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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!

www.saint-gobain.fi
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PÄÄKIRJOITUS

M
itä merkitystä arkkitehtuurilla on yhteiskunnalle?

Iltasanomat listasi 12 kadehdituinta ammattia. 
Arkkitehti oli sijalla viisi. 

Perusteluina oli muun muassa: “Luova ala, vaihtelevat työ
tehtävät.” Ja “Arkkitehtuuri kiehtoo tosi paljon. He pystyvät luo
maan jotain uutta sen keskellä, mitä on jo olemassa!”

Kauniisti sanottu. Monen muun ammatin kohdalla kateutta 
aiheuttivat lähinnä ulkoiset statussymbolit. Arkkitehdin työstä 
voi löytää kiinnostavaa tekemistä, mutta myös syvempiä ja 
yhteiskuntaan vahvasti vaikuttavia merkityksiä.

Nykyisen liittovaltuuston viimeinen kokous alkoi tulevai
suuskeskustelulla. Ilmastonmuutoksen rinnalla on alettu puhua 
lajikadosta ja biodiversiteetistä sekä uusiutumattomien 
luonnon varojen varjelusta. Suuria asioita koko ihmiskunnalle, 
ja suuria myös arkkitehdeille mietittäviksi: rakentaminen käyt
tää 70 prosenttia neitseellisistä materiaaleista ja tuottaa 20–30 
prosenttia kaikesta jätteestä. llmastonmuutoksen torjuntaan 
meillä on aikaa runsas kymmenen vuotta, Suomen pitäisi olla 
hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Tekojemme tulee olla 
radikaaleja ja vaikuttavia.

Vuosi 2021 on nimetty Safassa korjaamisen vuodeksi.
Korjausrakentaminen on rakentamisen tulevaisuutta. Uudis

rakentamisen dominoiva aikakausi on ohi. Jokainen uusi raken
nus aiheuttaa ilmastokuormituksen, joka vastaa samaisen 
rakennuksen 40 vuoden käyttöenergiaa. Koska emme voi odot
taa 40 vuotta, jotta pääsemme nauttimaan rakennuksen ener
giapiheistä ominaisuuksista, tulee meidän ensisijaisesti korjata 
vanhoja rakennuksia.

Vanhoihin rakennusrunkoihin voi tehdä monenmoista. Itse
kin asun entisessä kirjapainotalossa, joka on palvellut olemassa 
olonsa aikana jo toimistona ja on nykyisin yli sadan ihmisen 
koti. Betoninen pilarilaattarunko massiivisilla tiiliseinillä, isoilla 
ikkunoilla ja korkealla huonekorkeudella taipuu moneen.

Tulevaisuuskeskustelussa nousi tarve miettiä uusia, kestäviä 
elämäntapoja ja jopa uutta estetiikkaa. Mitä on uusi arkkiteh
tuuri, jota tehdään niukoilla luonnonvaroilla? Mitä on korjaus
rakentamisen ja kierrätetyn materiaalin arkkitehtuuri? Millaisia 
fyysisiä tiloja teemme koronaajan jälkeisessä Suomessa? Mil
laisia kaupunkeja ja taajamia? Miten luoda näistä resursseista 
kaunista ja toivoa herättävää, viihtyisää elinympäristöä?

ARKKITEHTUURILLA on – teknisten ja tilallisten tarpeiden tyy
dyttäjän ohella – kulttuurinen roolinsa. Vaikka emme tarvitse 
suuria taiteilijoita, tarvitsemme arkkitehteja, joilla on visioita, 
näkymiä parempaan tulevaisuuteen. Tarvitsemme korjaus
rakennustaidetta. 

Miten olla arkkitehti, jolla on oma tahto ja visio, ja joka on 
samaan aikaan tilaajan ja käyttäjän palvelija? Nuorena minulle 
opetettiin, miten arkkitehtuuria voi salakuljettaa vuokraasunto
tuotantoon. Tilallisia ratkaisuja on vaikeampi karsia kuin vaih
taa materiaaleja halvempiin. Rivitaloon voi tuoda jännittävyyttä 
sillä, että olohuone on pari askelmaa keittiötä alempana. Sit
temmin excelohjauksella tämäkin ilo on kuihtunut, eikä keit
tiöitä enää saa piirtää parvekkeen kainaloon avautumaan kah
teen suuntaan. Nyt jokaisella kulmalla ja nurkalla on hintalappu, 
ja viime aikoina on näyttänyt siltä, ettei sitä hintaa ole arkkiteh
tuurilla itsessään voinut enää kuitata.

Uusi korjausrakentaminen vaatii monitieteellistä osaamista 
ja myös tilaajalta ja rakennuttajalta halua löytää luovia ratkai
suja. Silti arkkitehtuuria voi tehdä vain arkkitehti, jolla on tilaa 
tehdä arkkitehtuuria. Helpoiten se onnistuu arkkitehtuuri
kilpailuilla, joissa tilaajakin tietää alusta lähtien, mistä maksaa. 
Olisiko vihdoin aika avoimille korjausrakentamiskilpailuille?

Kauniita syysiltoja mahdollisuuksien maailmassa!

” Tarvitsemme 
korjausrakennus taidetta.

Henna Helander

Safan hallituksen puheenjohtaja

Uusi korjaamisen arkkitehtuuri



Joustavat lukitusratkaisut helpottavat sekä 
asukkaiden että huoltoyhtiöiden elämää. 
Kun avaimia ja kulkuoikeuksia voidaan 
lisätä ja poistaa ohjelmoimalla käymättä 
fyysisesti kohteessa tai isännöitsijän 
toimistossa, säästää se aikaa ja vaivaa 
kaikilta. 

Älykäs järjestelmä muuttuu tarpeiden 
mukaan

iLOQ 5 Series on kokonaisvaltainen 
pääsynhallintajärjestelmä, joka parantaa 
turvallisuutta sekä vähentää avaimiin 
liittyvää hallintatyötä. Järjestelmä 
skaalautuu pienestä taloyhtiöstä 
kokonaiseen kaupunkiin. Kun järjestelmää 
lähdetään luomaan, ei tarvitse vielä tietää 
minkä tyyppistä ja kuinka laajaa ratkaisua 
tarvitaan, sanoo Myyntijohtaja Toni 
Päivinen.

iLOQ 5 Seriesissä on yhdellä ja 
samalla pilvipohjaisella iLOQ Manager 
-hallintaohjelmistolla mahdollista 
kontrolloida fyysisiä avaimia, 
mobiiliavaimia, kulkutunnisteita ja 
koodeja. Kulkemiseen voidaan siis käyttää 
erilaisia tunnistautumisen tapoja. Alusta 
mahdollistaa myös tehokkaat integraatiot 
ulkopuolisiin järjestelmiin, mikä entisestään 
lisää keskitetyn, sekä hajautetun hallinnan 
mahdollisuuksia.

iLOQ 5 Series lukitusratkaisussa voidaan 
käyttää niin fyysistä iLOQ S5 -älyavainta, 
iLOQ S50 -älypuhelinavainta, iLOQ S5 
-RFID-tunnusta kuin PIN-koodia. 
 

Tiedot päivittyvät tehokkaasti uuden 
sukupolven järjestelmissä

Aiemmin älylukkojen päivitykseen 
tarvittiin käynti jokaisella lukolla ja sen 
päivittäminen ohjelmointilaitteella. 
Uuden sukupolven iLOQ 5 Series 
pääsynhallintajärjestelmässä tietoa 
voidaan siirtää lukolta toiselle avaimen 
välityksellä. Lukko ja avain vertaavat 
aina avaustapahtuman yhteydessä 
tietojaan ja uudempi tieto, esimerkiksi 
kulkualueet ja estettyjen avainten lista, 
päivittyvät laitteesta toiseen. Esimerkiksi 
pääoven yhteydessä oleva avainlukija 
päivittää avaimelle uusimmat tiedot 
kulkuoikeuksista ja estolistatuista 
avaimista. Samalla avainlukija voi ohjata 
pääoven sähkölukitusta. 

Avainlukijassa päivitetty avain vie päivitetyt 
tiedot kaikille niille järjestelmän lukoille, 
jossa sitä käytetään, ja päivitetyn tiedon 
saaneet lukot voivat jakaa tietoa eteenpäin 
toisten avainten välityksellä. Näin päivitetyt 
tiedot saadaan leviämään tehokkaasti, 
vaikka lukkoja itsessään ei ole fyysisesti 
johdotettu. 

Samalla tavalla avain lukee lokitapahtumat 
aina avaustapahtuman yhteydessä lukolta 
ja vie ne avainlukijan kautta palvelimelle. 
Tietojen päivitys ja lokitietojen välitys on 
loppukäyttäjälle näkymätöntä eikä lisää 
viivettä normaaliin avaustapahtumaan 
verrattuna.

Digitaalinen 
pääsynhallintajärjestelmä 
korvaa asteittain perinteiset 
mekaaniset lukot

https://www.iloq.com/fi/teknologiat/digitaalinen-iloq-s5-paasynhallintajarjestelma/
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äällä on aina kiva käydä, koska tämä on jotenkin niin 
onnistunut”, sanoo arkkitehti Tuomas Silvennoinen, 
kun tapaamme Jätkäsaaren Länsiterminaalilla.

Silvennoinen on PESarkkitehtien suunnitteleman raken
nuksen pääsuunnittelija. Vuonna 2017 valmistunut Länsitermi
naali on voittanut useita palkintoja, muun muassa Vuoden 
Teräsrakenne ja Vuoden valaistuskohde palkinnon sisävalaistus
sarjassa.

Terminaalirakennuksessa kävellessä ymmärtää hyvin, miksi 
sen ansiot on huomioitu. Valaistus on suunniteltu niin, että se 
korostaa matkustajan reittiä läpi terminaalin. Matkustajan pol
kua valaisevat esimerkiksi valonauhat liukuportaissa ja kaiteissa. 
Kaiken viimeistelee luonnonvalo.

Silvennoinen palkittiin vuonna 2019 Vuoden Lasirakenta
jana, ja lasi elementtinä pääseekin terminaalirakennuksessa 
hienosti oikeuksiinsa. Aurinkoisena päivänä sisäänkäynnin yllä 
oleva lasiseinä heijastaa rakennuksen kattoon aaltomaista 
kuviota. Yläikkunasta pilkottaa satamassa odottavan Tallinnan 
laivan piippu.

Tilan avaruus ja ennakoitavuus ovat Silvennoisen mukaan 
juuri lasirakentamisen etuja.

”Matkustajat näkevät koko ajan, mikä on matkan seuraava 
vaihe.”

Jätkäsaaren Länsiterminaalissa näkyvä huolellinen tapa 
tehdä töitä on Silvennoisen mukaan yksi tekijä, mikä selittää 
PESArkkitehtien menestystä Kiinassa.

”Kiinassa tehdään isoja asioita niin nopeasti, että laadukkai
den suunnitelmien tekeminen on haasteellista. Me pystymme 
tiiviillä porukalla tekemään asiat huolellisesti ja viemään hank
keet läpi suomalaisella suunnittelumentaliteetilla. Se on meille 
kilpailuissa varmasti suuri etu.”

Kesäkuussa PESArkkitehdit voitti Nanchangin teatteri ja 
taidetalon kutsukilpailun. Silvennoinen on kohteessa pää

suunnittelijana. Rakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 
2024. Tällä hetkellä Kiinassa suunnitellaan paljon juuri kulttuuri
rakennuksia.

”Kiinassa rakennetaan uusia, isoja alueita, joilla voi asua mil
joona ihmistä. Kulttuurirakennukset lisäävät asuinalueiden 
vetovoimaa”, Silvennoinen kertoo.

Kiinassa kaikki on suurempaa
PES-Arkkitehtien menestystä Kiinassa selittävät paitsi oma toimisto 
Shanghaissa myös suomalainen suunnittelumentaliteetti, sanoo useita 
merkittäviä kulttuurirakennuksia Kiinaan suunnitellut PES-Arkkitehtien 
Tuomas Silvennoinen.

Teksti Susanna Karhapää

< Arkkitehti Tuomas Silvennoinen kertoo saavansa 

innoitusta etenkin ihmisistä. ”Erityisesti kun puhutaan 

julkisesta rakentamisesta, on tärkeää muistaa ajatella 

ihmisen toimintaa ja liikettä tilassa.”

Tuomas Silvennoinen
 > Syntynyt vuonna 1969 Helsingissä, kuudennen 

polven helsinkiläinen.
 > Työskenteli Berliinissä vuonna 1994 Josef Paul 

Kleihuesin toimistossa.
 > Valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 

vuonna 2000.
 > Aloitti Pekka Salmisen toimistossa vuonna 1995. 

PESArkkitehtien osakas ja suunnittelujohtaja 
vuodesta 2002 alkaen.

 > Tärkeimmät työt Suomessa Helsingin Jätkäsaaren 
Länsiterminaali 2 ja HelsinkiVantaan lentoaseman 
T2terminaalin laajennus. Tulevia suuria hybridi
hankkeita Suomessa ovat Helsinki Gardenia hanke 
ja Jyväskylän Hipposhanke. Kiinassa jo toteutu
neita merkittäviä hankkeita ovat Icon Yun
duan pilven piirtäjä Chengdussa sekä Vanke Deep 
Blue klubi rakennus ja villat Shanghaissa.

 > Arkkitehtitoimistojen liiton hallituksen 
varapuheenjohtaja.

 > Asuu Töölössä. Perheeseen kuuluu sisustusarkkiteh
tivaimo Tuula Silvennoinen, 18, 20 ja 21vuotiaat 
lapset ja kääpiösnautseri Pupi. Vanhin lapsista 
opiskelee arkkitehdiksi Aaltoyliopistossa.

 > Vapaaajallaan remontoi kesämökkiä Emäsalossa ja 
rintamamiestaloa Sammatissa. ”Siellä riittää paljon 
kivaa tekemistä. On tärkeää käsitellä myös pieniä 
asioita, että herkkyys suunnitteluun säilyisi.”

”T
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Näyteikkuna Kiinan kehitykseen
PESArkkitehdit on suunnitellut Kiinaan useita kymmeniä 
rakennuksia vuodesta 2004 alkaen. Toteutuneista kohteista 
merkittävimpiä ovat Wuxin oopperatalo (2012), Icon Yunduan 
Tower Chengdussa (2017) ja Fuzhoun taide ja kulttuurikeskus 
(2018). Pieni klubirakennus Shanghaissa oli ensimmäinen toteu
tunut kohde, ja se valittiin Arkkitehtuurimuseon vuoden 2006 
suomalaisen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaukseen.

PESArkkitehdeilla on ollut Kiinassa oma toimisto vuodesta 
2010 alkaen. Shanghaissa sijaitsevassa toimistossa työskente
lee tällä hetkellä yhdeksän ihmistä.

”Jos meillä ei olisi omaa toimistoa Kiinassa ja siellä kiinalaisia 
työntekijöitä, olisi toiminta Kiinassa huomattavasti vaikeampaa. 
Kilpailuissa palkkiot ovat usein suuria, mutta palkintorahojen 
saamiseen voi liittyä haasteita. Se saattaa venyä hyvinkin pit
käksi prosessiksi.”

Elokuussa toimisto voitti sukellusvenemuseon kutsukilpai
lun. Museo tulee Shanghaihin, Huangpujoen rannalle, aivan 
PESArkkitehtien Kiinan toimiston läheisyyteen. Kiehtova pro
jekti etenee suunnitellusti, ja sen on määrä valmistua vuoteen 
2023 mennessä.

”Museo rakennetaan ison satamaaltaan päälle, jonne uite
taan valtava sukellusvene. Näyttelytilaa on pari tuhatta neliötä, 
ja lisäksi sinne tulee ravintola, kauppa ja kattoterassi.”

Kiinan hankkeista mielenkiintoisimmaksi Silvennoinen mai
nitsee 192metrisen Icon Yunduan pilvenpiirtäjän. Se oli Kiinan 

mittakaavassa pitkä projekti, joka kesti vuodesta 2009 vuoteen 
2017 saakka. Projekti tarjosi näyteikkunan Kiinan kehitykseen 
aikana, jolloin siellä on tapahtunut merkittävää aineellista ja 
henkistä kehitystä.

”Tein töitä kahden nuoren kiinalaisen arkkitehdin kanssa ja 
pääsin seuraamaan heidän elämäänsä läheltä. Oli mielenkiin
toista nähdä, kuinka 23vuotiaasta tulee kolmekymppinen ark
kitehti, seurata urakehitystä ja sitä, kuinka hän ostaa oman asun
non ja alkaa käydä ulkomaan lomilla esimerkiksi Balilla.”

Aikataulut tiukkoja
Antoisinta Kiinaan suunnittelussa on Silvennoisen mukaan se, 
että Suomessa ei tarjoudu tilaisuutta suunnitella vastaavia koh
teita. Suurin ero on siinä, että Kiinassa kaikki on suurempaa ja 
aikataulut tiukempia.

”Suunnittelun perustematiikka on kuitenkin sama. Yksi mer
kittävä ero on tietysti se, että Suomessa teemme kaiken alusta 
loppuun asti itse, mutta Kiinassa meillä on aina yhteistyökump
pani, joka tekee alussa vähän, mutta lopussa hyvin paljon.”

Joskus haasteita saattaa tulla juuri siksi, että projekti alkaa 
loppuvaiheessa mennä sellaiseen suuntaan, johon arkkitehdit 
eivät olisi sen toivoneet lähtevän. Projekti ikään kuin karkaa 
heidän käsistään, eikä tilanteeseen voi aina vaikuttaa. Haasteita 
aiheuttavat ajoittain esimerkiksi tilaajan tekemät yllättävät 
ehdotukset.
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Vuonna 2017 valmistunut Länsiterminaali on voittanut muun muassa Vuoden Teräsrakenne-palkinnon. 

” Opimme kantapään kautta, millaisia ongelmia 
Kiinassa voi arkkitehdin työssä tulla vastaan.
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”Suunnittelemme tällä hetkellä Kiinaan oopperataloa. Viime 
viikolla tilaaja ilmoitti, että hän haluaisi kääntää oopperataloa 
yhdeksänkymmentä astetta. Me taas emme halua. Suomessa 
tällainen keskustelu olisi täysin absurdi. Kiinassa se taas voi olla 
yksi iltapäivän puheenaiheista, joka sitten jää piinaamaan vii
koiksi.”

Rakentamisen laatu on Silvennoisen mukaan parantunut 
Kiinassa merkittävästi. Myös ympäristönäkökulma otetaan 
nykyisin paremmin huomioon.

”Meillä on alusta asti ollut siellä selkeä agenda, että ympäristö
kysymyksiä ja kestävyyden teemoja suunnittelussa on pidet
tävä esillä.”

Myös työolot ja ihmisoikeuskysymykset nousevat väistä
mättä mieleen, kun puhutaan Kiinasta ja rakentamisesta. Sil
vennoinen toivoo, että Kiinassa toimivat länsimaiset arkkitehdit 
tukisivat omalla työllään ja ratkaisuillaan myönteisiä kehitys
suuntia.

”Voimme pitää huolta siitä, että toimistossamme on hyvät 
työolosuhteet. Huolehditaan laadukkaasta ympäristöstä ja teh
dään ratkaisuja, jotka ovat ihmisiä arvostavia ja kestäviä.”

Kansainvälinen työtapa
Silvennoinen opiskeli arkkitehdiksi laman aikana. Koska Suo
messa ei ollut tarjolla sopivia harjoittelupaikkoja, hän lähti Ber
liiniin. Siellä hän työskenteli Josef Paul Kleihuesin toimistossa, 
jossa hän pääsi osallistumaan taidemuseo Hamburger Bahn
hofin suunnitteluun.

”Varmaan aika monella ne ensimmäiset työpaikat määrittä
vät jollain tavalla sen, mihin alkaa arkkitehtina suuntautua. Jo 
Saksassa omaksuttu kansainvälinen tapa tehdä töitä jatkui 
Pekan toimistossa.”

Silvennoinen aloitti Pekka Salmisen perustamassa PES 
Arkkitehdittoimistossa vuonna 1995. Salminen on ollut yksi 
merkittävä vaikuttaja työuralla.

”Pekalta olen oppinut peräänantamattomuutta, laatutietoi
suutta ja rakenteellista ajattelua.”

Silvennoinen on toiminut vuodesta 2002 PESArkkitehtien 
osakkaana ja suunnittelujohtajana. Kiinaan toimisto alkoi suun
tautua vuonna 2003, kun suhdeverkostoja sinne alkoi avautua. 
Ensimmäinen suunnittelutyö oli hotelli sittemmin koko maail
man tuntemaksi tulleessa Wuhanissa.

”Opimme silloin kantapään kautta, millaisia ongelmia Kii
nassa voi tulla arkkitehdin työssä vastaan. Alkaen siitä, että suun
nitellaan väärälle tontille väärässä mittakaavassa päätyen siihen, 
että suunnitelmaa ei koskaan ole ollut aikomustakaan rakentaa 
meidän kanssa, vaan tarkoituksena on vain kerätä ideoita.”

Tulevaisuudessa Silvennoinen toivoisi, että PESArkkitehtien 
toiminta Kiinassa olisi vähemmän seikkailuja ja enemmän 

vakaata suunnittelutyötä. Suomessa häntä innostavat suuret, 
Helsinki Gardenin kaltaiset hybridihankkeet, joihin liittyy koko 
elämisen kirjo.

”Niistä on tarkoitus tehdä paikkoja, joissa kaupunkikulttuuri 
kukoistaa, mutta missä ihmiset myös asuvat ja tekevät töitä. 
Kaupungin keskustan käsite laajenee kun rakennetaan keskit
tymiä, joissa on elämää ympäri vuorokauden.”

Vaikuttava arkkitehtuuri yhdistää taitavasti eri näkökulmia 
ja mittakaavoja, Silvennoinen pohtii. Tästä syystä hän kertoo 
ihailevansa erityisesti Eero Saarisen töitä.

”Hänen töissään yhdistyy hienolla tavalla suuri mittakaava 
ja herkkyys. Mielestäni herkkyyden säilyttäminen on sellainen 
päämäärä, johon arkkitehdin pitäisi aina pyrkiä.”
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Icon Yunduan Tower (2017) Chengdussa 

on yksi merkittävimpiä PES Arkkitehtien 

suunnittelemia kohteita Kiinassa. 
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Kirjastojen maa on saanut uuden 
soihdunkantajan
Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri on valittu Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2021 voittajaksi. 

”Fyyrin suuruus on sen mittakaavojen kyvyssä hengittää tasatahtiin ihmisorgaanin kasvulakien 
kanssa”, valinnan tehnyt filosofi Esa Saarinen kuvailee.

Teksti Esa Saarinen

T
orin suunnalta katsoen Fyyri näyttää veistokselliselta 
oliolta, eräänlaiselta futuristiselta meteoriitilta, joka on 
pudonnut juuri oikeaan paikkaan. Rakennus on oman

laisensa, mieleenpainuva, mutta sen itsevarmuus ei ole pöyh
keää, vaan mukana on leikkisyyttä. Rakennus ihmetyttää, mutta 
ei liikaa. 

Lähestyessämme Fyyria yritän työntää mielestäni sen vie
ressä olevan kauppakeskuksen tavanomaisuudet kunnes huo
maan, että nehän oikeastaan eivät haittaa. Fyyri on jo kaukaa 
puhutteleva, koska sen kautta kauppakeskuksen latteudet saa
vat rinnalleen taidevoimaisen vastapainon, joka puolestaan 
valmistaa mieltä kohti keskiaikaisen kivikirkon pyhyysmajes
teetteja. 

Vielä tunti sitten en ollut edes tietoinen siitä, että Kirkko
nummella on keskiaikainen kirkko. Fyyri ei ratsasta varmastikin 
rakastetun vanhan kirkon kustannuksella, mutta yhteisvaikutus 
on puhutteleva. Fyyri kutsuu ihmisiä kirjastoon, ehkä kauppa
reissulla jopa, mutta heitä päätyy myös kirkkoon: tässä avautuu 

rakennettua ympäristöä, jossa vuorovaikutus käynnistyy 
monensuuntaisena ja kokemus vahvistuu ylöspäin. Tässä on 
onnistuttu, ajattelen. 

Kirjastoon tiivistyy hengen elämä, 
demokratia ja ihmisyysusko
Lukemisen kulttuurin ihmisenä uskon ihmeisiin, jotka kohot
tuvat kirjojen kautta ihmismielen solusyvyyksistä. Kirjaan kes
kittynyt, ajatuksiinsa uppoutunut ihminen, on minulle kaunis 
näky. Se hetki, kun joku silmäilee kirjaa ja antaa mielensä käyn
nistyä eteenpäintunnustelevuuden ehdoin, on inhimillisen kas
vun avauspiste, jonka edellytyksiä tulee vaalia. Kyse ei ole vain 
tiedon jakamisesta, vaan yleisemmin hengen elämästä. Kuten 
kirkko voi vahvistaa inhimillisen kokemisen pyhyyskerroksia, 
kiitollisuuden, nöyryyden ja ylisukupolvisen ylöskurottumisen 
taivasjanoa, siten kirjasto voi tuoda ajatteluuskoisen elämän 
transformaatiotekijät jokaisen ulottuville. 

Fyyrin lehtisali avautuu pitkän lasiseinän kautta kohti Kirkkonummen vanhaa kirkkoa ja vahvistaa kahden rakennuksen välistä dialogia. 

M
A

RC
 G

O
O

D
W

IN



1 1 7  |  2 0 2 1au

AJASSA

Kirjastojen tulee uusiutua, kuten Kirkkonummi on tehnyt. 
Kirjaston kautta yhteisö palvelee itseään ja rakentaa tulevai
suuttaan tarjoamalla jokaiselle tilan ajatella enemmän, ajatella 
toisin, uusin ja odottamattomin tavoin, sävyin ja sananvalin
noin, oman sovinnaismaailmansa, totunnaistotuutensa ja 
uomakipityksensä tuolla puolen. Kirjaston filosofia on demo
kratian, tasavertaisuuden, ihmisyysuskon pysyvästi ajankoh
tainen kulmakivi. Inhimillinen kasvu edellyttää ajattelun liikettä 
ja ajattelun ajattelua, harkinnan kyvyn kasvua ja moniulotteis
tumisen viisauskilvoittelua ulos siitä, mikä uhkaa meitä latis
tuksen mankeleina ja houkutuksina kutistaa ihmisyytemme 
triviaaliksi polskuttelubarbariaksi.

Rajat uuden ja vanhan välillä sulautuvat 
rajattomuudeksi
Fyyrin pääsisäänkäynti johtaa välitilaan, jota vaalii tyylikäs tai
deteos ylhäällä, mutta pian huomaan lapsenkokoisen aukon 
oikealla seinässä. Lasten alamaailma on sisäänrakennettu Fyy
riin viisivuotiaan ilolla! 

Siirtymät ovat kynnyksettömiä tilojen liukuessa toisiinsa 
lämpimän luontevasti. Koska tiedän, että uusi kirjasto on raken
nettu vanhan kirjastorakennuksen ”päälle”, yritän löytää vanhan 
ja uuden rajaa. Tätä rajaa en suoraan erota, vaan huomaan 
orgaanisia siirtymiä, kuten kutsuvan istumis ja oleskelu
portaikon väylänä toiseen kerrokseen. Rajat uuden ja vanhan 
välillä ovat sulaneet rajattomuudeksi, mistä iloitsen.

Heti pääoven jälkeen oikealla, jo ennen lasten omaa sala
käytävää, sopivasti melkein kätkössä, on lempeä pienkahvila, 
joka avautuu eheyttävään lehtisalityyppiseen tilaan. Tämä tär
keä, harmonisoiva ja eteenpäinkuljettava, hiljentyneeseen oles
keluun kahvikupin kanssa kutsuva tila avautuu pitkän lasisei
nän kautta kohti Kirkkonummen vanhan kirkkoa. Lehtisali 
vahvistaa dialogia, jonka aistin ulkoa torin suunnalta yhtenä 
avainelementtinä siinä taitavassa kokemuskerroksien yhteen
sovittamistyössä, mikä Kirkkonummen Fyyrissä on toteutettu 
onnistuneesti sisällä ja ulkona. 

Toisen kerroksen musiikkikirjasto ja studio tekevät vaiku
tuksen. Samoin hiljainen huone ja erityinen lukuterassi, joka 
linnamaisena parvekkeena ei vie katsetta ympäröiviin maise
miin, vaan kääntää ensisijaisen huomion lähelle, kirjastoajatuk
sen perusprinsiippien mukaisesti syventymään lisää siihen ener
giaan, mikä ihmismielessä piilee ja mitä Fyyri on rakennettu 
rikastamaan. 

Nykyaikaisen kirjastoajattelun mukaisesti Fyyri on monitoi
mitila, mutta tämä hallintokielinen nimike ei tee sille oikeutta. 
Kyse on ilmapiiristä ja ilmapiirin vaalimisesta. Kyse on kohtaa
vuudesta ja siitä elintärkeästä yhteisöilmiöstä joka syntyy, kun 
ihmiset kokevat omakseen jonkin mikä yhdistää. Fyyrin suuruus 

Rajat uuden ja vanhan kirjastorakennuksen välillä ovat sulaneet 

rajattomuudeksi, Esa Saarinen kirjoittaa.
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Arkkitehtuurin  
Finlandia -palkinto

 > Myönnetään kolmen viime vuoden aikana 
valmistuneen uuden rakennuksen tai rakennusryh
män suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. 

 > Ehdolla tämänvuotisen palkinnon saajiksi olivat 
Fyyrin lisäksi Ylivieskan kirkko ja Helsingin 
Kaupunkiympäristötalo.

 > Palkinnon tuomariksi valitaan vaikuttaja, joka on 
tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin 
asiantuntijana. Tuomari tekee valinnan esiraadin 
valitsemien kohteiden joukosta. 

 > Esiraatiin kuuluivat työelämäprofessori Saija 
Hollmén, professori Tuomo Siitonen, professori 
Panu Lehtovuori ja arkkitehti Mona Schalin. 
Esiraadin sihteerinä toimi SAFAn pääsihteeri Paula 
Huotelin.
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Pääsuunnittelija Teemu Kurkela:  
Suomalaiset kirjastot ovat 
onnellisuuden infrastruktuuria

J
KMM Arkkitehdit on saanut olla mukana monissa uuden 
sukupolven kirjastohankkeissa: Turun kirjasto, Seinä
joen kirjasto, Harald Herlin Learning Center ja nyt Kirkko

nummen kirjasto.
”Suomalaiset kirjastot edustavat onnellisuuden infrastruk

tuuria, jota on arkkitehtina ollut etuoikeus olla rakentamassa. 
Kirjastolaitoksemme on maailmanlaajuisestikin poikkeukselli
nen. Sitä on rakennettu yli sata vuotta ja yhä se uudistuu vuo
sikymmenen välein”, Teemu Kurkela, hankkeen pääsuunnitte
lija ja JKMM Arkkitehtien perustajaosakas sanoo. 

Fyyrin pääsisäänkäynti on Suomen toisen keskiaikaisen 
maantien, Kuninkaantien, mutkassa. Hankkeessa projekti
arkkitehtina toimineen Jukka Mäkisen mukaan kirjaston suun
nittelussa erityisen inspiroivaa oli sen historiaa henkivä sijainti.

”On ollut hienoa olla suunnittelemassa Kirkkonummen uudis
tuvaa keskustaa ja tulevaisuutta. Kirjaston paikka julkisena 
rakennuksena torin ja keskiaikaisen kirkon rinnalla on ainutlaa
tuinen. Jos kirkko on yhteisön sydän, niin kirjasto on sen aivot”, 
Mäkinen sanoo.

Suunnittelijat kiittävät tilaajan, Kirkkonummen kunnan, kun
nianhimoa. Fyyri tarjoaa mahdollisuuksia kuntalaisten monen
laiselle harrastamiselle: huippuesitystekniikkaa, studion, tiloja 
ompeluun, satujen kuunteluun ja löhöilyyn.

”Kirkkonummi on tilaajana halunnut korkealaatuisen kirjas
ton. Meillä on ollut tunne, että kunta ja kuntalaiset tekevät kir
jastoa itselleen. Kirjasto on kansalaisten olohuone, avoinna kai
kille. Onkin ollut hienoa kuulla, miten ihmiset ovat ottaneet 
Fyyrin omakseen”, sisutusarkkitehtuurista vastannut Tiina Rykö-
nen täydentää. 

Päivi Virtanen

on sen mittakaavojen kyvyssä hengittää tasatahtiin ihmis
orgaanin kasvulakien kanssa siinä ulottuvuudessa, mitä joskus 
kutsutaan sydämen sivistykseksi, toisinaan vain hengeksi.

Filosofi ja ajattelija Mikko Lahtisen sanoin, ”Missään muussa 
maassa yleiset kirjastot eivät ole yhtä suosittuja kuin Suomessa, 
kirjastojen maassa.” Tähän Kirjastojen maahan on syntynyt yksi 
soihdunkantaja Kirkkonummen keskustaan.

Vierailijaa ei hukuteta määrällä, vaan 
houkutellaan
Fyyrin majesteetillisessa salissa kirjat ovat käden ulottuvilla. 
Salin uljaus ei korosta katsojan pienuutta, rakennuttajansa val
taa tai suunnittelijansa esteettistä nerokkuutta, vaan näkemystä 
siitä, että kirjat ovat ihmiskulttuurin maallistuneista muodoista 
elevoivasti pyhin, voima mikä ei tyhjene. Totean vaikuttuneena, 
että Fyyrissä kirjat eivät ole varastossa, vaan houkuttelevasti, 
kunnioittavasti käsillä. Esillepano ei tyrkytä, eikä kirjasto vyö
rytä volyymiään käyttäjänsä päälle. Onnistunut pääsali on virit
tynyt kiinnostuksen, ystävällisyyden, innoittavuuden ja ehdo
tusstimulanssien logiikalla, josta sikiää luovuus ja yhteisöllinen 
tulevaisuus. 

Kuten kaikissa onnistuneissa tiloissa, Fyyri luo puitteet osaa
valle henkilökunnalle antaa parastaan. Kun keskustelen henki
lökunnan edustajien kanssa aistin hehkuvan innostuksen. He 
tietävät tekevänsä työtään oman yhteisönsä hyväksi huippu
työvälinein ja osana kirjastojen kokonaisuutta, joka uudistuu 
ollakseen jatkossakin maailman paras.

Eläköön Kirkkonummen Fyyri – vuoden 2021 Arkkitehtuurin 
Finlandiapalkinnon saaja.

Fyyrin suunnittelutiimi.

Kirjaston filosofia on demokratian ja tasavertaisuuden kulmakivi.
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T
örmätäkseen arkkitehtuuria tai kaupunkisuunnittelua 
koskeviin uutisiin tai kiistakapuloihin tarvitsee vain avata 
päivän lehti tai silmäillä sosiaalisen median uutisvirtaa. 

Usein vaikuttaa siltä, että arkkitehtuurista keskustelevat kii
vaimmin muut kuin arkkitehdit. 

”Jos sinä et käytä ääntäsi, joku muu kyllä käyttää”, totesi 
viestintä konsultti Annina Huhtala arkkitehdeille järjestetyssä 
viestintä webinaarissa.

”Sosiaalisessa mediassa keskustelua kannattaa lähestyä mah
dollisuuksien kautta: miten omien näkemysten esittäminen 
voisi tukea ammattirooliani? Voisiko mielipiteistäni olla hyötyä 
muillekin?”

Viime vuosikymmenen aikana on tapahtunut perusteelli
nen mediakentän mullistus. Webinaarissa alustaneen Sitran 
asiantuntijan Jukka Vahdin mukaan meneillään on suurempi 
murros kuin ehkä ymmärrämmekään.

”Ytimeltään kyse on siitä, että verkostot ovat viemässä vallan 
auktoriteettiasemassa olevilta organisaatioilta ja yksilöiltä”, 
Vahti sanoi.  

Yritteliään yksilön kannalta tarjolla on houkuttelevia mah
dollisuuksia. Kuka vaan voi – ainakin teoriassa – kasvattaa ver
kostojaan, saavuttaa niissä luottamusta ja nousta jopa media
vaikuttajaksi. 

Eikö riitä, että tekee työnsä hyvin?
Tilanne voi olla kiireen rasittamalle asiantuntijalle stressaava: 
somekin pitäisi hoitaa. Eikö riitä, että tekee työnsä hyvin ja 
rakentaa sitä kautta parempaa maailmaa?

Vahdin mukaan omaa ammattia liippaavissa keskustelu
ryhmissä kannattaa olla mukana ainakin silloin, kun oman alan 
keskustelua käydään runsaasti somekanavissa. Keskusteluissa 
voi päästä kiinni näkökulmiin, joihin ei muuten törmäisi. 

Annina Huhtala laittoi osallistujat miettimään omaa asian
tuntemustaan – miten juuri minä voisin täydentää julkista kes
kustelua?

”Jokaisella meillä on annettavaa, monesti se vain jää itselle
kin kirkastamatta.”

Henkilöroolin kirkastamisesta voi olla muutakin hyötyä, 
vaikkapa työpaikkahakemuksen tekemisessä.

Aina ei tarvitse lähteä välittömästi reagoimaan kiivaana käy
vään keskusteluun. Huhtalan mukaan harkitsevammalle tyy
pille sopivin tapa osallistua voi olla vaikka blogikirjoitus, jossa 
pääsee kommentoimaan ajankohtaista keskustelua syvällisem
min ja omia näkökulmiaan perustellen.

Jos nopea twittertaistelu tympii, Vahdin mukaan parempaa 
voi olla luvassa.

”Demokratialupausta ei ole vielä menetetty. Parhaimmassa 
tapauksessa sosiaalisen median kentälle saadaan tulevaisuu
dessa enemmän kilpailua ja toisaalta yhteisiä pelisääntöjä aset
tavaa sääntelyä.”

Päivi Virtanen

Arkkitehdin vaikuttava viestintä -webinaari on 
katsottavissa Safan verkkosivuilla.

AJASSA

Viestintäkonsultti Annina Huhtala ja Sitran asiantuntija Jukka Vahti.

Kuka vaan voi olla mediavaikuttaja
Miksi arkkitehdin kannattaa antautua mukaan arkkitehtuurista käytävään 
some-keskusteluun – vai kannattaako? Tätä pohdittiin elokuussa 
järjestetyssä Arkkitehdin vaikuttava viestintä -webinaarissa.

” Verkostot ovat viemässä 
vallan auktoriteetti
asemassa olevilta 
organisaatioilta.
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Arkkitehtuurin tutkimuksen 
päivien teemana moninaisuus

K
ansainvälinen ATUTkonferenssi eli Arkkitehtuuri
tutkimuksen päivät järjestetään 21.–22.10. Aalto 
yliopistolla Helsingissä. Tämän vuoden teemana on 

moninaisuus (diversity).
Moninaisuus on vaikuttanut rakennetun ympäristön suun

nittelun ja suojelun periaatteisiin 1970luvulta lähtien. Se on 
monitulkintainen ja poliittisesti latautunut käsite, joka edellyt
tää akateemista tarkastelua myös arkkitehtuurin tutkimuksessa, 
konferenssin tiedotteessa todetaan.

Moninaisuus ilmenee arkkitehtuurissa esimerkiksi sopeutu
misena esimerkiksi erilaisiin ilmasto ja kulttuuriolosuhteisiin. 
Nykyään ollaan entistä tietoisempia eri kulttuurien, ihmis ryhmien 
ja arkkitehtuurin moninaisuudesta, mutta paikallisuuteen perus
tuva moninaisuus on historian saatossa osin kadonnut.

Konferenssin tieteelliset artikkelit julkaistaan Architectural 
Research in Finland verkkojulkaisussa. 

Lisätietoja tapahtumasta osoitteessa atut.fi.

Kolme arkkitehtitoimistoa 
yhdistyvät Suomen 
suurimmaksi

A
ihio Arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Ceder
qvist & Jäntti Arkkitehdit yhdistyvät uudeksi Arco Archi
tecture Company arkkitehtitoimistoksi. Siitä tulee noin 

190 työntekijällään Suomen suurin arkkitehtitoimisto.
”Muissa Pohjoismaissa tämän kokoluokan toimistoista on jo 

rohkaisevia kokemuksia. Esimerkit Ruotsista ja Tanskasta osoit
tavat, että toimiston koko ei ole uhka arkkitehtuurille, päinvas
toin”, sanoo Arcon toimitusjohtajana aloittava Sami Horto toi
miston tiedotteessa.

Kaikkia toimistoja yhdistää erilaisten kehitys ja hybridihank
keiden suunnitteluosaaminen. Aihio Arkkitehdit tunnetaan 
lisäksi yliopisto ja sairaalaprojekteista sekä yhteistyöprojekteis
taan kansainvälisten arkkitehtitoimistojen kanssa, Arkkitehdit 
Soini & Horto korjausrakentamiskohteistaan ja hotellihankkeis
taan ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit kilpailumenestyksestään 
sekä urbaaneista monitoimikortteleista. 

Käärmetalon peruskorjaukselle 
kunniaa

H
elsingin Käpylässä sijaitsevan Käärmetalon perus
korjaus on voittanut Docomomo Rehabilitation 
Award palkinnon, joka myönnetään poikkeukselli

selle modernin arkkitehtuurin kunnostushankkeelle.
Käärmetalon peruskorjauksen suunnittelusta on vastannut 

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy.
Käärmetalo palkittiin sarjassa ’Engaged Societies’, jossa kiin

nitettiin erityistä huomiota peruskorjausta edeltäneeseen tut
kimukseen sekä asuinyhteisön osallistamiseen. Palkintoja jaet
tiin kymmenessä eri sarjassa ja ehdolla oli hankkeita viimeisen 
12 vuoden ajalta. Rehabilitation Award palkinto jaettiin nyt 
ensimmäistä kertaa.

Palkinnollaan Käärmetalon peruskorjaus pääsi nimekkää
seen joukkoon: muita palkittuja olivat muun muassa Sydneyn 
oopperatalon suojelusuunnitelma ja Neue Nationalgale
rie  taide museon kunnostushanke Berliiniin, jonka toteutti 
David Chipperfield toimistoineen.

Docomomo International on kansainvälinen modernin ark
kitehtuurin suojeluun ja dokumentointiin erikoistunut järjestö.

Suojeltu kokonaisuus
Käärmetalon peruskorjauksen ensimmäinen, 2018 valmistunut 
osa sai myös Arkkitehtuurin Finlandia palkinnon 2019.

Vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo on arkkitehti Yrjö Lin-
degrenin Helsingin kaupungin vuokraasunnoiksi suunnitte
lema asuinrakennusten ryhmä. Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n omistama Käärmetalo on asemakaavalla suojeltu pihaym
päristöjä myöten.

Huonoon kuntoon päässeessä Käärmetalossa aloitettiin 
peruskorjaus vuonna 2016. Kahdessa vaiheessa toteutettu kor
jaus valmistui 2020.

Käärme talon perus-

korjaus voitti Doco-

momo Rehabilitation 

Award -palkinnon. 

Pääsuunnittelijana 

toimi Mona Schalin.KU
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V
anhassa Raumassa käytetään niin sanottua koukullista 
jalkaränniä ja syöksytorvea, jonka mutka on tehty kol-
mesta osasta. -- syöksytorvi asennetaan seinään kiinnitet-

tävään koukkuun ja sidotaan rautalangalla kiinni. Nykyisin kou-
kut ruuvataan kiinni, aikaisemmin ne lyötiin seinään.

Muun muassa näin neuvotaan Vanhan Rauman asukkaita 
vuonna 2018 ilmestyneessä kirjasessa Vanha Rauma. Säilyttä-
misestä ja tekemisestä. 

Nimenomaan neuvotaan, sillä vaikka iso osa Vanhan Rau
man rakennuksista on suojeltu, läheskään kaikki eivät ole. Ase
makaavassa ei myöskään kovin yksityiskohtaisesti määritellä, 
mitä Vanhan Rauman tonteilla saa ja mitä ei saa tehdä.

Tähän kirjan kirjoittajat, Vanhan Rauman kaavoitusarkkiteh
dit Henri Raitio ja Mervi Tammi, toivovat nyt muutosta, sillä 
käynnissä on Vanhan Rauman asemakaavan uudistus. Nykyi
nen kaava on vuodelta 1981 ja monin osin vanhentunut.

Haastavaksi työn tekee se, että Vanha Rauma on poikkeuk
sellisen laaja säilynyt puukaupunki, jonka katuverkko periytyy 
osin keskiajalta ja jossa jokainen tontti ja rakennus on  erilainen.

”Suomalaiset kaupungit usein paloivat, ja niihin tehtiin refor
meja. Raumalla näin ei käynyt, siinä mielessä se on aika ainut
laatuinen”, Henri Raitio sanoo.

Vanha Rauma on lisäksi Unescon maailmanperintökohde, 
mikä tuo oman lisänsä suunnitteluun. Maailmanperintö kohteen 
kaavatyön tulee olla ”esimerkillistä ja esimerkkinä muille vas
taaville kohteille”, Mervi Tammi kuvaa.

Vanhan Rauman vanhimmat hirsirakenteet ovat todennä
köisesti 1600luvulta, jolloin kaupunki viimeisen kerran paloi. 
Suurin osa julkisivuista on modifioitu 1800 ja 1900lukujen tait
teessa ja liiketilat sotien jälkeen, mutta vanhoja rakenteita ja 
yksityiskohtia löytyy edelleen paljon. 

”Paloa edeltäneitä keskiaikaisia kellareitakin on yhä käytössä 
huomattava määrä”, Raitio sanoo.

Uudistuspyrkimyksiä Raumallakin oli, mutta ne eivät kos
kaan toteutuneet. Vanhan kaupungin yli oli olemassa ruutu
kaava 1800luvulla, ”mutta raumalaiset eivät suostuneet siihen. 
Keploteltiin olemassa olevien talojen kanssa, tuettiin kattoja, 
laajennettiin, niin ei tarvinnut rakentaa uuden kaavan mukaan”, 
Tammi sanoo.

Vielä pitkälti 1900luvun puolella suunniteltiin, että vain 
katuverkosto säilytettäisiin, mutta talot saisi purkaa. Vasta vuo
den 1981 kaavassa suojeltiin rakennuksia.

Kaupunki alkoi laajentua Vanhan Rauman ulkopuolelle oike
astaan vasta 1800luvun puolivälissä, Tammi kertoo. Myöhem
min rakennuksia suojelivat pienet tontit: yhden kerrostalon 
rakentamiseksi rakennusliikkeen olisi pitänyt saada haltuunsa 
monta tonttia. 

Kaavauudistus on suurtyö
Vanhan Rauman asemakaavauudistuksesta vastaavat Tammi 
ja Raitio. Työtä johtaa Rauman kaavoitusjohtaja Juha Eskolin. 

Pohjoismaisen 
puukaupungin 
kaava
 
Vanhassa Raumassa on käynnissä asemakaavan uudistaminen. 
Työ ei ole aivan yksinkertainen, sillä kyseessä on maailmankin 
mitta luokassa ainutlaatuinen, keskiajalta asti periytyvä puu-
kaupunki ja Unescon maailmanperintökohde. Kaavoitusarkkitehdit 
Henri Raitio ja Mervi Tammi kertovat, miten elävää historiallista 
kaupunkia kaavoitetaan.

Teksti Silja Ylitalo

KORJAAMINEN

Oikeaoppisesti seinään asennettu 

syöksytorvi.
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Raitio toimii lisäksi asemakaavan toteuttamista ohjaavan 
Vanhan Rauman erityiselimen esittelijänä eli valmistelee lau
sunnot alueen rakennuslupahankkeista. Tammi ja Raitio ovat 
tähän syksyyn asti toimineet myös Vanhan Rauman sekä lähei
sen Sammallahdenmäen pronssikautisen kalmistoalueen maa
ilmanperintökoordinaattoreina.

Jotain asemakaavatyön mittavuudesta kertoo, että osana 
uudistusprosessia Tammi ja Raitio käyvät jokaisella alueen kah
desta ja puolesta sadasta tontista ja pyrkivät keskustelemaan 
kaikkien kiinteistönomistajien ja liikkeenharjoittajien kanssa.

Pääsääntöisesti rakennusperinnön arvo ja suojelun merki
tys ymmärretään Tammen ja Raition mukaan hyvin. Yksilöllisiä 
eroja kuitenkin on, ja neuvontaa tarvitaan – ja halutaan.

”Harrastuneen asiakkaan kanssa voidaan keskustella pitkään 
postilaatikon luukusta, pitäisikö sen olla messinkinen vai maa
lattu, ja toinen lätkäisee katujulkisivuun muovilaatikon enem
pää miettimättä”, Raitio kuvaa.

Uuteen kaavaan on tarkoitus tulla laajat rakennustapaoh
jeet, jotka ovat sitovia. Viime kädessä kaavasta ja sen sisällöstä 
päättää kaupunginvaltuusto, Raitio muistuttaa.

Vaikka suojelun merkitys pääsääntöisesti ymmärretään, on 
tärkeää kirjata asiat myös kaavaan, Raitio ja Tammi korostavat. 
Se parantaa ihmisten oikeusturvaa, tasapuolista kohtelua ja 
selkeyttää hallintoa.

”Kaava on kokonaisvaltainen pitkän tähtäimen suunnitelma. 
Jollei ole suunnitelmaa, ja lähdetään menemään väärään suun

taan, voidaan herätä myöhemmin ja huomata, ettei mitään ole 
enää tehtävissä”, Raitio sanoo. ”On selvää, että muutosta tapah
tuu, mutta sen pitää olla tiedostettua ja hallittua, etenkin Van
han Rauman kaltaisella alueella.”

Arvostukset muuttuvat
Suurin osa Vanhan Rauman rakennuksista on nykykäsityksen 
mukaan arvokkaita. Vuoden 1981 kaavassa niistä on suojeltu 
vain noin 60 prosenttia. 

Neljässäkymmenessä vuodessa arvot ja asenteet ovat ehti
neet muuttua. Kun nykyistä kaavaa 1970luvulla valmisteltiin, 
esimerkiksi 1900luvun alun jugendjulkisivuja ei pidetty Van
haan Raumaan sopivina, vaan kaava ohjasi niiden palauttami
seen uusrenessanssityylisiksi. Myöskään moderneja kivitaloja 
ei osattu pitää suojelemisen arvoisina.

Raition ja Tammen lähtökohta on toinen. Vaikka Vanhan 
Rauman historia ulottuu keskiajalle, se ei tarkoita myöhempien 
aikojen jälkien hävittämistä, vielä vähemmän niiden korvaa
mista menneisyyden jäljitelmillä. Valkoinen funkkistalo 
1930luvulta tai 1940luvun elokuvateatteri ovat osa kaupunki
kuvaa siinä missä 1600luvulta peräisin oleva puuportti.

Kaavauudistusta valmistellessaan Raitio ja Tammi ovatkin 
joutuneet pohtimaan paljon laadun määritelmää. Millä perus
teella ja mitä pitäisi säilyttää ja mikä joutaa mennä?

Yhtenä kriteerinä voi pitää käsityöperinteen jatkumoa.

Vanha Rauma nimettiin Unescon maailmanperintö luetteloon vuonna 1991 esimerkkinä poikkeuksellisen hyvin säilyneestä pohjoisesta 

puukaupunkiperinteestä. Tällä hetkellä alueella on voimassa rajattu rakennuskielto uuden asemakaavan laatimisen takia.
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”Vaikka olisi kyse oman aikansa standardiikkunasta, niin jos 
se on laadukkaasti tehty puusepäntyönä, se on arvokas osa 
kerroksellisuutta. Toisaalta taas 1980luvun ikkuna voi olla suh
teiltaan ja materiaaleiltaan väärä ja laadultaan heikko”, Raitio 
miettii.

Vielä 1960luvulla vanhoja puukaupunkeja ei suuresti arvos
tettu, vaan iso osa niistä purettiin. Nyt uhattuna puolestaan on 
moderni, 1950–80lukujen rakennuskanta, jota raivataan uusien, 

”tehokkaampien” rakennusten ja tiiviimmän kaupunkirakenteen 
tieltä.

”Sotien jälkeisessä purkuinnossa ei purettu pelkästään puu
taloja vaan jugendkivitalojakin. Myös tällä hetkellä puretaan 
maanlaajuisesti paljon rakennuksia, jotka on tehty aidoista 
materiaaleista –  tiilestä, kivestä, puusta. Uudet rakennukset 
saattavat olla laskennallisesti teknisesti toimivampia, mutta 
niiden elinkaari tulee todennäköisesti olemaan vielä lyhyempi. 
Niitä ei edes yritetä tehdä pitkäikäisiksi, mikä on surullista ja 
ristiriitaista”, sanoo Raitio, joka toimii myös Safan korjausraken
tamisen ja rakennusperinnön toimikunnan puheenjohtajana.

”Vanhoista rakennuksista väitetään, etteivät ne ole muunto
joustavia. Todellisuudessa niissä on usein esimerkiksi kevyitä, 
helposti siirrettäviä väliseiniä. Purkupäätöksiä ei perustalla kun
nollisella analyysilla, todetaan vain ´ettei vastaa nykyajan vaa
timuksia´.”

Kiistelty kauppakeskushanke
Suomen ja maailmankin mittakaavassa poikkeukselliseksi Van
han Rauman tekee se, että se on edelleen osa Rauman ydin
keskustaa, missä käydään arkisilla ostoksilla ja hoidetaan asioita.

Nyt aivan Vanhan Rauman kupeeseen ollaan rakentamassa 
uutta kauppakeskusta, mikä on herättänyt paljon keskustelua. 

Hankkeen puolustajat uskovat sen lisäävän koko alueen veto
voimaa, vastustajat puolestaan pelkäävät sen tyhjentävän Van
han Rauman liiketiloja. Myös kauppakeskuksen ulkonäköä ja 
massoittelua on kritisoitu.

Kauppakeskuksen kaavasta valittivat muun muassa Museo
virasto ja Vanhan Rauman asukasyhdistys. Kaava kävi läpi kaikki 
oikeusasteet, ennen kuin korkein hallintooikeus hyväksyi sen 
vuonna 2018. Myös Unescon maailmanperintökeskus on huo
lestunut hankkeesta ja kirjelmöi aiheesta Suomelle heinäkuussa.

Maailmanperintöstatuksen yhtenä perusteluna on alueen 
elävyys: Vanha Rauma ei ole vain museoitunut turistinähtävyys, 
vaan siellä asutaan, eletään ja työskennellään. Jos kauppakes
kus vie vanhasta kaupungista liikkeet ja asiakkaat, sitä uhkaa 
näivettyminen.

Raitio ja Tammi eivät halua kommentoida kauppakeskus
hanketta, mutta toivovat yleisellä tasolla, että ihmiset ymmär
täisivät paremmin kaavojen merkityksen. Niissä ratkaistaan 
perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat muun muassa 
kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuteen.

”Suuri yleisö ja päättäjät, tai edes arkkitehdit, eivät aina hah
mota, että kaava on se, missä määritellään kaupungin keskus. 
Ei ole sattumanvaraista, mihin se päätyy”, Raitio sanoo. 

Vanha Rauma merkittiin Unescon maailmanperintöluette
loon vuonna 1991. Tänä vuonna vietetään 30vuotisjuhlavuotta 
maailmanperintökohteena.

Maailmanperintöstatus on pienelle Raumalle merkittävä 
meriitti ja matkailuvaltti. Se ei kuitenkaan itsessään suojele 
mitään aluetta tai rakennusta, Raitio huomauttaa, vaan suojelu 
on tehtävä kansallisesti. Siksikin uusi asemakaava on tärkeä.

G R P  -  D O O R S

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

https://www.lamidoors.fi/
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” Uusia rakennuksia ei edes yritetä tehdä 
pitkäikäisiksi, mikä on surullista ja ristiriitaista.

Vanhan Rauman vanhin puuportti 

on 1600-luvulta.

Vanhan Rauman kaavoitus-

arkkitehdit Mervi Tammi ja Henri 

Raitio ovat käyneet tutustumassa 

lähes jokaiseen alueen noin 250 

tontista. KU
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Rauman kaupunki ylläpitää Vanhassa Raumassa korjausrakentamis keskus Tammelaa, jossa pidetään luentoja ja 

näyttelyitä, annetaan korjaus neuvontaa sekä myydään yleisimpiä rakennusosia kuten ovia,  ikkunoita, saranoita ja 

hakoja. Rakenteisiin jätetyt aukot esittelevät korjaus rakentajille hirsirakennuksiin sopivia materiaaleja ja työtapoja.
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Suomalaisilla tyyppitaloilla on 
satavuotias historia
Suomalaisten tyyppitalojen historia ulottuu aina 1900-luvun alku-
vuosikymmeniin asti. Tietokirjailija Risto Pesonen kuvaa kirjoituksessaan 
suomalaisen pientalosuunnittelun menneisyyttä ja tulevaisuuden trendejä.

S
uomen ensimmäiset tyyppitalosuunnitelmat syntyivät 
1910luvun alussa Helsingin kaupunginarkkitehti Karl 
Hård af Segerstadin toimesta. Standardoinnin alkuna 

voi pitää vuonna 1915 julkaistua Pohjoismaiden ensimmäistä 
rationalisoitujen rakennusosien piirustuskokoelmaa ”Suoma
laisia normaaliovia ja ikkunoita”, joka tosin ei vielä edistänyt 
merkittävästi teollistumista.

Sosiaalihallitus julkaisi vuonna 1922 ensimmäiset valtion 
teettämät, Elias ja Martti Paalasen toimiston laatimat tyyppi
piirustukset. Niillä pyrittiin kontrolloimaan rakentamista, mutta 
tavoitteena ei sanottu olevan halvempi rakentaminen, vaan 
pientaloasumisen esteettisen laadun parantaminen.

Uutta ajattelua kohtuuhintaisista pientaloista edusti Paa
lasten vuonna 1934 Omakotirahastolle suunnittelema tyyppi
talosarja. Niissä näkyy jo uusi tilakäsitys, jossa olennaiset tilat 
olivat keittiö, makuuhuoneet ja tärkeimpänä olohuone.

Vuonna 1939 sosiaalihallitus järjesti tyyppitalopiirustus
kilpailun, jonka ehdotuksiin useat mallistot jälleenrakennus
kaudella perustuivat. Tämän ohjailun myötä syntyi Suomessa 

 käsitys moraalisesti oikeasta asumisesta, johon liitettiin elimel
lisesti ydinperhemalli ja väljä omakotiasuminen.

Tehokkuus ja laatu tärkeitä
Pientalojen rakenteiden perusidea säilyi vuosikymmeniä 
samankaltaisena, koska rakennusmääräyksetkään eivät ohjan
neet kehitystä. Runkona oli hirsikehikko, ja talon lämmitys hoi
dettiin puulämmitteisillä tulisijoilla.

Kehikkorunko, amerikkalainen ilmapallotalo, alkoi 1920  
luvulla nousta kilpakumppaniksi hirsitalolle, mutta vasta jälleen
rakennus ja siirtoväen asuttaminen mullistivat tyyppitalo
rakentamisen.

Suomen Arkkitehtiliitossa huolestuttiin jälleenrakentami
sen laadusta, sillä rajaseuduilla ruotsalaistalojen pystytyksessä 
oli ilmennyt ongelmia. Vaikka sotien jälkeen tehokkuusajattelu 
oli rakentamisessa kaiken kattava ideologia, ei haluttu että se 

”syrjäyttää asumismukavuutta ja harmonista kokonaissommit
telua tai unohtaa rakennuksen ulkoista ja sisäistä muotokieltä”.
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Rykmentinpuiston kaupunkipientalot Tuusulassa. Kohde on kiinteistöosakeyhtiömuotoinen, jossa kukin omistaja 

omistaa talonsa lisäksi myös oman tonttinsa. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Saatsi Arkkitehdit Oy.
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Erityisen tärkeää oli estää rakentamisen toteutuminen väli
aikaisina, laadullisesti ja sosiaalisesti ongelmallisina parakkeina 
ja toisaalta säilyttää rakentaminen monimuotoisena standar
disoinnista huolimatta.

Aravan laatuvaatimukset ja lainsäädäntö ohjasivat voimak
kaasti jälleenrakentamista, mutta sallivat suurempiakin pinta
aloja, kunhan talojen perusilme ja rakenteet pysyivät ennallaan.

”Tee se itse” kulttuurin nousu 1960luvulla johti pientalojen 
rakentamisessa asiantuntijuuden arvostuksen murentumiseen 
ja arkkitehtien roolin heikentymiseen. Tämä näkyi esimerkiksi 
siinä, että artikkelien kirjoittajien tittelit ja tyyppitalosuunnit
telijoiden nimet hävisivät maallikoille suunnatuista lehdistä.

Omanlaistaan pientalojen tyylisuuntaa edustivat maa
seudun uudisrakennukset ja laajennukset elintasosiipineen. 
Tähän tarpeeseen maatilahallitus julkaisi oppaita, joilla pyrittiin 
ohjaamaan suunnittelua, jotta ”maaseudulta kaupunkeihin 
vaeltava väestö ei päätyisi surkeisiin esikaupunkislummeihin”.

Jatkuvia ja taittuvia trendejä
Paneutuessani pientaloasumisen trendeihin – kaupungistumi
nen, kustannukset, rakentamismääräykset, yksilöllistyminen, 
standardointi, vaurastuminen, ikääntyminen, maahanmuutto, 
perhemuodot ja työkulttuuri sekä ekologisuus ja energiatehok
kuus – arvelin, että niistä varhaisimpien vaikutuksia voi seurata 
viime vuosisadan alkuvuosikymmenistä alkaen teollisen raken
tamisen käynnistyessä. Mutta eipä niin ollutkaan.

Kaikkien trendien voi sanoa vaikuttaneen kehitykseen sadan 
vuoden aikana, mutta kovin eri tavalla. Jotkut hetken, jotkut 
vuosikymmeniä. Toiset ovat jatkuvia, osa taittuvia trendejä, ja 
jotkut niistä vaikuttavat tyyppitalojen menestykseen tulevai
suudessa.

Jatkossa pientaloja rakennutetaan kaupungeissa kustannus
syistäkin enemmän ryhmärakentamisena, ja silloin on lähdet
tävä liikkeelle massakustomoiduista, standardoiduista raken
nusosista ja tilaratkaisuista. Tärkeitä ovat myös yksilöllisyys ja 
ekologisuus.

Risto Pesonen

Artikkeli perustuu kirjoittajan tietokirjaan ”Tupakkiaskin 
kannesta massakustomointiin”, Rakennustieto 2021. Teoksessa 
paneudutaan tyyppi- ja pientalojen kehitykseen ja trendeihin 

1900-luvun alusta jälleenrakennuskauden loppuun. 
 

Sitaatit teoksista Ella Salminen: Harmonisten mittasuhde-
järjestelmien historia, soveltaminen ja nykytila, Tampereen 

teknillinen yliopisto 2018 ja Eero Väänänen: Maaseudun suun-
nittelu ja rakentaminen, Rakentajain Kustannus 1980.

Maalaistaloja kaupungissa

Kaupunkiin eivät maalaistalot sovi!
Tuo totuus kaupunkien omakotitaloista julistettiin 

jo yli sata vuotta sitten Otava Oy:n pientalojen suunnit
telukilpailun kutsussa.

”Vanhojen talojen jäljittelyinto on johtamassa väärään 
suuntaan. Näitä harhatien kulkijoita ovat maalaistalo
tyypit, jotka pelottavan suuressa määrässä valloittavat 
jalansijaa kaupungeissammekin”, oli kaupungistumiseen 
liittynyt selkeä ohje vuonna 1913.

Kun asuntopulaa itsenäistymisen jälkeen ryhdyttiin 
purkamaan, oli ratkaisuna usein uudet alueet, joille yri
tykset rakennuttivat työntekijöilleen pienkerros ja 
omakoti taloja. Edullisuuteen pyrittiin tyyppipiirustuk
silla ja hyödyntämällä toistettavuutta.

Otavankin kilpailussa, jossa etsittiin yhden perheen 
ympäri vuoden asuttavia pientaloja, korostuivat kustan
nukset. Ehdotusten tuli osoittaa, ”miten samalla kertaa 
voi rakentaa sekä huokeasti että kauniisti”.

Ehdotukset jäivät toteuttamatta, mutta trendeistä 
vahvimmat, kaupungistuminen ja kustannukset, olivat 
jo silloin esillä.

Risto Pesonen
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Ennen 1930-lukua rakennetut yksilölliset pientalot ovat 

lähinnä huvilakulttuurin perillisiä, ja ennen sotia rakennetut 

tyyppitalot taas ulkomuodoltaan pelkistettyjä. Osa taloista 

koottiin tehdasvalmisteisista puuelementeistä, vaikka 

rakennus osien standardointi oli vasta käynnistymässä. Kuva 

 Helsingin Oulunkylän Pyhtääntieltä vuodelta 1938.
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Kaupunki tarvitsee myös avoimia tiloja
Kaupunkien täydennysrakentamisesta on jo pitkään etsitty ratkaisua 
kaupunkiseutujen kasvuun ja ekologisiin ongelmiin. Rakennusperintö-
SAFAn järjestämässä webinaarissa ”Avoin ja tärkeä” keskusteltiin avointen 
kaupunkitilojen ja -näkymien merkityksestä.

R
annat täyttyvät rakentamisesta, katujen päätteiksi 
nousee uusia maamerkkejä, silhuetit piirtyvät uudel
leen ja rantoja ja puistoja uhkaa nakertaminen raken

nusmaaksi. Tornitaloista toivotaan kaupungin imagotekijää 
ja matkailuvalttia. Olemassa olevia rakennuksia puretaan kor
keampien rakennusten ja tiiviimpien korttelien tieltä. Avoi
met näkymät muuttavat muotoaan ja taivas katoaa kauem
mas kortteleista ja kaduilta. Kaupunkien väljyys ja huokoisuus, 
niin pysty kuin vaakasuunnassakin, näyttäytyy reservinä 
täydennys rakentamiselle. 

Viime aikoina keskusteluun ovat nousseet muun muassa 
ajatukset Elielinaukion ja Eteläsataman täydennysrakentami
sesta. Tiivistämistä tapahtuu Helsingin lisäksi myös muissa kau
pungeissa. Täydennysrakentamisen vimmassa monet avoimet 
paikat täyttyvät, ja suuntausta perustellaan tehokkuudella ja 
ekologisuudella. Mutta onko avoimuudella arvo? Pitäisikö sil
huettia suojella? Mitä meren tai järven selän yli kuuluisi näkyä?

Täydentämisen kiistattomilta näyttäviä etuja punnitessa on 
vaikea muistaa, että kaupunki ei koostu vain taloista vaan myös 
niiden väliin jäävistä tiloista, missä ihminen voi kulkea ja kul
jettaa katsettaan. Kaupunki tarvitsee tiloja, joissa näkee kauas 
ja paikkoja, joista aurinko pääsee paistamaan sisäpihoille. Kau

punki tarvitsee paikkoja, joissa ei ole mitään ja joissa kulkija voi 
oikaista oman mielensä mukaan.

Tuleeko Suomi jälkijunassa?
RakennusperintöSAFAn syyskuisessa seminaarissa Mona Scha-
lin, Emilia Saatsi ja Harri Hautajärvi käyttivät puheenvuorot 
avointen kaupunkitilojen ja näkymien arvoista ja suojelusta. 
Tartuimme aiheellamme myös Euroopan kulttuuriympäristö
päivien teemana olevaan sanapariin ”rajaton ja avoin”, sillä halu
simme pohtia, millainen rooli avoimella tilalla, avoimilla näky
villä, kadun päätteillä ja kaupungin silhuetilla on.

Tiivistämisinnossa ja tornitalobuumin edelleen jatkuessa 
voidaan kysyä, ovatko kaikki avoimet tilat täydennysrakenta
misen paikkoja ja sopiiko tornitalo jokaiseen silhuettiin, kau
konäkymään tai kadunpäätteeseen. Vaikka tiivistämisellä on 
myös etunsa, olisi nykyistä vastuullisemmin pohdittava tiivis
tämisen sopivuutta erilaisiin ympäristöihin. 

Mona Schalin ja Harri Hautajärvi haastoivatkin webinaari
puheenvuoroissaan katsomaan, mihin suuntaan muualla Euroo
passa tähyillään – ja olemmeko buumimme kanssa jo jälkiju
nassa. Monissa eurooppalaisissa kaupungeissa varjellaan nyt 
kaupunkien viheralueita ja kaupunkiluontoa ymmärtäen sen 

Museovirasto on luokitellut Tammerkosken teollisuusmaiseman Tampereella 

kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
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merkitys kestävän kehityksen ja kaupungin resilienssin näkö
kulmasta. 

Emilia Saatsin puheenvuoro toi tilaisuuteen sekä käytännön 
kaavoittajan että maltillisesti tiivistyvän pikkukaupungin näkö
kulmia. Saatsi havainnollisti, esimerkkinään Porvoon tori, miten  
avoimeen kaupunkitilaan suunniteltaessa on sovitettava  yhteen 
monia, osin ristiriitaisiakin näkökulmia, kuten kaupunkikuva, 
palvelut, liikenne, kaupunkiluonto, oleskelu ja virkistyminen.

Poikkitieteellistä tutkimusta tarvitaan
Millainen suojelukohde tyhjä tila tai kaupungin silhuetti sitten 
on? Miten perustella kaukonäkymiä ja avointa kaupunkitilaa 
tiivistämis ja tornirakentamisen huumassa? Harri Hautajärvi 
toi esityksessään esiin vuonna 1992 kansallismaisemaksi nime
tyn ”Merellisen Helsingin”, jonka arvoja korkean rakentamisen 
myötä muuttuva silhuetti uhkaa. Onkin houkuttelevaa tarkas
tella myös muita kansallismaisemia avointen näkymien ja täy
dennysrakentamisen riskien näkökulmasta. 

Kansallismaisemia listattiin Suomen 75vuotisen itsenäisyy
den kunniaksi kaikkiaan 27, joiden joukossa on kaupunkiym
päristöjä sekä maalais ja luonnonmaisemia. Moninaisuudesta 
huolimatta useimpien kansallismaisemien arvot perustuvat 
tavalla tai toisella avoimuuteen, mahdollisuuteen nähdä lähelle 
ja kauas. Urbaanien kansallismaisemien joukosta merellisen 
Helsingin tapaan myllerryksen alla ovat ainakin Tapiola ja Tam
merkoski.

Maailmalla tiivistämisen huuma näyttää jo laantumisen 
merkkejä, sillä tiivistämisellä on havaittu myös kielteisiä 
 seurauksia muun muassa kaupunkiekologialle ja kaupungin 
turvallisuudelle. Turvattomuuden kokemukset voivat lisääntyä, 

kun yhä suurempi joukko ihmisiä jakaa saman pihan tai por
raskäytävän. Webinaariyleisön kommenteissa nousi esiin tarve 
tiivistämisen monialaiseen tarkasteluun. Arkkitehtien ja mai
semaarkkitehtien lisäksi vaikutuksia arvioimaan tarvittaisiin 
esimerkiksi kaupunkisosiologeja.

Harri Hautajärvi muistutti, että tarvitsemme lisää tutkimusta 
korkean rakentamisen ilmastovaikutuksista.  Tiedon lisäänty
essä ja arvostusten muuttuessa on myös rohjettava tarkastella 
käsityksiä uusimman tiedon valossa. Erilaiset strategiat ja esi
merkiksi korkean rakentamisen selvitykset on nähtävä työ
kaluina, joita päivitetään ja tarkastellaan riittävän usein, eikä 
lukkiuduta kerran tehtyihin päätöksiin tiivistämisen tai korkean 
rakentamisen tarpeellisuudesta.

Tyhjän tilan voi nähdä myös reservinä tuleville sukupolville. 
Ei ole kaukonäköistä käyttää reserviä loppuun yhden sukupol
ven aikana yhden sukupolven arvostusten mukaan. Kun kadun
päätteeksi tai kaupungin silhuettiin nousee uusi tornitalo, voi 
yhdenkin rakennuksen kaupunkikuvallinen merkitys olla 
todella mittava. Kaupungin vanhaan silhuettiin tai kaupunki
tilan avoimuuteen ei ole enää paluuta. 

Iida Kalakoski

Kirjoittaja on arkkitehtuurin historian yliopisto-opettaja 
ja tutkija Tampereen yliopistossa sekä Rakennusperintö-

SAFAn puheenjohtaja.
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Näkymä Helsingin Lapinlahden vanhan sairaalan puistoon mereltä päin.

” Kaupunki tarvitsee tiloja, joissa näkee kauas ja paikkoja, 
joista aurinko pääsee paistamaan sisäpihoille.
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PUHEENVUORO

Nykyarkkitehtuuri on 
koristeellista
Arkisessa keskustelussa nykyarkkitehtuuria moititaan usein tyl-
säksi ja rumaksi. Todellisuudessa arkkitehdit piirtävät taloihinsa 
koristeita aivan niin kuin ennenkin, ne pitää vain osata tunnistaa, 
kirjoittaa Julius Jääskeläinen.

Julius Jääskeläinen

Arkkitehti SAFA

U
sein arkkitehdilta kysytään, mikseivät arkkitehdit enää 
piirrä kauniita, koristeellisia taloja niin kuin ennen 
 vanhaan, vaan rumia, tylsiä, moderneja möhkäleitä. 

Vastaukset, joita arkkitehdit yrittävät antaa, voi jakaa kolmeen 
kategoriaan.

Ensinnäkin vedotaan rakennustekniikkaan. Jos yrittää tehdä 
vanhannäköisen talon nykyaikaisella rakennustekniikalla ja 
nykyaikaisen talon hinnalla, siitä tulee falskin näköinen. Aidon, 
vanhan rakennustekniikan käyttäminen taas tulee tuhottoman 
kalliiksi, eikä se täytä esimerkiksi lämmöneristysmääräyksiä.

Toiseksi vedotaan toimintoihin. Esimerkiksi vanhoissa ker
rostaloissa ei juuri ollut parvekkeita, tai jos oli, ne olivat pieniä 
ja kattamattomia. Nykyään suosituille suurille parvekkeille ei 
taas oikein löydy esikuvia historiasta.

Kolmanneksi vedotaan “ajan henkeen”, jolloin ei tarvitse 
uppoutua kiistelyyn yksityiskohdista. Todetaan ykskantaan, että 
uusi aika vaatii uusia muotoja. Poliittinen variantti tästä on myös 
yleinen: assosioidaan vanhanaikainen arkkitehtuuri esimerkiksi 
fasistiseen uusklassismiin tai sosialistiseen realismiin.

KOKO KYSYMYKSEN lähtökohta on kuitenkin virheellinen. Ark
kitehdit piirtävät edelleen kauniita koristeellisia taloja, toiset 
enemmän, toiset vähemmän, ja koristeaiheiden lähteenä käy
tettävä aikakausi vaihtelee. Mutta lähes kaikki arkkitehdit piir
tävät taloihinsa koristeita.

Triviaali ja yleinen esimerkki koristeesta voi olla esimerkiksi 
niin sanottu leukalappu ikkunan alla. Toinen on lasitetun par
vekkeen ulkopuolelle asennettava ritilä. Nämä ovat koristeita, 
mutta usein katsoja ei ymmärrä niitä sellaisiksi, kenties koska 
ne näyttävät siltä, että niillä saattaisi olla jokin toiminnallinen 
merkitys. Niiden ainoa funktio on kuitenkin koristella talo haus
kemman näköiseksi.

Kysymys pitäisikin ehkä muotoilla: miksi arkkitehdit eivät 
käytä koristeita maallikoita ilahduttavalla tavalla? Tai pikem
minkin toisinpäin: miksi maallikot eivät näe, että nämä rumat 

talot ovatkin itse asiassa hienostuneen esteettisen rakennus
kulttuurin tuotteita, huolella ja herkällä vaistolla muotoiltuja 
taideesineitä, joiden arvostamisesta voi löytää iloa siinä missä 
jugendtalon julkisivukoristeiden bongaamisesta?

Kyseessä on jonkinlainen järjestelmällinen kommunikaa
tiokatkos. Arkkitehdit näkevät vaivaa koristeluun, mutta monet 
maallikot eivät tunnu huomaavan tätä. (Toisaalta arkkitehteja 
kyllä myös syytetään turhista “kotkotuksista”.)

Miten lukkiutunut asetelma saataisiin murrettua? Keinoja on.

ENSINNÄKIN kieltäydytään käyttämästä vanhentunutta, ase
telmallista käsiteparia moderni–perinteinen. Jokaisella arkki
tehdilla on riittävästi tyylihistoriallista sivistystä keksiäkseen 
esimerkkejä siitä, miten tämä kahtiajako on aivan kuvitteellinen. 
Funkis on nykyajan perspektiivistä katsottuna koristeellinen 
perinnetyyli, samoin brutalismi ja minimalismi, High Techistä 
puhumattakaan. Jugendkerrostalo eroaa 1700luvun kaupunki
talosta enemmän kuin nykykerrostalo jugendtalosta.

Tyylihistorian monivaiheisen ja tasoisen tarinan latistami
nen binääriseksi tekee väkivaltaa todellisuudelle ja estää meitä 
aidosti arvostamasta menneisyyden arkkitehtuuria.

Toiseksi tuodaan esiin, että todellisuudessa nykyarkkiteh
tuuri on ulkomuodoltaan varsin monimuotoista. Tämä ei koske 
pelkästään niin sanottua huippuarkkitehtuuria vaan ihan taval
lisia talojakin. Julkisivujen koristelutyylit, massoittelu, katto
muodot ja niin edelleen vaihtelevat talosta ja paikasta toiseen. 

” Kieltäydytään käyttämästä 
vanhentunutta, 
asetelmallista käsiteparia 
moderni–perinteinen.



2 5 7  |  2 0 2 1au

Jätkäsaaren arkkitehtuuri eroaa Kalasataman arkkitehtuurista 
ja Postipuiston arkkitehtuuri Leinelän arkkitehtuurista. Turun 
uusi arkkitehtuuri poikkeaa ilmeeltään merkittävästi Tampe
reen tai Kuopion uudesta arkkitehtuurista, puhumattakaan siitä, 
kuinka paljon vaikkapa liiketalo, kerrostalo, rivitalo, koulu ja 
omakotitaloarkkitehtuuri eroavat toisistaan. Nykyarkkitehtuu
ria ei voi pitää ainakaan monotonisena.

Kolmanneksi suhtaudutaan omassa suunnittelutyössämme 
koristeluun koristeluna. Iloitaan niistä pienistä vapauksista, joita 
rakentamisen pitkälle standardisoidut prosessit meille tarjoa
vat, ja käytetään niitä oman maun mukaan, ilman ryppyotsai
suutta, pelkäämättä tyylipoliiseja, välttäen itsesensuuria. Eikä 
oteta koristelusta paineita tai uhrata siihen tuhottomasti aikaa. 
Kyse on kuitenkin vain koristeista.

PUHEENVUORO
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Viime vuosikymmenille tyypillistä 

Tetris- tyylistä julkisivu koristelua 

vastavalmistuneissa kerros taloissa 

Turun Raunistulassa. Suunnittelija 

Vahtera arkkitehdit.

Tyypillisiä koriste ritilöitä 2010-

luvun kerrostalon lasitetussa 

parveke rivistössä. Huomaa myös 

koristeellinen pergola.

Asukas on täydentänyt 60-luvun 

rivitalon modernistista koriste-

ritilää omatekoisilla lisäyksillä.

 Tiililaatalla pinnoitettua betoni-

seinää 90-luvulta. Tiililaatan  

pintaan on tehty  poltossa 

 keino tekoista koristeellista väri-

vaihtelua.

Valesaumoja ja levypäällysteisiä 

”leukalappuja” 50-luvun kaupunki-

kerrostalon julkisivussa.
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AMMATISSA

P
etri Piirta on tuttu nimi arkkitehtuurikilpailuista. Hän 
on yksinään onnistunut monissa yleisissä kilpailuissa, 
joissa on ollut mukana suuriakin toimistoja. Piirta jat

kaa vanhempiensa perustamaa arkkitehtitoimistoa ja keskittyy 
tällä hetkellä kilpailuehdotusten tekemiseen.

Mikä sinua alun perin viehätti arkkitehdin työssä?
Lapsesta asti minulle on ollut selvää, että minusta tulee arkki
tehti. Molemmat vanhempani, Pirkko ja Pekka Piirta, ovat 
 arkkitehteja.

Muistan kun noin viisivuotiaana menimme tapaamaan isääni, 
joka silloin vielä työskenteli Helmer Stenrosin toimistolla 
yhdessä Viljo Revellin suunnittelemista Tapiolan ”Taskumatti

taloista”. Kun saavuimme rakennukseen, sisäänkäynnin tila
kokemus teki minuun suuren vaikutuksen. Sisällä toimistossa 
vallitsi lämminhenkinen mutta sivistynyt tunnelma. Muistan pie
noismallien pahvin tuoksun ja kuinka sain leikkiä pikkuautoilla. 
Tuli tunne, että isona olisi kiva työskennellä tällaisessa paikassa.

Vuosituhannen vaihteessa otin vetovastuun vanhempieni 
toimistossa ja olen edelleen sillä tiellä. Toimisto on ollut pys
tyssä vuodesta 1973, he perustivat sen pientalokilpailujen voit
tojen myötä.

 Olen aina tykännyt arkkitehtina toimimisesta, eikä urava
lintaa ole tarvinnut miettiä tai katua.

Mitä kilpailuihin osallistuminen antaa?
Aloin tehdä kilpailuehdotuksia jo opiskeluaikana. Ensimmäinen 
arkkitehtuurikilpailu, johon osallistuin, oli Malminkartanon kap
pelin kilpailu. Pääsin yläluokkaan ja oli kannustavaa huomata, 
että joku muukin näki ehdotuksessani jotain.

Arkkitehtuurikilpailut tarjoavat ainutlaatuisen mahdolli
suuden suunnitella syvällisimmällä tasolla, sillä on harvinaista 
päästä luomaan tai muokkaamaan ympäristöä ihan tyhjästä. 
Kilpailuissa aloitetaan nollasta ja kyseessä on joka kerta uusi 
tehtävä. Lisäksi ehdotusten kirjo on aina tosi laaja, eikä 
mukana ole koskaan kahta samanlaista työtä. Minusta on 
innostavaa nähdä, mihin kaikkeen suunnittelijoiden mieli
kuvitus kykenee.

Tilaajien kannalta kilpailut näyttävät konkreettisesti, millai
silla tavoilla voidaan ratkaista vaikeakin ongelma. Teki jöille 
 kilpailut puolestaan antavat mahdollisuuden kehittää 
suunnittelu  taitoja ja kokonaisuuksien hallintaa. Pidän toimi
vana erityisesti suomalaisten kilpailujen anonymiteetti
perinnettä, joka on loistavan tasaarvoistava ja mahdollistaa 
uusien kykyjen tulemisen alalle.

Olet ollut palkintosijoilla monissa yleisissä arkkitehtuuri-
kilpailuissa, joissa on ollut mukana suuriakin toimistoja. 
Millaista kilpailuehdotuksen tekeminen yksin on? 
Kaikki lähtee kilpailuohjelmaan perehtymisestä. Opettelen 
tilaohjelman ja selvitän mistä kilpaillaan, mikä on milloinkin 
suunniteltava kokonaisuus, mitä siinä on taustalla ja mitä 

Kilpailuissa pääsee luomaan  
uutta ympäristöä
Petri Piirta on osallistunut yksin lukuisiin arkkitehtuurikilpailuihin. 
Kilpailuissa hän pitää siitä, että suunnittelu aloitetaan tyhjästä ja kyseessä 
on joka kerta uusi tehtävä.
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Petri Piirta arvioi, että yksinään häneltä menee yhden 

kilpailuehdotuksen tekemiseen noin 250–300 työtuntia.
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 aikaisemmin on tehty. Paikan ja tunnelman hakemisesta alkaa 
herätä ajatuksia ja ehdotus muotoutuu. Inspiroidun  prosessista 
itsestään. Se on omanlaisensa palapeli, joka hahmottuu 
 vähitellen.

Omien ehdotusten tekemisessä nautin kokonaisuuden hal
linnan tunteesta. Yksinään työskentely voi olla hyvinkin teho
kasta, jos siitä onnistuu tekemään rutiinin. En osaa verrata sitä 
ryhmätyöskentelyyn, josta minulla ei juuri ole kokemusta. Aiem
min tosin tein ehdotuksia yhdessä vanhempieni kanssa.

Millaiseen arkkitehtuurikilpailuun haluaisit osallistua? 
Olisi mielenkiintoista päästä suunnittelemaan sakraaliraken
nuksia, mutta se näyttää aika epätodennäköiseltä, koska seu
rakunnilla on huono taloudellinen tilanne. Olisi varmasti monen 
arkkitehdin unelma päästä suunnittelemaan sellaisia rakennuk
sia. Myös museokilpailut ovat kiinnostavia, sillä niihinkin liittyy 
poikkeuksellista ylevää henkeä.

 
Anni Varis

AMMATISSA

” Arkkitehtuurikilpailut 
tarjoavat ainutlaatuisen 
mahdollisuuden 
suunnitella syvällisimmällä 
tasolla.

https://www.tiliamppari.fi/
http://www.j-trading.fi


ARKKITEHTUURIMUSEO
FINLANDS ARKITEKTURMUSEUM 
MUSEUM OF FINNISH ARCHITECTURE

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

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

mfa.fi  
Instagram
Facebook
Twitter

Tulevaisuus on epävarma, 
mutta se on paras tulevaisuus, 

mikä meillä on.
anna chavepayre, arkkitehti

  
NÄYTTELYT MUSEOSSA
 
Toivoa puusta
Iso sali 10.9.2021–10.4.2022
Arkkitehtuurimuseon päänäyttely käsittelee puu-
arkkitehtuuria siihen liittyvän toivon näkökulmasta. 
Moniäänisen ja -taiteisen näyttelyn aikajänne ulottuu 
puurakentamisen varhaisista saavutuksista tekoälyn 
tuottamaan tulevaisuuden arkkitehtuuriin. 

Kattoristikoiden ratkojat
Pieni näyttelysali 10.9.2021–9.1.2022
Näyttely esittelee keskiaikaisten paanukattojen 
alle kätkeytyvää kattoristikoiden maailmaa ja sitä 
selvittävän tutkimusryhmän työtä. Kuraattori: 
arkkitehti ja apulaisprofessori Panu Savolainen.

Forensic Architectue: ulkoistettu riski
Studio 10.9.–24.10.2021
Ihmisoikeusrikoksia arkkitehtuurin menetelmin 
ratkovan kansainvälisen Forensic Architecture 
-tutkimusryhmän dokumentaarinen videoteos 
Ulkoistettu riski: Ali Enterprises -tehdaspalo (2018).  

Sami Funke: Beethovenin hevonen
Studio 29.10.2021–9.1.2022
Valokuvaaja Sami Funke suuntaa kameransa kohteisiin, 
jotka ovat liian tuttuja tullakseen huomatuiksi. Näyttely 
esittelee vanhoja, tarpeettomiksi käyneitä rakennuksia 
piirtäen kuvaa asutuksen ja teollisuuden muutoksesta 
Suomessa. 

TOIVOA PUUSTA -OHJELMA
 
Toivoa puusta -keskusteluklubi 
Sarja You Tell Me -kollektiivin kuratoimia intiimejä 
keskusteluja, jotka syventyvät Toivoa puusta -näyttelyn 
teemoihin eri mittakaavoissa. Ennakkoilmoittautuminen. 
Maksuton.

Musiikkia puusta -konserttisarja 
Sarja Toivoa puusta -näyttelyn kanssa keskustelevia 
konsertteja puusta ja tulevaisuudesta Arkkitehtuuri-
museossa. Ennakkoilmoittautuminen. Maksuton.

Yhteistyössä: ympäristöministeriö. 
Lue lisää: mfa.fi

ARCHITECTURE SPEAKS
 
Arkkitehtuurimuseon ja Aalto-yliopiston kansainvälinen 
luentosarja kutsuu kiinnostavia toimijoita kertomaan 
itselleen ajankohtaisista näkökulmista arkkitehtuuriin. 
Kuraattori: professori Jenni Reuter. Verkkoluennot 
keskiviikkoisin kello 13:15–14:30. Ennakkoilmoittautu-
minen. Maksuton.

10.11.  Bêka & Lemoine 
1.12.  Roger Boltshauser
12.1.  Harquitectes
19.1. Atelier Scheidegger Keller
2.2.  Aguilo + Pedraza
9.2.  Bijoy Jain / Studio Mumbai 
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VALMISTA TULI

Pyöreä talo  
kierrätysmateriaaleista
Matti Kuittisen Lohjan asuntomessuille suunnittelema Pyörre-talo 
rakennettiin pitkälti kierrätetyistä materiaaleista.

A
rkkitehti Matti Kuittinen suun
nitteli Lohjan asuntomessuille 
Pyörretalon, jonka painosta 

lähes 40 prosenttia muodostuu kierrä
tetyistä tai uusiutuvista materiaaleista. 
Harvinainen kiertotalouskokeilu herätti 
paljon kiinnostusta. Kuittinen on töissä 
ympäristöministeriössä, mutta Pyörre 
valmistui omalla ajalla.

Matti Kuittinen: ”Pyörretalon suun
nittelu alkoi noin kuusi vuotta sitten, kun 
kotikaupunkiini Lohjalle ryhdyttiin kaa
vailemaan asuntomessuja ja tuttava
pariskunta pyysi minua suunnittelemaan 
heille sinne talon. Toimin suunnittelijana 
nykyään hyvin harvoin, mutta pidän tär
keänä, että käytännön tuntuma säilyy, 
 sillä se tukee tutkimus, opetus ja lain
säädäntö työtäni.

Yksityisasiakkaalle suunniteltu talo 
tarjosi myös oivan tilaisuuden syödä itse 
omaa lääkettäni eli kokeilla käytännössä 
ympäristöministeriön asetusluonnosta 
 rakennuksen ilmastoselvityksestä. 

Asiakas toivoi jotain tavallisuudesta 
poikkeavaa, joten talosta päätettiin  tehdä 

pyöreä. Konsepti loksahti lopullisesti pai
koilleen, kun kuulin että mukaan oli pyy
detty lohjalaista Aulis Lundell  teräs
tehtaan omistajaa Leena Lundellia ja 
rakennukseen tulisi teräsrunko. Halu
simme suunnitella talon, josta mahdolli
simman suuri osuus olisi rakennettu kier
rätetyistä rakennus tuotteista, joita löytyy 
jo markkinoilta.

Sellaista terästä, jossa kierrätysasteen 
osuus on niin korkea kuin se periaat
teessa voisi olla, ei löytynyt, mikä oli yllä
tys. Teräs on erittäin kierrätyskelpoinen 
 materiaali, mutta sen kysyntä on tällä 
 hetkellä niin suurta, että tarjolla oleva 
romu rauta ei riitä.

Kiertotalouskysymys on tärkeä jo 
siksi, että maapallolla vuosittain kulu
tettavista raakaaineista puolet käyte
tään  rakentamiseen, ja rakennustarpeet 
lisääntyvät koko ajan. Kiertotalouteen 
liittyy myös se, miten rakennusmateri
aalit aikanaan korjaamisen tai purkami
sen jälkeen lähtevät uudelleen kiertoon. 
Materiaalipuolen tutkimisen lisäksi 
etsin tapoja pisteyttää kiertotalouden 

laadullisia aspekteja, kuten muunnelta
vuutta ja joustavuutta. 

Vastaavanlaisia hankkeita, joissa doku
mentoidaan rakennuksen kiertotalous
aspekteja, on tiedossani todella vähän.

Rohkaisevinta oli huomata, että 
tukuissa ja rautakaupoissa myytävillä 
materiaaleilla voidaan jo nyt päästä koh
tuullisen hyviin kiertotalouslukuihin. 
Lopulta lähes neljäkymmentä prosenttia 
rakennuksen painosta muodostui kierrä
tetyistä tai uusiutuvista materiaaleista. 
Toivottavasti pian nähdään hankkeita, 
joissa mennään reippaasti tämän yli.

Pyörretalo on herättänyt paljon kiin
nostusta. Asuntomessuilla kävijät jonotti
vat taloon tunteja, eivätkä kaikki halukkaat 
valitettavasti päässeet sisälle asti. Messu
vieraat innostuivat siitä, kuinka talo taval
laan leijuu maanpinnan yläpuolella, pila
rien varassa. Itse olen tyytyväisin siihen, 
että rakennus säilyi alkuperäisen vision 
kaltaisena ja tarpeeksi selkeänä. Yhtenä 
onnistumisena haluan mainita myös erin
omaisen yhteistyön eri osapuolten välillä.

Jokaisen arkkitehdin päähänpintty
mänä taitaa olla tarve saada piirtää pyö
reä talo. Nyt voin olla levollisin mielin, kun 
se on ainakin saavutettu."

Arkkitehti ja tekniikan tohtori Matti Kuit-
tinen työskentelee ympäristö ministeriön 

erityisasiantuntijana ja Aalto-yliopistossa 
osa-aikaisena professorina. Kuittisen 
seuraava suunnittelukohde on ultra-

luomurakennus Lohjalla.

Anni Varis

Tällä palstalla arkkitehdit kertovat 

valmistuneista projekteistaan.
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KIRJAT

M
ikä ihmiskunnan luomus tuotettiin ennen ruoalla 
ja nykyään fossiilisilla polttoaineilla? Arkkitehtuuri. 
Tai näin ainakin väittää Barnabas Calderin tuore 

kirja Architecture From Prehistory to Climate Emergency.
Calder on Liverpoolin yliopiston arkkitehtuurin historian 

yliopistonlehtori, joka on tutkinut vuosia energian ja arkkiteh
tuurin historian yhteyttä. Nyt hän on koonnut ajatteluaan kir
jaksi, joka selvittää aihepiirin syövereitä vaivattomasti myös 
suurelle yleisölle.

Calderin teos on onnistunut. Se valaisee arkkitehtuurin 
globaali historiaa raikkaasta ja monin tavoin uudenlaisesta pers
pektiivistä. Teos rikastaa arkkitehtuurin historian yleisesitysten 
joukkoa, jota hallitsevat – yhä turhan usein – kuuluisien mies
ten suunnittelemien talojen luettelot ja elämän jäljistä siivotut 
lavastusvalokuvat. Tai sitten iänikuinen tyylisuunnista lähtevä 
narratiivi. 

Teoksen yksi merkittävä ansio on arkkitehtuurin käsitteen 
ulottaminen esihistoriaan ja suuria sivilisaatioita edeltäviin 
ihmisiin. Kirja koostuu 12 luvusta, jotka kuljettavat lukijan 
kronologisessa järjestyksessä esihistorian liikuteltavasta ja 
kevyestä arkkitehtuurista kohti yhä massiivisempia energia
resursseja nieleviä rakennustyömaita. Matka kohti modernia 
kulkee muun muassa Parthenonin ja Songdynastian kautta 
1800luvun Liverpooliin.

Kirjaa ei tämän genren edustajana voi syyttää länsimaa
keskeisyydestä, päinvastoin. Silti olisin kaivannut merkittäväm
pää painotusta Euroopan ja Yhdysvaltain ulkopuolelle pitkin 
kirjaa. 

Eniten arkkitehtuuriin vaikuttaa energia
”Form follows fuel”, muotoilee Calder. Tähän tiivistyy hänen 
kirjansa keskeinen sanoma. Sen mukaan merkittävin arkkiteh
tuuriin vaikuttanut yksittäinen tekijä on saatavilla ollut ener
gia. 1700luvun lopulle lähes kaikki rakennuksiin tarvittavan 
aineen liike sai voimansa ihmisten tai muunlajisten eläinten 
lihaksista, lukuun ottamatta purjeliikennettä. Kun Calder poh
tii rakennukset tuottaneiden organismien ravintoa arkkiteh
tuuria selittävänä tekijänä, ollaan virkistävän poikkeuksellisen 
ajattelun äärellä.

Architecture From Prehistory to Climate Emergency heijas
telee monin tavoin arkkitehtuurin historiantutkimuksen ajan
kohtaisia aihepiirejä materiaalisine käänteineen. Näitä, myös
kään posthumanistista ajattelua, ei kuitenkaan ole kirjoitettu 
auki teoksen avaavaan johdantoon. Laajaa lukevaa yleisöä on 
kenties kosiskeltu hieman liikaakin, sillä arkkitehteja ja tutki
joita kiinnostaisi energian ja materian käsitteiden limittyminen 
näihin ajankohtaisiin keskusteluihin.

Lisäksi teoksen käsinkosketeltavan selvä ja jopa häiritsevän 
suoraviivainen yhteys hyvin ajankohtaiseen marxilaiseen his
toriakäsitykseen jää taustoiltaan lukijan arvailujen ja yleissivis
tyksen varaan.

Kirjan manisfestiakin muistuttava, tietoisesti esiin tuotu 
sanoma ilmastokriisistä näkyy otsikkoa myöten. Sävy on eten
kin loppusanoissa ehkä hieman liiankin julistava, vaikka Calder 
on luultavasti täysin oikeassa siinä, että rakentamisen kestävä 
vallankumous edellyttää paluuta monimutkaisia rakennuksia 
ja nykyistä asumismukavuutta edeltävään aikaan. On hieman 
erikoista, että kirjan pääasiallinen näkökulma – energia – ei ole 
päässyt kirjan nimeen mukaan. Tähän lienevät vaikuttaneet 
kustantamon näkemykset.

Arkkitehtuurin globaalihistoriaa 
energian näkökulmasta
Barnabas Calderin Architecture From Prehistory to Climate Emergency 
kirjoittaa arkkitehtuurin historiaa uusiksi energian näkökulmasta. 
Poikkeuksellisen virkistävä ja ajankohtainen teos avaa aihepiiriä 
vaivattomasti suurellekin yleisölle.

” Rakentamisen kestävä 
vallankumous edellyttää 
paluuta monimutkaisia 
rakennuksia ja nykyistä 
asumismukavuutta 
edeltävään aikaan.
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Kestävään rakentamiseen esimerkkiä 
historiasta
Vaikka teemat ovat vaikeita, Calder kirjoittaa riittävästi toivon 
eikä tuomiopäivän sanomalla. Lopussa toistuu monen muunkin 
lausuma ajatus siitä, että kestävän rakentamisen vallankumo
uksessa on arkkitehtuurin historian johdettava keskustelua, sillä 
historiassa ovat ainoat tunnetut esimerkit pitkiä aikamittakaa
voja kestävästä rakentamisesta. Modernismin kritiikkeineen 
puheenvuoro on arkkitehdilta poikkeuksellisenkin uskalias.

Vaikka en pääse lukemaan kirjaa aivopesemättömin silmin 
arkkitehdin kuplani ulkopuolelle, uskoisin tämän teoksen voi
van olla hyvin avartava kokemus kenelle hyvänsä. Sen luettu
aan aidosti ymmärtää, miten ja millaisesta rakentamisen syöp
pöydestä ja ylellisyydestä on tullut perusoikeus ja mihin sen 
hallitsematon jatkaminen voi johtaa. 

Ennen kaikkea Calderin kirja kertoo meille, että arkkiteh
tuurin globaalihistoriaa kannattaa kirjoittaa jatkuvasti uusiksi, 
erilaisista näkökulmista. Muuttuva ajattelu ja muuttuva tämä 
hetki avaa jatkuvasti ennen kajoamattomia maailmoja ihmis
kunnan rakentamisen ihmeellisestä menneisyydestä.

Panu Savolainen
Kirjoittaja on arkkitehtuurin historian 

apulaisprofessori Aaltoyliopistossa.

KIRJAT

Barnabas Calder:  
Architecture From Prehistory  

to Climate Emergency.  
Pelican Books, 2021.
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V
enetsian arkkitehtuuribiennaaleissa on usean kerran 
onnistuneesti esitelty hieman toisenlaistakin Kiinan ark
kitehtuuria kuin mihin suomalainen media on keskittä

nyt katseensa. Berliiniläinen arkkitehtuurigalleria Aedes on 
myös ollut varhain liikkeellä ja tuntosarvet ojossa Kiinaa kohti. 
Näyttelyohjelmistossa on ollut muun muassa Kiinan maaseu
dulle toteutettua korkeatasoista arkkitehtuuria.

Maailman arvostetuin arkkitehtuuripalkinto Pritzker myön
nettiin vuonna 2012 kiinalaiselle arkkitehdille Wang Shulle, joka 
tekee asioita omintakeisesti ja toisin. Gestalten kustantamon 
uusi järeä arkkitehtuuriteos Beauty and the East ylpeileekin 
hänen kirjoittamallaan esipuheella. Toinen johdattelevista kir
joituksista on Kiinan arkkitehtuuria tuntevan, muun muassa 
Wallpaperaikakauslehteen kirjoittavan hongkongilaissyntyisen 
Yoko Choy Wai-Chingin käsialaa. 

Molemmat käsittelevät Kiinan muuttuvaa arkkitehtuuria, 
myös kriittisin äänenpainoin. Suurten, tunnettujen toimijoiden 
rinnalle Kiinassa on nousemassa myös itsellisiä pienempiä ark
kitehtitoimistoja. Ne hyödyntävät ja taltioivat pelottavan nope
asti katoamassa olevaa perinnettä ja suunnittelevat rakennuk
sia ja rakennelmia myös maaseudulle – korjaten, täydentäen 
tai vanhoja tai perinteisin metodein tuotettuja materiaaleja 
luovasti käyttäen.

Teos vie selailijansa viehättävän, hieman karkeatekoisenkin 
oloisen uuden sekä vanhaa hyödyntävän rakentamisen piiriin. 
Teosta lukiessaan on kuin olisi, Shanghait ja Pekingit nähtyään, 
aivan erilaisella matkalla valtavassa muutoksessa olevaan kii
nalaiseen arkkitehtuuriin. Kohteet ovat sekä pienimuotoisia 
että suurempia, ja mukana tietenkin pritzkeristin itsensä (Ama
teur Architecture Studio, partnerina Lu Wenyu) suunnittelema 
robusti, myös kierrätetyistä materiaaleista rakennettu Ningbon 
historiallinen museo.

Museoita kirjassa onkin useita – ne ovat rakennuksina suurta 
suosiota saanut lajityyppi. Julkaisuun päätyneiden toimistojen 
joukossa ovat museoita suunnitelleet OPEN Architecture, Ate
lier FCJZ, AZL Architects ja Ooffice Architects. 

Teoksessa on mukana myös vanhoihin kyläympäristöihin 
tehtyjä ultramoderneja yksityistaloja, kirjastoja ja suorastaan 
ylellisiä, rauhallisiin ympäristöihin rakennettuja  majoituskohteita. 

Erikoisuutena on entiseen mitäänsanomattomaan myymälä
kokonaisuuteen muokattu suuri meditaatiokeskus. Se sijaitsee 
Cangzhoussa, Nandagangin esikaupunkialueella, ja sen on 
suunnittellut HIL Architects. 

Yksi mieleen painettava toimisto on avioparin muodostama 
duo NERI & HU. Heidän ammatillinen läpimurtonsa on pienehkö 
Waterhouse Hotel Shangaissa. Sen runkona on entinen japani
laisten miehittäjien päämajarakennus, robusti betoninen rumi
lus. Muu onkin sitten cooleista cooleinta ja siihen hyvin istuvaa 
mutta aikaa kestävää uutta.

Arkkitehti Lyndon Neri on todennut: ”Ajattelen, että tämän 
päivän arkkitehtien tulisi pystyä ilmaisemaan kulttuuria ja kult
tuuriamme juuri rakennetun ympäristön välityksellä – ei aino
astaan nykyhetkeä ajatellen vaan siten, että liitämme menneen 
tulevaisuuteen.”

Ja kyllä: Kiinassa käytännöksi tullut tapa massiivisesti repiä 
ja rakentaa vielä massiivisemmin on herättämässä taitaviin suo
rituksiin pystyviä vastavoimia. Siitä on teoksessa yhtenä esi
merkkinä muun muassa J.C. Architects toimiston suunnitte
lema nykyaikainen asunto vanhoihin kehyksiin, paikkana Taipei 
Taiwanissa.

Tarja Nurmi

Erilaista arkkitehtuuria 
Kiinasta
Beauty and the East esittelee Kiinan muuttuvaa arkkitehtuuria.  
Suurten, tunnettujen toimijoiden rinnalle on nousemassa myös pienempiä 
arkkitehtitoimistoja.

Beauty and the East – New 
Chinese Architecture. 

Gestalten 2021.
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M
ikä on tulevaisuuden kestävä kaupunki, kysytään 
Green Visions: Greenspace Planning and Design in 
Nordic Cities kirjassa. Osana Pohjoismaiden minis

terineuvoston käynnistämää ”Vihreän vision” projektia julkais
tussa teoksessa arvioidaan vihersuunnittelun tulevaisuutta 
pohjoismaisessa kaupunkisuunnittelussa ja luodaan katsaus 
historiaan. Kansainvälistä perspektiiviä on haettu Kanadan Van
couverista. 

Pandemia on ainakin tilapäisesti vienyt pohjaa monilta 
tähän asti hyvänä pidetyn urbanismin perusperiaatteilta, Kjell 
Nilsson ja Ryan Weber huomauttavat teoksen esipuheessa. 
Ylisukupolvinen vuorovaikutus ja sosiaalinen elämä, läheisyys, 
turvautuminen joukkoliikenteeseen ja julkisten tilojen käyttö 
ovat olleet jopa kiellettyjä. Pandemian jälkeistä kehitystä on 
vaikea ennakoida, mutta ainakin suunnittelijoiden ja politiik
kojen kriisitietous on lisääntynyt. 

Maisemaarkkitehtuurin professori Ranja Hautamäki arvioi 
teoksessa Suomen sotien jälkeistä kaupunkikehitystä. Vuoro
vaikutteisuus ja asukkaiden osallistuminen voimistui jo lain
säädäntömuutostenkin kautta uudella vuosituhannella. Yksi
tyisen sektorin kasvavaa roolia Hautamäki ei pidä pelkästään 
huonona asiana, vaan se voi tukea julkisen vallan samansuun
taisia pyrkimyksiä. Esimerkiksi hän nostaa Helsingin Vallisaaren. 
Siellä yksityisiä vesibussifirmoja tai kahviloiden pitäjiä merkit
tävämpää roolia on kuitenkin näytellyt Metsähallitus, joka val
tiovallan lukuun on vastannut Vallisaaren avaamisesta sulje
tusta sotilassaaresta suurelle yleisölle.

Sigrún Birgisdóttir vertaa suomalaiselle identiteetille tär
keää metsää islantilaisille merkitykselliseen geotermiseen ener
giaan. Ulkoilmauimala edustaa islantilaiselle jaettua yhteistä 
tilaa, joka mahdollistaa rennon sosiaalisen kanssakäymisen 
siinä missä sauna suomalaiselle.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan urbaanin maisemasuunnittelun 
tarinat eroavat Suomen vastaavasta. Eräs selittävä tekijä on 
Suomelle ominainen myöhäisempi kaupungistuminen. Mai
semallisesti erot ovat jo luonnostaan merkityksellisiä.

Artikkeleissa nousee esiin ideologioiden ja politiikan rooli 
osana kaupunkisuunnittelua. Esimerkiksi kaupunkien tiivistä
minen on koettu keinona edistää paitsi urbaania elämänmuo

toa myös vähentää tarpeetonta ja ilmastoa kuormittavaa liik
kumista.

Hälyttäviä esimerkkejä puistoalueiden supistumisesta löy
tyy muualtakin kuin Suomesta. Oslosta on hävinnyt vuosien 
1994 ja 2006 välisenä aikana 450 hehtaaria puistoa. Vaikka ilmi
ölle on usein löytynyt jokin rationaalinen syy, kuten uusi päivä
koti, on tuloksena ollut viherstruktuurin sirpaloituminen.

Viheralueet ovat paineen alla, toteaa Turun yliopiston Tule
vaisuuden tutkimuskeskuksen tutkija Ana Jones. Hän korostaa 
heikkojen signaalien sanomaa, joka jo ennen koronaa on vies
tinyt kaupunkilaisten kasvavasta tarpeesta kokea välittömiä 
luontoelämyksiä. Suurempaa diversiteettiä ja vähemmän suun
niteltua ”villiä” luontoa kaipaavat monet muutkin kirjan kirjoit
tajat.

Vancouverissa on havahduttu edistämään pienten julkisten 
tilojen syntymistä. ”Jalkakäytävistä aukiota” ohjelma on tuot
tanut minikokoisia julkisia tiloja erityisesti vähävaraisimmille 
alueille. Niistä on tullut suosittuja sosiaalisen elämän kohtaa
mispaikkoja, kun ne on varustettu kevyin, oleskeluun sopivin 
kalustein ja viheristutuksin. 

Teoksen toimittajat ovat huolissaan yksityisten kiinteistö
kehittäjien kasvaneesta roolista kaupunkien kehittämisessä. 
Kun se yhdistetään tiivistämisen ideologiaan, vaarana on lyhyt
näköisten taloudellisten etujen painoarvon kasvu.

Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, mutta jos 
luovutaan lähiluonnon helposta saavutettavuudesta, eivät 
asukkaille ehkä riitä teoreettiset kompensaatiot.

Lauri Jääskeläinen

Vihreitä visioita tulevaisuuden 
kaupungeista
Green Visions -artikkelikokoelmassa pohditaan eri näkökulmista, millainen on 
pohjoismainen kestävä kaupunki.

KIRJAT

Green Visions. Greenspace 
Planning and Design in 
Nordic Cities. Toim. Kjell 

Nilsson, Ryan Weber & Lisa 
Rohre. Arvinius + Orfeus 2021.
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Uusi ajallinen kerrostuma  
Noormarkun Ruukkiin
Villa Mairean naapuriin Noormarkun historialliselle ruukkialueelle tulee uusi  
kulttuurirakennus. Kutsukilpailun voitti ruotsalainen Johan Celsing Arkitektkontor.

A. 
Ahlström Kiinteistöt Oy järjesti kutsukilpailun, jossa 
suunniteltiin Noormarkun historialliselle ruukki
alueelle taidenäyttely, tapahtuma ja kokouskäyt

töön tarkoitettua uudisrakennusta, työnimeltään Brädgården. 
Mukaan kutsuttiin yhteensä viisi pohjoismaista toimistoa.

Noormarkun ruukki on valtakunnallisesti merkittävä raken
nettu kulttuuriympäristö ja yksi parhaiten säilyneistä rautaruu
keista Suomessa. Alue on ainutlaatuinen arkkitehtoninen koko
naisuus, jota omistajasuku on täydentänyt vuosien varrella. Yksi 
sen tunnetuimmista rakennuksista on Alvar Aallon suunnitte
lema Villa Mairea. Nyt alue ja sen rakennukset ovat museo
käytössä ja niissä toimii hotelliravintola.

Tuomariston puheenjohtajan ja A. Alhström Kiinteistöt Oy:n 
toimitusjohtajan Peter Ahlströmin mukaan kilpailun tavoit
teena oli täydentää Ruukin palveluita, lisätä paikan vetovoimaa 
ja tuoda alueelle uusi ajallinen kerrostuma.

“Edellisen sukupolven rakentama Villa Mairea asettaa riman 
korkealle,” Ahström sanoo. 

Voittajaksi valittiin ruotsalaisen Johan Celsing Arkitektkon
torin ehdotus Meanderings. Kunniamaininnan sai Aarti Ollila 
Ristola Arkkitehtien työ Saman katon alla. 

“Voittajaehdotuksen arkkitehtuuri on vähäeläistä ja ajatonta”, 
sanoo kilpailun SAFAtuomari Riina Palva.

Yksikerroksisen puurakennuksen näyttelytilojen tärkeim
miksi suunnitteluteemoiksi oli nostettu luonnonvalo ja näkymät. 

“Erilaiset kattovalojärjestelyt määräävät tilojen muodon, 
mikä näkyy myös rakennuksen ulkohahmossa.” 

Voittajaehdotus oli ainoa, joka esitti Brädgårdenin oheen 
monipuolista puutarhaa. Palvan mukaan ratkaisun avulla uudis
rakennus liittyi osaksi Ruukin merkkirakennusten sarjaa, johon 

kuuluvat olennaisesti myös edustavat ja rakennuksen arkkiteh
tuuria korostavat omat puutarhat.

Alhströmin mielestä voittajaehdotus istuu Ruukin miljöö
seen erittäin hyvin. 

“Toteutuessaan puistosuunnitelma tuo arvokkaan lisän Bräd
gårdeniin.” 

Ruukin herkkää miljöötä tulee vaalia
Noormarkun ruukkimiljöön rakennuskantaa, puistoja ja puu
tarhoja on vaalittu pieteetillä. Laadukasta arkkitehtuuria eri 
aikakausilta on ylläpidetty huolella ja korjattu alkuperäisiä 
materiaaleja ja rakennustapoja kunnioittaen.

“Kun herkkään ruukkimiljööseen nyt rakennetaan uutta, se 
tulee tehdä samaa korkean laadun perinnettä jatkaen”, Riina 
Palva sanoo.

Palvan mukaan kilpailijat tasapainoilivat uudisrakentami
sen arkkitehtonisen ilmaisun ja historiallista rakennuskantaa 
kunnioittavan lähestymistavan välillä. Osa oli päätynyt esittä
mään veistoksellisia ja suurikokoisia aiheita, jotka toteutues
saan ennemmin veisivät voimaa nykyisilta rakennuksilta kuin 
tukisivat niitä. 

“Voittajaehdotuksen mittakaava on sopusoinnussa muun 
ruukkialueen kanssa. Työssä ei yritetä luoda wauefektiä, vaan 
elämyksellisyys perustuu sisä ja ulkotilojen muodostamaan 
kokonaisuuteen, jossa on ihmisen kokoisia miellyttäviä paikkoja.”

Pipsa Penttinen 

Tarkemmat tiedot kilpailusta löytyvät  
osoitteesta safa.fi/kilpailut.
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Energiatehokkaita puukerrostaloja 
värikkääseen Kuninkaantammeen
Helsinkiin uudelle Kuninkaantammen asuinalueelle haettiin puukerrostalokorttelia kutsu kilpailulla. 
Järjestäjän mukaan voittajaehdotus ”istuu täydellisesti alueelle” ja täyttää myös ekologiset tavoitteet.

S
uomen Puukerrostalot järjesti kutsukilpailun Kunin
kaantammeen Helene Schjerfbeckin puiston laidalle 
sijoittuvasta puutalokorttelista, johon rakennetaan 64 

niin sanottua puolihitasasuntoa. Kuninkaantammi on Kaare
lan kaupunginosaan kuuluva uusi asuinalue Helsingissä.

Voittajaksi valittiin Helst Arkkitehtien ehdotus Puuperhe. 
Mukaan oli kutsuttu kolme työryhmää, joista ehdotukset 
palautti kaksi.

Tontinluovutus edellytti kilpailun järjestämistä. Menettely 
oli Suomen Puukerrostaloille mieluisa tapa kohteen suunnit
telijan valintaan.

”Saimme loistavat vaihtoehdot! Voittaja istuu täydellisesti 
alueelle ja konseptiimme”, iloitsee palkintolautakunnan 
puheenjohtaja, Suomen Puukerrostalojen toimitusjohtaja 
Teppo Laurila. 

Kuninkaantammen alue on pikkukaupunkimainen ja väri
käs, rakennukset ovat vaihtelevan korkuisia ja kaupunkitila 
elämyksellisestä etenkin jalankulkijan näkökulmasta, kilpailu
ohjelmassa todetaan. Kilpailun SAFAtuomari Minna Lukan-
derin mukaan Puuperhe sopii hyvin tähän miljööseen. 

”Voittajaehdotus on erittäin huolellisesti laadittu. Etenkin 
asumisen ratkaisut ovat arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja lisää
vät asukkaiden viihtyvyyttä. Huoneistot ovat koostaan huoli
matta valoisia ja avaran oloisia. Pihapiiri kannustaa asukkaita 
yhteisöllisyyteen.” 

Kilpailulla haettiin kohtuuhintaisia, puisista tilaelementeistä 
rakennettavia asuntoja.

”Puuperheen huoneistot ovat tehokkaita ja toimivia tilalli
sesta laadusta tinkimättä”, Lukander summaa.

Suunnitelmilta edellytettiin 
energiatehokkuutta
Lukander kertoo voittajan täyttäneen hyvin myös ekologiset 
tavoitteet, joiden mukaan tontilla pitää esimerkiksi tuottaa 
uusiutuvaa energiaa. Ohjelmassa edellytettiin, että kattopinnat 
tulee käyttää viherkattoina tai aurinkosähkön tuotantoon. 
Uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet oli 
suunniteltava osaksi rakennusten arkkitehtuuria. 

”Molemmissa ehdotuksissa on energiatehokkaat rakenne
tyypit ja järkevän kokoiset ovi ja ikkunaaukotukset. Asun
noissa on ylilämmöltä suojaavat parvekkeet tai tuuletus
mahdollisuus kahteen suuntaan sekä ilmanvaihtolaitteet 
lämmöntalteenotolla”, Lukander toteaa.

Voittajaehdotuksessa lämmittämiseen käytettäisiin lisäksi 
maalämpöä.

Suomen Puukerrostalot on tyytyväinen kilpailun tuloksiin.
”Suunnitelma hyödyntää erinomaisesti modulaarista raken

tamista, ja saamme varmasti asukkaita hyvin palvelevia ja viih
tyisiä puukerrostaloja Kuninkaantammeen”, Laurila sanoo. 

Hankkeen on tarkoitus edetä jatkosuunnitteluun ja toteu
tukseen ensi vuonna.

Pipsa Penttinen 

Tarkemmat tiedot kilpailusta löytyvät  
osoitteesta safa.fi/kilpailut.



Yleiset kilpailut

15.9.2021 – 15.12.2021 Niemen ranta-alueen ideakilpailu Lahdessa
15.10.2021 – 14.1.2022 Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailu Jyväskylässä
8.11.2021 – 15.2.2022 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

safa.fi/kilpailut
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VUOSIEN TAKAA

S
uomen Taiteilijaseuran Kuvataidepäivillä helmikuussa 
1966 käsiteltiin kuvataiteilijoiden ja arkkitehtien suh
detta. Taidemaalari Mauri Favén kirjoitti Arkkitehti

uutisissa 3/1966 julkaistussa alustuksessaan, että useimpia ark
kitehteja kiinnostaa yhteistyö kuvataiteilijoiden kanssa, mutta 
vastuu päätöksistä oli usein rakennuttajilla.

Kaikkia ajatus yhteistyöstä ei kuitenkaan miellyttänyt. Favé
nin mukaan jotkut arkkitehdeista antoivat ymmärtää, että nyky
arkkitehtuuri on jo itsessään taideteos, joka ei suvaitse häirit
seviä tekijöitä.

Favénin mielestä ihmiset kuitenkin tarvitsevat laadukkaita 
virikkeitä ympäristöönsä: ”Yhä steriilimmäksi muuttunut, äärim
mäisen niukasti mitoitettu, huolellisesti viimeistelty kuutiokone 
ei täytä niitä vaatimuksia, joita elävä inhimillinen olento asun
nolle asettaa.”

Onnistunut yhteistaideteos saavutettaisiin pyrkimällä rau
hanomaiseen rinnakkaiseloon taideteoksen ja rakennuksen 
välillä. Favénin mukaan arkkitehtuurin pitäisi pystyä kantamaan 
sitä rikastuttavia ja syventäviä, joskus jopa sen kanssa ristirii
dassa olevia taideteoksia.

Haasteista huolimatta Favén oli optimistinen tulevan suh
teen, sillä ”arkkitehtuuri ja kuvataide ovat kautta aikojen olleet 
toisistaan erottamattomia”.

”Todennäköisesti näillä molemmilla taiteen aloilla tulee ole
maan edessään jälleen hedelmällinen yhteistyön kausi”, Favén 
totesi alustuksensa lopuksi.

KUVANVEISTÄJÄ Heikki Häiväoja moitti omassa alustukses
saan puutetta hyvistä esimerkeistä taiteen ja arkkitehtuurin 
yhteistyöstä. Häiväojan mukaan toimiva yhteistyö edellyttäisi 
selkeitä toimintamalleja. ”Rakennustoimikunta tahtoo tietää, 
miksi tarvitaan veistos, kuinka suuri se on, kuka sen tekee ja 
mitä se maksaa”, Häiväoja kirjoitti.

Miten projektiin löydetään sopiva veistos? Häiväoja muis
tutti, että rakennuttajasta kilpailu veistoksen löytämiseksi voi 
tuntua kalliilta ja aikaa vievältä toimenpiteeltä heti arkkiteh
tuurikilpailun jälkeen. Yksi vaihtoehto olisi järjestää taideteosta 
koskeva kilpailu samaan aikaan.

Häiväojan mukaan pitäisi tarkastella, miten arkkitehti käy
tännössä toimii, kun hän haluaa sijoittaa tilaan jonkun veistok
sen.

”Onko arkkitehdilla tietoa kaikista saatavissa olevista val
miista veistoksista? Jaksaako ja ehtiikö hän juosta kaikki näyt
telyt? Ei varmaankaan.” 

Esimerkiksi veistosten erikoisnäyttelyt voisivat auttaa ark
kitehteja löytämään sopivia taideteoksia, Häiväoja ehdotti.

Anni Varis

”Arkkitehtuuri ja kuvataide ovat 
erottamattomia”
Vuonna 1966 Arkkitehtiuutisissa pohdittiin keinoja kuvataiteilijoiden ja 
arkkitehtien yhteistyön lisäämiseksi.

Wäinö Aaltosen reliefi Yllättävä vieras (1939) 

Helsingin Yrjönkatu 24 seinässä 1940-luvulla.
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Wienerbergerin Korian tehtaalla tiilet valmistetaan 
ainoana tiilitehtaana Suomessa vähäpäästöisellä 
maakaasulla. Kun julkisivutiilet ja -laatat tuote-
taan hiilineutraalilla biokaasulla, niiden CO2- 
päästöarvot vähintään puolittuvat. 

Tehtaalla kaikki ylijäämäsavet sekä murskattu tiili-
jäte käytetään uudestaan tiilen raaka-aineena. 
Lisäksi valmistuksessa hyödynnetään posliinijätettä  
ja muita kierrätyseriä tavoitteena yhä vähäpäästöi-
sempi ja raaka-ainevaroja säästävämpi tiilituotanto.

Lue lisää www.wienerberger.fi/biokaasu

entistä vähähiilisempi biokaasulla
Kotimainen tiilijulkisivu

https://www.wienerberger.fi/


Seuraa  
puupaiva.com, ja 

ilmoittaudu 31.10. 
mennessä.

Alan suurin tapahtuma  
järjestetään tänä vuonna virtuaalisena. 
Tervetuloa mukaan! 

4.11.2021

Verkkotapahtumaan voit osallistua milloin, missä ja 
miten itse haluat. Tutustu yhteistyökumppaneiden 
virtuaalinäyttelyyn, osallistu seminaareihin ja juttele 
muiden osallistujien kanssa tapahtuma-alustalla. 

Tilaisuus on maksuton arkkitehdeille, 
suunnittelijoille, rakennuttajille, 
rakennusliikkeille, kuntien edustajille, 
viranomaisille ja alan opiskelijoille.

Puupäivän järjestää

Yhteistyössä
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NÄE uutta puuarkkitehtuuria  
(mm. Wood City ja Katajanokan Laituri), 
kouluhankkeita ja puusiltoja.
TULE KUULEMAAN uusimmista 
mahdollisuuksista hiilinegatiivisuuteen.
SEURAA kilpailukyvyn ja digitalisaation 
kehitystä.

Päivän päätteeksi jaetaan  
vuoden 2021 Puupalkinto.

Puupäivä_2021_Arkkitehtiuutiset_ilmo_195x120mm.indd   10 8.9.2021   12:00:24

Wienerbergerin Korian tehtaalla tiilet valmistetaan 
ainoana tiilitehtaana Suomessa vähäpäästöisellä 
maakaasulla. Kun julkisivutiilet ja -laatat tuote-
taan hiilineutraalilla biokaasulla, niiden CO2- 
päästöarvot vähintään puolittuvat. 

Tehtaalla kaikki ylijäämäsavet sekä murskattu tiili-
jäte käytetään uudestaan tiilen raaka-aineena. 
Lisäksi valmistuksessa hyödynnetään posliinijätettä  
ja muita kierrätyseriä tavoitteena yhä vähäpäästöi-
sempi ja raaka-ainevaroja säästävämpi tiilituotanto.

Lue lisää www.wienerberger.fi/biokaasu

entistä vähähiilisempi biokaasulla
Kotimainen tiilijulkisivu

PUHUTTUA

Korjaamisen perusajatusta havainnoin usein vaa’an kautta. 
Toisessa vaakakupissa ovat kohteen arvot, historia, vanha 
käyttötarkoitus, käytetyt rakennustavat ja materiaalit. 
Toisessa kupissa uudet käyttötarkoitukset, uudet tekniikat ja 
uudet materiaalit. Ajatus on, että vaa’an pitäisi olla tasa
painossa eli vanhan ja uuden sovussa keskenään. Jos tämä 
tasapaino saavutetaan, on korjaus yleensä onnistunut.

Tapani Mustonen Helsingin Sanomien  
60vuotishaastattelussa 13.9.

Keskustelu yksiöistä on kilpistynyt kohtuuhintaisuuteen. 
Vaarana on, että tämä tarkoittaa hätiköityjä ratkaisuja,  
eli pientä, pienenevää ja pian kelvottomaksi muuttuvaa 
asuntoa, jossa asutaan paremman puutteessa.

Anne Tervo Helsingin Sanomien haastattelussa 5.9.

Hajanaisen kaupunkirakenteen tiivistäminen on järkevää, 
mutta on virheellistä päätellä, että mitä enemmän 
tiivistetään, sitä vähemmän tulee päästöjä. Vaikutus saattaa 
olla päin vastainen. Tiivistämisen lähtökohtana pitäisi aina olla 
kaupunkiympäristön parantaminen, ei huonontaminen.

Harri Hautajärvi Lännen Median sanomalehdissä  
4.9. julkaistussa artikkelissa.

Alueesta on ehdottomasti järjestettävä arkkitehtuurikilpailu. 
Kilpailussa on etsittävä arvostettuun ympäristöön sopivia ja 
sen kanssa yhteispeliä pelaavia selkeitä, pienimittakaavaisia 
ja korkeatasoisia puuarkkitehtuuriratkaisuja.

Tarja Nurmi Savon Sanomissa, Kuopion Sokeainkoulun  
aluetta koskevassa puheenvuorossa 1.9. 

https://puuinfo.fi/puupaiva/
https://www.wienerberger.fi/
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JÄSENILLE

Safa jakoi apurahoja

Safa jakoi apurahoja yhteensä 12 000 euroa seuraavasti:
 
Kannustus- ja avustusrahasto

• arkkitehti Lotta Aulamo, 2000 euroa rakennetun 
 ympäristön kansalaistaidot konseptin kehittämiseen ja 
yhteistyötahojen kontaktointiin 

• arkkitehti Anna Koskinen, 800 euroa tutkielman ”Digi
nomadismi yhtenä modernin nomadismin muotona” 
liittyvään kolmen kuukauden matkaan Espanjassa

• arkkitehti Anna Pietilä, 800 euroa kaupunkiaktivismia 
koskevaan tutustumismatkaan Belgiassa

• arkkitehti Ilkka Törmä, 2000 euroa kaupunkisuunnittelua ja 
maisemaarkkitehtuuria koskevan aikakausjulkaisun 
konseptointiin

• sekä 1000 euroa kattamaan Safan jäsenelle sairaudesta 
aiheutuneita kuluja

 
Salomon Wuorion nimikkorahasto

• arkkitehti Ville Hara, 1 200 euroa kuukauden arkkitehtuuri
painotteiseen interrailmatkaan, josta on jaettu vapaasti 
hyödynnettävä kohdekartta Google Maps palvelussa

• arkkitehtiylioppilas Havu Järvelä, 1 300 euroa 25 vuoro
kauden ekskursioon Japaniin keväällä 2022

• arkkitehti Emma Kuokka, 800 euroa kymmenen päivän 
yhdistettyyn opinto ja virkistysmatkaan Turun saaristoon 
ja Ahvenanmaalle

• arkkitehtiylioppilas Heljä Nieminen, 1 300 euroa 25 
vuoro kauden ekskursioon Japaniin keväällä 2022

• arkkitehtiylioppilas Emma Savela, 800 euroa opinto ja 
virkistysmatkaan Pariisiin keväällä 2022

Lomautettujen arkkitehtien 
määrä väheni

T
yö ja elinkeinoministeriön tuoreet työnvälitystilastot ker
tovat, että heinäkuun 2021 lopussa yhteensä 125 arkki
tehtia oli ilmoittautunut työttömiksi. Lomautettuina oli 

17, työllistettyinä kymmenen ja työssä yleisillä markkinoilla 71 
arkkitehtia.

Viime vuonna lomautettuja oli tähän vuoteen verrattuna 
enemmän, yhteensä 61 arkkitehtia. Muutoin lukemat olivat 
lähes samat.

Vastavalmistuneista arkkitehdeistä työttömänä oli heinä
kuussa 2021 alle kymmenen henkilöä. Maisemaarkkitehdeista 
työttömänä oli kymmenen henkilöä ja työllistettyinä 18.

Äänestä ja vaikuta

Safan liittovaltuustovaali järjestetään sähköisesti 
25.10.–8.11.2021. Liittovaltuusto on Safan ylin 
päättävä elin, jossa päätetään muun muassa 
budjetista.

L
iittovaltuustovaali käynnistyy! Nyt valitaan jäsenet Safan 
liittovaltuustoon vuosiksi 2022–2024. Äänestämällä vai
kutat Safan toimintaan.

Liittovaltuusto on Safan ylin päättävä elin, jossa päätetään 
muun muassa Safan budjetista, toiminnan painopisteistä ja 
säännöistä. Se nimeää vuosittain myös hallituksen, joka toteut
taa puheenjohtajan johdolla liittovaltuuston päätökset ja lin
jaukset. Hallitus nimeää jäsenet Safan viiteen toimikuntaan, 
jotka käsittelevät hallituksen alaisuudessa kukin oman toimi
alansa asioita ja laativat tarvittaessa lausuntoja. Toimikunnat 
seuraavat alan kehitystä ja ottavat kantaa muun muassa lain
säädäntöön ja muihin määräyksiin.

Varsinaiset jäsenet voivat valita ehdokkaansa yhdeksältä eri 
listalta: Arkkitehdit kestävän kehityksen puolesta, EKOSAFA, 
HESASAFA, Koko Suomi, Pro Kiljava, TamSAFA, Uusi Musta, VATA
SAFA ja YrittäjäSAFA. Opiskelijoille on oma Opiskelijatlista. 
Katso ehdokkaiden esittelyt osoitteesta safa.fi/liitto valtuustovaali.

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti 25.10.–8.11.2021 liiton 
verkkosivuilla. Pääset äänestämään tunnistautumalla jäsenre
kisterissä olevalla sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnu
merolla ja seuraamalla ohjeita. 

Jos rekisterissämme on vanhat yhteystiedot, ei äänestämi
nen välttämättä onnistu. Ota silloin yhteyttä Safan toimistoon, 
puh. 040 169 8889 tai jasenasiat@safa.fi.

Ne vaalikelpoiset liiton jäsenet, joilla ei ole käytössään inter
netyhteyttä, voivat äänestää liiton toimistossa varaamalla etu
käteen ajan järjestösihteeri Katri Laaksolta, puh. 040 169 8889. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville internetyhteydettö
mille äänestys mahdollistetaan pyydettäessä erikoisjärjestelyin.

Vaalin tulokset julkistetaan verkossa 10.11.2021.
Muista äänestää!

Lisätietoja Safan liittovaltuuston vaalista: safa.fi/
liittovaltuustovaali ja vaalit@safa.fi.

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi

mailto:jasenasiat@safa.fi
mailto:vaalit@safa.fi
mailto:tilitoimisto@apalvelu.fi


Archicad 
kehittyy 
jatkuvasti
Tutustu 25-version uudistuksiin  
 ja varaa koulutuspaikkasi: mad.fi

Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja 
parantamaan elämänlaatua.

www.saint-gobain.fi

JÄSENILLE

https://www.mad.fi/
https://www.isover.fi/artikkeli/miksi-isover
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KARTANOKARTANO
Käsinlyöty

Moderni tiili aidosti entisajan henkeen. 

Koko 240 x 114 x 71 mm

JÄSENILLE

Kirsti Rantasesta Safan uusi kilpailuasiantuntija

S
afan uudeksi kilpailuasiantuntijaksi on valittu arkkitehti 
Kirsti Rantanen. Rantanen siirtyy tehtävään Helsingin 
kaupungin asemakaavoituksen kantakaupunki tiimistä – 

kilpailuasiantuntija Mari Koskisen siirryttyä puolestaan Helsin
gin kaupungin tilapalveluihin.

Kilpailuasiantuntija toimii Safan eritysasiantuntijana arkki
tehtuurikilpailuihin liittyvissä kysymyksissä, ja tehtäviin kuuluu 
muun muassa kilpailujen järjestäjille annettava neuvonta, ark
kitehtuurikilpailujen markkinointi ja kehittäminen sekä toimi
minen kilpailutoimikunnan esittelijänä ja sihteerinä. Rantanen 
toimii myös Europan SuomiFinlandin pää sihteerinä.

”Safan toiminta yhteisen ympäristön hyväksi on ollut aina 
sydäntäni lähellä”, Kirsti Rantanen kertoo päätöksestään hakea 
Safaan. ”Entisessä työssäni osui tähän hetkeen luonteva sauma 
siirtyä eteenpäin, joten tartuin tilaisuuteen.”

Rantasella on viimeisimpien kaupunkisuunnitteluun liitty
vien työtehtävien lisäksi monipuolista kokemusta yksityisyrit
täjyydestä, opetustehtävistä sekä monista Safan luottamusteh
tävistä, muun muassa kilpailutoimikunnassa.

Kilpailuasiantuntijan työssä Rantasta innostaa rakennetun 
ympäristön laatuun panostaminen.

”Kun uutta hanketta lähdetään edistämään arkkitehtuurikil
pailumenettelyn kautta, niin lähtökohtaisesti ollaan liikkeellä 
terävin laatukärki edellä. Se antaa työlle erittäin positiivisen 
pohjavireen”, Rantanen sanoo.

”Odotan yhteistyötä tuttujen ja tuntemattomien kanssa, jotta 
saadaan aikaan uusia kiinnostavia kilpailuja, jotka johtavat 
onnistuneisiin lopputuloksiin”, Rantanen iloitsee. ”Olisi kiinnos
tavaa olla mukana myös laajentamassa ja monipuolistamassa 
kilpailujen tehtäväkenttää, sillä arkkitehtikunnan osaamista 
kannattaisi kyllä hyödyntää rakennusalan erilaisissa uusissa 
haasteissa.”

Anni Varis

Aiemmin Helsingin kaupungilla 

asema kaavoituksen parissa 

työskennellyt Kirsti Rantanen 

valittiin Safan uudeksi kilpailu-

asiantuntijaksi.

www.raikkonen.fi


Tervetuloa HESA-SAFAn vuosikokoukseen 
sekä Stadionin ekskulle 1.11.2021 kello 18.
 
Kokous pidetään Olympiastadionilla. 

Tapaamme tornin juuressa sijaitsevassa 
vierailijakeskuksessa klo 18:00, aloitamme 
kokouksella, jonka jälkeen jatkamme 
Stadionin kierroksella klo 19:00, esittelyn 
pitää arkkitehti SAFA Kimmo Lintula.

  Muista käyttää äänesi   
  liittovaltuustovaaleissa!
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webinaari
ilmainen
SAFAn jäsenille

Uusi kaavoitus- ja
rakentamislaki

Webinaareja 
korjausrakentamisesta
Safan korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunta 
järjestää syksyllä kaikille avoimia webinaareja.

3A TALKS: Pohjolan lait – Rakennettu kulttuuriperintö 
pohjoismaiden lainsäädännössä 12.10. klo 16–18

Webinaarissa vertaillaan pohjoismaiden lainsäädännön ja mää
räysten eroja korjausrakentamisen, kulttuuriympäristön, raken
nussuojelun ja purkamisen suhteen. 

Moderaattorina toimii korjausrakentamisen ja rakennus
perinnön toimikunnan puheenjohtaja Henri Raitio. Aila Korpi
vaara luo katsauksen pohjoismaiseen lainsäädäntöön ja sen 
kehitykseen, Sirkka Wegelius tarkastelee Ruotsin ja Suomen lain
säädännön eroja ja Tommi Lindh puhuu modernin suojelusta. 

Uusi KRL ja rakennettu kulttuuriperintö 30.11. klo 16–18 

Uuden kaavoitus ja rakennuslain riskit ja mahdollisuudet 
kulttuuri ympäristön, korjausrakentamisen ja rakennussuojelun 
kannalta. 

Lisätietoja: Safan erityisasiantuntija  
heini.korpelainen@safa.fi

mailto:heini.korpelainen@safa.fi


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

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

• Varusteet: kumpare, organisointiketju,  
katos, sähköpyöränlataus.

ovella®
systems

organisoi
vuonna
2021.

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

040 768 2498 | info@klas1.fi

  

Ota yhteyttä:
p. 050 5250 522

raimo.tanskanen@fmcgroup.fi
fmclaskentapalvelut.fi

Meiltä laskelmat
päätöksentekoon

Hallitse rakentamisen
kustannukset

ku
st

an
n

uk
se

t

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

UUTUUS!
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PALVELUHAKEMISTO

AKUSTIIKKAPALVELUT

BUDJETTIHINNAT JA KUSTANNUSARVIOT

PYÖRILLE OMA SÄILYTYSTELINE

ERIKOISLASI-IKKUNAT

KAKSIKERROKSISET PYÖRÄTELINEET

BETONITUOTTEET

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


Haemme monialaiseen joukkoomme kokenutta ja taitavaa 

projektiarkkitehtia vaativiin korjaus- ja uudisrakentamis-

hankkeisiin. Arvostamme kokemusta projektin vetämisestä 

ja Archicad-osaamista. 

 

Lisätiedot ja hakemukset 21.10.2021 mennessä:   

work@futudesign.com

 

Arkkitehtia 

(KYMP-01-37-21)

ARKKITEHTITOIMISTO EERO KORHONEN OY  
Hakee projektiarkkitehtia ja/tai pääsuunnittelijaa.  

Työskentelemme ArchiCadilla. 
 

Hakemukset: toimisto@arkkitehtikorhonen.fi 
Lisätiedot: Eero Korhonen puh. 050 414 4003 
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Lisää avoimia työpaikkoja  
Safan verkkosivulla  

www.safa.fi

TYÖPAIKAT

TERÄSPORTAAT JA LASIKAITEET

http://www.grado.fi
http://www.safa.fi
mailto:work@futudesign.com
mailto:toimisto@arkkitehtikorhonen.fi
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TYÖPAIKAT

Suunnitteluarkkitehti asuntorakentamiseen

Innostutko asuntosuunnittelun laadun kehittä-
misestä, uudistamisesta ja hankekehityksestä? 
Taipuvatko Revit ja Archicad? Haluatko vaikuttaa 
tuhansien uusien asuntojen suunnitteluun lähi-
vuosina? 

Tutustu tehtävään:
FIRA.FI/REKRY

Fira kehittää asumista vuokra-asuntotuotannon 
ohella myös ryhmärakennuttamishankkeissa, 
jossa rakentamista tehdään palveluna tuleville 
asukkaille. Liity joukkoon! Me uskomme, että 
fiksumpi yhteiskunta rakennetaan yhdessä.

Haethan tehtävää 21.10. mennessä.  
Lisätietoja asuntorakentamisen suunnittelu-
päällikkö Lauri Riikoselta puh. 040 767 6114,  
lauri.riikonen@fira.fi

mailto:lauri.riikonen@fira.fi


7  |  2 0 2 1au

KOLOFONI

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

Lari Mörö, taitto

Anne Haatainen, taittopohja 

Lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset

Tilaajat: julkaisut@safa.fi  

Jäsenasiat: katri.laakso@safa.fi

Ilmoitusmyynti

Maria Ahoranta, 044 243 3519

Timo Lepistö, 044 534 9878

etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Työpaikkailmoitukset 

tyopaikkailmoitukset@safa.fi

Ilmoitusaineiston sisäänjättö ja ilmestyminen

Nro 8 / 2021 

Ilmoitusvaraukset 18.10. 

Ilmoitusaineisto 25.10. 

Ilmestyy 11.11.

 

HUOM. Lehteen tulevista kirjoituksista ja niiden aikataulusta 

sovittava toimitussihteerin kanssa.

Tule opiskelija- 
vastaavaksi Safaan 
Safa hakee opiskelijavastaavaksi innokasta ja 
oma-aloitteista arkkitehtiopiskelijaa tai vasta-
valmistunutta arkkitehtia. Opiskelija vastaavan 
tehtäviin kuuluu Safan opiskelijatoiminnan 
kehittäminen ja opiskelijoiden yhteyshenkilönä 
toimiminen liiton toimistossa.

Toimit tiiviissä yhteistyössä kiltojen ja 
Opiskelija- SAFAn kanssa. Tehtäviisi kuuluu opis-
kelijoille suunnatun materiaalin tuottaminen, 
Safan esittelyt Arkkitehti-kouluissa sekä muun 
muassa vuotuisen AO-foorumin järjestäminen.

Tehtävän toteuttamiseen saat tukea niin Safan 
toimistolta kuin Akavan opiskelija vastaavien 
verkostoltakin. Kuukausittainen työaika  
on pääsääntöisesti 35 tuntia, mihin pyritään 
sisällyttämään myös ”vastaanotto päiviä” 
Safan toimistolla. Tehtävää voi hoitaa osittain 
myös etänä. Edellä mainitun työajan lisäksi 
tehtävään kuuluu vuosittaisten opiskelija-
tapaamisten järjestäminen. 

Sopimus solmitaan vähintään vuoden ajaksi. 
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii 
hyviä viestintätaitoja, avointa mieltä sekä 
aloite kykyä. 

Nykyinen opiskelijavastaava perehdyttää sinut 
tehtäviisi joulu-tammikuun aikana.

Lähetä hakemuksesi 18.10.2021 mennessä.

HAKEMUKSET JA LISÄTIETOJA:
Aino Hautala, opiskelijavastaava
opiskelijavastaava@safa.fi tai 
puh. +358 50 566 9922

Pienoismallitoimisto HELIÖVAARA

CNC-työstöt, 3D-tulostus

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=
http://www.safa.fi


Nils Erik Wickberg Lectures 2021
    17th Quo Vadis Architectura? 

POSTHUMANISMI JA ARKKITEHTUURIA ARKKITEHTUURI
Ihmisen aiheuttamat muutokset 
elämän olosuhteisiin maapallolla 
ravistelevat perustavanlaatuisesti 
käsitystämme arkkitehtuurista 
ja maisema-arkkitehtuurista. 

Syksyn 2021 Nils Erik 
Wickberg -symposium tarttuu 
posthumanismin ulottuvuuksiin 
arkkitehtuurissa ajallisuuden, 
eksistenssin, lajienvälisyyden, 

taiteen ja energian lähtökohdista. 

Tapahtuman luennot ovat 
englanniksi.

MISSÄ? 
Aalto-yliopisto, Aalto-Sali 

(Vanha päärakennus, 
Kandidaattikeskus)

MILLOIN?
Perjantai 5.11.2021 klo 13–18

LISÄTIETOA JA OHJELMA 
newlectures.fi

Tapahtuman järjestää 
Nils Erik Wickberg -komitea ja Aalto-
yliopiston arkkitehtuurin historian ja 

restauroinnin professuuri yhteistyössä 
monialaisen työryhmän kanssa. 

Juhani Juhani 
PallasmaaPallasmaa

Cristóbal Cristóbal 
MontesinosMontesinos

Barnabas Barnabas 
CalderCalder

Aino Aino 
NiskanenNiskanen

Jonna Jonna 
KinaKina

Turo-Kimmo Turo-Kimmo 
LehtonenLehtonen

Elina Elina 
KoivistoKoivisto

Maiju Maiju 
SuomiSuomi

Panu Panu 
SavolainenSavolainen

puhujatpuhujat
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