailto:silja.ylitalo%40safa.fi?subject=
mailto:julkaisut%40safa.fi%20?subject=
mailto:katri.laakso%40safa.fi?subject=
mailto:?subject=
mailto:tyopaikkailmoitukset%40safa.fi%20?subject=


Monipuoliset Reglit-profiililasit
arkkitehtonisesti vaikuttavaan rakentamiseen, 

ympäristöystävällisesti ja kestävästi

Tutustu nyt vitrea.fi

Palolasit • Toiminnalliset lasit • Julkisivut • Kaiteet ja lipat • Turvalasit • Terassit ja parvekkeet • Lasitiilet • Vitrea.fi

© Anders Portman/Martin Sommerschield, 
Kuvatoimisto Kuvio Oy

http://www.vitrea.fi
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