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Arkkitehtuuri muutoksessa 
– ja muutoksen arkkitehtuuria 

K
ävin laivamatkalla Uumajassa, jonka taidekampuksella 
sijaitsee paitsi arkkitehtiosasto, myös taidemuseo Bild-
museet (Henning Larsen 2009–2012). Bildmuseetin 

ylimmässä kerroksessa on meneillään Architectures of Transition 
-näyttely. Transitiolla viitataan näyttelyssä laajasti siihen muu-
tokseen, jonka ihmisen toiminta on saanut aikaan elonkehässä; 
ilmastonmuutosta, lajien sukupuuttoa ja muuttuvia olosuhteita 
niin ihmiselle kuin muullekin elämälle. Samalla se tarkoittaa 
sitä muutosta, johon arkkitehtuurin on taivuttava, jotta se pys-
tyy osaltansa vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
haasteisiin.

Edellä kuvattu muutos on jo nykypäivää arkkitehdin työssä 
– ja lähitulevaisuudessa se on jo arkkitehdin ammatin kovaa 
ydintä. Arkkitehdin tulee omalta osaltaan pyrkiä minimoimaan 
haittavaikutukset ja niiltä osin kun siinä ei onnistuta, sopeutua 
tulevaan muutokseen niin, että ihmisen ja eliökehän elinolo-
suhteet säilyvät mahdollisimman hyvinä.

Näyttely kokoaa yhteen näkökulmia ja ratkaisuhahmotel-
mia kahdeksan pohjoismaisen arkkitehtitoimiston suunnit-
telumateriaalista. Suomesta mukana on Lundén Architecture 
Company. Esitetyt hankkeet vaihtelevat sisällöltään ja toteutus-
kelpoisuudeltaan villisti. Mukana on utopistisia tiiviin kaupunki-
rakentamisen visioita, futuristisia viherympäristöjä osana 

asumis koneita, suunnitelmia energian ja veden kulutuksen ja 
jätteen tuotannon minimoimiseksi sekä yksityiskohtaisia kehi-
telmiä puurakenteiden materiaalitehokkuuden optimointiin.

Totuuden nimessä voi todeta, ettei näyttelyn sisällöstä ole 
tiekartaksi uuteen vähähiiliseen ja kestävään maailmaan – toki 
ei voi odottaakaan, että se pajatso olisi kerralla tyhjennetty. 
Pikemminkin Architectures of Transition on sohaisu siihen muu-
tosten viidakkoon, mikä meitä odottaa jo nurkan takana.

ARKKITEHDIN suunnittelutyön tavoitteiden, metodiikan ja 
ammattikäytäntöjen on muututtava vastaamaan uuden tule-
vaisuuden haasteita. Ei riitä, että osataan laskea hiilijalanjälkeä 
ja suunnata rakennukset suhteessa auringonpaisteeseen ja val-
litseviin tuuliin. Suunnittelun eetoksen tulee kohdata uudet 
vaatimukset syvimmällä tasolla: miten rakennettu ympäristö 
suojaa ihmistä ja ylläpitää elonkehää.

Tarvitaan koko rakennusalan sitoutumista uudenlaiseen ajat-
teluun, sillä arkkitehdin työ ei voi toteutua ilman yhteistä näke-
mystä. Varmaa kuitenkin on, että arkkitehtienkin on tehtävä 
osansa ja pyrittävä pitkällä tähtäimellä kestävään maailmaan.

Architectures of Transition -näyttely jatkuu Uumajan 
Bildmuseetissa 10. huhtikuuta 2022 asti. 
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” Ei riitä, että osataan laskea 
hiilijalanjälkeä ja suunnata 
rakennukset suhteessa 
auringonpaisteeseen ja tuuliin.
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H
elmi Kajasteen lapsuuden haaveammatti oli maisema-
maalari.

”Vielä ehtii”, Kajaste sanoo ja hymyilee.
Se on hyvinkin mahdollista, kun ajattelee mitä kaikkea 

35-vuotias arkkitehti on tähän mennessä tehnyt. Kajaste on 
kuvannut lyhytelokuvia, tehnyt musiikkivideoita, kirjoittanut 
kirjan sekä työskennellyt useissa arkkitehtitoimistoissa, pisim-
pään Siren Arkkitehdeissa.

Ehkä parhaiten Kajaste tunnetaan kuitenkin rap- ja spoken 
word -artisti Draama-Helminä. Siitäkin huolimatta, että hän ei 
omien sanojensa mukaan ole millään muotoa muusikko. 

Musiikki on harrastus, ja kaikki lähti kokeilusta.
Draama-Helmi sai alkunsa Kajasteen ystävän mökkifesta-

reilta, joille vierailla on tapana valmistaa esitys. Eräänä vuonna 
Kajaste teki esitettäväksi pari biisiä. Seuraavana vuonna hän 
teki biisejä lisää ja päätti äänittää ne. Draama-Helmin erehdys 
julkaistiin vuonna 2015 Bandcamp-alustalla. Sitä seurasi 
Draama-Helmi ihmisten ilmoilla (2017). Molemmat albumit on 
julkaistu myös c-kasettina ja vinyylinä. Kolmas albumi on tulossa 

”jossain vaiheessa”.
”Olen sitä vähitellen askarrellut. On oikeastaan aika kiva, että 

voi olla niin impulsiivinen sen julkaisun suhteen”, Kajaste sanoo.
Viime vuonna Kajaste julkaisi esikoiskirjansa, esseekokoel-

man Rakenna, kärsi ja unhoita. Teoksessa pohditaan arkkiteh-
tuurin ja elokuvan suhdetta purkamisen, katoamisen ja 
jälleenrakentamisen kautta sekä arkkitehtuurin ja elokuvan 
yhtäläisyyksiä ja eroja.

”Rakennus uskottelee olevansa pysyvä, ja elokuva uskotte-
lee olevansa elävä”, Kajaste kirjoittaa eräässä esseessään.

Korona-aikana Kajaste aloitti uuden harrastuksen, vaattei-
den ompelun. Sen seurauksena hän on alkanut kiinnittää huo-
miota elokuvissa nähtäviin vaatteisiin.

”Varsinkin 1940-luvun komedioissa olen huomannut, että 
vaatteissa kangas on usein leikattu viistoon, jotta se laskeutuisi 
kauniimmin.”

Sama pätee arkkitehtuuriin. Kajaste kertoo, että kun hän 
juttelee muilla aloilla työskentelevien ystäviensä kanssa elo-
kuvista, huomaa hän usein arkkitehtina kiinnittäneensä eri 
tavalla huomiota tiloihin ja rakennuksiin.

Rakkaus elokuviin lapsuudesta
Monella alalla vaikuttava poikkitaiteilija työskentelee tällä het-
kellä pääsääntöisesti väitöskirjatutkijana Koneen säätiön apu-
rahalla. Kajaste tekee Aalto-yliopistoon arkkitehtuurin teorian 
väitöskirjaa elokuvan ja arkkitehtuurin rajoista. Aineistona 
väitös kirjassa on elokuvia, muun muassa Aki Kaurismäen.

Lähestymällä asioita elokuvien kautta voi avautua uusi näkö-
kulma arkkitehtuurin konventioihin ja oletuksiin, jotka ovat 
niin tuttuja, ettei niitä välttämättä tule edes ajatelleeksi.

Elokuvan ja arkkitehtuurin rajoilla
Rap-artisti Draama-Helminä tunnettu arkkitehti Helmi Kajaste tekee Aalto-
yliopistoon arkkitehtuurin teorian väitöskirjaa arkkitehtuurin ja elokuvan 
rajoista. Joskus elokuvaharrastus heijastuu myös suunnitteluun.

Teksti Susanna Karhapää

< Helmi Kajasteelle tärkeä paikka Helsingissä on Lasipalatsin Bio Rexin 

aula, jossa hänelle tulee ”yhtä aikaa juhlallinen ja kotoisa olo”.

Helmi Kajaste

 > 35-vuotias helsinkiläinen cinefiili, arkkitehti, 
kirjailija ja muusikko.

 > Valmistunut arkkitehdiksi Aalto-yliopistosta 
vuonna 2013. Valmistelee arkkitehtuurin teorian 
väitöskirjaa Aalto-yliopistoon.

 > Esikoisteos Rakenna, kärsi ja unhoita (Kosmos, 
2020) sai Kalevi Jäntin palkinnon.

 > Uudenmaan taidepalkinto vuonna 2020 yleisestä 
taiteellisesta työskentelystä.

 > Tunnetaan myös rap-artisti Draama-Helminä.
 > Harrastaa ompelemista, elokuvia ja musiikkia.
 > Haluaisi seuraavaksi tehdä Draama-Helmin 

seuraavan levyn valmiiksi sekä palata jälleen 
lapsuutensa intohimon eli sarjakuvan pariin.

 > Tehnyt myös podcasteja, musiikkivideoita ja 
lyhytelokuvia.
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Rakkauden elokuviin Kajaste uskoo perineensä vanhem-
miltaan. Lapsuudenkodissa katsottiin paljon Suomi-filmejä VHS-
kaseteilta sekä Jacques Tatin 1950-luvun elokuvia.

”Enoni on toista maata ja Riemuloma Rivieralla ovat minulle 
hyvin tärkeitä. Se on huvittavaa, sillä en pienenä ajatellut, että 
minusta tulisi arkkitehti. Varsinkin Enoni on toista maata on 
hyvinkin arkkitehtuuririkas elokuva.”

Elokuvan katsomiskokemus voi auttaa luomaan ympärille 
kodin. Yhdessä kokoelmansa esseessä Kajaste kirjoittaa siitä, 
kuinka hän asuessaan Prahassa pakeni ulkopuolisuuden ja yksi-
näisyyden tunteita elokuvateatteriin. Näytöksessä esitettiin 
Roman Polanskin Inho (1965), mutta elokuvan ahdistavuus-
kaan ei haitannut.

”Elokuvissa käymisestä missä tahansa tulee sellainen tunne, 
että tänne muutkin tämän kaupungin cinefiilit tulevat. Eloku-
vissa voi olla yksin yhdessä, mikä on varsinkin vieraassa kau-
pungissa lohdullista.”

Ehkä tähän samaan ajatukseen liittyy se, että tärkeiksi pai-
koiksi kotikaupungissaan Helsingissä Kajaste nimeää Elokuva-
teatteri Orionin ja Bio Rexin aulan, jossa hänelle tulee ”yhtä 
aikaa juhlallinen ja kotoisa olo.” Kajaste kuului vuosia Elokuva-

HENKILÖ

” Lähestymällä asioita 
elokuvien kautta voi 
avautua uusi näkökulma 
arkkitehtuurin 
konventioihin ja oletuksiin.
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kerho Montaasiin. Nykyään hän kokoontuu keskustelemaan 
elokuvista viikoittain muutaman ystävänsä kanssa.

Tärkeitä suunnittelutöitä
Toisinaan elokuvaharrastus on ulottunut suunnitteluunkin. 
Kajaste kertoo, että kerran hänen suunnitellessaan asuintalon 
käytävää mielessä alkoi pyöriä kohtaus honkongilaisohjaaja 
Wong Kar-wain elokuvasta In the Mood for Love (2000), joka 
kertoo kielletystä rakkaudesta ja kaipuusta lähelle.

”Sen musiikki, hidastettu kuvaus ja tunnelma. En osaa sanoa, 
miksi elokuva tuli tilaa miettiessä esille, mutta kyse on varmaan-
kin osin liikkeestä kapeassa tilassa ja valaistuksesta. Se oli ihan 
onnistunut kokeilu, ja voisin ehkä kokeilla samaa ideaa joskus 
uudestaankin.”

Yksi huippuhetkistä Kajasteelle arkkitehtinä on ollut se, kun 
hän työskenteli Perusparannussunnittelu Leo Osaralla ja pääsi 
osallistumaan Kino Tapiolan sisätilojen korjaukseen.

”Oli siistiä, että pääsin miettimään rakasta ja merkityksellistä 
rakennustyyppiä, ja vielä työaikana. Tunsin myös, että minusta 
voi olla jotain hyötyä projektissa, koska tunnen elokuvakult-
tuuria. Silloin tuntui siltä, että tähdet olivat kohdillaan! On 
upeaa, että tila on edelleen elokuvateatterikäytössä.”

Eri syistä merkittävä suunnitteluprojekti Kajasteelle oli vel-
jen omakotitalon avokuistin muuttaminen umpinaiseksi.

”Aina kun menen käymään siellä katson, että nyt on hyvä 
kuisti. On tyydyttävää nähdä kuisti käytössä, ja tuntea olleensa 
hyödyksi ja iloksi läheisille ihmisille.”

Korjaaminen keskiöön
Kuten muutenkin elämässä, myös arkkitehtina Kajaste on kiin-
nostunut monenlaisista asioista.

”Sehän tässä on ihanaa ja kauheaa, että niin monet asiat kiin-
nostavat. Tutkiminen ja väitöskirjan tekeminen on valtavan vaa-
tivaa ja mielenkiintoista. Kirjoittamisesta ja puhumisesta on 
yllättäen tullut iso osa työskentelyäni. Suunnittelun puolella 
korjaussuunnittelun ajatusmaailma on itselleni läheinen, mutta 
uudisrakennuksienkin suunnittelu kiinnostaa.”

Kajasteen mukaan hänen ikäluokkansa arkkitehdeille vai-
kuttaa olevan selvää, että pitäisi säilyttää ja peruskorjata van-
haa. Myös uutta tulisi tehdä ekologisemmin, pitkää aikaväliä 
ajatellen ja monikäyttöisyys huomioiden.

”Suunnittelu voi vaatia ajatusmaailman muutosta. Huomio 
on ehkä siirtymässä yksittäisen suunnittelijan nimestä ja fyysi-
sestä rakennuksesta yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, jotka 
ovatkin arkkitehtuurin arkea.”

Kajaste on usein ollut eri arkkitehtitoimistojen hankkeissa 
opiskelijana tai avustavassa roolissa. Projektit ovat usein pitkiä. 
Kajaste toivoisi, että arkkitehtitoimistot ottaisivat opiskelijoita 
ja avustajia enemmän mukaan projektien loppuvaiheisiin ja 
päätöstilaisuuksiin.

”Jos vain siirtyy suoraan seuraavaan projektiin näkemättä 
aikaisemman valmistumista, jää hieman epätodellinen olo. On 
aina hieno kokemus päästä kulkemaan tilassa, jota on ollut itse 
suunnittelemassa. Paikka on oudosti niin tuttu, että siellä osaisi 
kulkea vaikka silmät kiinni, ja toteutuneen suunnitelman näke-
misestä oppii paljon.”

Mustepiirustukset ovat Helmi Kajasteen 
esseekokoelmasta Rakenna, kärsi ja unhoita 

(Kosmos 2020).
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Uudessa kaavoitus- ja rakentamislaissa 
on pahoja puutteita
Lausuntokierrokselle lähteneessä lakiehdotuksessa esimerkiksi hiilipäästöjä tarkastellaan lähinnä 
uudisrakentamisen näkökulmasta, vaikka nopein tapa pienentää rakennussektorin päästökuormaa 
olisi olemassa olevien rakennusten korjaaminen.

V
uodesta 2017 lähtien valmisteltu uusi kaavoitus- ja raken-
tamislaki on lausuntokierroksella. Edellisen kerran tär-
keintä rakennusalaa säätelevää lakia uudistettiin 

vuonna 1999, jolloin maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan, 
ja sitä ennen vuonna 1958, kun rakennuslaki astui voimaan.

Tavoitteena on ollut uudistaa nykyistä lakia vastaamaan 
ilmastonmuutoksen haasteisiin ja tehdä laista entistä selkeämpi 
ja yhtenäisempi. Maankäyttö- ja rakennuslakia on vuosien mit-
taan korjailtu sieltä täältä, ja sen kokonaisuuden on sanottu 
olevan pirstaleinen, minkä takia kokonaisuudistusta alunperin 
lähdettiin toteuttamaan.

Nykyisessä laissa ei ole otettu huomioon myöskään ajan-
kohtaisia haasteita, kuten vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digi-
taalisia toimintatapoja. Suurena toiveena oli myös rakentami-
sen ja maankäytön suunnittelun prosessien joustavoittaminen.

Lausunnolla oleva lakiehdotus on kokonaisuutena sekava 
ja siitä paistaa keskeneräisyys. Kaavoituksen ja rakentamisen 
kokonaisuuksien yhteensovittaminen on jäänyt kesken. Luon-
noksesta löytyy muun muassa useita samannimisiä pykäliä, ja 
lain alussa olevassa Viranomaiset-luvussa keskitytään ainoas-
taan alueidenkäyttöön.

Nämä ovat onneksi vielä helposti korjattavissa. Sisältöön 
liittyvät puutteet sen sijaan eivät ole. 

Korjaaminen unohdettu
Koko lakiehdotus on tehty liiaksi uudisrakentamisen näkökul-
masta, vaikka korjausrakentamisen osuus on tällä hetkellä jo 
yli puolet koko rakentamisen volyymista ja kasvaa koko ajan. 
Olemassa olevan rakennuskannan säilyttämiselle lakiesitys ei 
anna riittäviä eväitä.

Ilmastokriisin takia hiilipäästöissä on saatava aikaan nopeita 
leikkauksia. Rakentamisessa nopeimmat ratkaisut ovat tähän 
saakka liittyneet energiatehokkuuden parantamiseen. Tämä 
muuttuu, kun siirrytään yhä vähähiilisempään energian-
tuotantoon.

Vanhan purkaminen uuden, energiatehokkaamman raken-
nuksen tieltä ei tutkimusten mukaan tuota nopeita päästö-
vähennyksiä. Uuden rakennuksen aiheuttaman hiilipiikin vuoksi 
energiansäästöistä syntyvä hyöty alkaa vaikuttaa vasta 30–40 

vuoden päästä. Tarvitsemme nopeita ratkaisuja, eikä aikaa ole 
tuhlattavaksi kymmeniä vuosia. Tämä pitäisi ottaa huomioon 
uudessa lakiehdotuksessa ja asettaa keskiöön olemassa oleva 
rakennuskanta sekä nostaa korjausrakentaminen uudisraken-
tamisen rinnalle.

Ilmastonmuutos huomioon rakentamisessa
Lakiesityksessä ilmastonmuutos otetaan huomioon rakenta-
misessa ja kaavoituksessa, mikä on hyvä. Esityksen mukaan 
rakennussuunnittelussa tulee huomioida rakennuksen puret-
tavuus sekä rakennusosien ja -materiaalien uudelleenhyödyn-
nettävyys.

Rakentamislupaan sisältyy myös ilmastoselvitys, johon kuu-
luu muun muassa rakennuksen hiilijalan- ja -kädenjäljen las-
keminen. Se on kuitenkin lähinnä suunnittelun lopputuloksen 
toteava laskelma, eikä sellaisenaan toimi suunnittelun apu-
välineenä. Suunnittelijalle hedelmällisintä olisi aloittaa vähä-
hiilisyyden arviointi heti projektin alussa ja verrata eri vaihto-
ehtoja jo hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Arkkitehtien on 
joka tapauksessa otettava vähähiilisyys haltuunsa, jotta omalta 
osaltamme vastaamme aikamme suurimpaan haasteeseen.

Uusi laki, uusi nimi
NYKYISEN maankäyttö- ja rakennuslain nimi on 
uudessa lakiluonnoksessa muutettu kaavoitus- ja 
rakentamislaiksi. Lakia on uudistettu niin perusteel-
lisesti, että myös sen nimi on haluttu muuttaa.

Lakiluonnoksen nimi on nykyistä nimeä 
suppeampi, vaikka myös uusi laki säätelee muuta-
kin kuin pelkkää kaavoittamista ja rakentamista. Sii-
hen sisältyvät muun muassa valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, kunnan maapolitiikka ja 
rakennusjärjestys.

Kaavoitus- ja rakentamislakia kuvaavampi nimi 
uudelle laille voisikin olla esimerkiksi laki rakenne-
tusta ympäristöstä.
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Energiamuotojen, liikennejärjestelmien ja infrastruktuurin 
lisäksi alueidenkäytössä tulisi kiinnittää kokonaisvaltaisesti huo-
miota myös siihen, kuinka rakennettavia kaavoitettavat alueet 
ovat. Ilmastoselvityksessä rakennuksen perustusten tuottamat 
hiilipäästöt ajatellaan otettavaksi huomioon jo kaavoitus-
vaiheessa. Lakiehdotuksessa tätä ei ole selkeästi huomioitu, 
joten toivottavasti ajatus sisältyy tuleviin asetuksiin.

Alueidenkäytössä suurin muutos on uusi, seitsemälle seu-
dulle pakollinen kaupunkiseutusuunnitelma. Seudut ovat 
samoja, jotka ovat aiemmin solmineet kiiteltyjä MAL-sopimuk-
sia. Kaupunkiseutusuunnitelmaa tarvitaankin juuri näiden sopi-
musten perustaksi. Silti kaupunkiseutusuunnitelman olisi voi-
nut jättää muodoltaan ja sisältövaatimuksiltaan esitettyä 
joustavammaksi.

Rakentamislupa kahtia
Suurin ongelma lakiesityksessä ovat rakentamislupaan ja raken-
nusvalvontaan esitetyt muutokset. Rakentamislupa jaetaan – 
rakentajan niin halutessa – alueidenkäytölliseen sijoittamis-
lupaan ja teknisiä vaatimuksia käsittelevään toteuttamislupaan.

Sijoittamislupavaiheessa tutkitaan soveltuminen maise-
maan ja rakennettuun ympäristöön sekä sopusuhtaisuuden ja 
kauneuden vaatimukset, jolloin myös naapureita kuullaan. 
Toteuttamislupavaiheessa heitä kuullaan uudestaan, jos suun-
nitelmissa on tapahtunut oleellisia muutoksia vaikkapa mas-
sassa tai julkisivuissa. Jos sijoittamislupaa on haettu aikaisessa 
vaiheessa, muutoksia on tullut melko varmasti, joten käytän-
nössä kuuleminen järjestetään kahteen kertaan.

Rakentamisluvan jakaminen kahteen vaiheeseen on aiheut-
tanut myös itse lain rakenteeseen paljon uusia pykäliä ja seka-
vuutta. Rakentamislupaan kuuluvat asiat eivät ole kootusti 
yhdessä paikassa, kuten olisi järkevää.

Myös kuntien rakennusvalvonnat jaetaan toteuttamislupa-
vaiheessa kahteen kastiin. Ne olisivat jatkossa joko tavanomai-
sen tai vaativan tasoisia riippuen henkilökunnan osaamisesta 
olennaisten teknisten vaatimusten suhteen. Vain vaativan tasoi-
set rakennusvalvonnat saisivat käsitellä vaativan tasoisten koh-

teiden toteuttamislupia. Tavanomaisen tasoiset voisivat ostaa 
palveluita vaativan tasoisesta kunnasta, mutta päätöksistä he 
vastaisivat silti itse. 

Suunnittelijoille lisätyötä
Uudistus on herättänyt vastustusta. Rakennus- ja kiinteistöalalla 
toivottiin joustavampaa lakia, joka olisi esimerkiksi sallinut 
maanomistajan tehdä kaavaesityksen. Suomen Arkkitehtiliitto 
on tätä vastaan, koska sen pelätään hajauttavan yhdyskunta-
rakenteen ja hankaloittavan yhteiskunnan kannalta järkevää 
päätöksentekoa ja kaavoitusta.

On hankala sanoa, meneekö lakiesitys läpi, mutta tällaise-
naan se ei ainakaan ole selkeä kokonaisuus. Suunnittelijoille se 
tuo lisää työtä kahtena lupavaiheena uusine selvitysvelvolli-
suuksineen, jotka on otettava tarjouspyyntöjen hinnoittelussa 
huomioon.

Lakiesitys löytyy lausuntopalvelu.fi -sivustolta. Lausumis-
vaihe jatkuu 7.12.2021 asti. Safan työryhmä on seurannut laki-
uudistusta sen alusta asti ja valmistelee liiton lausunnon. Toi-
vomme jäsenistön kommentoivan lakiesitystä jäsenkyselyssä.

Heini Korpelainen

Kirjoittaja on Safan erityisasiantuntija, joka on ollut 
mukana ympäristöministeriön lakia valmistelleessa 

rakentamisen jaoksessa.

Vaikuta uuteen kaavoitus- 
ja rakentamislakiin

 > Uusi kaavoitus- ja rakentamislaki on edennyt 
lausuntokierrokselle. Safa valmistelee lain 
luonnoksesta lausunnon, ja sen pohjaksi 
keräämme Safan jäsenten näkemyksiä. 

 > Tutustu lain luonnokseen ja vastaa Safan kyselyyn 
24.11. mennessä. Kysely on lähetetty sähköpostitse 
ja linkki siihen löytyy myös osoitteesta 
safa.fi/mrl-uudistus.

 > Lausuntopyyntöön voi tutustua 
Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Halutessasi voit 
jättää kommentit myös suoraan Lausuntopalvelu-
sivun kautta.

 > Lakiuudistuksen käsittelyä jatketaan 17.11. 
vuotuisessa Ammattipäivässä. Koulutus on Safan 
jäsenille ilmainen, tervetuloa!

” Tarvitsemme nopeita 
ratkaisuja, eikä aikaa ole 
tuhlattavaksi kymmeniä 
vuosia.
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Parrasvaloissa Prora
Marraskuisilla Ark Rex -arkkitehtuurielokuvafestivaaleilla nähdään 
dokumentti maailman pisimmäksi rakennukseksi nimetystä Prorasta.

M
aailman pisimmäksi nimetty, alun perin lomailutar-
koituksiin rakennettu Prora sijaitsee Saksan pohjois-
rannikolla Rügenin saarella. Arkkitehtuuriltaan se 

edustaa modernismin ja Hitlerin suosiman mahtipontisen 
uuden klassismin välimuotoa. Sivukäytävällinen rakennus on 
ottanut mallia muun muassa Alvar Aallon Paimion parantolasta. 

Prorasta ja sen vaiheista on tehty kaksi tuoretta dokumentti-
elokuvaa. Inside Prora (2020) on saksalaisen työryhmän tekemä, 
Touristic Intents (2021) puolestaan tarkastelee rakennusta Atlan-
tin takaa. Inside Prora nähdään marraskuussa Helsingissä 
Ark Rex -elokuvafestivaaleilla.

Prora, jonka rakennustyöt alkoivat vuonna 1936, edusti pro-
paganda-arkkitehtuuria. Sen tuli Kraft durch Freude (voimaa 
ilosta) -järjestön periaatteen mukaan palvella viikko kerrallaan 
noin 20 000 lomalaista. Rakennus ja sen arkkitehti Clemens 
Klotz palkittiin vuoden 1937 Pariisin kansainvälisessä moder-
nille arkkitehtuurille ja muotoilulle omistetussa näyttelyssä.

Prora ei kuitenkaan ehtinyt toimia alkuperäisessä tarkoituk-
sessaan. Keskeneräistä rakennusnauhaa muurasivat myöhem-
min sotavangit ja se palveli toisen maailmansodan aikana 
useissa tehtävissä. DDR:n aikana siellä asuivat armeijan raken-
nusyksiköt, joiden riveissä oli asepalvelusta kieltäytyneitä mie-
hiä. Olot olivat henkisesti ahdistavat ja sellaisiksi tarkoitetut.

Sekä Inside Proran ohjaaja-käsikirjoittaja, berliiniläinen Nico 
Weber, että Touristic Intentsin tekijä, Yhdysvalloissa taiteilija-
nakin tunnettu Mat Rappaport, sivuavat valtavan rakennuk-
sen problematiikkaa myös rakennuksen korjaamisen ja uusien 
käyttötarkoitusten suhteen. Kilometrien pituisen rakennelman 

räjäyttäminen ja purkumateriaalin vieminen pois paikalta olisi 
mahdoton tai ainakin äärimmäisen kallis tehtävä.

Tekijät ovat haastatelleet Proran tuntevia asiantuntijoita, 
sijoittajia ja liikemiehiä. Weberin elokuvassa ääneen pääsevät 
useat kansainvälisesti tunnetut arkkitehdit. Rappaportin elo-
kuvassa haastatellaan myös berliiniläisarkkitehti André Kem-
peä, joka on onnistuneesti ideoinut Proran alkuperäistä käyttö-
tarkoitusta vastaavan hostellin. Sen ulkoasua ei suuremmin ole 
alkuperäisestä muutettu, mitä kiitellään kovin.

Loma- tai kakkosasunnoiksi sisältä uusittujen rakennusnau-
han osien ja julkisivun uusien lasikaiteisten parvekkeiden on 
sen sijaan määrä palvella varakkaampia asukkaita ja tuoda 
toteuttajilleen taloudellista hyötyä. Proraa onkin vuoden 2012 
jälkeen myyty palasittain. Pelkona on, että tämä sijoittajien 
ehdoilla toimiva ja rakennuksesta mahdollisesti vain kuoren 
näkyviin jättävä periaate saakin selkävoiton.

Kumpikin elokuva on syväsukellus sekä rakennuksen että 
Euroopan 1900-luvun historiaan. Samalla pohditaan Proran 
problematiikkaa ja arvoa sen osittaisen restauroinnin, korjauk-
sen, käyttötarkoituksen sekä operaatioiden taloudellisen kan-
nattavuuden näkökulmasta.

Tarja Nurmi

Kirjoittaja on arkkitehti ja Ark Rex -elokuvafestivaalien 
kuraattori.

Ark Rex 25.–28.11. Arkkitehtuurimuseossa ja Bio Rexissä. 
Inside Proran ohjaaja Nico Weber työryhmineen 

on paikalla 26.11.

Pohjois-Saksan rannikolla sijaitseva 4,5 kilo-

metrin mittainen Prora suunniteltiin alun perin 

maailman suurimmaksi loma hotellialueeksi.
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M
itä maailma eniten metsästä tarvitsee, ja miksi 
emme tuota sitä? Arkkitehtuurimuseossa kokoon-
nuttiin näiden kysymysten äärelle keskustelemaan 

puurakentamisen tulevaisuudesta. Aikamme päällekkäiset 
ympäristökriisit vaativat valtavaa muutosta yhteiskunnan kai-
killa tasoilla ja jokaisessa mittakaavassa XL:stä XS:ään.

Ensimmäistä Toivoa puusta -keskustelufoorumia otsikolla 
“XL – Metsä” alusti kuvataiteilija ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija 
Antti Majava. Suurimman mittakaavan tarkoituksena oli luoda 
kokonaisvaltainen näkemys resurssien käytöstä ja puun roo-
lista tulevaisuudessa, sekä antaa pohjan tuleville keskusteluille.

Majavan alustuksessa korostuivat hiilinielut, monimuotoi-
suuden ylläpito ja vähähiiliset energiavirrat metsien uusina 
arvotekijöinä ja ekologisen jälleenrakennuksen aineksina. Met-
sistä siis tuotetaan Majavan mielestä eri asioita kuin mitä siltä 
tarvitaan. Hiilineutraali yhteiskunta on saavutettava kymme-
nessä vuodessa, minkä vuoksi puu kannattaisi jättää pääosin 
metsään kasvamaan – sen arvo hiilen sitojana ja monimuotoi-
suuden turvaajana on liian suuri.

Keskustelussa pohdittiin myös, voisiko luonnon monimuo-
toisuutta turvata sijoittamalla tuulivoimaa metsiin ja näin vähen-
tää hakkuita sekä korvata vähennettävistä hakkuista koituvia 
taloudellisia tappioita. Myös hiilensidontamarkkinoilla voitaisiin 
korvata hakkuiden vähentämisestä menetettyjä tuottoja.

Vaikka puu on hiilinieluna ja monimuotoisuuden takaajana 
tärkeää erityisesti metsässä, olivat keskustelijat yhtä mieltä siitä, 
että puun käyttö rakennusmateriaalina on suotavaa, kunhan 
se toteuttaa kiertotalouden periaatteita. Puuta tarvitaan kor-
jaamisessa sekä sellaisissa lisä- ja uudisrakennuksissa, joiden 
rakennusosien käyttöikä kohoaa satoihin vuosiin.

BIOSin mukaan kiertotalouden mukaisesta energian, mate-
riaalisen kulutuksen ja talouskasvun kokonaisvaltaisesta irti-
kytkennästä ei ole tieteellistä näyttöä. Päästöjä ja materiaalien 
kulutusta on vähennettävä, mikä tarkoittaa siis, ettei nykyisen 
kaltainen talouskasvu ole todennäköisesti yhteensovitettavissa 
ympäristökriisin ratkaisemisen kanssa. Tämän takia on rakennus-
alan ympäristövaikutusten hillitsemisen kannalta erityisen tär-
keää, että (neitseelliset) materiaalit pysyvät rakennuksissa 
käyttö kelpoisina mahdollisimman pitkään. 

Metsäteollisuuden tavoin myös rakennusalan on muutut-
tava, jotta se pystyy vastaamaan yhteiskunnan kestävyyshaas-
teisiin. Iines Karkulahti VAPAA-kollektiivista korosti arkkitehdin 
roolia muun muassa kiertotalouden mukaisen estetiikan luojana.

Antti Majava luonnehtikin toiveikkaasti: “Arkkitehdit ovat 
moniosaajia – he osaavat yhdistää kulttuurisen ymmärryksen, 
taloudelliset tekijät ja materiaalisen maailman ja voisivat täten 
olla ekologisen jälleenrakennushankkeen keskiössä.”

Emel Tuupainen 

Seela Pentikäinen 

Kirjoittajat ovat You Tell Me -kollektiivin jäseniä.

AJASSA

Puu kuuluu metsään ja kiertotalouteen
Metsän arvo hiilen sitojana on liian suuri, jotta puut kannattaisi hakata 
rakennustarpeisiin, sanoi tutkija Antti Majava Arkkitehtuurimuseon 
Toivoa puusta -keskustelufoorumissa. Korjaushankkeissa ja kestäviksi 
suunnitelluissa uudisrakennuksissa puulla on kuitenkin paikkansa.

YOU TELL ME -kollektiivin kuratoima ja Arkkiteh-
tuurimuseon ja Ympäristöministeriön järjestämä 
Toivoa puusta -keskustelusarja asettaa puun 
osaksi laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 
pohtii, millaisia ratkaisuja puu voi näihin tarjota 
– ei vain rakennusmateriaalina, vaan myös osana 
luontoa ja muiden lajien elinympäristöä, 
teollisuutta, asuntotuotantoa, kaupunkikuvaa ja 
arjen estetiikkaa.
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Puulla on tärkeä tehtävä metsässä hiilen sitojana.
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Arkkitehtuuritoimisto B&M 
menestyi Liettuassa

H
elsinkiläinen Arkkitehtuuritoimisto B&M on voittanut 
toisen palkinnon Liettuan pääkaupungin Vilnan rauta-
tieaseman ja liikenneterminaalien suunnittelusta jär-

jestetyssä kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa. Ensimmäi-
sen palkinnon sai Zaha Hadidin toimisto Lontoosta.

Liettuan rautatieyhtiön JSC ja Vilnan kaupungin järjestä-
mään kilpailuun tuli maailmalta yhteensä 33 ehdotusta. Zaha 
Hadid ja B&M erottuivat arvioinnissa ja pisteytyksessä muista 
ehdotuksista.

Hankkeiden lopulliset suunnittelijat valitaan marraskuussa.
Kilpailun tavoitteena on kehittää Vilnan rautatieaseman 

ympäristöstä tulevaisuuteen tähtäävä kaupunkirakenteen ja 
liikenteen solmukohta, joka yhdistää kaupunginosia toisiinsa 
ja tarjoaa korkealaatuisia joukkoliikennepalveluita. Kilpailualue 
muodostaa Vilnan keskustan tärkeimmän kehitysalueen.

Kilpailutehtävänä oli suunnitella Rail Baltica -ratayhteyteen 
liittyen kaupunginosia yhdistävä uusi asemasilta, uudistaa Vil-
nan vanha rautatieasema sekä asema-aukio ja ideoida uudet 
joukkoliikenteen terminaalit. Lisäksi aseman ympäristön kau-
punkirakennetta ja rakentamista piti kehittää monipuolisesti. 

Paimion parantolalle rahoitusta kiertotaloushankkeeseen

P
aimion parantola on saanut työ- ja elinkeinoministe-
riöltä 207 000 euron rahoituksen Parantola – uudista-
van rakennetun ympäristön osaamiskeskus -nimiseen 

kierto taloushankkeeseen.
Ministeriö jakoi yhteensä miljoona euroa viidelle kierto-

taloushankkeelle. Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja 
julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kierto-
taloutta sekä tukevat innovaatioita ja osaamista. Hankkeilla 
on tarkoitus luoda uusia toimintamalleja, liiketoimintaa ja työ-
paikkoja.

“Maailmanluokan rakennus, kulttuurinen syvyys, kansain-
välinen kiinnostus ja tuhannet kävijät sekä Suomesta että ulko-
mailta tekevät Paimion parantolasta toisen tyyppisen raken-
tamisen kiertotalouden keskuksen kuin mihin olemme 
tottuneet. Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten, konk-
reettisten hankkeiden ja aidosti vastuullisten yritysten sekä 
muun muassa Green Building Council Finlandin kanssa tulee 
olemaan rakennetun ympäristön osaamiskeskuksen ydintä”, 
parantolan tiedotteessa todetaan.
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Vilnan rautatieasema

Architecture Speaks! -sarjassa 
luennoi Bijoy Jain

A
rkkitehtuurimuseon ja Aalto-yliopiston kansainväli-
sessä Architecture Speaks! -luentosarjassa pohditaan 
tällä kertaa erityisesti tilojen vaikutusta käyttäjiin ja 

toisaalta käyttäjien tiloihin tuomaa elämisen patinaa.
”Pandemian aikana elämäntapamme on hidastunut. Olemme 

pysähtyneet ajattelemaan tilojen vaikutusta käyttäjiin ja käyt-
täjien tiloihin tuomaa elämisen patinaa. Käsityön merkitys on 
noussut esille. Kaipaamme huolellista työn jälkeä ja käsin kos-
keteltavia materiaaleja”, toteaa luentosarjan kuraattori, profes-
sori Jenni Reuter Aalto-yliopistosta luentosarjan tiedotteessa.

Sarjan aloittavat 10.11. elokuvataiteilijat Ila Bêka ja Louise 
Lemoine, jotka pohtivat luennossaan muun muassa, miten 
käytämme tilaa ikonisissa arkkitehtuurikohteissa ja miten raken-
nettu ympäristö muovaa jokapäiväistä elämäämme.

Maa-ainesrakentamisen pioneeri, sveitsiläinen arkkitehti ja 
ETH Zürichin vieraileva professori Roger Boltshauser avaa maa-
ainesrakentamisen mahdollisuuksia joulukuun luennossaan.

Tammikuussa on vuorossa on kansainvälisesti palkittu bar-
celonalainen Harquitectes-arkkitehtitoimisto, joka tuo yhteen 
tiiviin joukon yhteistyökumppaneita arkkitehdeista sisustusark-
kitehteihin ja opiskelijoihin. Tammikuun toisessa luennossa kuul-
laan sveitsiläisen Atelier Scheidegger Keller -arkkitehtitoimiston 
perustajia Christian Scheideggeria ja Jürg Kelleria. Kuuden 
hengen toimisto suunnittelee asumista tavallisesta poiketen.

Helmikuun luennoitsijoita ovat chileläiset Diego Aguilo ja 
Rodrigo Pedraza, jotka ovat rakentaneet arkkitehdin uransa 
yhdessä. Sarjan päättää 9.2. intialainen, Alvar Aalto -mitalilla 
2020 palkittu Bijoy Jain. Toimiston työssä heijastuu ymmärrys 
ympäristön maantieteellisiä, ilmastollisia ja sosiaalisia erityis-
piirteitä kohtaan.

Lisätietoja Arkkitehtuurimuseon sivuilla mfa.fi.
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Mies van der Rohe 
-palkintoehdokkaina kymmenen 
suomalaiskohdetta

E
uroopan unionin Mies van der Rohe -arkkitehtuuripal-
kinnon ehdokkaiksi on valittu kymmenen vuosina 2018–
2021 valmistunutta kohdetta Suomesta. Osa julkistettiin 

jo keväällä, nyt listalle lisättiin Suomesta vielä OOPEAAn Tikku-
rilan kirkko ja JKMM-arkkitehtien Fyyri-kirjasto Kirkkonummella.

Muita suomalaisehdokkaita ovat JKMM:n K-Kampus Helsin-
gissä sekä Akolan kartanon kunnostushanke Iissä, OOPEAAn 
Villa Koivikon restaurointi- ja uudisrakennushanke, K2S- ja NRT-
arkkitehtien Olympiastadionin peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto 
Kati Salonen & Mona Schalinin Käärmetalon peruskorjaus, 
Avanto-arkkitehtien Kyrö Distillery Companyn tynnyrivarasto, 
Verstas-arkkitehtien Helsinki Biennaali -paviljonki sekä AOR-
arkkitehtien Jätkäsaaren koulu.

Ehdokkaina on yhteensä 532 rakennusta 41 maasta. Palkinto-
ehdokkaat nimeää eri Euroopan maista kutsutut asiantuntijat 
ja eurooppalaiset arkkitehtiliitot sekä museoiden ja instituut-
tien muodostama ohjausryhmä. Suomesta ehdokkaita nime-
sivät muun muassa Suomen Arkkitehtiliitto ja Arkkitehtuuri-
museo. Voittajat julkistetaan keväällä.

Tikkurilan kirkko
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INArkkitehdit tyytyväisiä 
tutkintoonsa
Työskentely opintojen aikana on yleisin valmistu-
misen viivästymisen syy, kertoo vastavalmistu-
neille arkkitehdeille osoitettu kysely.

T
ekniikan yliopistokoulutuksen laatua kartoitetaan vuo-
sittain TEK Graduate Survey -kyselyssä. Kyselyn piirissä 
ovat kaikki tekniikan alan koulutusta antavat yliopisto-

yksiköt ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat dip-
lomi-insinöörit ja arkkitehdit. 

Kyselyssä tarkastellaan muun muassa opintojen sujuvuutta 
ja vastaajien tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon.

Kaikista kyselyyn vastanneista 62 prosenttia kertoi koke-
neensa, että opinnot tai valmistuminen olivat viivästyneet. 
Arkki tehtuurin alalla valmistuminen viivästyi pisimpään: Lähes 
neljäkymmentä prosenttia arkkitehdeista ilmoitti viivästymisen 
kestoksi yli 12 kuukautta, kun kyselyn yleisin vastaus oli kor-
keintaan kuusi kuukautta.

Vastavalmistuneet arkkitehdit nimesivät työskentelyn opin-
tojen aikana yleisimmäksi viivästymisen syyksi. Henkilökohtai-
set syyt olivat toiseksi yleisin syy. Viime vuonna myös korona-
pandemia nousi esiin vastauksissa.

Arkkitehdeilla kului diplomityön tekemiseen enemmän 
aikaa kuin muilla vastanneilla. Diplomityötä tehtiin kaikkien 
vastausten perusteella keskimäärin alle kuusi kuukautta, kun 
taas arkkitehtivastaajista lähes puolet kertoi, että diplomityö-
hön oli mennyt yli kahdeksan kuukautta. Suurin osa arkkiteh-
deista ei saanut rahoitusta diplomityölleen.

Arkkitehtivastaajat olivat tyytyväisiä tutkintoonsa. Heistä 
93 prosenttia oli sitä mieltä, että tehty tutkinto vastasi nykyisen 
työn sisältöä hyvin tai erittäin hyvin, kun kaikista vastaajista 
tätä mieltä oli 80 prosenttia.

Vuonna 2020 tekniikan alan ylempään tutkintoon valmis-
tuneita oli noin 3 000 ja heistä 80 prosenttia vastasi kyselyyn. 
Arkkitehtuuria opiskelleiden vastausprosentti oli 68. Kyselyyn 
vastanneita arkkitehteja oli 109 ja maisema-arkkitehteja 15.

TEK Graduate Survey -kyselyn toteutti Tekniikan akateemi-
set TEK yhteistyössä tekniikan alan yliopistojen kanssa. Kyselyn 
tulokset löytyvät TEKin sivuilta tek.fi.

Anni Varis
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Suunta kohti Eurooppaa, 
arkkitehtuuri!
Syyskuussa perustettu Suomen suurin arkkitehtitoimisto Arco tähtää 
kansainvälisille markkinoille. Jos suomalaistoimistot eivät hae kasvua 
ulkomailta, uhkana on, että paikallinen arkkitehtisuunnittelu jää isojen 
kansainvälisten toimijoiden jalkoihin, sanoo Arkkitehtitoimistojen liiton 
toiminnanjohtaja Kalle Euro.

Teksti Essi Oikarinen

S
yyskuussa 2021 Suomen arkkitehtuurikentällä kiersi 
uutinen: maahan oli syntynyt uusi arkkitehtitoimisto 
Arco Architecture Company, kun arkkitehtitoimistot 

Aihio, Soini & Horto ja Cederqvist & Jäntti yhdistyivät. 
Yhdistyminen ei ollut alalla ensimmäinen, mutta kiinnosta-

vaa oli, että kolmen arkkitehtitoimiston yhdistymisessä oli 
mukana myös sijoittaja, Intera Partners. Lisäksi uutta oli koko: 
Arcossa työskentelee perustamishetkellä lähes kaksisataa arkki-
tehtia, mikä tekee siitä Suomen suurimman arkkitehti toimiston.

”Uskomme, että meillä on mahdollisuus aloittaa tasavertai-
nen kilpailu isojen pohjoismaalaisten toimistojen kanssa”, sanoo 
arkkitehti Tom Cederqvist. Hän on toinen Cederqvist & Jäntin 
perustajaosakkaista ja uuden Arcon osakas.

Cederqvistin mukaan keskusteluja oli käyty pitkään ja 
”rakennettu yhteistä visiota”.

”Nyt kun me perustajat olemme viisikymppisiä, on oikea 
hetki yhdistyä, kun jaksamme vielä olla mukana kehittämisessä. 
Eläkeiän kynnyksellä tilanne olisi kovin erilainen.”

Yhdistyvien toimistojen isoimmat käynnissä olevat hank-
keet ovat aivan metrolinjan tai raiteiden kyljessä ja niissä limit-
tyvät niin liikenne, liiketilat, hotellit, asunnot kuin toimistot. 
Helsingissä Hakaniemen metroaseman päälle rakentuu Lyyra-
palvelukeskus, Tampereelle junaradan viereen Tampereen Kan-
nen Areena (ent. Uros-Areena). Uusi toimisto haluaa keskittyä 
juuri tällaisiin monimuotoisiin ja -mutkaisiin projekteihin, jotka 
ovat Cederqvistin mielestä ”niitä mielenkiintoisimpia ja haus-
kimpia”.

”Isosta toimistosta löytyy tarpeeksi erikoistuneita osaajia 
hybridikohteiden suunnitteluun.”

Sijoittaja Intera Partners tuo mukaan osaamista kansain-
välistymiseen.

”Tavoitteena on laajentua myös itse kansainvälisesti”, Ceder-
qvist sanoo ja listaa suomalaisen arkkitehtitoiminnan piirteitä: 

”Kestävä kehitys, rehellisyys, tietomalliosaaminen, tasa-arvoi-
suus. Uskomme, että näillä olisi hyvän arkkitehtuurin lisäksi 
kysyntää myös muualla maailmassa.”

Suomalainen arkkitehtuuri, katoava 
luonnonvara? 
Juuri nyt suomalaisilla arkkitehtitoimistoilla menee liiankin 
hyvin suhteessa työvoiman määrään, sanoo Arkkitehtitoimis-
tojen liiton (ATL) toiminnanjohtaja Kalle Euro. Hyvään työ-
tilanteeseen ei voi kuitenkaan tuudittautua.

”Pienessä maassa suhdannevaihtelut ovat voimakkaita”, Euro 
sanoo. ”Kun rakentaminen hiljenee, arkkitehtitoimistoissa hil-
jenee.” 

Siksi Arco on tervetullut avaus. Euro näkee, että Suomessa 
tulisi suunnata katse Eurooppaan. Jos töitä tulisi myös muualta, 
Suomessa ei oltaisi riippuvaisia vain kotimaan markkinoista.

Tom Cederqvist on uuden arkkitehtitoimisto Arcon osakas.
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Euroopan laajuisesti toimimiselle luotiin pohja tammikuussa 
1993, kun silloisten Euroopan Unionin jäsenmaiden sisärajat 
avautuivat ja eurooppalaisille luvattiin neljä vapautta: vapaa 
liikkuvuus pääomille, ihmisille, tuotteille ja palveluille. Vuonna 
2006 astui voimaan palveludirektiivi, joka helpotti entisestään 
yritysten toimintaa kotimaan ulkopuolella muun muassa tiivis-
tämällä viranomaisyhteistyötä. 

Esimerkiksi laki- ja viestintäaloilla useissa maissa toimivat 
suuryritykset ovat yleisempiä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 
suunnittelualallakin tehdään töitä ristiin maiden välillä, sanoo 
Euro. Suomessa on jo pitkään toiminut monialaisia rakennus-
alan asiantuntijakonserneja, kuten Ramboll ja Sweco, joilla on 
juuret muissa Pohjoismaissa. Ne ovat ostaneet riveihinsä myös 
suomalaisia arkkitehtitoimistoja.

”Suomi ei ole enää pitkään aikaan ollut suljettu markkina-
alue, mutta paikallisten arkkitehtipalvelujen kasvu on nyt vasta 
lähdössä todella liikkeelle.”

Euro korostaa, että toimistojen kasvu ei ole itseisarvo, mutta 
Euroopan sisämarkkinoiden kehitykseen tarvitaan mukaan myös 
suomalaislähtöisiä, kasvuhaluisia ja kansainvälisiä yrityksiä. 
Uhkana on, että suomalaisomisteista arkkitehtuurisuunnittelua 
ei enää saa, jos isot toimijat ehtivät Suomeen ensin muualta.

”Kilpailut ovat erittäin hyvä tapa kansainvälistyä ja edetä puh-
taasti laadun kautta. Kilpailuvoitto ulkomailla ei kuitenkaan 
välttämättä tuo lisää töitä alueelta, ja kansainvälistyminen jää 
pistemäiseksi. Se on raskas ja riskialtis tapa kasvaa”, Euro näkee.

”Monet haluaisivat, että palattaisiin johonkin vanhaan pien-
ten toimistojen aikaan. Yksi toimiala ei voi kuitenkaan jäädä 
syrjään kehityksestä. Meidän pitää hyväksyä se, että tänne tulee 
muualta arkkitehtitoimintaa ja samalla vahvistaa omaamme. 
Mahdollisimman laadukkaiden toimistojen pitää olla kehityk-
sessä mukana.”

Erikoistumalla oma ekolokero
Kansainvälinen maine ja koko eivät aina kulje käsi kädessä. 

”Pienilläkin on mahdollisuus olla vaikka kuinka kansainväli-
siä”, uskoo arkkitehti Sampsa Palva. Hän on toimitusjohtaja 
vuonna 2014 perustetussa Studio Puisto -arkkitehtitoimistossa. 
Kaikki viisi alkuperäistä osakasta olivat töissä alan huipputoi-
mistoissa, mutta oma toimisto oli ollut pitkäaikainen haave. 

”Halusimme tuoda alalle uusia toimintamalleja ja yhdistää 
edellisistä työpaikoista parhaat palat”, Palva kertaa toimiston 
alkuvaiheita. Tällä hetkellä toimistossa työskentelee 18 henkilöä.

Studio Puisto suunnittelee erityisesti matkailualan raken-
nuksia. Päätös erikoistua syntyi viitisen vuotta sitten, kun toi-
mistossa mietittiin, mikä projekteissa oli osakkaille tärkeää: tun-
nelma ja se, miltä rakennus tuntuu.

”Matkailualalla ollaan valmiita maksamaan tunnelmasta ja 
panostamaan enemmän arkkitehtuuriin ja ekologisuuteen kuin 
esimerkiksi asuntorakentamisessa”, sanoo Palva. 

”Elämyksellisessä hotellihuoneessa tai resortissa yöpymisestä 
maksetaan huimia summia.”

Matkailualan projektit eivät ole aina isoja, minkä vuoksi kan-
sainvälinenkään projekti ei vaadi runsaasti työvoimaa. Trendinä 
on niin kutsuttu ”micro-hospitality” – matkailukäyttöön kaavailtu 
hieno paikka, johon ei kuitenkaan voi rakentaa isoa rakennusta.

Jos tekee jotain erilaista, saa näkyvyyttä. Oma hanke pitää 
vain saada leviämään, näkee Palva. Yksi Studio Puiston menes-
tyksistä on Arctic Treehouse -hotelli Rovaniemellä.

”Olemme onnistuneet tekemään massasta erottuvia pieniä 
rakennuksia ja tehneet valtavasti työtä niiden näkyvyyden 
eteen. Jalansijaa löytyy, kun näkyy säännöllisesti Dezeenissä, 
Archdailyssa ja muualla.”

Vahva erikoistuminen kääntyi heikkoudeksi pandemian 
alkaessa, kun matkailuala pysähtyi. Töiden loppuessa toimisto 
päätti suunnitella yhteistyössä huonekaluvalmistaja Protos 
Demoksen kanssa puurakenteisen Space of Mind -pienraken-
nuksen, jota myydään valmiina tuotteena. Se voidaan pystyttää 
lisähuoneeksi mihin tahansa, ja käyttötarkoituksia on loputto-
masti työhuoneesta kuntosaliin tai saunaan.

” Paikallisten 
arkkitehtipalvelujen kasvu 
on nyt vasta lähdössä 
todella liikkeelle.

Arkkitehtitoimistojen liiton 

toiminnan johtaja Kalle Euro.
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” Koko ja rahoittajien 
kiinnostus eivät kulje 
väistämättä käsi 
kädessä.

Helsingissä Hakaniemien metroaseman päälle rakentuva 

Lyyra-palvelukeskus on yksi uuden Arco-arkkitehtitoimiston 

isoimmista hankkeista.
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Kun korona pysäytti matkailualan suunnittelutyöt, Studio 

Puisto suunnitteli omana tuotteena myytävän puurakenteisen 

Space of Mind -pienrakennuksen, joka voidaan pystyttää lisä-

huoneeksi mihin tahansa.
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”Tavanomaiseen rakennushankkeeseen tarvitaan useita 
tahoja, jotta se lähtee liikkeelle. Usein hyvien ideoiden kohdalla 
on suoraviivaisinta olla oma asiakkaansa ja tehdä ensimmäinen 
versio tuotteesta itse, jolloin pääsee testaamaan sen toimi-
vuutta ja kysyntää.”

Toimisto sai vuonna 2020 Business Finlandin koronatukea. 
Se käytettiin kehityshankkeeseen, jotta tulevaisuudessa toi-
minta-alue olisi laajempi: Studio Puistossa uskotaan, että elä-
myksellisyyden ympärille kehitettyjä konsepteja voisi soveltaa 
esimerkiksi vanhusten palveluasumiseen, joka on tällä hetkellä 
hyvin käytännönläheistä.

Rahoitus luo vetovoimaa
ATL:n Kalle Euro näkee toimistokokojen erilaisuuden rikkautena. 

”Yrittäjät tietävät parhaiten, mikä on paras tapa edetä. En 
halua olla sanomassa, miten pitäisi tehdä.”

Hänen mukaansa sijoitusraha on kuitenkin tärkeää koko 
alalle. 

”Kun toimialalle tulee varoja ja resursseja, se kehittää alaa. 
Tämä voi parantaa palkkoja ja omistajien hyvinvointia, ja ala 
alkaa kiinnostaa yhä useampia. Vetovoiman kasvaminen lisää 
vetovoimaa joka suuntaan”, Euro luettelee. 

”Kun työmäärä lisääntyy ulkomailla ja nähdään, että suoma-
laiset arkkitehdit tekevät hienoa työtä, niin Suomessakin arkki-
tehtipalvelujen ostaminen voi lisääntyä.” 

Euro näkee, että koko ja rahoittajien kiinnostus eivät kulje 
väistämättä käsi kädessä: sijoittajat voisivat kiinnostua myös 
pienemmistä, kilpailuissa menestyneistä, kansainvälistymisestä 
ja kasvusta kiinnostuneista toimistoista. 

Studio Puiston Sampsa Palva suhtautuu sijoittajarahoituk-
seen varauksella.

”Olemme jutelleet ulkopuolisesta rahoituksesta, mutta harva 
olisi valmis sijoittamaan ilman omistusosuutta. Emme ole tois-

taiseksi kokeneet, että arkkitehtitoimiston määräysvallan luo-
vuttaminen ulkopuolelle olisi meidän juttu. Sen sijaan olemme 
tarjonneet työntekijöillemme mahdollisuutta tulla mukaan 
osakkaiksi.”

Palvan mielestä toimiston sivuhaaroissa, kuten Space of 
Mind -konseptin kehittämisessä, ulkoinen rahoitus toimisi 
paremmin.

Yrityskulttuurin uudet askeleet
Kun kookkaan toimiston taustalla on kasvoton sijoittaja, jolla 
on odotuksia toiminnan tuotolle, muuttuuko suunnittelu kau-
palliseksi ja anonyymiksi? Kalle Euro toppuuttelee: sijoittajan 
ei ole järkeä pyrkiä vähentämään laatua alalla, sillä silloin menet-
tää rahansa. 

”Laadun ylläpito jatkossa vaatii kuitenkin huomiota toimis-
ton porukalta. Että heillä on viimeinen sana siihen, mitä ja miten 
tehdään”, Euro sanoo.

Intera Partnersin hallinnoima rahasto omistaa yli 50 pro-
senttia Arco Architecture Companyn taustalle perustetusta Arco 
Holding II Oy:stä. Loput omistavat 14 osakasta ostetuista arkki-
tehtitoimistoista. Onko se vaatinut toimistojen vetäjiltä ajatus-
maailman muutosta, että omalla yrityksellä on nyt ulkopuoli-
nen omistaja?

”Se ei sinänsä ole eri asia, sillä olemme kaikki edelleen isoja 
osakkaita”, sanoo Tom Cederqvist. “Ero on se, että kutsumme 
tähän jo nyt lisää osakkaita firmojen riveistä. Tavoitteena on 
rakentaa yhteisöllinen asiantuntijaverkosto.”

Cederqvistin mukaan uusi toimisto aikoo panostaa myös 
yrityskulttuurin kehittämiseen. Esimerkiksi etenemisen mah-
dollisuuksia isossa toimistossa on eri tavalla kuin pienissä.

”Täällä voi erikoistua haluamaansa asiaan, kuten kestävään 
kehitykseen tai puuarkkitehtuuriin. Tarjoamme selkeät polut 
ja menetelmät, miten yksittäinen työntekijä voi kehittyä.”

Aikomuksena on myös nostaa kunkin projektin yhteydessä 
esiin projektiryhmä – ei pelkästään toimiston pääosakkaita. 

”Arco on aito vaihtoehto sille, että perustaa oman toimiston”, 
uskoo Cederqvist. ”Meillä pääsee saman tien työskentelemään 
hyvillä työkaluilla ja omalla nimellä.”

Naapurimaissa toimistojen yrityskulttuuri ja kansainvälisty-
minen on Suomea pidemmällä. ATL on selvittänyt, miten Tans-
kan sisarliitto Danske Arkitektvirksomheder auttaa paikallisia 
toimistoja menestymään kansainvälisesti. Kalle Euron mukaan 
vastaus on lopulta melko yksinkertainen: yhteisöllisyys. 

”Tanskassa liitto pyrkii luomaan yhteisöllisyyttä toimistojen 
välille. Vaikka kotimaassa kilpaillaan, niin kansainvälisesti tue-
taan toisia ja tehdään yhteistyötä”, Euro sanoo. Samanlaisia toi-
mintamalleja on tarkoitus alkaa soveltaa Suomessakin.

Kirittäjiä riittää, ja rajat ovat auki.

Studio Puisto -arkkitehtitoimiston 

toimitusjohtaja Sampsa Palva.
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Suomen nuori 
rakennuskanta poikkeaa 
muista Pohjoismaista
Pohjoismaiden suhtautumisessa modernin rakennusperinnön suoje-
luun ja korjaamiseen on merkittäviä eroja. Suomen erityis piirteenä 
on modernin rakennuskannan suuri määrä.

V
aikka kehitys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on 
1900-luvulla ollut samansuuntaista, on maiden suhtau-
tumisessa tuon ajan rakennuskantaan merkittäviäkin 

eroja. Erityisesti tämä näkyy toisen maailmansodan jälkeen 
rakennettujen alueiden kohdalla.

Kun Suomessa pidetään miljoonan ihmisen asuttamista kau-
punkien läheisyyteen todellisena ihmeenä ja jo sinällään mer-
kittävänä historiallisena ilmiönä, ovat ruotsalaiset valinneet 
miljoonaohjelmansa jälkihoitoon lähinnä sosiaalisia näkökul-
mia, eivätkä ole ryhtyneet varsinaisiin suojelutoimenpiteisiin 
lähiöissään. Ruotsin miljoonaohjelman (1965–1974) tavoitteena 
oli ratkaista 1960-luvun asuntopula rakentamalla kymmenen 
vuoden aikana miljoona asuntoa.

Suomessa sen sijaan asuinalueiden suojelukaavat ovat jo 
pitkään olleet arkipäivää.

Suomessa ja Ruotsissa tunnistetaan toisen maailmansodan 
jälkeen rakennetut alueet erityisinä, mutta samaa ei voi sanoa 
muista Pohjoismaista. Norja, Tanska ja Islanti ovat sivuuttaneet 
lähes täysin modernin arkkitehtuurin omissa suojeluohjelmis-
saan. Esimerkiksi Tanskan nuorin lailla suojeltu rakennus on 
vuodelta 1974.

Käytännössä rakennussuojelu ei toteudu suojelupäätöksillä 
tai -kaavoilla vaan omistajan ylläpito- ja korjaustoimilla. Suojelu-
kohteiden restaurointiin rahoitusta jakavat valtioiden lisäksi 
yksityiset säätiöt ja rahastot. Tällainen on muun muassa tans-
kalainen Realdania, jonka toiminnasta hyvä esimerkki ovat Arne 
Jacobsenin rakennusten restauroinnit.

Islannissa kaikki yli satavuotiaat 
rakennukset on suojeltu
Ruotsin ensimmäinen muinaismuistolaki on vuodelta 1666. 
Nykyinen kulttuuriperintölaki säädettiin vuonna 1988. Laki on 
kattava ja siinä on määräyksiä paikannimistä, muinaismuistoista, 

rakennusmuistomerkeistä ja kirkollisista muistomerkeistä sekä 
kulttuuriesineiden viennistä ja palauttamisesta.

Ruotsin kulttuuriperintöön liittyvistä asioista vastaava 
virasto Riksantikvarieämbetet on Suomen tapaan huomioinut 
modernin kulttuuriperinnön ohjelmissaan. Esimerkkejä tästä 
ovat Suurkaupunkien arkkitehtuuri ja kulttuuriympäristöt 
(1999–2001), joka koski vuoden 1945 jälkeen rakennettuja aluei ta, 
sekä miljoonaohjelman aikana rakennettujen lähiöiden arvot-
taminen. Moderniin rakennusperintöön liittyvät ohjelmat ja 
arvottamishankkeet luovat perustaa maankäyttö- ja rakennus-
lailla (plan och bygglag 2010) tehtäville toimenpiteille.

Norjan kulttuuriperintölaki on vuodelta 1978. Lain tarkoi-
tuksena on suojella arkeologiset ja rakennusmuistomerkit ja 

-paikat sekä kulttuuriympäristöt osana kulttuuriperintöä ja -iden-
titeettiä. Tekniset ja teolliset kohteet ovat erityisten suojelu-
ohjelmien kohteena. Skandinaavinen hyvinvointivaltio on 
arvossaan muiden Pohjoismaiden tavoin myös Norjassa, jossa 
kuitenkin niin sanottu vanha moderni arkkitehtuuri nähdään 
osana nykyarkkitehtuuria.

Norjan museovirasto, Riksantikvaren, on perustettu vuonna 
1912. Riksantikvaren oli mukana kehittämässä DIVE-metodia 

” Suomessa ja Ruotsissa 
tunnistetaan toisen 
maailmansodan jälkeen 
rakennetut alueet erityisinä, 
mutta samaa ei voi sanoa 
muista Pohjoismaista.
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(describe/kuvaus, interpret/tulkinta, valuate/arvotus, enable/
aktivointi), yhteispohjoismaista kehittämishanketta. DIVE-meto-
dissa rakennuksen arvoja pyritään hyödyntämään käytännön 
hankkeissa.

Tanskan rakennussuojelulaki on vuodelta 1997. Kulttuuri-
ministeriön linna- ja kulttuurihallituksen (Slots- og kulturstyrel-
sen) vastuulla on 9 000 suojeltua rakennusta. Suojelupäätökset 
tekee Tanskan museovirastoa vastaava virasto. Asiantuntijana 
suojeluasioissa toimii 12-henkinen historiallisten rakennusten 
neuvosto. Suomessa vastaavat päätökset tekee ELY-keskus ja 
Museovirasto on lausunnonantaja ja asiantuntija viranomainen.

Tanskassa on listattu 300 000 säilyttämisen arvoista raken-
nusta, joiden osalta paikalliset viranomaiset arvioivat ja päät-
tävät toimenpiteistä. Suomeen verrattuna mukana on hyvin 
vähän modernia rakennuskantaa.

Islannissa kaikki yli satavuotiaat rakennukset on suojeltu. 
Lisäksi ennen vuotta 1925 valmistuneiden rakennusten ja ennen 
vuotta 1940 valmistuneiden kirkkojen korjaamista suunnitel-
taessa on tehtävä arvio toimenpiteistä. Vastaavaa vanhempien 
rakennusten automaattista suojelua voisi hyvin harkita kaikissa 
Pohjoismaissa.

Islannin uusi kulttuuriperintölaki vuodelta 2012 yhdisti 
arkeo logian ja rakennusperinnön samaan lakiin ja valvonnan 
yhteen virastoon, joka on nimeltään Minjastofnun Islands. Viras-
ton mukaan tärkein modernin arkkitehtuurin suojeltu rakennus 
Islannissa on Alvar Aallon suunnittelema Pohjolan talo vuo-
delta 1968.

Maailman ainoa restauroinnin 
maisterikurssi on yhteispohjoismainen
Pohjoismaiden väliset erot suhtautumisessa modernin arkki-
tehtuurin suojeluun selittynevät rakennuskantojen erilaisilla 
ikäjakaumilla. Suomeen verrattuna muissa Pohjoismaissa on 
enemmän vanhempaa (ei modernia) rakennuskantaa, jonka 
suojeluasiat työllistävät edelleen paljon. Suomessa vanhempaa 
rakennuskantaa on niin vähän, että Islannin mallia yli satavuo-
tiaiden rakennusten automaattisesta suojelusta voisi hyvin 
soveltaa myös meillä.

Maailman tällä hetkellä ainoa restauroinnin maisterikurssi 
NORDMAK on yhteispohjoismainen ja Tanskan Aarhusin arkki-
tehtikoulun kolmen vuoden välein järjestämä. Suomen osio 
keskittyy modernin suojeluun ja korjaamiseen.

Moderni arkkitehtuuri on Suomessa laadukasta ja sitä on 
paljon, joten suojeluohjelmat, kuten Rakennettu hyvinvointi, 
on syytäkin kohdistaa juuri moderniin rakennuskantaan. 

Teksti perustuu 3A Talks -sarjassa pidettyyn esitelmään.

Suojeltuja moderneja rakennuksia Pohjoismaissa: Skovshovedin huolto-

asema (Arne Jacobsen 1937) Tanskassa, Pohjolan talo Reykjavikissa (Alvar 

Aalto 1968) ja Pyhän Markuksen kirkko (Sigurd Lewerentz 1956–1963) Björk-

hagenissa Tukholmassa.
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  A
rkkitehti Grete Laukkanen perusti Pienet neliöt -nimi-
sen suunnittelutoimiston vuonna 2019. Suunnittelu-
työnsä lisäksi Laukkanen käsittelee asumisen aiheita 

monipuolisesti yrityksensä Instagram-tilillä, josta on muotou-
tunut yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikka.

Millaista työtä teet?
Perustin oman yritykseni pienemmän mittakaavan projekteja 
varten vastapainoksi päivätyölle, jota tein isojen uudisasunto-
kohteiden toteutussuunnittelun parissa Arkkitehtuuritoimisto 
B & M:llä. Pikkuhiljaa projekteista tuli päätyöni ja nyt olen koko-
aikainen yrittäjä. Yritykseni tarjoaa asumisen tilojen suunnit-
telu- ja konsultointipalveluita eli autan asiakkaitani ottamaan 
kaiken hyödyn irti kodin neliöistä.

Tyypillisesti asiakkaani ovat pariskuntia ja perheitä, jotka 
asuvat kerrostaloissa tai rivitaloissa kaupungissa. Saan myös 
kyselyjä omakotitalokohteiden suunnittelusta kaupunkialuei-
den ulkopuolelta, mutta haluan työssäni keskittyä kaupunki-
ympäristön asuntoihin. 

Ylläpidät suosittua Pienet neliöt -Instagram-tiliä. Mistä 
tilissä on kyse?
Yritykseni sometilillä suunnittelutyöni yhdistyy yhteiskunnal-
liseen vaikuttamiseen. Haluan puhua asumisesta ja asumisen 
tarpeista. Instagramissa tuon esille asumiseen liittyviä aiheita 
esimerkiksi käsittelemällä ajankohtaisia uutisia tai kirjoittamalla 
asuntosuunnittelun tutkimuksesta.

Instagram tuntui luontevalta alustalta ryhtyä jakamaan 
työhön i liittyvää materiaalia. Sehän on paikka, missä on jo pal-
jon asumisen sisältöjä kuten sisustamiseen ja perhe-elämään 
keskittyneitä tilejä.

Tilin suosituinta sisältöä ovat olleet asuntojen pohjapiirus-
tusten esittelyt. Aluksi pohdin sitä, miten tuon työtäni esille 
Instagramissa, joka on hyvin valokuvapainotteinen somealusta, 
mutta piirustukset ovat toimineet hyvinä keskustelunavaajina. 
Palautteen perusteella seuraajat ovat kiinnostuneita näistä 
aiheista.

Millaisia asioita haluat tuoda esille sosiaalisen median 
avulla?
Käsittelemällä asumiseen liittyviä aiheita toivon, että ihmiset 
oppisivat ymmärtämään omia asumisen tarpeitaan paremmin. 
Nähdäkseen mistä esimerkiksi uudisasunto koostuu pitäisi 
osata lukea pohjapiirustusta. Uskon että ihmiset osaisivat vaa-
tia parempaa, jos ylipäätään puhuisimme enemmän asumisesta 
ja kodeista.

Kaikilla meillä on mielipiteitä asumisesta, mutta usein asun-
not nähdään ikään kuin valmiiksi annettuina, vaikka todellisuu-
dessa niiden suunnittelu on monien eri tekijöiden summa. Olisi 
tärkeää, että tavalliset asunnon ostajat oppisivat näkemään 
omat vaikuttamismahdollisuutensa.

Yleensä asunnoista ollaan kiinnostuneita silloin, kun tulee 
tarve vaihtaa asuntoa. Asumiseen liittyvän keskustelun tulisi 
olla jatkuvaa, jotta osattaisiin tunnistaa itselle sopivia tiloja ja 
toimivia koteja olisi myös tarjolla, kun niille on tarve.

Miten sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen istuu 
arkkitehdin rooliin?
Koen, että yrittäjänä voin puhua vapaammin suunnittelukysy-
myksistä, kun en edusta ketään työnantajaa tai käynnissä ole-
via projekteja. Olen havainnut, että arkkitehdit eivät aina voi 
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Miniyksiöistä käyty keskustelu osoittaa monille 

tulleen yllätyksenä, että asunnoista suunnitellaan 

nykyään entistä pienempiä, Grete Laukkanen 

sanoo.

Hyöty irti kodin neliöistä
Hyviä asuntoja on mahdollista tehdä, kunhan niitä vain osataan vaatia, sanoo Pienet Neliöt 

-suunnittelutoimiston perustaja Grete Laukkanen. Suositulla sometilillään Laukkanen käsittelee 
asumiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
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Avaa ovi mahdollisuuksille
LAMI-ovelle kaikki on mahdollista, sillä se on suunniteltu kestämään vaativissa 
kohteissa. LAMI-ovet ovat kosteuden- ja vedenkestäviä, hygieenisiä, iskun- ja 
korroosion kestäviä, palo- turvallisia ja ne sietävät hyvin kemikaaleja ja puhdistusai-
neita. Tutustu LAMI-ovien ylivertaisiin ominaisuuksiin osoitteessa www.lamidoors.com

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

käydä julkista keskustelua sosiaalisessa mediassa kovin vapau-
tuneesti, vaikka heillä olisi paljon annettavaa.

Arkkitehtien pitäisi ottaa viestinnän työkaluja paremmin 
haltuun ja olla avoimesti ihmisten saavutettavissa eri alustoilla. 
Meitä on aika vähän, mutta se ei ole syy jäädä keskustelujen 
ulkopuolelle.

Mitkä ovat tämänhetkisiä asumisen huolenaiheita?
Pienimmät asunnot eivät huomioi yksinasujien moninaisia tar-
peita. Kivoja kaksioita riittää, mutta miten yksinelävien koko 
ajan kasvava joukko pääsee niihin käsiksi? Kaksiot ovat joko 
liian kalliita tai sijaitsevat alueella, jonne ei haluta muuttaa. Yksiö 
ei välttämättä toimi, jos yksinasujalla on esimerkiksi lapset tai 
lapsenlapset huollettavanaan joka toinen viikko.

Toisaalta perheasunnot ovat nykyään aika vaatimattomia, 
sillä huoneiden koot ovat pienentyneet. Asunnot eivät myös-
kään taivu kaikkeen tarpeelliseen. Vanhemmissa asunnoissa 
on joustavuutta, mitä ei löydy uusista asunnoista, joissa esimer-
kiksi keittiö sijaitsee käytännössä olohuoneessa, eikä toimintoja 
voi tarvittaessa erottaa.

On vaikea keksiä uusien asuntojen tilaratkaisuista mitään 
muuta hyvää sanottavaa kuin kerrostaloihin yleistyneet par-
vekkeet. Esteettömyys on tietysti positiivinen asia. 

Millaisia haasteita pienten asuntojen suunnitteluun 
liittyy?
Kun rakennetaan yhä tiiviimmin, kullekin asunnolle jää yhä 
vähemmän julkisivua ja sitä myöten ikkunoita. Kuitenkin juuri 
ikkunat usein mahdollistavat, että pienistäkin asunnoista voi-
daan tehdä monikäyttöisiä ja toimivia.

Tällä hetkellä asuntojen suunnittelun lähtökohtana ei ole 
asuntojen toiminnallisuus. Se on yksi syy siihen, miksi siirryin 
sivuun uudisasuntopuolelta.

Uskon, että hyviä asuntoja on mahdollista tehdä, kunhan 
niitä vain osataan vaatia. Meillä on vahva mielikuva omakoti-
taloista ainoana asumismuotona, josta voi tehdä aidosti oman-
näköistä. Haluan tuoda esille, että myös kaupunkiasunnot voi-
vat olla toimivia ja sellaisia kuin itse haluamme. 

Anni Varis

AMMATISSA

http://www.lamidoors.fi


VAPAA-kollektiivin installaatio nousi 
suosikiksi Espanjassa
VAPAA-kollektiivin 39 186 Vacant rooms -installaatio nousi yhdeksi 
Espanjassa pidetyn arkkitehtuurifestivaalin kohokohdaksi. Yli 270 
hyönteishotellista koostuva teos visualisoi luonnon ja ihmisten välistä 
yhteiseloa ja lahjoitettiin festivaalin jälkeen paikallisille ihmisille.

V
APAA-kollektiivin installaatio 
39186 Vacant rooms oli esillä arkki-
tehtuurin ja muotoilun Concént-

rico-festivaalilla Logroñon kaupungissa 
Espanjassa syyskuussa. Hyönteishotel-
leista koostuva installaatio on kannan-
otto lajien välisen yhteiselon puolesta ja 
se toteutettiin yhteistyössä Suomen 
Madridin-instituutin kanssa.

VAPAA-kollektiivin muodostavat ark-
kitehdit Iines Karkulahti, Charlotte 
Nyholm ja Meri Wiikinkoski. 

Meri Wiikinkoski: ”Kollektiivimme 
työssä pyrimme lähestymään ilmaston 
ja biodiversiteetin kaksoiskriisiä eri näkö-
kulmista ja hahmottamaan, miten ne liit-
tyvät rakentamiseen ja rakennettuun 
ympäristöön. 39186 Vacant Rooms -instal-
laation lähtökohdaksi otimme maapalloa 
koettelevan massiivisen sukupuuttoaal-
lon: 1970-luvun jälkeen peräti 68 prosent-
tia selkärankaisista on kadonnut.

Yhtenä merkittävimmistä tekijöistä 
käsillä olevaan lajikatoon voidaan pitää 

muutosta maankäytön tavoissa. Tämä on 
asia, johon arkkitehdit voivat työssään 
vaikuttaa. Kokemuksellinen installaatio 
herättää kysymään, miten voimme elää 
harmoniassa muiden lajien kanssa.

Yksi installaation suunnittelua ohjan-
nut tekijä oli ajatus siitä, että teos ei saa 
tuottaa jätettä. Halusimme, että arkkiteh-
tuurifestivaalin päätyttyä installaatio toisi 
lisäarvoa myös paikallisten ihmisten ja 
muiden eliöiden elämään. Keskusteluis-
samme espanjalaisen hyönteistutkija 

Jos installaation ohi kävelee varomattomasti, kävijä ei 

välttämättä edes huomaa teoksen olemassaoloa. Lähemmän 

tarkastelun myötä voi nähdä itsensä osana installaatioon 

heijastuvaa kaupunkitilaa. 
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Tällä palstalla arkkitehdit kertovat 

valmistuneista projekteistaan.



Jordi Boschin kanssa kävi ilmi, että hyön-
teishotellit ovat suosittuja Espanjassakin. 
Päätimme suunnitella hyönteisille mo-
dulaarisen asuininstallaation, joka voitai-
siin festivaalin jälkeen lahjoittaa osina 
eteenpäin.

Puisista hyönteishotelleista koottu 
39186 Vacant Rooms visualisoi luonnon ja 
ihmisten välistä yhteiseloa. Nauhamaisen 
ja rakenteeltaan verkkomaisen teoksen 
toinen puoli verhoiltiin peileillä, jotka hei-
jastavat ympäröivää kaupunkitilaa. Instal-
laation toisella puolella hyönteishotellit 
taas symboloivat luontoa, mutta samalla 
niiden yhteisö on kuin oma kaupunkinsa. 
Kokonaisuus häivyttää keinotekoista raja-
pintaa ihmisen ja luonnon välillä. 

Pandemian takia emme päässeet tu-
tustumaan Lorgronõn kaupunkiin etukä-
teen, joten valitsimme tontin festivaali-
johtajan avustuksella. Häneltä saimme 
kuvamateriaalia ja muuta tietoa, mikä li-
säksi vietimme tuntikausia Google Maps 

-palvelussa etsien sopivaa pihaa. Mikään 
määrä kuvia ja nettisurffailua ei kuiten-
kaan vastaa todellista vierailua tontilla, 
joten loimme konseptista sellaisen, että 
installaatio sopisi erilaisiin paikkoihin ja 
skaalautuisi tarpeen mukaan.

Olimme varautuneita siihen, että mitä 
tahansa voisi tapahtua viime metreille 
asti, mutta installaation kokoaminen oli 
mennyt täsmälleen suunnitelmien mu-
kaan. Kun näimme teoksen ensimmäistä 
kertaa koottuna, se oli jopa hienommin 
rakennettu kuin mitä olisimme voineet 
toivoa.

Suunniteltaessa itselle vieraaseen ym-
päristöön ja kulttuuriin on tärkeää kuun-
nella paikallisia tekijöitä herkällä korvalla. 
Saimme esimerkiksi tietää, kuinka sovel-
taa paikallisia puusepäntaitoja. Hyönteis-
hotellien materiaalina käytettiin La Rio-
jan alueelta kerättyä ruokoa ja puuta, 
jotka muotoiltiin hyönteistutkijan suosi-
tusten mukaisesti.

Installaatio oli festivaalin aikana erit-
täin suosittu ja keräsi paikalle runsaasti 

vierailijoita keskustelemaan teoksen tee-
masta. Kansainvälinen arkkitehtuurime-
dia nosti installaation festivaalin kohokoh-
tiin ja kestävyysteema oli myös keskiössä, 
kun festivaalista uutisoitiin yleisesti. Eko-
logisen kestävyyden huomioi minen ark-
kitehtuurissa on valta virtaistumassa.

Festivaalin päättymisen jälkeen kävi-
jöillä oli mahdollisuus käydä adoptoi-
massa oma hyönteishotellimoduuli. Ho-
telleja oli noin 270 kappaletta ja lopulta 
kaikki löysivät uuden kodin alle tunnissa. 
Oli liikuttavaa nähdä, että ihmiset halua-
vat olla osana muutosta ja toimia sen 
puolesta omassa arjessaan.

Installaatio herätti paljon keskustelua 
biodiversiteettikriisistä festivaalin aikana, 
mutta toivomme, että hyönteishotellit 
toimivat keskustelunavaajina myös myö-
hemmin, kun ne löytävät paikkansa pai-
kallisten puutarhoissa ja parvekkeilla.”

Anni Varis

Hyönteishotellien materiaalina käytettiin La Rio-

jan alueelta kerättyä ruokoa ja puuta, jotka 

muotoiltiin hyönteistutkijan suositusten 

mukaisesti.
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” Halusimme, että installaatio toisi 
lisäarvoa paikallisten ihmisten ja 
muiden eliöiden elämään.

VAPAA-KOLLEKTIIVI pyrkii 
edistämään keskustelua ilmasto-
murroksesta arkkitehtuurin ja koko 
rakentamisen kentällä. Parhaillaan 
kollektiivi kuratoi moniäänistä 
julkaisua, jossa kirjoittajat peilaavat 
erilaisia näkökulmia arkkitehtina 
toimimiseen ilmastokriisin aikana.
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S
yyrialainen arkkitehti Marwa al-Sabouni tuli tunnetuksi 
vuonna 2016 julkaistusta omaelämäkerrallisesta teok-
sestaan The Battle for Home: The Vision of a Young Archi-

tect in Syria. Arkkitehtuuri ja kriisit ovat aiheena myös al-Sabou-
nin uudessa kirjassa Building for Hope: Towards an Architecture 
of Belonging, jossa hän jatkaa kodin merkityksen käsittelyä.

Moderni arkkitehtuuri, globalisaatio ja urbanisaatio kulke-
vat kirjassa läpi viiden pelon, jotka al-Sabounin mukaan muo-
dostavat inhimillisen haavoittuvaisuuden ytimen. Kun välitön 
kuolemanpelko on voitettu, seuraa ensimmäisenä pelko elä-
män perustarpeiden, kuten ravinnon ja suojan, menettämisestä. 
Järjestyksessä seuraavana ovat pelot petoksesta ja yksinäisyy-
destä. Viimeisenä tulee pelko yksitoikkoisuudesta. 

Nämä viisi pelkoa vievät lukijan matkalle, jonka aikana al-
Sabouni tarkastelee islamilaisen ja länsimaisen talouden ja kult-
tuurin yhteentörmäyksiä. Syyrian pitkään jatkunut kriisi ja sota 
taustoittuvat kirjassa historiallisena jatkumona, mutta Syyrian 
nykyisen poliittisen tilanteen analysointi ei ole kirjan pää-
tarkoitus. 

Kodin merkitys
Teos alkaa dramaattisella kuvauksella Winston Churchillin 
neuvon antajan vuonna 1942 laatimasta muistiosta ”Dehousing 
Paper”. Siinä suositeltiin Hampurin ja Dresdenin tuhopommi-
tuksia, koska kotien hävittämisellä on suurin moraalia rappeut-
tava vaikutus. 

Al-Sabouni pitää teollistuneen ja modernisoituneen yhteis-
kunnan mukanaan tuomia seurauksia, vieraantumista luon-
nosta ja rakennetusta ympäristöstä, melkein yhtä rappeutta-
vina. Koti ei ole pelkkä suoja, vaan sen merkityksellisyys liittyy 
kiinnittymiseen ja jatkuvuuden kokemiseen. 

Modernin, erityisesti läntisen maailman arkkitehtuurin synti-
lista on al-Sabounille pitkä. Lasin ja teräksen voittokulku toisen 
maailmansodan jälkeen kadotti arkkitehtuurille ominaisen tasa-
painon. Eurooppa piti jälleenrakentaa, mutta projekti sivuutti 
tarpeen rakentaa kestävää ja kaunista.

Poikkeuksena mainitaan Alvar Aalto. Kirjan Suomea ja Hel-
sinkiä koskeva osuus on Syyriaa käsittelevän osuuden jälkeen 
laajin. Al-Sabouni kertoo vierailustaan Arkkitehtuurimuseossa, 

Kriisin jälkeen
Building for Hope vie lukijansa inhimillisen haavoittuvaisuuden ytimeen. 
Marwa al-Sabounin uusin teos käsittelee arkkitehtuurin roolia kriiseissä 
sekä Syyrian jälleenrakennusta.
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jossa hän tutustui Elina Standertskjöldin kokoamaan Suomen 
arkkitehtuurin vuosikymmeniä käsittelevään näyttelyyn. Mer-
kittävät arkkitehdit, kuten Aalto, vahvistivat Suomen mainetta 
arkkitehtuurimaana, vaikka rakentaminen uhkasi yksipuolistua.

Toisaalta Al-Sabouni ei ole vakuuttunut Helsingin Yleiskaava 
2050 -visioista, jotka edustavat hänelle kansainvälistä ja yhteen 
muottiin puristettua tavoitteistoa. Kaupunkilaisten oikeus kiin-
nittyä omaan kotiin on vaarassa jäädä toisarvoiseksi muiden 
tavoitteiden rinnalla.

Toivoa omavaraisuudesta
Kirja avaa kattavasti Arabian niemimaan yhteiskunnallisia ulot-
tuvuuksia. Al-Sabounia kiehtoo Damaskos, maailman vanhin 
yhtämittaisesti asutettu kaupunki, joka on historiansa aikana 
kokenut useita peräkkäisiä konflikteja. Nyt Damaskoksessa jyl-
läävät kiinteistökeinottelijat ja ympäristöä yritetään ehostaa 
turisteja varten. Kaupunki on esimerkki globalisaation vaiku-
tuksista. 

Kodin merkitystä korostava al-Sabouni haluaisi palauttaa 
kunniaan sosiaalisen koheesion, omakohtaisen ruoantuotan-
non ja pienimuotoisen yritteliäisyyden. Mutta kuinka realistinen 
tavoite on ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun paineen alla? 

Kaikesta nykyistä elämänmenoa ja arkki tehtuuria kohtaan 
kohdistetusta, paikoin säälimättömästä kritiikistä huolimatta 
kirja herättää toivoa. Kirjoittajan kotimaan Syyrian jälleen-
rakennus tulisi toteuttaa toisella tavalla kuin Euroopan jälleen-
rakennus toisen maailmansodan jälkeen. 

Lauri Jääskeläinen

Kuvat ovat Marwa al-Sabounin teoksen kuvituksia. 

Marwa al-Sabouni: Building 
for Hope. Towards an 

Architecture of Belonging. 
Thames & Hudson 2021.

” Kirjan Suomea ja Helsinkiä 
koskeva osuus on Syyriaa 
käsittelevän osuuden 
jälkeen laajin.
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A
ustralialaisen maisema-arkkitehdin ja New Yorkin 
Columbian yliopiston professorin Julia Watsonin teos 
Lo–TEK. Design by Radical Indigenism keskittyy ekolo-

giseen rakentamiseen. Watson on edelläkävijä, joka pyrkii välit-
tämään vuosisatoja vanhoja, ilmastonmuutoksen kannalta 
käyttökelpoisia rakenteellisia ratkaisuja laajemmalle yleisölle. 
Watsonin kehittämä termi TEK teoksen nimessä ei viittaa tek-
nologiaan vaan on lyhenne sanoista traditional ecological 
knowledge, perinteinen ekologinen tieto.

Arkisen arkkitehtuurin teema ei sinänsä ole uusi, mutta Wat-
sonin tapa lähestyä aihetta on kiinnostava, sijoittuen jonnekin 
akateemisen tutkielman ja kansankirjallisuuden välimaastoon.

Kirjassa esitellään rakentamisen perinteitä vuoristossa, met-
sässä, autiomaissa ja kosteikoissa. Näistä suomalaista lukijaa 
kiinnostanevat eniten luvut, joissa käsitellään metsiä – metsän-
hoidon ja -hoivan näkökulmasta – ja kosteikkoja. Kosteikkoi-
hinhan me olemme täällä järvien ja soiden keskellä tottuneet 

High-techin sijaan Lo–TEK
Mitä hyötyä vuosisatoja koetelluista rakentamismenetelmistä voi olla nykypäivän ilmastokriisin kanssa 
painivalle arkkitehdille? Julia Watsonin kirja vie matkalle ympäri maailman sijaitseviin kohteisiin, 
joissa suunnitteluongelmia on ratkaistu perinteisin keinoin.

 Intian Khassiksessa on rakennettu elävien kumi-

puiden ilmajuurista vuosikausien aikana 

kasvatettu ilmasilta, joka takaa asukkaille joen 

ylityksen myös veden tulviessa.
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” Kirjan esimerkit ovat 
paikalliseen ekologiaan 
sidottuja, mutta niistä 
voisi olla hyötyä 
myös nykypäivän 
suunnittelijalle.
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Julia Watson: Lo–TEK. Design 
by Radical Indigenism. 

TASCHEN 2020.

ja varautumassa ilmastonmuutoksesta johtuvaan merenpinnan 
nousuun sekä runsaisiin sateisiin.

Kirjassa esitellyistä kohteista pääosa sijoittuu päiväntasaa-
jan seudulle: ilmajuuristoista tehtyjä viidakkosiltoja, maanalai-
sia akvedukteja, kelluvia asutuksia. Kohteet esitellään huolella, 
valokuvin ja piirroksin. Kuhunkin osioon liittyy myös kartta, 
johon on kerätty parikymmentä teemaan liittyvää muuta koh-
detta eri puolilta maapalloa. Eteläisimmät esimerkit ovat Chi-
lestä, pohjoisimmat Kiinan koillisosista.

Alkuperäiskansoilta lainattuja ideoita
Viime vuonna ilmestynyt teos herättää myös ristiriitaisia tunteita.

Se on selkeydessään esimerkillinen, toteutukseltaan kaunis 
ja sen esittelemillä kohteilla on oikeutettu päämäärä. Ne herät-
tävät mielenkiinnon ja voivat toimia innoittajina monissa tule-
vaisuuden projekteissa.

Kirjan alaotsikko viittaa alkuperäiskansojen tietämyksen 
hyödyntämiseen suunnittelussa. Kun valkoihoinen, brittiläi-
sestä kansainyhteisöstä kotoisin oleva professori kerää kulta-
väreillä painettuun kirjaansa alkuperäiskansojen suunnittelun 
helmiä, vaikuttaa se eräänlaiselta arjen romantisoinnilta. Useat 
kirjassa esitellyt kohteet ovat jokapäiväisen raskaan työn hedel-
miä, käsin tehtyjä ja monien vuosien, jopa vuosisatojen aher-
tamisen aikaansaannoksia.

Toisaalta voisi sanoa, että juuri tästä romanttisuudesta joh-
tuen kirja on miellyttävä lukea, ja kunnioitan sitä, että haastat-
teluosuudet on painettu sekä englanniksi että paikallisella 
kielellä.

Kirjan esimerkit ovat paikalliseen ekologiaan sidottuja, 
mutta joistain niistä voisi olla hyötyä myös nykypäivän suun-
nittelijalle, mikäli rakennelman alkuperäinen käyttötarkoitus 
siirretään hieman syrjemmälle. Helsingissä mietitään keinoja 
estää merenpinnan nousun tuottamia ongelmia tulevaisuu-
dessa. Tämä edellyttää erittäin kalliita vallirakennelmia, jotka 
saattavat muuttaa esimerkiksi Eteläsataman kansallismaisemaa 
aivan uudella tavalla kansalliseksi. Voisiko kaupunki laajentua 
kelluville keinosaarille, jotka toimisivat myös rantaveden het-
kellisten korkeuserojen tasaajina?

Kirja on toteutettu hyvin houkuttelevasti. Sen taitto, piir-
rokset ja valokuvat ovat laadukkaita. Vierastan kultavärin jul-
kean rehvastelevaa ja runsasta käyttöä juuri tässä yhteydessä, 
mutta tekijä on todennäköisesti halunnut korostaa kirjassa esi-
tettyjen kohteiden merkitystä.

Julia Watson on ahkera luennoitsija, jonka puheita voi kat-
soa YouTube -kanavalta. Suosittelen kirjaa ja Watsonin puheita 
aiheesta kiinnostuneille.

Esa Laaksonen

Teos esittelee muun muassa ”Afrikan Venetsian”, 

kalankasvatuskulttuuriin perustuvan Ganvien 

kaupungin Beninin rannikolla.
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Kaikki rakennuskohteet esitellään havainnolli-

silla ja huolella toteutetuilla piirroksilla. Tässä 

kuvassa kirjan kannessa olevan juurisillan 

”työpiirustuksia”.
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I
lmastokriisin keskellä metsä ja puu ovat saaneet aivan 
uudenlaista merkitystä. Arkkitehtuurimuseon suuri puu-
näyttely tarkastelee puun käyttöä ja sen mahdollisuuksia 

rakentamisessa. Näyttely etsii ja löytää toivoa. Näyttelyn nimi 
”Toivoa puusta” luo myös oheismielikuvan, että betoni ja teräs 
ovat vajonneet toivottomien tapausten joukkoon.

Näyttelytila on jaettu puurakenteisten kehikkojen ja tornien 
avulla osiin ja luonteviksi kulkureiteiksi. Näyttelyrakenteet ovat 
reilua puunkäyttöä ilman yliviritettyä designia.

Näyttelyn tekstit ovat polveilevia ja tavoittelevat niin sanot-
tua suurta yleisöä. Kävijä voi tutustua puun ulottuvuuksiin 
videoi den, musiikkiteosten, valokuvien, muistojen, tarinoiden 
ja asiatekstin kautta. Runsaus ja elämyksellisyys antavat näyt-
telylle oman äänen. Sitaatteja on paljon.

Näyttelyn avauksena ja eräänlaisena peruskivenä on sitaatti 
Juhani Pallasmaalta: ”Toivo on mielentila, jota ilman arkkiteh-
tuuria ei voi syntyä, koska arkkitehtuurin näköala on aina kohti 
tulevaisuutta. Jos ei ole toivoa eli tulevaisuudenuskoa, ei ole 
arkkitehtuuriakaan.” Epäselväksi jää, mistä Pallasmaan artikke-
lista sitaatti on.

Elämyksellisyys ei analysoi toivon moninaisuutta tai toivei-
den erilaisuutta, vaan kiirehtii puuhun. Toivo elää ilmastokriisin 
aikana nimenomaan puussa. Tämä on näyttelyn ohjelmallinen 
sanoma. 

Metsästä liikkeelle
Toivo alkaa metsästä. Suomalaisen metsän vaiheet kerrotaan 
tiiviisti ja selkeästi. Metsäteollisuuden kehittyminen 1800-luvulla 
muutti suhtautumisen metsään: puulle syntyi rahallinen arvo. 
Nykyään metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin 
20 prosenttia.

Lähiörakentaminen toi metsän lähellä asumista. Lähiö-
luonto tarjoaa metsän suojaa ja salaperäisyyttä, vaikka onkin 
lohtumetsä. Nykyään yhä useampi virkistäytyy metsässä. 
Ilmasto kriisi on tehnyt Suomen metsistä merkittävän hiil inielun.

Puurakentamisen kehitysvaiheita valaisee näyttelyn raken-
nusperintöosa. Pienet vihkoset opastavat kävijää tiiviine tietoi-
neen. Hirsi korostuu oikean puutalon materiaalina. Myös ranka-
rakenteinen rintamiestalo kuuluu rakennusperinnön tärkeisiin 
vaiheisiin. Kirkko, kansakoulu, rautatieasema ja seuraintalo tule-
vat esiin tuttuina puurakenteisina tyyppeinä.

Sekalaisesti toivoa puusta
Arkkitehtuurimuseon Toivoa puusta -näyttely tarkastelee monipuolisesti 
puun käyttöä rakentamisessa, mutta asiantuntemus hukkuu tarinoinnin alle.
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Kaupunkien tulipalot mainitaan, mutta asiaa olisi voinut 
käsitellä enemmän. Puurakentamisen mieltäminen vaaralliseksi 
nimittäin juontuu paljolti kaupunkipaloista, jotka olivat aikansa 
katastrofeja. Puiset asuintalot määrättiinkin yksikerroksisiksi. 
Myöhemmin kaksikerroksisia saatiin rakentaa, mutta kolmiker-
roksinen puukerrostalo toteutettiin vasta vuonna 1996.

Rakennusperinnön jälkeen monet näkökulmat vievät eteen-
päin. Videolla palaa Ylivieskan kirkko, arkkitehtiopiskelijat mit-
taavat taloja, suvun perintötaloa korjataan, päästään Alvar Aal-
lon metsäviisaan arkkitehtuurin jäljille ja niin edelleen.

Puusuhteen moninaisuus havainnollistuu. Samalla näyttely 
alkaa fragmentoitua. Näkökulmien kooste hajoaa erillisiksi pali-
koiksi vailla ilmeistä yhteyttä kokonaisuuteen, ja katsojakoke-
mus sekavoituu.

Nykyinen puurakentaminen
Puun käyttöä tarkastellaan palkintojen, koulurakentamisen ja 
asuinkerrostalojen kautta.

Puupalkinnon vuosina 1994–2020 saaneet talot ovat esillä 
kuvalistana. Mitään varsinaista analyysiä tai kriittistä katsausta 
puurakentamisen kehityksestä ei esitetä. Olisi ollut antoisaa 
saada tulkinta siitä, miten ja miksi puutalot, toivon muodot, 
ovat muuttuneet kolmessa vuosikymmenessä. Elämyksellisten 
sanaleikkien rientäessä eteenpäin asiantuntemus jää pahasti 
jalkoihin.

Palkituista rakennuksista laajimmin esitellään Olympiasta-
dion. Suomalaisen modernismin betonirakenteinen mestari-
teos manifestoi nyt 2020-luvulla puun toivoa. Hämmentävää. 
Talohan on upea ja sitä on korjattu ja laajennettu (K2S, 2020) 
erittäin taitavasti ja puutakin on käytetty pinnoitteena, mutta, 
mutta.  Ehkä nolojen tilanteiden mies Mr. Bean osaisi esitellä 
suuren betonisen stadionin puun toivona. Ainakin olisi avoi-
mesti hauskaa.

Sibeliustalo (ARPT, 2000) ja asuinkerrostalo Puukuokka 
(OOPEAA, 2014) ovat uranuurtajina vieneet puun toivoa koko-
naan uusille alueille. Ne olisivat perusteltuja kohteita laajalle 
esittelylle puunäyttelyssä.

Kouluja ja kerrostaloja esitellään kahdessa näyttelytornissa. 
Eloisa tarinointi olisi voinut myös selvittää, mitä näyttelyssä tar-
koitetaan sanalla “puutalo“. Puukoulun rakenteet voivat näkö-
jään olla betonia. Entä tekevätkö parvekkeiden toiveikkaat puu-
ritilät betonitalon puutaloksi? 

Jorma Mukala

Paanukaton alla 
TOIVEIDEN tynnyrin jälkeen pienen salin 
"Kattoristikoiden ratkojat" -näyttely tarjoaa 
oivaltavan näkökulman puurakentamiseen. 

Vajaan kahdenkymmenen keskiaikaisen 
kivikirkon puiset kattorakenteet on rajattu aihe, 
mutta valaiseva. Noin viisisataa vuotta vanhat 
puurakenteet välittävät ajankohtaisen viestin 
puun kestävyydestä. Näyttelyn asiantunteva 
sisältö ja varmaotteinen esillepano hahmotta-
vat aiheen selkeästi. Helppo paneutua, jos 
kiinnostaa. 

Huomaan toivovani, että Ristikko-näyttelyn 
kaltainen asiantunteva linja saisi jatkoa 
Arkkitehtuurimuseon näyttelyissä.

Jorma Mukala

” Tekevätkö parvekkeiden 
toiveikkaat puuritilät 
betonitalon puutaloksi? 

< Toivoa puusta -näyttelyn kuvia:

Helsingin olympiastadion (Yrjö Lindegren ja Toivo Jäntti 1952),

puutalorakennustyö 1940-luvulla ja Puukuokka-kerrostalokorttelin 

asennusta Jyväskylässä (Arkkitehtitoimisto OOPEAA). 
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Oivaltavat ratkaisut siivittivät voittoihin 
kutsukilpailuissa Helsingissä
Sekä Vuosaaren seniorikeskuksen että Taka-Töölön Topeliuksenkadun 
korttelin kutsukilpailut ovat ratkenneet, ja kummassakin kilpailussa 
voittajaksi paljastui Huttunen-Lipasti Arkkitehtien ehdotus.

T
aka-Töölön Topeliuksenkadun kutsukilpailun tavoitteena 
oli korkealuokkaisen uudiskorttelin suunnitteleminen 
osaksi Taka-Töölön kerrostaloalueen valtakunnallisesti 

merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Entiseltä Töölön 
sairaalalta vapautuva suunnittelualue sijaitsee keskeisellä ja 
näkyvällä paikalla, ja täydennysrakentamishanke on laajuudel-
taan harvinaisenkin merkittävä.

Korttelikokonaisuuden tuli asuinkiinteistöjen erityyppisistä 
omistusmuodoista huolimatta olla ehyt ja laadukas. Suunnitel-
mien tuli noudattaa asemakaavamääräyksia ja sopia kaupunki-
kuvallisesti historialliseen ympäristöönsä. Erityisesti tuli ottaa 
huomioon kilpailualueen eteläpuolella sijaitseva, asemakaa-
vassa suojeltu entinen Punaisen Ristin sairaala, jonka tuli säilyä 
korttelien maamerkkinä. 

Tuomariston mukaan Huttunen-Lipasti Arkkitehtien voittaja-
ehdotuksessa Palazzo esitetty kaupunkirakenne poikkesi eduk-
seen muista ehdotuksista. Korttelin eteläkulmaan oli esitetty 
avaus rakennusmassaan Punaisen Ristin kujan puolelle, mikä 
lisää korttelipihan valoisuutta, tuottaa kaupunkitilallista moni-
puolisuutta ja avaa useita uusia pitkiä näkymäakseleita.

Topeliuksenkadun 

kortteli

Topeliuksenkadun korttelin julkisivu
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Arvostelupöytäkirjan mukaan ehdotuksen vahva arkkiteh-
toninen kokonaisote kertoo tekijän korkeasta tavoitetasosta. 
Julkisivut ovat pääosin harmonisia ja ajattomia, ja hienovarai-
set ja huolitellut yksityiskohdat sekä vaihtelevat tiililadonnat 
tukevat kokonaiskonseptia ja luovat tavoiteltua laatuvaikutel-
maa. Maantasokerroksen jäsentely ja hierarkia on onnistunut 
parhaiten ehdotuksista.

Valittu arkkitehtoninen ilmaisu luo korttelille ajattoman ja 
arvokkaan, kontekstia hyvin täydentävän identiteetin, ja rat-
kaisussa on positiivista ja Taka-Töölöön luontevasti soveltuvaa 
tunnelmaa.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Auratum Asunnot Hel-
sinki Oy järjestivät arkkitehtuurikutsukilpailun yhteistyössä Hel-
singin kaupungin kanssa, ja kilpailun SAFA-tuomarina toimi 
Vesa Oiva.

Seniorikeskuksen tilaratkaisut edistävät 
asukkaiden levollisuutta
Helsingin kaupunki järjesti kutsumuotoisen suunnittelu- ja tar-
jouskilpailun uuden seniorikeskuksen suunnittelemiseksi Vuo-
saareen. Keskus on tarkoitus rakentaa Palvelukeskus Albatros-
sin yhteyteen ja se tulee muodostamaan osan toiminnallisesta 
kokonaisuudesta, johon kuuluvat palvelukeskuksessa toimivat 
terveys- ja hyvinvointikeskus sekä perhekeskus.

Suunnittelun tavoitteena oli luoda turvallinen ja kodinomai-
nen asumis- ja palveluympäristö, jossa tilaratkaisut edistävät 
asukkaiden levollisuutta. Uusi keskus tuli liittää olemassa ole-
vaan palvelukeskukseen siten, että rakennukset muodostavat 

toiminnallisen ja arkkitehtonisen kokonaisuuden kaupunki-
rakenteessa keskeisesti sijaitsevalla tontilla.

Arvostelupöytäkirjan mukaan ehdotusten taso oli korkea, 
mutta kilpailuajan puitteissa mikään niistä ei täyttänyt kaikkia 
kilpailulle asetettuja tavoitteita. Kaksi vahvaa ehdotusta pää-
tettiin kutsua jatkokilpailuun, jotta valittavalla ehdotuksella 
olisi varmasti edellytykset onnistuneeseen lopputulokseen 
toteutussuunnitteluvaiheessa.

Hyvin tasaväkisen jatkokilpailun voitti Huttunen-Lipasti 
Arkki tehtien kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti varma-
otteinen ja ansiokas ehdotus, erityisesti innovatiivisten asun-
tosuunnitteluratkaisujensa ansiosta. Eri suuntiin avautuva ja 
paikoin aulatiloiksi laajentuva ryhmäkoteja yhdistävä käytävä 
on ratkaistu oivallisesti, jolloin on vältytty ryhmäkotien läpi 
kulkevalta liikenteeltä; myös asukkaiden itsenäinen liikkumi-
nen kerroksissa on mahdollista.

Hankkeelle tuovat lisäarvoa eriteemaiset kattopihat ja ne 
laajentavat viehättävästi ryhmäkotien käytössä olevaa tilaa 
ulkotilaan. Pienpihojen erilainen luonne ja pieni koko voi olla 
muistisairaille hyvä asia.

Ratkaisun kaupunkikuvaltaan kilpailun eheimmäksi kortteli-
kokonaisuusratkaisuksi esittänyt Collaboratorio ja AFKS sai kun-
niamaininnan. Kilpailun SAFA-tuomarina toimi Kirsi Penttinen. 

au

Vuosaaren 

seniorikeskus
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Yleiset kilpailut

15.9.2021 – 15.12.2021 Niemen ranta-alueen ideakilpailu Lahdessa
15.10.2021 – 14.1.2022 Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailu Jyväskylässä
15.11.2021 – 15.2.2022 Keravan uudistuvan asemanseudun ideakilpailu

Kutsukilpailut
 
1.9.2021 – 21.1.2022 Otaniemen tietokorttelien arkkitehtuurikilpailu
14.10.2021 – 28.1.2022 Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailu 
25.11.2021 – 25.2.2022 Vaasan museonrannan arkkitehtuurikilpailu, ilmoittautumiset 18.11.2021 mennessä

safa.fi/kilpailut



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

Itse en halua kuvissani arvottaa rakennuksia. 
Mielestäni ne ovat kaikki tärkeitä.

sami funke, valokuvataiteilija

  

ARK REX
 
Ark Rex -arkkitehtuurielokuvafestivaali
Utopiat, unelmat ja tulevaisuuden haasteet
25.–28.11.2021 Arkkitehtuurimuseo & Bio Rex

Arkkitehtuurimuseon ja Amos Rexin isännöimän 
tapahtuman pääteemana on tänä vuonna utopiat, 
unelmat ja tulevaisuuden haasteet sekä johtavana 
sivuteemana puuarkkitehtuuri. Festivaalin ohjelmistossa 
pureudutaan niin menneisyyden kuin nykypäivän 
ihanteisiin, haaveisiin ja tavoitteisiin sekä siihen, miten 
ne käytännön tasolla ovat vaikuttaneet ajatteluumme, 
ympäristöömme ja arkkitehtuuriimme. Utopioiden 
historiaa, nykytilaa ja mahdollisia tulevaisuuksia 
luodataan niin rakennustaiteen, elokuvien, kirjallisuuden, 
filosofian, taloustieteen kuin rakentamisen teknologian 
näkökulmista. 
Katso festivaaliohjelma ja varaa liput: 
amosrex.fi/arkrex

NÄYTTELYT
 
Toivoa puusta
Iso sali 10.9.2021–10.4.2022 
Kattoristikoiden ratkojat –
keskiaikaisten puurakenteiden jäljillä
Pieni sali 10.9.2021–9.1.2022 
Sami Funke: Beethovenin hevonen
Studio 29.10.2021– 9.1.2022

TAPAHTUMAT
 
Torstai 11.11. kello 17–19, Arkkitehtuurimuseo
Hope from Wood Discussion Series / L – Building 
Kjellander Sjöberg

Keskiviikko 17.11. kello 18–20, Arkkitehtuurimuseo
Musiikkia puusta -konserttisarja 
Matti Johannes Koivu

Keskiviikko 1.12. kello 13:15–14:30, Zoom Webinar
Architecture Speaks: Roger Boltshauser  

Torstai 9.12. kello 17–19, Arkkitehtuurimuseo
Toivoa puusta -keskustelusarja / M – Laajennus
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli

Keskiviikko 12.1. kello 13:15–14:30, Zoom Webinar
Architecture Speaks: Harquitectes 

Tapahtumat ovat maksuttomia. 
Ennakkoilmoittautuminen.

Kuva elokuvasta City Dreamers, Joseph Hillel



Pohjoismainen arkkitehtitoimiala on 

rakenteellisten muutosten edessä. 

MBO Partners kartoittaa menestyneen 

pohjoismaisen asiakkaansa toimeksiannosta 

taitonsa osoittaneita suomalaisia toimistoja 

ja suunnittelutiimejä, joita kiinnostaa  

liittyminen osaksi kansainvälistä laatu- 

arkkitehtuurin yhteisöä. 

Luottamukselliset yhteydenotot

Pertti Aaltonen 
Senior Advisor 
Puh. 050 574 6354
pertti.aaltonen@mbopartners.fi  

MBO Partners Oy
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki
www.mbopartners.fi 

Kansainvälisesti menestynyt 
arkkitehtitoimisto laajentaa
toimintaansa

MBO Partners Oy on vuonna 2003 perustettu yrityskauppoihin ja  

-järjestelyihin erikoistunut asiantuntijayritys. Yhtiö on ollut mukana  

toteuttamassa yli sataa yrityskauppaa ja rahoitusjärjestelyä.

https://www.mbopartners.fi/
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KUOLLEET

A
rkkitehti Pekka Timola menehtyi 18.8.2021 Turussa. 
Timola syntyi 2.12.1955 Helsingissä, mistä perhe muutti 
Turkuun. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kupittaan Yhteis-

koulusta. Jatko-opinnot toivat Timolan Turusta Tampereelle, 
jossa hän valmistui rakennusarkkitehdiksi Tampereen teknilli-
sestä opistosta. Timola jatkoi opintojaan Tampereen teknilli-
sessä korkeakoulussa ja valmistui arkkitehdiksi vuonna 1989.

Opintojensa aikana Timola toimi harjoittelijana Turussa  
Casagrande & Co -arkkitehtitoimistossa ja valmistumisen jäl-
keen rakennusarkkitehtina Arkkitehtitoimisto Frank Schau-
manilla. Turusta Timola siirtyi Tampereelle ja työskenteli korkea-
kouluopintojen ohessa Suvitie ja Uusitalo -arkkitehtitoimistossa 
ja valmistumisen aikoihin Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heis-
kasella.

Juuri 1990-luvun alussa Timola siirtyi Arkkitehtitoimisto 
Terävä & Varhin palvelukseen, ja sen toiminnan päättyessä tuli 
aika perustaa oma toimisto yhdessä kollegoiden kanssa. Arkki-
tehtitoimisto Stenvall – Timola – Varhi toimi vuoteen 2010 asti. 
Timolan kädenjälki on tunnistettavissa erityisesti rakennusten 
väri- ja muotomaailmasta sekä tunnusomaisesta detaljiikasta.

Kun Heikki Varhi tuli eläkeikään, arkkitehtitoimisto Stenvall 
– Timola – Varhi yhdistyi arkkitehtitoimisto von Bagh – Tavilam-
men kanssa ja näistä toimistoista muodostui BST-Arkkitehdit.
Pekka Timola jatkoi työuraansa uudessa toimistossa osakkaana, 
ja tehtäväkenttä laajentui jatkokoulutuksen myötä rakennut-
tamisen puolelle.

Timola toimi myös laajasti luottamustehtävissä, muun 
muassa Pirkanmaan Rakentajat PIRA ry:n hallituksen jäsenenä 
ja Tampereen seudun arkkitehdit ry:n johtokunnan jäsenenä, 
Suomen Arkkitehtiliiton hallituksen jäsenenä ja koulutus- ja 
tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana.

Pekka Timola teki merkittävän uran erityisesti sairaala- ja 
hoivahankkeiden sekä oppilaitos- ja päiväkotirakennusten 
parissa. Pekka oli monipuolinen ammattilainen, joka vaikutti 
kaikkeen, mutta ei korostanut itseään. Hänellä oli aina aikaa 
neuvoa nuorempiaan ja jakaa laajaa osaamistaan. Pekan neu-
vot ovatkin jääneet hyvin mieleen henkilöille, jotka ovat työs-
kennelleet hänen kanssaan. Hän oli iloinen ja ratkaisukeskeinen 
ammattilainen, joka onnistui luomaan hyviä, elämän kestäviä 
asiakas- ja ystävyyssuhteita.

Nuoruus Turussa jätti kaipuun meren ääreen ja purjevene 
mahdollisti kesien viettämisen Saaristomerellä yhdessä per-
heen kanssa. Pekka oli myös musikaalisesti lahjakas. Hän tarttui 
herkästi kitaraansa ja soitti mielellään nuoruudesta tuttuja The 
Beatlesin kappaleita aina tilaisuuden tullen. Tällä teemalla jär-
jestimme hänelle eläkejuhlat keväällä 2021. Pekka odotti kovasti 
eläkepäivien purjehduksia uudella, isommalla veneellä perheen 
ja lastenlasten kanssa.

Sergej von Bagh ja Heikki Varhi

Kirjoittajat ovat Pekka Timolan kollegoita, ystäviä ja 
osakaskumppaneita.

Ratkaisukeskeinen 
ammattilainen
Pekka Timola 1955–2021
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R
akentamisessa puututaan moniin luonnon prosessei-
hin: veden kiertokulkuun, maaperään ja kasvillisuus-
alueisiin eli ekosysteemipalvelujen kannalta keskeisiin 

tekijöihin. Viherympäristöliiton kehittämän kestävän ympäristö-
rakentamisen toimintamallin (KESY) tavoitteena on pyrkiä vaa-
limaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta. Tämä 
edellyttää kokonaisuuksien ymmärtämistä ja huomioon otta-
mista kaikessa toiminnassa.

Toimintamalli jakautuu viiteen teemaan, joita ovat vesiolo-
suhteet, maaperä ja kasvillisuus, materiaalien ja tuotteiden 
valinta, energiansäästö, ilmanlaatu ja ympäristönsuojelu sekä 

ihmisten terveys ja hyvinvointi. Se pitää sisällään toiminta ohjeet 
kaikille rakennushankkeen osapuolille eli tilaajalle, suunnitte-
lijalle, rakentajalle ja kunnossapitäjälle. KESY-toimintamalli huo-
mioi koko hankkeen elinkaaren.

Luonnonmukaiset rakenteet edullisempia
Tulva-alueiden säästäminen rakentamiselta ja riittävät alue-
varaukset luonnonmukaisten hulevesien hallintarakenteiden 
mahdollistamiseksi ovat oleellinen osa kaavoitusta. Valuma-
alueiden alavimmat kohdat tulisi jättää vapaiksi rakentamiselta 
eikä veden virtausreittejä tulisi tukkia.

Uusi ympäristörakentamisen 
toimintamalli edistää luonnon 
elinvoimaisuutta 
Viherympäristöliiton kehittämä kestävän ympäristörakentamisen 
toimintamalli KESY tukee globaaleihin haasteisiin vastaamista aina 
kaavoituksesta kunnossapitoon. Malli tarjoaa toimintaohjeet kaikille 
rakennushankkeen osapuolille.
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Luonnonmukaiset rakenteet ovat huomattavasti edullisem-
pia ratkaisuja kuin perinteiset hulevesiviemärirakenteet, kun 
tarkastellaan koko elinkaarta. Kaavoitusvaiheessa ratkaistaan, 
onko alueelle mahdollista suunnitella ja rakentaa toimintamal-
lin periaatteiden mukaisesti puistoja, pihoja ja muita virkistys-
alueita.

Kaavoituksessa tulisi huomioida myös rakentamisen vaiku-
tukset vesiekosysteemeihin ja toimia niin, että niille ei aiheudu 
haittaa.

Koskematon maaperä tulisi viimeiseen saakka säilyttää kos-
kemattomana. Kun siihen on kerran puututtu, ei paluuta enää 
ole. Arvokas kasvillisuus, biotoopit ja elinympäristöt tulisi aina 
ensisijaisesti säilyttää eli rakentaa alueille, joilla arvoja ei ole 
lainkaan tai niitä on vähemmän.

Kasvillisuuden osalta on hyvä huomioida tiiviissä kaupunki-
rakenteessa suositut kansipihat ja niiden kasvillisuus, joka 
useimmiten saavuttaa parhaan loistonsa juuri, kun sen alla oleva 
rakenne alkaa olemaan elinkaarensa päässä ja vaatii uusimista.

Resurssiviisas kaavoitus
Materiaalienkin osalta resurssiviisaus lähtee kaavoituksesta. 
Mitä paremmin alueen pinnanmuodot ja maaperä huomioi-
daan jo kaavoitusvaiheessa, sitä vähemmän syntyy maansiir-
rosta aiheutuvia ilmastopäästöjä ja kustannuksia. Läjitykselle 
tulisi varata alueita virkistysalueilta tai hyödyntää ne mahdol-
lisimman lähellä rakennuspaikkaa esimerkiksi meluvalleissa. 

Piha-alueiden materiaaleissa on paljon eroja eri tuotteiden 
välillä niin niiden ekologisuuden kun tuotannon vastuullisuu-
den osalta.

Kasvillisuuden avulla voidaan parantaa huomattavasti 
aluee n pienilmastoa. Puuston avulla voidaan lisätä varjostusta 
ja siten vähentää rakennusten koneellisen viilentämisen tar-
vetta. Kasvillisuus sitoo hiilidioksidia ja pienhiukkaspäästöjä. 
Siksi niiden sijainti oleskelualueiden ja liikenneväylien välissä 
on erityisen tärkeää. Kasvillisuus tehostaa hulevesien imeyty-
mistä maa perään ja haihtumista takaisin ilmakehään.

Viherkatot puolestaan vähentävät kattopinnoilta kertyvien 
hulevesien määrää. Köynnökset vähentävät lämmön sitoutu-
mista rakennusten ulkopintoihin.

Kokonaisuudessaan kestävän ympäristörakentamisen toi-
mintamalli löytyy Viherympäristöliiton verkkosivuilta ja lyhyen 
oppimäärän kiireisille löydät katsomalla KESYn esittelyvideon 

”Tätä on kestävä ympäristörakentaminen eli KESY”  YouTubesta.

Kaisa Niilo-Rämä

Kirjoittaja on KESY-työryhmän puheenjohtaja ja 
Kouvolan kaavoitusarkkitehti.

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi
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Maisemataideteos Woodhenge Tampereella Hervannan valtaväylän 

varrella. Teoksen materiaalina on käytetty raitiotiereitiltä kaadettuja 

puistolehmuksia. 

< KESY-malli kokoaa yhteen hyviä toimintatapoja, joita on käytetty myös 

ennen mallin luomista. Esimerkiksi Vantaan Kartanonkosken asuinalueen 

halki luikertava hulevesiuoma imeyttää ja viivyttää hulevesiä luonnonmu-

kaisesti, lisää viihtyisyyttä, rikastuttaa paikallista luonnon 

monimuotoisuutta sekä viilentää kesällä lähiympäristöä.
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RIL-SAFA TULEVIA KOULUTUKSIA

PÄÄSUUNNITTELIJAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 

27.1.2022, Helsinki / Webinaari

9.6.2022, Helsinki / Webinaari

ril.fi/psajankohtais

PÄTEVYYSKOULUTUS TAVANOMAISISSA
PÄÄSUUNNITTELIJATEHTÄVISSÄ
TOIMIVILLE* 

Koulutus alkaa 15.-16.3.2022, Helsinki / Webinaari

ril.fi/pst

LISÄTIEDOT VERKOSTA TAI
erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi, 041 528 2952
koulutussuunnittelija Elina Rantakallio, elina.rantakallio@ril.fi, 050 520 1168

* Yhteistyössä ATL, RIA, RIL, RKL ja SAFA

** Yhteistyössä RKL, RIL ja SAFA

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 22*

Koulutus alkaa 15.-16.3.2022, Helsinki / Webinaari

ril.fi/ps22

SUUNNITTELIJAN SOPIMUSPÄIVÄ

3.5.2022, Helsinki / Webinaari 

ril.fi/sopu

RAKENNUTTAJAN AJANKOHTAISPÄIVÄ**

31.5.2022, Helsinki / Webinaari 

ril.fi/rapa
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Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja 

parantamaan elämänlaatua.

www.saint-gobain.fi

Kilpailuasiakirjoissa esitetyn uudisrakentamisen määrä ja 
sijoittelu on ilmeisessä ristiriidassa annettujen maisemallis-
ten ja toiminnallisten tavoitteiden kanssa sekä jättää 
huomiotta alueen kulttuuriympäristön merkittävyyden ja sitä 
koskevat kansalliset ja kansainväliset tavoitteet, velvoitteet ja 
sopimukset.

Joukko arkkitehteja vetoaa päättäjiin Eteläsataman makasiinirannan 
suunnitteluperiaatteista Rakennuslehdessä 6.10. 

Pitkän aikaa resurssiniukkuus määritteli hyvän ja kestävän 
arkkitehtuurin kehittymisen rajat. Nyt meidän on käytettävä 
luovuuttamme määritelläksemme itse uudelleen, mitä olisi 
ajan paras arkkitehtuuri.

Iines Karkulahti Helsingin Sanomien haastattelussa 16.10.

Sivistysvaltioissa kaupunkia ajatellaan myös taideluomana, 
jota vaalitaan ja parannellaan sukupolvelta toiselle. Tuntuu, 
että tämä näkökulma on päässyt unohtumaan eräissä 
viimeaikaisissa hankkeissa, kuten Hietalahden altaaseen, 
Elielinaukiolle ja Etelärantaan kaavailluissa uudistuksissa.

Simo Freese Helsingin Sanomien haastattelussa 14.10.

Enimmillään meillä oli runsaat 20 työntekijää töissä. Nyt 
toimistot ovat kasvaneet, yrittäjyys on toisille luonnollista, 
toisille pakollista. Me olimme enemmän ammatinharjoittajia.

Anna Brunow Helsingin Sanomien haastattelussa 11.10.

PUHUTTUA
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L
ämpimästi tervetuloa EKO-SAFAn sääntömääräiseen 
vaalikokoukseen tiistaina 23.11.2021 klo 17.00. Kokous 
pidetään Helsingin Verkkosaaressa ryhmärakennuttamis-

kohteena toteutetun Messi-rakennuksen olohuoneessa osoit-
teessa Kalasatamankatu 22A. Kokoukseen on mahdollista osal-
listua myös etäyhteydellä.

Vaalikokous on tarkoitettu EKO-SAFAn jäsenille. EKO-SAFAan 
voi liittyä täyttämällä ”liity alaosastoon” -hakemuksen, joka löy-
tyy Safan verkkosivuilta osoitteesta safa.fi/osallistu/. 

Kokouksen jälkeen klo 18.00 ilta jatkuu kaikille avoimena tilai-
suutena Arkkitehti purkumateriaalien kiertotalouden edistäjänä 

-aiheisen tematiikan parissa. Harri Hakaste Ympäristöministeri-
östä tulee kertomaan meille purkamisen kiertotalouden ohjauk-
sesta. Arkkitehdit Antti Lehto ja Pentti Kareoja kertovat puoles-
taan suunnittelijan näkökulmasta, case-kohteena Jätkä saaren 
Kiertotalouskortteli.

Tarjolla on pientä purtavaa ja juotavaa. 

Lisätietoja ja etäyhteyslinkki, joka käy molempiin 
tilaisuuksiin: safa.fi/osasto/eko-safa/

K
urssimme TKK A 60 pääsi tunnetusta syystä vuoden 
myöhässä juhlimaan 60-vuotista taivaltaan lokakuussa 
2021. Arvostimme suuresti mahdollisuutta juhlia juuri 

Alvar Aallon ateljeessa.
Vuonna 1960 kurssilaisia oli vähän yli 50, Tiilimäelle meitä 

saapui 23. Ohjelman juhlavamman osuuden tilana toimi 
sateesta ja myrskystä huolimatta valoa tulviva studio, jossa Alvar 
Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh toivotti meidät 
terve tulleeksi ja kurssitoverimme Tore Tallqvist kohotti meidät 
samppanjan siivittämänä arjen yläpuolelle esityksellään Aallon 
arkkitehtuuria esittävästä näyttelystä.

Jälleennäkemisen riemu kohosi kattoon, kun siirryimme ala-
kerran tavernaan. Herkullinen ja taidokas ruoka ja hyvin valittu 
viini vain lisäsivät tunnelmaa. Karsintakurssin ja opiskeluaiko-
jen muistelu oli runsasta ja jotkut meistä muistelivat myös työs-
kentelyään Aallon toimistossa. Totesimme juhlapaikan sopivan 
meille oivallisesti, olemmehan sukupolvea, joka asettuu jonne-
kin Aallon ja strukturalistien välimaastoon.

Joukkomme yhteenkuuluvuuden tunne on vuosien mittaan 
vain tiivistynyt. Olemme jo kauan kokoontuneet vuosittain lou-
nastamaan yhdessä ja tätä perinnettä aiomme jatkaa. Eläköön 
A 60!

Leena Tuokko

Arkkitehti SAFA

EKO-SAFAn vaalikokous 23.11.

Vaalikokouksen jälkeen ilta jatkuu kaikille avoimena tilaisuutena 
purkumateriaalien kiertotaloudesta.

Juhlaa Tiilimäellä

Teknillisen korkeakoulun vuosikurssi juhli 60-vuotista taivaltaan.
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Juhlijat kuvattuna Alvar Aallon ateljeessa Helsingin Tiilimäessä.
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Safa hakee paikallisvastaavia Turkuun ja Tampereelle

T
urku-SAFA ja TAM-SAFA hakevat arkkitehtuurin alaa hyvin 
tuntevia safalaisia arkkitehteja osa-aikaisiin paikallisvas-
taavien tehtäviin.

Paikallisvastaavat toimivat SAFAn yhdyshenkilöinä Turussa 
ja Tampereella. Tärkeimpänä tehtävänä on edistää arkkitehtuu-
rin ja ammattikunnan näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta sekä ammattikunnan toimintaedellytyksiä ja verkostoi-
tumista Turun ja Tampereen alueilla.

Paikallisvastaavien tehtäviin kuuluvat muun muassa yhtey-
den  pito paikallisiin arkkitehtiopiskelijoihin, huolehtiminen 
aluee n yhteiskunta- ja mediasuhteista yhteistyössä paikallis-
osaston kanssa sekä yhteistyön kehittäminen alueen muiden 
järjestöjen kanssa.

Uudet paikallisvastaavat aloittavat työnsä vuoden 2022 
alussa tai sopimuksen mukaan. Työaika on keskimäärin 32 tun-
tia kuukaudessa. Työaika, palkka ja muut ehdot määritellään 
paikallisvastaavien kanssa tehtävissä työsopimuksissa.

Hakemukset Turku-SAFAn paikallisasiavastaavaksi tulee 
osoittaa Turku-SAFAn johtokunnalle ja toimittaa sähköpostitse 
19.11.2021 mennessä osoitteeseen turkusafa@safa.fi.

Hakemukset TAM-SAFAn paikallisasiavastaavaksi tulee osoit-
taa TAM-SAFAn johtokunnalle ja toimittaa sähköpostitse 
22.11.2021 mennessä osoitteeseen tiedotus@tamsafa.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat pääsihteeri Paula Huotelin, 
p.  040 556 2827, ja viestintäasiantuntija Päivi Virtanen, 
p. 050 570 4180, paivi.virtanen@safa.fi.
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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
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Priima 88 ja 130 -palkit  Priima 88 ja 130 -palkit  
- ratkaisut aukonylityksiin!- ratkaisut aukonylityksiin!

UUTUUS!

AKUSTIIKKAPALVELUT

BUDJETTIHINNAT JA KUSTANNUSARVIOT

PYÖRILLE OMA SÄILYTYSTELINE

ERIKOISLASI-IKKUNAT

KAKSIKERROKSISET PYÖRÄTELINEET

BETONITUOTTEET
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KARTANO – tiili RAIKKONEN OY
Tällä tuotteella saat aikaan � iliksen kuin rakennus olisi jo kauan 

aikaa sitten tehty.Tiiltä valmistetaan koossa 285x135x52 ja 
240x114x71 sekä malminruskeana. Tuote täysin kotimainen.

LISÄTIEDOT: raikkonen.�  Teemu Raikkonen 0500 741 274

auarkkitehtiuutiset 
 

9 numeroa vuodessa 

Vuodesta 1947 | ISSN 0044-8915

Aikakausmedia ry:n jäsen

Julkaisija 

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry SAFA

Malminkatu 30, 00100 Helsinki

puh. 09 584 448, au@safa.fi, @au_uutiset

Paino 

Grano Oy

Toimitus 

Paula Huotelin, päätoimittaja (oto.), 040 556 2827

Silja Ylitalo, toimitussihteeri,

silja.ylitalo@safa.fi, 040 169 4617

Päivi Virtanen, toimittaja

Anni Varis, toimittaja

Kaarina Tammisto, taitto

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 9 / 2021 

Ilmoitusvaraukset 22.11. 

Ilmoitusaineisto 29.11. 

Ilmestyy 16.12.

 

HUOM. Lehteen tulevista kirjoituksista ja niiden aikataulusta 

sovittava toimitussihteerin kanssa.

TERÄSPORTAAT JA LASIKAITEET

TIILET JA TIILILAATAT
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lisätietoja:

Tilaisuuden avaus
Vastaava lupa-arkkitehti, arkkitehti SAFA Ifa Kytösaho, Vantaan kaupunki

Kasvihuonekaasupäästöt suunnittelun ohjaajana
Professori, arkkitehti SAFA Kimmo Lylykangas, Arkkitehtitoimisto Kimmo Lylykangas

Kaavoitus- ja rakennuslain uudistus
Ylijohtaja, Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osasto

Alueiden käytön pykälät
Maankäytön ja kaavoituksen asiantuntija, kehittämispäällikkö,
arkkitehti SAFA Anne Jarva, Suomen kuntaliitto

Rakentamisen pykälät
Rakennusvalvonnan johtaja, Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta

Rakentamisen vastuut
Asianajaja, varatuomari Jussi Kalliala, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

SAFAn keskeiset kommentit lakiehdotuksesta
SAFAn erityisasiantuntija, arkkitehti SAFA Heini Korpelainen

Uusi kaavoitus-
ja rakentamislaki

safa.fi
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