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HENNA HELANDER
SAFAn puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

 PÄÄKIRJOITUS

N
uorena opiskelijana kävin kuuntelemassa 
Johanna Honkosen väitöstilaisuuden aiheesta 
Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Väitöskirja 

kuvailee lähiöaatteen nopeaa leviämistä Suomessa, sitä 
miten aluerakentamiseen omaksuttiin tehokkuuden läh-
tökohdat lyhyessä ajassa. Tehokkuus oli ratkaisu kaikkeen 
ja se oli rationaalista, siitä tuli muodikasta. Honkosta syy-
tettiin jopa lähiöasuntojen arvojen alentumisesta, vaikka 
virheitä oli tehty jo 30 vuotta aiemmin.

Samaan aikaan Ruotsissa ratkaistiin asuntopulaa Mil-
joona asuntoa -ohjelmalla. Molemmissa oli yhteistä se, 
että kaupunkien viereisistä pelloista ja metsistä tehtiin 
rakennusliikkeiden kanssa aluerakentamissopimuksia. 
Rakennusliikkeet suunnitteluttivat ja rakensivat, pankit 
rahoittivat. Ihmisen hyvinvointi jouti arvona sivuun. Ja 
niin joutivat arkkitehditkin.

Rakennusten elinkaari asetettiin 50 vuoteen. Unoh-
dettiin vain kertoa asukkaille ja asuntojen ostajille, että 
rakennettiin väliaikaisia ratkaisuja.

Valitettavasti toistamme samoja virheitä. Rakennam-
me edelleen laskennallisesti 50 vuoden runkoratkaisuja, 
taloteknisten osien käyttöiät ovat vielä lyhyempiä, 10–15 
vuotta. Tätä materiaalin ylikulutusta pyhitämme kierto-
taloustermeillä. Kiertotalous on toki järkevää, mutta se ei 
saa johtaa kertakäyttörakentamiseen. Aivan kuin olisim-
me hyväksyneet jatkuvan uudisrakentamisen osaksi 
identiteettiämme.

Euroopassa puhutaan sen sijaan materiaalin niukkuu-
desta, massiivirakenteista, vain rikkinäisen korjaamisesta, 

patinansiedosta, kulttuuriperinnöstä, uudelleenmuok-
kauksesta ja joustavista rakenteista. Low-tech-rakenta-
mista pidetään ratkaisuna rakentamisen epäekologisuu-
teen ja yhteiskunnan sosiaalisiin ja toiminnallisiin muu-
toksiin. Otetaan nämä ratkaisut käyttöön Suomessakin!

Ratkaisuesimerkkeinä voisivat olla viimeiset kaksi Mies 
van der Rohe -palkittua projektia. Ne voisivat inspiroida 
koko Suomen rakentamisen kenttää. Rakentaisimme taas 
ikuista käyttötaidetta, arkkitehtuuria!

Meillä on käsillä 1960–1970-lukuja vastaava rakenne-
muutos ja nopea kaupungistuminen. Samalla vanhat 
lähiömme ovat peruskorjausiässä. Toisaalta meidän pitää 
miettiä, miten suunnittelemme muuttotappiosta kärsiviä 
kutistuvia keskuksia niiden hyvinvoinnin säilyttäen. Ainoa 
muutos 1960-lukuun on se, että neitseellisten aluei den 
sijaan halutaan niin sanotulla purkavalla saneerauksella 
täydennysrakentaa vanhoja alueita ja keskuksia. Raken-
nustekniikat ovat samoja, paljon betonia ja epäjoustavia 
rakenteita.

SAFAn asumisen työryhmä teki syksyllä oivan kannan-
oton asumisen viime vuosikymmenten kehitykseen sekä 
toimenpide-ehdotuksia parempaan asumiseen. Ikkunat-
tomista huoneista nousi pienoinen kohu. Kaikkiaan vas-
taanotto on ollut positiivista, esimerkiksi Vuokralaiset ry 
antoi SAFAn kommenteille täyden tuen.

Olen erityisen iloinen ammattikuntamme aktiivisesta 
ja moniäänisestä osallistumisesta keskusteluun rakenne-
tusta ympäristöstä – ja tietenkin myös siitä työstä, jota 
me arkkitehdit teemme hyvän arkkitehtuurin puolesta.

Pitkäikäiset rakennukset  
– kenen agendalla?

Aivan kuin olisimme 
hyväksyneet jatkuvan 
uudisrakentamisen osaksi 
identiteettiämme.

”
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▼

Miten suhtaudut työhösi elokuvaohjaajana, näetkö siinä 
rinnakkaisuuksia arkkitehdin ammattiin?
– Täytyy aina olla ihminen, jolla on haave. Lopullinen vastuu-
kin on yhdellä ihmisellä – ilman sitä suuri kokonaisuus ei syn-
tyisi. On valtavan vastuullinen tehtävä pitää yllä yhdessä teke-
misen liekkiä. Jonkun pitää uskoa siihen, mitä tehdään. Alku-
metreillä elokuvan muoto on vasta aavistus, mutta ensiksi 
mennäänkin intuitiolla. Elokuvan todellinen tekeminen on ar-
kista yhteistyötä – joka päivä lapioidaan aineksia kasaan.

Kuinka ryhdyit Aalto-elokuvaan?
– Käynnistin hankkeen jo nelisen vuotta sitten. Varhaisessa 
vaiheessa piti pohtia mahdollisia rahoittajia. Koska en itse ole 
arkkitehti, oli pakko löytää ihmisiä, jotka auttoivat kokonais-
kuvan rakentamisessa.

Esa Laaksosen kanssa tunsimme jo jalkapallovanhempina. 
Siitä olikin hyvä aloittaa. Esa antoi muutamia nimiä, joukossa 
muiden muassa Juhani Pallasmaa, Glenn Murcutt, Hamilkar 
Aalto ja Ben af Schultén. Keskustelujen perusteella kirjoitin 
työkaluksi pienen suunnitelman.

Sain yllättäen eurooppalaisen ARTE-kanavan kiinnostu-
maan hankkeesta, mikä oli tärkeä signaali. Uskoin, että 
mukaan tulee muitakin televisiokanavia. Saimme myös käyt-
töömme Aallon perheen arkiston: kirjeitä, kuvia, piirroksia. 
Haastatteluja ja arkistolähteitä oli lopulta kymmeniä.

Oli minulla itsellänikin jotakin annettavaa. Kotikaupungis-

Kauneuteen ei  
kyllästy koskaan
Ohjaaja Virpi Suutarin dokumenttielokuva Aalto 

tuli teatterilevitykseen syyskuun alussa. Vientiä  

on jo useisiin maihin. Ensi-illan jälkeen Suutari 

kertoi Lasipalatsin toisen kerroksen talvipuutar-

hassa elokuvan teosta, arkkitehtuurista ja eloku-

van mahtavan hienosta äänimaailmasta.

sani Rovaniemellä Alvar Aalto oli suorastaan sankari. Se, että 
meillä oli hienoja rakennuksia sekavassa sodanjälkeisessä kau-
pungissa, oli kaikkien ylpeyden aihe. Rovaniemen kirjasto oli 
oma luksusolohuoneeni. Ajattelin: ”Minäkin omistan palasen 
tällaista.” Jo lapsena käsitin olevani paikassa, jossa on erityistä 
kauneutta. Ystäväni, sisustusarkkitehti Hanni Koroma on 
sanonut jotakin, jonka muistan aina: ”Rumaan tottuu, kaunii-
seen ei koskaan.”

Aalto-elokuvassa musiikilla on iso rooli. Kerro siitä.
– Ongelmana oli, kuinka herättää kokonaisuus henkiin, kun 
mukana oli edesmenneitä ihmisiä, elottomia esineitä, taloja ja 
valokuvia. Yksi keino oli toki leikkaus ja siltojen rakentaminen. 
Tässä pinnalle nousi äänisuunnittelun rooli: kuinka materiaali 
virtaa ja kuinka tila virtaa. Otettiin semmoinen ajatus, että ei 
äänisuunnitella yksi yhteen kuvan ja silmän välillä vaan korvan 
ja mielen välillä. Herätetään muisto tai assosiaatio.

Otimme myös reippaan avantgardistisen otteen. Sanna 
Salmenkallio oli säveltäjänä avainroolissa, ja Joonas Riippa 
teki improvisaatioita rummuilla, suoraan kuvan kanssa. Pel-
lavaloukulla tehtiin narinoita, kun filmissä taivutettiin huone-
kaluja. Sitten oli marmoripalasia, ääniheijasteita ja Savoy-mal-
jakolla soittamista. Äänisuunnittelija sulautti tämän kaiken 
kokonaisuudeksi.

Olet dokumentintekijä, ja olet ollut myös taiteilijaprofes-
sori. Entä muuta?
– Takana on journalismin opintoja ja toimittajakokemusta: Yli-
oppilaslehti, Helsingin Sanomat, Image. Luotin elokuvaa teh-
dessäni siihen, että hallitsen myös vaativan tausta- ja tutki-
muspuolen. Tieto onkin parasta viihdettä – näin yritimme raken-
taa myös tätä Aalto-kertomusta.

Mukana täytyy olla kiehtovalla tavalla esitettyä tietoa: his-
toriaa, teollisuushistoriaa, erilaisia näkymiä yhteiskuntaan ja 

Alkumetreillä elokuvan 
muoto on vasta aavistus, 
mutta ensiksi mennäänkin 
intuitiolla.

”
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”
omaan aikaansa. Oli tärkeää löytää yhteyksiä, miksi ja miten. 
Halusin tutkia konteksteja: mihin taiteelliseen ja yhteiskunnal-
liseen vaiheeseen tietyt rakennukset liittyvät. Taiteilijahan 
kehittyy matkan varrella. Itsekin omanlaisenani artesaanina 
uskon, että merkittäviä taiteilijan koko tekemisen kaarelle 
ovat niin sanotut formatiiviset vuodet. Ne ovat jonkinlainen 
perusta kaikelle, kuin käsityöläisen työkalupakki.

Aallosta voisi sanoa, että muodollisesti hän irtautui anka-
rimmasta rationalismista mutta olikin itse asiassa äärimmäi-
sen rationaalinen, koska otti huomioon ihmisen oikeat ja 
todelliset tarpeet. Pitää olla näkymiä ulos, tilaa hengittää, 
valoa. Monille ihmisille on valitettavasti jäänyt virheellinen 
mielikuva Aallosta elitistinä. Se ei pidä paikkaansa.

Onko meidän mielestäsi mahdollista nykyisin päästä sa-
manlaiseen arkirakentamisen laatuun?
– Oi, tuota pitää kysyä arkkitehdeilta, jotka tietävät paremmin. 
Mutta kyllä minua surettaa, kun katson ympärilleni. Aalto-elo-
kuvan jättiläismainos katselee juuri nyt ajankohtaista Elielin-
aukiota, johon ilmeisesti kaavaillaan paljon rakentamista.

Olen ymmärtänyt, että Tiilimäkikin oli edullisesti rakennet-
tu. Aalloilla oli kyky toimia niillä elementeillä, joita oli käytössä. 
Aina kaikki ei suinkaan ole rahasta kiinni. Myös elokuva on kal-
lis väline. Pitäisi osata tehdä sen mittakaavan elokuva, johon 
budjetti riittää, mutta tiukankin budjetin rajoissa aina jotakin 
erityistä.

En tiedä, miten arkkitehdit nykyisin työnsä saavat. Yleiset 
kilpailut ovat kuulemma vähenemässä, mutta niillä on ollut 
todella suuri merkitys, myös Aallon toimistolle.

On myös masentavaa, että nykyisin tehdään hyvin paksu-
runkoisia kerrostaloja, joissa on jopa ikkunattomia ja hämäriä 
tiloja – aivan liian ahtaita asuntoja.

Toisinkin voisi ja pitäisi olla, arkkitehtuurissa ja rakenta-
misessa?
– Kyllä. Ihmisen pitäisi aina olla kaiken keskiössä. Kun olimme 
kuvaajan kanssa Viipurin kirjastossa suunnittelemassa tule-
vaa, oli paikalla koululuokka. Yhtäkkiä kaikki huusivat ääneen 
ihanasti venäläisellä aksentilla: ”Alvar Aalto!” Lastenkirjasto on 
heille yhtä tärkeä kuin oma lähikirjastoni oli minulle lapsena 

pohjoisessa. Viipurilaislapsilla on tuollainen ihana paikka ja 
ympärillään maailmankirjallisuus.

Aallot eivät päästäneet itseään vähällä.
– Alvar Aalto osasi sujuvasti saksaa ja ruotsia. Englantia hän 
opetteli gramofonin kanssa, Linguaphone-äänilevyiltä. Aino 
Aalto oli käynyt puusepän opin ja opetellut taitavaksi valo-
kuvaajaksi.

Kolmekymppinen leikkaajamme oli elokuvaa työstettä-
essä monttu auki: matkustamisen hankaluus, nykyistä paljon 
vaikeampi kieltenopiskelu, sotakokemuksetkin, hyvänen aika 
– ja näin monta sataa toteutunutta rakennusta! ”Miten nämä 
ihmiset ovat ehtineet tehdä tämän kaiken, yhdessä?”

Toisilla vain on sellainen tahtotila?
– Kyllä. Useat työtoverit sanoivatkin, että Aalto oli toimistoon 
tullessaan kuin vulkaani, koko ajan täynnä ideoita ja uusia aja-
tuksia.

Niin, ja kauneuteenhan ei kyllästy koskaan.

Tarja Nurmi

Aalloilla oli kyky toimia 
niillä elementeillä, joita 
oli käytössä. Aina kaikki ei 
suinkaan ole rahasta kiinni.

KUKA?

> Virpi Suutari, syntynyt vuonna 1967.
> Ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja. Jussi-palkittu 

elokuvistaan Yrittäjä (2018), Eedenistä pohjoiseen 
(2013) ja Joutilaat (2001), jossa toisena ohjaajana 
toimi Susanna Helke.

> Kotoisin Rovaniemeltä, asuu nykyään Helsingissä.
> Toimi mm. DocPoint-festivaalin taiteellisena 

johtajana vuonna 2008.
> Nimitettiin taiteilijaprofessoriksi viisivuotiskaudelle 

2012–2016.
> Perusti tuotantoyhtiön Euphoria Film Oy puolisonsa 

näyttelijä Martti Suosalon kanssa Aalto-dokumentti-
elokuvaa varten vuonna 2012.
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ARKKITEHTUURIMUSEO
FINLANDS ARKITEKTURMUSEUM 
MUSEUM OF FINNISH ARCHITECTURE

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

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

mfa.fi  
Instagram
Facebook
Twitter

”Voisiko arkkitehtuurin ja luonnonympäristön välille 
luoda uuden symbioottisen suhteen?”

arkkitehti eero lundén, another generosity

AJANKOHTAISET NÄYTTELYT

Suomen arkkitehtuuria – Katsaus 2020 
Iso näyttelysali 4.9.2020–28.2.2021

Another Generosity
Pieni näyttelysali 4.9.2020–28.2.2021

VAPAA-kollektiivi: Murroksen estetiikka
Studio 25.8.–4.10.2020

TAPAHTUMAT

Keskiviikko 30.9. kello 18–18.45
Instagram Live / Arkkitehtuuri ja esteettömyys
Suomen arkkitehtuuria – Katsaus 2020
Vieraana: ympäristöministeriön yliarkkitehti Niina Kilpelä

Keskiviikko 7.10. kello 10–12, Vooninki,
Väinö Linnan aukio, Tampere Paneelikeskustelu 
A&DO kysyy: Millainen on paras mahdollinen 
arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisympäristö?

Lauantai 10.10. kello 13–15
Kohde-esittely / Lammassaaren pitkospuut
Suomen arkkitehtuuria – Katsaus 2020

12.10.–18.10.2020
Kirjaviikko Museokaupassa 
Arkkitehtuurikirjallisuutta alennushinnoin

Lue lisää: mfa.fi/tapahtumat

KESKUSTELUKLUBI

Puhutaan puusta -keskusteluklubi
Arkkitehti Pekka Pakkasen kuratoima, monialaiselle 
ammattilaisyleisölle suunnattu keskusteluklubi tuo esille 
kiinnostavia näkökulmia puuhun ja metsään. Tapahtumat 
toteutetaan etäyhteydellä. Yhteistyössä: ympäristömi-
nisteriö ja Arkkitehtuurimuseo. Maksuton. Ennakkoilmoit-
tautuminen. Lue lisää: mfa.fi/tapahtumat.

Tiistai 22.9. kello 17–18.30
Suomalainen metsäsuhde
Reetta Karhunkorva
 
Tiistai 13.10. kello 17–18.30
Metsän todellisuus – Ekosysteemi
Harri Vasander
 
Keskusteluklubi jatkuu marraskuussa. 
Katso koko ohjelma: mfa.fi/tapahtumat

Puhutaan pusta, kuva: Planetary Architecture
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ASUMINEN

P
ari viikkoa sitten julkistettiin kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmän tilaama keskustelupaperi Kaupun-
git politiikassa? Kirjoittajat Mari Vaattovaara, Anssi 

Joutsiniemi, Jenni Airaksinen ja Markku Wilenius pohtivat 
siinä koukuttavasti, millaisia tavoitteita tulevaisuuden kau-
punkipolitiikalla tulisi olla.

Globaalit muutosvoimat heijastuvat kasvavasti kaupunki-
kehittämisen edellytyksiin, mutta niiden vaikutuksia ei ole 
tunnistettu kunnolla poliittisessa päätöksenteossa. Kirjoitta-
jien mielestä kaupunki tulisi määritellä sen erityispiirteiden ja 
ominaisuuksien perusteella. Yhtenäiskuntaa korostavan poli-
tiikan myötä kaupunki on nyt kadonnut fyysisenä, sosiaali-
sena, hallinnollisena ja myös lainsäädännön kohteena.

Kirjoittajat peräävät kaupunkielämän ja -ympäristön laa-
dullisiin ominaisuuksiin perustuvaa pitkäjänteistä kaupunki-
politiikkaa. He kysyvät muun muassa, missä on hyvinvointival-
tion asettama minimi kaupunkipolitiikassa. Kun väestö moni-
muotoistuu ja kaupungit eriytyvät, keskustelu hyvinvointival-
tion minimistä on asetettava uudelleen – niin asunnon koolle, 
alueiden eriytymiselle kuin julkisen tilan laadulle.

Kaupunkipolitiikkaa on toki paalutettu aiemminkin. Viime 
vuonna ilmestynyt Eero Holstilan ja Timo Hämäläisen toimit-
tama Kaupunkipolitiikan uusi aika on vankka katsaus kaupun-
kipolitiikan juuriin ja sen ajankohtaisiin painotuksiin. Sektori-

Asuminen 
kaupunkipolitiikan 
agendalla

rajat ylittäviä sisällöllisiä kärkiä ovat kaupungit kasvun luojina, 
maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän yhteispeli, 
sosiaa linen kestävyys sekä osallisuus.

Julkaisut valottavat toisiaan täydentäen kaupunkipolitii-
kan moninaisuutta ja kompleksisuutta. Yhteistä on huoli siitä, 
että ilmiölähtöisten ongelmien ratkaiseminen tahtoo jäädä 
siiloutuneen hallinnon ja vanhojen rakenteiden jalkoihin. Asu-
minen on tästä hyvä esimerkki, koska sen isot kysymykset 
ovat paljolti kaupunkilähtöisiä ja eri sektoripolitiikkojen 
yhteistä temmellyskenttää.

P
erinteinen asuntopolitiikka korostaa ihmisten asun-
totarpeita vastaavien asuinolojen turvaamista, ja 
mittarina on asumisen osuus käytettävissä olevista 

tuloista. Asumista turvataan valtion tuotanto- ja kysyntätu kien 
avulla sekä kuntien maankäyttöpolitiikan keinoin. Asunto-
politiikan sisällöllä on iso rooli myös segregaation torjunnassa, 
sosiaalisen kestävyyden vahvistamisessa ja asunnottomuuden 
vähentämispyrkimyksissä.

Kaikkien näiden toimien markkinavaikutuksista ja kohden-
tumisesta on jatkuvaa kiistelyä. On kuitenkin hyvä pitää mie-
lessä, että asumisella on perustuslain (19 §) turva: ”Julkisen val-
lan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea 
asumisen omatoimista järjestämistä.”

Riittävä kohtuuhintainen vuokra-asuntotarjonta on kasvu-
seuduilla myös elinkeinopolitiikkaa, kun työvoimapula uhkaa. 
Kuntien maankäyttöpolitiikassa tavoitteena on turvata riittävä 
ja kysyntää vastaava asuntotonttitarjonta kaupungin kehittä-
misen kannalta oikeissa paikoissa. Siinä tärkeitä reunaehtoja 
ovat yhdyskuntarakenteen toimivuuden ohella luonto- ja vir-
kistysarvojen turvaaminen ja kulttuuriympäristön vaaliminen. 
Lähiympäristön laatu, vaikkapa julkisen kaupunkitilan hou-
kuttelevuuden tai kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden muo-
dossa, kuuluu asumisen isoon kuvaan kaupunkien veto- ja 
pitovoimatekijänä.

Kaupungin idea ei ole ihan vielä valmis.
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Viime aikoina kärkevin asumista koskeva keskustelu on 
kohdistunut asuntojen kokoon ja asuntokaavojen tehokkuu-
teen. Kummallakin on yhteys alueiden eriytymiseen ja kau-
punkitilan kestävyyteen.

Uusien omistusasuntohankkeiden kasvava sijoittajavetoi-
suus näyttää johtavan asuntosuunnittelun laadun heikenty-
miseen ja pienasuntovaltaisuuteen. Asuntokanta yksipuolis-
tuu, vaikka asuntokysyntä muuttuu yhä monimuotoisemmak-
si. Kaavatehokkuuden maksimoinnilla muiden kaupunkisuun-
nitteluperiaatteiden kustannuksella voi puolestaan olla sellai-
sia negatiivisia ulkoisvaikutuksia, joita ei riittävästi tunnisteta.

Nyt on hyvä hetki pohtia myös kaupunkiasumisen resiliens-
siä, jota covid-19 parhaillaan testaa. Nurkan takana kurkkii jo 
seuraava kriisi, ilmastonmuutos sään ääri-ilmiöineen. Alue-
rakenteen kriisikestävyys on tullut näkyväksi, kun asumisen 
rahoituksen ehdoista päätetään entistä enemmän kansain-
välisten rahoitusmarkkinoiden ja luottoluokittajien pöydissä. 
Kaikkiin kuntiin ei enää välttämättä saada asuntolainoitusta. 
Sen seurauksena alueen asuntojen hintatasoa uhkaa romahta-
minen lähiympäristön houkuttelevuudesta huolimatta.

Y
mpäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan 
Marinin hallitusohjelmaan perustuvaa asuntopoliit-
tista kehittämisohjelmaa vuosille 2021–2028. Syksyn 

mittaan valmistuvan kahdeksanvuotisen ohjelman tavoitteena 
on lisätä valtion asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoit-
teellisuutta.

Toivottavasti sen fokukseen mahtuu asuntopolitiikan ydin-
sisällön ohella asumisen kestävään laatuun ja kriisikestävyy-
teen liittyviä avauksia. Nyt kun myös maankäyttö- ja raken-
nuslaki on avattu, olisi hyvä hetki päivittää, miten normi-
ohjausta säätämällä saataisiin entistä paremmat edellytykset 
laadukkaalle tulevaisuuden asuntosuunnittelulle ja asuin-
alueiden kehittämiselle.

Kaupunkipolitiikka on käsitteenä kolmisenkymmentä 

vuotta vanha, mutta se on sisällöltään Suomessakin koko kau-
punkilaitoksen olemassaolon mittainen. On häkellyttävää 
huomata, miten isossa roolissa arkkitehdit olivat sen sisällön 
määrittelyssä kaupungistumisen varhaisvuosina. Pyrkimyksenä 
olivat kattavasti terveelliset asuinolot ja niiden myötä yhteis-
kuntarauha ja hyvät puitteet nuoren kansakunnan kehityk-
selle.

Nytkin olemme uuden äärellä. Kaupunkien tulevaisuutta 
leimaavat ilmastonmuutoksen taklaaminen, resurssitehok-
kuusvaateet, kiertotalous, tekoälysovellukset ja elämäntapo-
jen pirstaloituminen. Maapalloistuminen jatkuu koronapan-
demian muokkaamana samalla, kun paikallisesti erilaistumi-
nen ja monimuotoisuus vahvistuvat. 

Kiinnostavia näköaloja on riittämiin vaikuttamisen sytyk-
keeksi. Meidän tehtävämme on hyvän elinympäristön ja kes-
tävän asumisen sanoman vahvistaminen kaupunkipolitiikan 
isossa  kuvassa. Samalla asialla olivat kollegamme sata vuotta 
sitten kaupunkiköyhyyttä ratkoessaan.

Matti Vatilo

Mari Vaattovaara, Anssi Joutsiniemi, Jenni Airaksinen, 

Markku Wilenius: Kaupungit politiikassa? Kolme teesiä 

ja seitsemän askelta tulevaisuuteen. TEM 2020.

Eero Holstila, Timo Hämäläinen (toim.): 

Kaupunkipolitiikan uusi aika. Rakennustieto 2019.

Perinteinen asuntopolitiikka 
korostaa ihmisten 
asuntotarpeita vastaavien 
asuinolojen turvaamista.

”
Arkkitehtivetoista ”kaupunkipolitiikkaa” ennen kaupunkipolitiikkaa: Puu-Käpylää noin vuonna 1920.
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PALKINNOT

PALKINNOT

A
rkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsee tänä 
vuonna muusikko, näyttelijä Paula Vesala. SAFA 
myöntää Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon seitse-

mättä kertaa. Voittaja julkistetaan 5.10.2020.
Palkinnon valitsee vuosittain vaikuttaja, joka on tullut tun-

netuksi muun alan kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Paula 
Vesalan musiikki on erityinen yhdistelmä taiteellista tinkimät-
tömyyttä ja koko kansan tavoittavia pophittejä. Monipuolinen 
taiteilija on palkittu Juha Vainio -palkinnolla vuonna 2016 ja 
Reino Helismaa -sanoittajapalkinnolla vuonna 2019. Vesala on 
ensimmäinen nainen, joka on ollut ehdolla sekä Emma- että 
Jussi-palkinnon saajaksi.

Kohteissa arkkitehtuurin iättömiä arvoja
Koronakevät vaikutti kohteiden valikoimaan. Vierailurajoitus-
ten takia ensi vuoteen siirtyivät ulkomaankohteiden ohella 
koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset.

– Nyt ehdolle asetetut kohteet edustavat tuoreella tavalla 
arkkitehtuurin iättömiä arvoja: paikan ja käyttäjän huomioon 
ottamista, valoisuutta ja huolellista suunnittelua, perustelee 
esiraadin puheenjohtaja Tuomo Siitonen.

Kohteet valinneeseen esiraatiin kuuluivat professori Tuo-
mo Siitosen lisäksi arkkitehti Simo Freese, arkkitehti Teemu 
Hirvilammi ja arkkitehti, humanitaarisen arkkitehtuurin työ-
elämäprofessori Saija Hollmén. Esiraadin sihteerinä toimi 
SAFAn pääsihteeri Paula Huotelin.

Arkkitehtuurin  
Finlandian  
valitsee  
Paula Vesala
Vuoden 2020 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto-

ehdokkaat ovat K-kampus Helsingin Kalasata- 

massa, Kotkan Toritalo, Helsingin Olympiastadio-

nin peruskorjaus ja Aalto-yliopiston uusi kampus-

rakennus Otaniemessä.
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A
rkkitehtuurin Finlandia -palkinto 
myönnetään kolmen viime vuo-
den aikana valmistuneen uuden 

rakennuksen tai rakennusryhmän suunnitte-
lusta tai korjaussuunnittelusta. Palkinto voi-
daan myöntää joko suomalaisen tai ulkomai-
sen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston Suo-
meen suunnittelemasta työstä tai suomalaisen arkkitehdin 
tai arkkitehtitoimiston ulkomaille suunnittelemasta työstä.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsijaksi valitaan 
vaikuttaja, joka on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkiteh-
tuurin asiantuntijana. Tuomari tekee valinnan esiraadin valit-
semien kohteiden joukosta. Palkinnon tarkoitus on lisätä 
arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan 
sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvin-
vointia lisäävää merkitystä.
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A
alto-yliopiston uusi kampusrakennus on kortteli-
kokonaisuus, johon kuuluvat Aalto-yliopiston tai-
teiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennus 

Väre, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu sekä kauppakes-
kus A Block. Kokonaisuus pohjautuu Verstas Arkkitehtien kil-
pailuvoittoon vuodelta 2013.

Rikas tilallinen sommittelu ja rakennusmassan jakaminen 
pienempiin, korkeudeltaan vaihteleviin ”taloihin talon sisällä” 
sovittavat kookkaan rakennuksen ympäristöönsä. Kampus-
rakennuksen sisätiloissa rakennusmassojen väliin jäävät vaih-
televat tilasarjat luovat mahdollisuuksia kohtaamisiin. Koulu-
jen erilaisuus on huomioitu sisustuksen ilmeessä ja materiaa-
liskaalassa. Kauppakorkeakoulun tilat muodostavat materiaa-
leiltaan ja geometrialtaan eheän ja hallitun kokonaisuuden. 
Väreessä taidekoulun käsillä tekemisen perinne on tehty 
näkyväksi kellari- ja maantasokerroksen lasiseinäisissä paja-
tiloissa.

J
KMM Arkkitehtien suunnittelema K-ryhmän uusi 
päätoimitalo, K-kampus, valmistui vuonna 2019 Hel-
singin Kalasatamaan. K-kampus edustaa viimeaikaista 

mallia työympäristöstä: työpiste on päivittäin valittavissa jul-
kisivun äärelle sijoittuvilta työtilavyöhykkeiltä. Väljästi mitoite-
tuista sisääntulo- ja kokoontumistiloista ravintoloineen ja kah-
vioineen on kekseliäästi muodostettu kolmiulotteinen tapah-
tumatila, joka hallitsee aulanäkymiä.

Rakennuksen väri- ja materiaaliskaala on raikkaan yksinker-
tainen ja valoisa. Muotogeometria yhdistyy luonnonläheisiin 
ja lämpimiin materiaaleihin ja ulottuu huolella suunnitelluista 
yksityiskohdista rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin. Arkkiteh-
tuurin keinoin viestitään asiakkaille ja työntekijöille optimis-
tista kuvaa yrityksen arvoista.
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Aalto-yliopiston uusi  
kampusrakennus

 
K-kampus
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Y
rjö Lindegrenin ja Toivo Jäntin kilpailuvoittoon vuo-
delta 1933 pohjautuva Olympiastadion torneineen on 
Helsingin tunnetuimpia maamerkkejä. Rakennuksel-

la on värikäs muutos- ja käyttöhistoria, jota äskettäin valmistu-
nut korjaus- ja uudistustyö jatkaa. Prosessiin kuului teknisten, 
taloudellisten ja toiminnallisten seikkojen lisäksi huolellinen 
restaurointiteoreettinen pohdinta.

Olympiastadionin eri vuosikymmeniltä periytyvä puhdas-
linjainen arkkitehtuuri on säilynyt tunnistettavana, mistä näyt-
tävin esimerkki on uusi linjakas katos. Arkkitehtityöryhmän 
(Arkkitehtitoimisto K2S ja Arkkitehdit NRT) näkemyksellä 
hankalatkin vaatimukset on sovitettu suojelukohteeseen sen 
arvon ymmärtävällä tavalla. Suunnittelussa on hallittu paitsi 
iso mittakaava myös yksityiskohdat ja materiaalit. Laajennuk-
set täydentävät kokonaisuutta murentamatta stadionin 
majesteetillista asemaa kaupunkikuvassa.

A
rkkitehti Jani Prunnilan suunnittelema, vuonna 
2019 Kotkaan valmistunut Toritalo on oivallinen esi-
merkki siitä, miten vakiintunutta kaupunkiympäris-

töä voidaan täydentää oman aikansa arkkitehtuurilla. Uusi 
asuin talo asettuu sovinnollisesti eri aikakausien rakennusten 
väliin ja kiinnittyy osaksi Kotkan kauppatorin kaupunkikuvaa. 
Rakennuksen aulan läpinäkyvyys sitoo vanhan sisäpihamil-
jöön edessä olevaan toriin.

Arkkitehdin ja tilaajan hedelmällinen yhteistyö näkyy kult-
tuuritietoisina ratkaisuina, joissa paikallinen historia saa 
uuden kerroksen, ja tuottaa samalla edellytykset säilyttää ja 
ylläpitää saman pihapiirin kaupunkimaiset kivi- ja puutalot 
kokonaisuutena. Toritalo syntyy aivan tavallisista asunto-
rakentamisen aineksista, mutta taitavalla suunnittelulla ja 
kulttuuritahdolla se yltää huomattavaksi arkkitehtuuriksi.

Olympiastadionin 
peruskorjaus

 
Toritalo Kotka

KU
VA

T:
 W

EL
LU

 H
Ä

M
Ä

LÄ
IN

EN

KU
VA

T:
 J

A
N

I 
PR

U
N

N
IL

A

31395795_AU_9_2020_taitto_ah-2.indd   1431395795_AU_9_2020_taitto_ah-2.indd   14 17.9.2020   13.3817.9.2020   13.38



31395795_AU_9_2020_taitto_ah-2.indd   1531395795_AU_9_2020_taitto_ah-2.indd   15 17.9.2020   13.3817.9.2020   13.38



au 9  |  2 0 2 016 TAPAHTUMAT

”

L
isää kaupunkia live -keskustelujen yhtenä tarkoituksena on kaventaa 
kommunikaatiokuilua asiantuntijoiden ja maallikoiden välillä.

”Sarjan ensimmäisessä keskustelussa käytiin läpi kaupunkimaisen 
asumisen ja asuntosuunnittelun kysymyksiä. Kenelle kaupunkia tehdään, ja  
miten kaupunki pidetään saavutettavana asuinsijana? Millainen on hyvä asunto, 
ja miten sellaisia saadaan lisää?” kertoi keskustelusarjaa käynnistämässä ollut 
arkkitehti Ifa Kytösaho.

Arkkitehti Minna Lukanderin mukaan asumisen laatuun vaikuttaa asunnon 
tilojen monikäyttöisyys, valoisuus, ulkotilat ja asuntokohtaiset varastotilat. Fyy-
sisen ympäristön ohella asumisessa tärkeitä ovat sosiaaliset arvot, yhteisöllisyys 
sekä turvallisuus.

Arkkitehti Asko Takala peräänkuulutti asumisen valinnanvapautta: laatu on 
monipuolisuuden mahdollistamista. Keskustelijoiden mukaan monipuolisuutta 
on kehitetty pääkaupunkiseudulle asuntoreformikilpailun ja Helsingin kaupun-
gin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman avulla. Yhtenä lääkkeenä tuotannon laadun 
parantamiseen nähtiin ryhmärakennuttaminen, mutta sitä ei pidetty mahdolli-
sena vaihtoehtona kaikille.

Pienet asunnot ja puutteellinen markkinointi
Pääkaupunkiseudulla asuntotuotantoa tehdään tällä hetkellä sijoittajien eh-
doilla. Ratkaisuissa näkyy tuotanto- ja kustannustehokkuus, mikä on johtanut 
pienten asuntojen määrän kasvuun. Keskustelijat toivoivat, että korona-ajan 
kokemusten myötä riittävän väljät huoneet alkaisivat yleistyä, vaikka kustan-
nustehokkuuden vaatimukset saattavat olla esteenä tälle kehitykselle. Esimer-

Tavoitteena 
asukkaiden
kaupunki
Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmässä käynnistyi 

kesällä uusi keskustelusarja, jossa alan asiantuntijat keskus-

televat kaupunkirakentamisesta. Ensimmäisenä aiheena  

olivat asunnot.

Yhteiskunnan kannalta kestävintä 
asumista on se, että koko ajan ei 
tarvitse vaihtaa asuntoa.
– Asko TakalaMinna Lukander, Asko Takala, Mikko Särelä.

TAPAHTUMAT
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kiksi asuntosaunat ovat jo poistuneet kalliina ratkaisuna pää-
kaupunkiseudun tuotannosta.

Laatutekijöitä ei toisaalta aina osata markkinoida. Face-
book-ryhmän perustaja Mikko Särelä harmitteli, että esimer-
kiksi huonekorkeutta ei osata tuoda esiin, vaikka se on selkeä 
laatutekijä asumisessa. Asko Takala painotti yksityiskohtien 
huolittelun merkitystä, mikä ei hänen kokemuksensa mukaan 
ole Suomessa aina arvossaan.

”Keski-Euroopassa yksityiskohdat ovat tärkeitä. Tekijän 
kädenjälkeä pitäisi täällä meillä osata arvostaa enemmän.”

Ei kuvattavaa vaan koettavaa kaupunkia
Keskustelun päätteeksi pohdittiin keinoja, joilla voidaan pa-
rantaa asuntojen ja asumisen laatua samalla, kun ratkotaan 
asuntopulaa. Takalan mukaan tavoitteena tulee olla toteuttaa 
asukkaiden kaupunkia eikä ”ekskursiokaupunkia” – ei kuvat-
tavaa vaan koettavaa kaupunkia. Asumisen eri trendit pitäisi 
pystyä tunnistamaan. Esimerkiksi pienasunnoissa asuminen 
voi olla vain väliaikaista.

”Yhteiskunnan kannalta kestävintä asumista on se, että 
koko ajan ei tarvitse vaihtaa asuntoa ja kotona voi asua myös 
avustetusti”, Takala muistutti.

Keskustelussa myös todettiin, että vaikka suunnittelijat 
usein tuntuvat vihaavan säännöksiä, monet asiat ovat saavu-
tettavissa vain niiden avulla. Säännökset ovat laadun viimeisiä 
vartijoita.

Lopuksi Minna Lukander totesi huomanneensa ilahtuneena, 
että osaamme kuitenkin tehdä hyvää kaupunkiympäristöä:

”Uusilla asuinalueilla silmiinpistävää on yhteiseen tilaan 
panostaminen ja ulkotilojen hyvä laatu.”

au:n toimitus

” Uusilla asuinalueilla 
silmiinpistävää on 
yhteiseen tilaan 
panostaminen ja 
ulkotilojen hyvä laatu.
– Minna Lukander

Elpac  
kalusteet

NUSSER Arena
Monta mahdollisuutta

kalusteet.elpac.fi  |  010 219 0716  |  myynti@elpac.fi
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V
astasin tapahtuman tuottamisesta, ja myös osallistuin 
tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Kaksoisroolissa 
pääsin sekä näkemään koronan aiheuttamat erityis-

järjestelyt että nauttimaan kierroksista muun yleisön kanssa.
Vaikka sisätiloihin ei päästykään, tuntui ulkotilojen esittely 

juuri tänä vuonna erityisen merkitykselliseltä – onhan korona-
aika kasvattanut lähiympäristöjen merkitystä kaupunkilaisten 
arjessa.

Kruunuvuorenrantaa leimaa valotaide
Aloitin Open House -viikonloppuni Laajasalosta, jossa Kruu-
nuvuorenrantaa ja Jollasta esiteltiin kolmella eri kierroksella.

Kruunuvuorenrannan asuinalueeseen tutustuttiin Helsin-
gin kaupunkiympäristön toimialan tiimipäällikön Anu Kuutin 
johdolla. Kruunuvuorenrantaan on muutamassa vuodessa 

Open House Helsinki 
kutsui ulkotiloihin
Open House Helsinki 2020 järjestettiin koronan 

vuoksi vasta syyskuun alussa. Turvallisuussyistä 

ohjelmistossa oli ainoastaan ulkokohteita.

noussut omaperäinen ja merellinen asuinalue, jossa asuu vuo-
teen 2030 mennessä 13 000 ihmistä.

Toisin kuin muilla Helsingin uusilla asuinalueilla Jätkäsaa-
ressa ja Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ei asuinaluetta 
ole rakennettu tasaiselle jättömaalle vaan maisemassa näky-
vät kalliot, mäet ja metsäiset alueet. Kierroksella mielenkiintoa 
herätti myös Kruunusillat-hanke: tulevan sillan kohdalla 
merenrannassa seistessä todella näki, kuinka lähellä keskustaa 
asuinalue sijaitseekaan.

Kruunuvuorenrannasta omaperäisen tekee myös alueelle 
suunniteltu valotaide. Tunnetuin teos on vuonna 2012 valmis-
tunut Öljysäiliö 468, mutta sen lisäksi alueella on lähes jokai-
sessa korttelissa oma valoteoksensa. Tätä kokonaisuutta var-
ten kaupunki on palkannut valotaidekoordinaattorin Marjut 
Kauppisen, joka esitteli alueen valotaidetta.

”Aloitin työni alueella vuonna 2011. Siihen aikaan valotai-
teen keinoja ei oikein asuinrakennusten yhteydessä ymmär-
retty ja rakennuttajat ehdottivat toteutettavaksi esimerkiksi 
puiden valaisua. Vuosien mittaan ymmärrys ja rohkeus on 
onneksi lisääntynyt”, Kauppinen kertoi.
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Jollaksessa Hepokalliontiellä tutustuttiin Puutalo Oy:n 
pientaloihin Laura Bergerin ja Kristo Vesikansan johdolla.
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Retki tyyppitalojen historiaan
Jollaksessa esittelyssä oli Hepokalliontien pientaloalue. 
Alueel la on 1950-luvulla valmistuneita Toivo Jäntin Puutalo 
Oy:lle suunnittelemia tyyppitaloja, joiden historiaan johdatti-
vat tutkija Laura Berger ja arkkitehti Kristo Vesikansa.

Yhdessä arkkitehti Philip Tidwellin kanssa Berger ja Vesi-
kansa vastaavat Venetsian arkkitehtuuribiennaalin Suomen 
paviljongin New Standards -näyttelystä, jonka teemana on 
Puutalo Oy:n sodanjälkeinen puutalovienti. Puutalo Oy:n pien-
taloja maksettiin sotien jälkeen sotakorvauksina Neuvostolii-
tolle, minkä lisäksi ne ovat levinneet ympäri maailmaa. Jollak-
sen lisäksi niitä on Kannelmäessä ja Pitäjänmäen Marttilassa.

Myös Marttilan invalidikylään päästiin tutustumaan Berge-
rin ja Vesikansan johdolla. Kierrokseen toi oman viehättävän 
lisänsä asukkaat, joilla oli muistoja aivan alueen alkuajoilta: 
”Tuossakin metsikössä oli ennen jalkapallokenttä ja tässä kivi-
talossa oli kylän sauna. Sieltä sai ostaa jaffaa ja pilsneriä”, eräs 
asukas muisteli. Kierroksella ihailtiin myös pihoilta kaartuvia 
valtavia tammia ja omenapuita, joista monet on istutettu  
80 vuotta sitten.

Kalasatamassa vastavalmistunutta Kalasatamanpuistoa ja 
kauppakeskus Redin katolla sijaitsevaa Bryga-puistoa olivat 
esittelemässä maisema-arkkitehdit Teresa Rönkä ja Krista 

Muurinen. Molempien puistojen suunnittelussa on lähtökoh-
tana ollut alueen merellisyys ja saaristomaisema.

Puistojen muodoissa on haettu aaltomaisuutta, ja viher-
suunnittelussa on käytetty saariston olosuhteissa pärjääviä 
kasveja. Olosuhteet nimittäin ovat rajut tuulisessa Kalasata-
massa ja erityisesti yli 20 metrin korkeudella merenpinnasta 
olevassa Bryga-puistossa. Brygassa viehättikin runsas kasvilli-
suus, enkä malta odottaa, miltä puisto näyttää muutaman 
vuoden päästä, kun pergoloissa kasvavat villiviinit ovat pääs-
seet kunnolla leviämään.

Open House Helsinki on osa maailmanlaajuista Open Hou-
se World Wide -verkostoa, johon Helsingin lisäksi kuuluu 45 
kaupunkia ympäri maailman. Koko verkoston yhteisenä pon-
nistuksena toteutetaan marraskuussa 48 tunnin striimattu 
Open House World Wide -festivaali, jonka sisältöä tuottavat 
verkoston jäsenkaupungit, Helsinki mukaan lukien.

Helsingin piilotettuihin aarteisiin availlaan ovia jälleen ensi 
vuoden toukokuussa.

Moona Tikka

Open House World Wide -festivaali järjestetään 14.–15.11.2020. 

Lisätietoa löytyy osoitteesta www.openhouseworldwide.org.

Teresa Rönkä ja Krista Muurinen esittelivät vastavalmistunutta 
Kalasatamanpuistoa. 

Redin katolla sijaitseva Bryga-puisto muodostaa yhtenäisen 
kokonaisuuden Kalasatamanpuiston kanssa.

Kruunuvuorenrannassa Marjut Kauppinen esitteli alueen valo-
taidetta. Kuvassa Lighting Design Collectiven teos Värjätyt varjot.
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E
lokuvaohjaaja Virpi Suutari on saanut päätökseen 
vastikään teatterilevitykseen tulleen filminsä Alvar 
Aallosta, hänen kahdesta arkkitehtipuolisostaan ja 

mahtavan tuotteliaasta elämästään.
Erinomaiset arvostelut päivälehdissä saanut elokuva ehti 

olla työn alla useita vuosia. Ratkaisevaa oli Suutarin oma suhde 
Rovaniemen kaupunginkirjastoon; ohjaajalle muodostui jo 
lapsena käsitys tiettyjen Aallon suunnittelemien julkisten 
rakennusten ainutkertaisuudesta.

Dokumentin teossa Suutari pääsi kosketuksiin päähenkilöt 
ja toimiston tuotannon hyvin tuntevien ihmisten kanssa. Pot-
kua antoi pääsy käsiksi arkistomateriaaliin ja valokuviin sekä 
aikalaisfilmeihin ja -uutispätkiin.

Äänimaailma tempaa mukaansa
Dokumentti on hienostuneella tavalla elokuvallinen siinä, 
että se ei istuta kameran eteen arvokkaiksi tekeytyviä puhu-
via päitä ja asiantuntijoita. Ohjaaja ja käsikirjoittajat antavat 
autenttisen tai kirjetekstejä toistavan puheen sekä musiikki- 
ja äänimaailman temmata mukaansa. Kertomus saa virrata – 
tuntuu siltä kuin katsoisi muutakin kuin dokumenttia.

Kertomukseen on liitetty yksityisiä kirjeitä ennen kaikkea 
Alvar ja Aino Aallon yhteiseltä taipaleelta. Yhteinen alku loi 
pohjan myös toimiston tavalle tutkia asioita ja viimeistellä 
yksityiskohdat, loppuun saakka. Oma lyhyt sairastuminen ja 
horisontaalinen olotila toivat Aallolle eläytymiskykyä, joka 
teki Paimion parantolasta mestarillisen kekseliään kokonai-
suuden. Tällainenkin yksityiskohta antaa katsojalle käsityksen 
siitä, kuinka tärkeää arkkitehdille on empatia ja vahva tunne-
skaala: emme suunnittele vain itseämme varten vaan ihmisiä 
ja heidän erilaisia elämäntilanteitaan varten.

Elokuvaa on kuvattu useassa maassa, ja siinä on myös käy-
tetty hyväksi uusinta lennokkikuvaustekniikkaa. Paimion 
huuruiset talvikuvat ilmasta käsin ovat henkeäsalpaavia. 
Kuvaajat ovat tallentaneet myös Maison Louis Carrén ikku-
nanpuitteiden puhdistamisen ja Kristian Gullichsenin jutte-
lemassa Villa Mairean puutarhassa. Ihastuttavimpiin kohtauk-

Aalto-dokumentti  
– ei puhuvia päitä
Arkkitehtuurielokuvien ja -dokumenttien kotimai-

seen ja kansainväliseen ketjuun on saatu hehkua 

sädehtivä helmi.

Kertomus saa virrata – 
tuntuu siltä kuin katsoisi 
muutakin kuin dokumenttia.
”

siin kuuluu viipurilaisten lasten ryhmä, joka koulupuvuissaan 
pelmahtaa ihailemaan kauniisti restauroitua kirjastoa.

Kestää useammankin katsomisen
Virpi Suutari ei toki unohda kansamme syviä rivejä. Kansanelä-
kelaitoksen upeaa konttoria arvostellaan elokuvassa siksi, että 
ihan tavallinenkin muka riittäisi. Finlandia-taloa tai sen avaraa 
lämpiötä saa rakennusmies moittia sen valkoisuudesta, mutta  
sana marmori ei kuulu liian äänekkäänä – elokuva ei ryve  
Aallon noin 300 kohdetta toteuttaneen toimiston muutamissa 
kömmähdyksissä tai teknologian ja materiaalin pettämisissä.

Elokuva on loistava lahja ajallemme, jossa paneutuminen, 
taidolla ja sydämellä tekeminen alkaa unohtua. Tässä filmissä, 
samoin kuin Aallon toimiston parhaissa rakennuksissa, taus-
talla on ollut monien ammattilaisten omistautunut yhteistyö.

Siteerataan vielä Aaltoa itseään, kirjeestä arkkitehtipuoli-
solleen Ainolle: ”Ei ole maailmassa mitään niin ihmeellistä kuin 
tämä meidän ryhmämme, ja mieleni on hyvä siitä. Sinustahan se 
johtuu, että kaikki on niin luonnollista ja selvää. Aivan kuin paras 
arkkitehtuuri maailmassa, sinusta lähtee varmuus ja taivainen 
hiljainen lämpö, jo antaa meille kaikille sen varmuuden ja tasa-
painon, jossa elämme ja teemme työtä.”

Antoisaa elokuvailtaa!
Tarja Nurmi

Alvar ja Aino Aalto.
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A
rkkitehtuuriin ja designiin erikoistunut toimittaja 
Dominic Bradbury on aikaisemmin julkaissut teok-
sia muun muassa ikonisista taloista ja sisustuksis-

ta, uudesta brasilialaisesta arkkitehtuurista sekä modernista 
vuoristoarkkitehtuurista. Hänen kiinnostuksensa kohdistuu 
modernismiin, mikä näkyy pohjoismaisia pientaloja esittele-
vän New Nordic Houses -teoksen valinnoissa.

Bradburya viehättävät elämykselliset, usein etäiset paikat 
ja niiden karu luonto. Poikkeavat olosuhteet asettavat erityis-
vaatimuksia suunnittelulle ja tuottavat usein yllätyksellisiä rat-
kaisuja. Pohjoismailla on vahva maine puunkäytön osaamises-
sa ja luonnon kunnioittamisessa, ja Bradbury korostaa myös 
nykyisen pohjoismaisen arkkitehtipolven taitoa hyödyntää 
puuta. Pientaloissa kivi ja tiili tukevat ja paikoin täydentävät 
puuta ja lisäävät kestävyyttä.

Sen sijaan uusien talojen hyvä lämmöneristys ja energia-
tehokkuus tuntuu olevan Bradburylle yllätys. Yhtä yllättävää 
on maaseudun ja rannikon avoin käytettävyys eli jokamiehen-
oikeudet.

Bradbury näkee, että 2000-luvun pientaloarkkitehtuuri lin-
kittyy vahvasti 1900-luvun pohjoismaisten pioneeriarkkiteh-
tien taitoon luoda silloisesta modernistisesta valtavirrasta poi-
keten sensitiivisempää suhdetta rakennuspaikan erityisolo-
suhteisiin ja ympäristöön. Alvar Aallon merkitystä ”lämpimän 
modernismin” kehittäjänä Bradbury pitää keskeisenä. Aalto ja 
eräät muut, kuten Ruotsissa Bruno Mathsson ja Norjassa 
Sverre Fehn ja Wenche Selmer, ponnistivat vahvasta käsillä 
tekemisen kulttuurista ja maaseudun traditioista, mitä Brad-
bury pitää edelleen tyypillisesti pohjoismaisena. Arne Jacob-
sen vuorostaan päätyi yrityksissään uudistaa perinteistä tans-
kalaista maaseututaloa moniin rakenteellisiin, formalistisiin ja 
geometrisiin kokeiluihin.

Pääpaino Ruotsissa ja Norjassa
Teoksessa esitellään 43 kohdetta. Lukumääräisesti eniten koh-

Löytyykö  
eroja?
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan pientaloja 

esittelevä kirja toimii tehokkaana markkinointi-

kanavana pohjoismaiselle nykyarkkitehtuurille.

teita on Ruotsista (18) ja vähiten Suomesta (3). Kaksi toimistoa 
on päässyt mukaan kahdella projektilla: Norjasta Jarmund/
Vigsnæs Arkitekter ja Ruotsista Tham & Videgård. Suomesta 
mukana ovat Avanto Arkkitehdit, OOPEAA ja Studio Puisto. 
Studio Puiston Rovaniemelle suunnittelema, erillisistä mökeis-
tä koostuva hotellirypäs Arctic TreeHouse Hotel on sijoitettu 
teoksessa lukuun ”Rural Cabins”. Avanto Arkkitehtien Virroille 
suunnittelema Four Cornered Villa on luokassa ”Country Ho-
mes”, samoin kuin OOPEAAn House Riihi Alajärvellä.

Norjalaisille kohteille on tyypillistä niiden sijainti dramaat-
tisissa olosuhteissa vuorten rinteillä tai vuonojen äärellä. Koh-
teet Ruotsista ja Tanskasta löytyvät usein vähemmän vaativis-
ta olosuhteista, jopa kaupunkimaisista ympäristöistä. Esimer-
kiksi kirjassa esitellyistä kahdeksasta kaupunkipientalosta 
vain yksi on Norjasta, viisi Ruotsista ja kaksi Tanskasta.

Ehkä juuri rakennuspaikkojen olosuhteet ja eristyneisyys 
ovat vaikuttaneet siihen, että monet norjalaiset rakennukset 
edustavat keskimäärin rohkeampaa ja poikkeavampaa muo-
tokieltä. Ruotsissa ja Tanskassa on perinteisesti korostettu jo 
olemassa olevan rakennetun ympäristön huomioimista. Mutta 
jos mökki sijoittuu erämaiseen ympäristöön vailla naapureita, 
vapausaste tuntuu olevan suurempi – siitäkin huolimatta, että 
ympäristö saattaa olla lähes puutonta ja pienikin rakennus 
erottuu maisemassa kauas.

Interiöörejä esitellään teoksessa laajalti. Rakennuksista 
useimmat ovat yksikerroksisia. Sisätilojen pintamateriaalina 
on poikkeuksetta puu eri tavoin käsiteltynä. Usein vallitseva 
värisävy on vaalea. Muutama kohde erottuu piristävästi jou-
kosta tummapintaisena, kuten Villa Wienberg Århusista 
(Wien berg Architects & Friis & Moltke Architects) ja Bjellandsbu-
Åkrafjorden Cabin (Snøhetta). Tukholman sisäsaaristossa 
sijaitsevassa, kolmikerroksisessa puurakentamisen kokeilu-
kohteessa Villa Moelvenissa (Arkitektstudio Widjedal Racki) on 
vaalea puujulkisivu, mutta sisäpintojen runsas vaneri ja puiset 
kattopalkit on jätetty puunvärisiksi.

Suomi ei kalpene vertailussa
Suomesta mukana olevat kohteet eivät mitenkään jää Ruotsin 
ja Norjan runsaslukuisten rakennusten varjoon. Kaikissa kol-
messa on ympäristö otettu osaksi rakennusta. Avanto Arkki-

Pohjoismaita huonommin 
tunteva lukija saanee melko 
ihanteellisen kuvan maiden 
olosuhteista.

”
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tehtien neljän ilmansuunnan talo, joka on toimiston perusta-
jaosakkaan Ville Haran vapaa-ajanasunto, on istutettu huo-
maamattomasti pieneen saareen ja toteutettu hiilineutraalis-
ti. Ulkoa tummaksi käsitelty puu vaihtuu sisätiloissa vaaleaan 
lattiaan ja seinäpaneeliin. Sähkö tulee aurinkopaneeleista, ja 
lämmitys perustuu kahteen puulämmitteiseen kamiinaan.

OOPEAAn Riihi-talo pohjautuu perinteiseen suomalaiseen 
maatilarakentamisen konseptiin, jossa useat rakennukset 
rajaavat suojaavaa sisäpihaa. Myös Riihi käy dialogia ympäröi-
vän maaseutumaiseman kanssa, ja sillä on minimaalinen hiili-
jalanjälki. Studio Puiston eräänlaiset metsän siimeksessä kel-
luvat hotellimökit on toteutettu esivalmisteisista elementeistä 
ja nostettu paikoilleen luontoa vaurioittamatta.

Bradburyn teos olisi mielenkiintoisempi, jos siihen olisi 
otettu mukaan enemmän toisistaan poikkeavia kohteita. Nyt 
teos on eräänlainen ylistyslaulu samanhenkiselle, Ruotsin, 
Norjan, Tanskan ja Suomen tämänhetkistä parhaimmistoa 
edustavalle taloarkkitehtuurille. Talot ovat tyylikkäitä, ja 

useimpien osalta korostetaan niiden suunnittelussa vaikutta-
neita ekologisia arvoja.

Bradbury on varustanut jokaisen esittelemänsä kohteen 
sen suunnittelijoilta saaduilla kommenteilla, jotka valottavat 
valittuja arkkitehtonisia ratkaisuja. Pohjoismaita huonommin 
tunteva lukija saanee melko ihanteellisen kuvan maiden olo-
suhteista ja niissä vallalla olevasta ”kekseliäästä, vaatimatto-
masta, epämuodollisesta ja ympäristön huomioivasta” talo-
suunnittelusta. Luonto esitetään lähes paratiisimaisena poh-
joisena elementtinä, vaikka toisaalta kerrotaan myös ilmaston 
karuudesta ja vaativuudesta. Bradburyn olisi ehkä kannatta-
nut pyytää kustakin maasta lyhyt asiantuntija-arvio, jossa olisi 
tuotu esiin arkkitehtuurin kipukohtiakin.

Lauri Jääskeläinen

Dominic Bradbury: New Nordic Houses. 

Thames & Hudson 2019. 320 sivua.

Snøhettan vuoristomaja peittyy talvella lumeen; majan koko on 
rajoitettu 35 neliömetriin.

Studio Puiston kelluvat hotellimökit Rovaniemellä on koottu 
suurelta osin elementeistä.

Avanto Arkkitehtien pieni vapaa-ajanasunto Virroilla on 
hiilineutraali.
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T
eos Eyes that Saw: Architecture after Las Vegas antaa 
moniulotteisen kuvan yhdestä arkkitehtuurin värik-
käimmistä murrosvaiheista sitten Le Corbusierin 

teoksen Vers une architecture (1927) ja CIAMin Ateenan julis-
tuksen (1933). Teoksen alaotsikko viittaa ”Learning from Las 
Vegasiin”, joka oli otsikko paitsi Robert Venturin ja Denise 
Scott Brownin artikkelille (The Architectural Forum 3/1968) 
myös heidän Steven Izenourin kanssa ohjaamalleen Yalen 
arkkitehtiosaston kurssille.

Eyes that Saw sisältää parikymmentä esseetä, ja kirjoittaja-
lista on komea. Yli 300 kuvaa kertoo teoriatyömaan elemen-
teistä: arkkitehtuurin ja urbanismin kirjoitettua ja rakennettua 
historiaa, utopioita, politiikkaa, ironiaa, pop-taidetta, mainos-
grafiikkaa, valokuvia ja massakulttuurin karua todellisuutta. 
Liitteenä on tarkat lähdeviitteet ja nimi- ja paikkahakemistot.

Eyes that Saw -nimi taas viittaa Le Corbusierin teoksen väliot-
sikkoon ”Des yeux qui ne voient pas…” (”Silmät, jotka eivät 
näe…”). Sivulla on kuva auton etujarrusta. Lennokkaassa kuva-
tekstissään Corbu liikkuu automekaniikan hienoudesta Parthe-
nonin palkistoon, egyptiläisiin pyramideihin ja Eukleideen ja 
Pythagoraan sääntöihin. Eyes that Saw analysoi eri aikajanaa 
mutta yhtä monikerroksista maailmankuvaa, jossa ympäröivän 
todellisuuden muutosvoimat jäävät helposti näkymättömiin.

Hullun vuoden perintöä
1968 oli hullu vuosi Atlantin molemmin puolin. Yhdysvallois-
sa Martin Luther King Jr. ja Robert Kennedy murhattiin, pre-
sidentti Nixon pakotettiin eroamaan. Kaduilla ja yliopisto-

Las Vegasin opetukset
Tuore kirja analysoi postmodernismin klassikko-

teosta vuodelta 1968, sen merkitystä ja vaikutuk-

sia arkkitehtuuriin ympäri maailman.

kampuksilla osoitettiin mieltä ihmis-
oikeuksien puolesta ja Vietnamin so-
taa vastaan. Pariisissa opiskelijaliike 
kritisoi kapitalismia, imperialismia ja 
vanhoja instituutioita.

Palaan hetkeksi tuohon ajanjak-
soon. Opiskellessani Zürichin ETH:ssa 
vuosina 1967–1972 arkkitehtuurin teoriaa opetti René Furer, 
jonka titteliin lisäsimme ivallisesti kirjaimet IAG, In Amerika 
Gewesen, ”sitä on oltu Ameriikoissa”. Tämä ei 1970-luvun alussa 
ollut jokapäiväistä, saati se, että sieltä olisi tuotu paikallisia 
oppeja eurooppalaisen modernismin sydänmaille.

Furer kopioi opiskelijoille tärkeinä pitämiään tekstejä. Tal-
vella 1970 lukupakettiin sisältyi jo Venturin ja Scott Brownin 
saksaksi käännetty artikkeli (Werk 4/1969). Muita kirjoittajia 
olivat muun muassa Peter Cook, Fumihiko Maki, Louis Kahn 
ja Reyner Banham. Oli myös esittely Philip Johnsonin talosta 
New Canaanissa ja Der Spiegelissä julkaistu, Berliiniin tehtyjä 
suunnitelmia kuvannut kappale Albert Speerin vuonna 1969 
ilmestyneistä muistelmista. Zürichissäkin viitat osoittivat 
moniin eri suuntiin.

Yalessa modernismin valtakausi oli alkanut murtua, kun 
arkkitehtiosaston johtoon tuli vuonna 1965 Berkeleystä Char-
les Moore. Tavoitteena ei ollut vain luoda rakennus vaan paik-
ka, ”making places”. Julkisen kaupunkitilan ja urbanismin mer-
kitys kasvoi.

Jos Pariisissa oli aina lähdetty kaduille osoittamaan mieltä, 
mikä julkinen tila vastaisi sitä Los Angelesissa? Mooren ironi-
nen vastaus oli, että LA:ssa ainoa monumenttirakennus ja jul-
kinen tila oli moottoritie. Disneyland ehkä näytti julkiselta 
tilalta, mutta se oli ”Ersatz Urbanism”, feikkiurbanismia, jossa ei 
voisi järjestää kunnon vallankumousta, kuten hän sanoi.

Las Vegasin todellinen 
opetus ei ollut se, että 
postmodernismi syntyy 
paketoimalla laatikko 
koristepaperiin.

”
Robert Venturi ja Denise Scott Brown ajavat Las Vegasissa, 1968.
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Luova suunnittelu lähti ulos studiosta
Eyes that Saw -kirjan esipuheessa Robert A. M. Stern kuvaa 
Yale Studion opetusmetodissa tapahtunutta muutosta: luo-
van suunnittelun oli perustuttava tutkimukseen ja lähdettä-
vä ulos studiosta. Las Vegas -studioissa opettajat ja opiskelijat 
harjoittelivat yhteistyötä, eivätkä professorit enää olleet yksi-
näisiä sankareita arvioimassa tulevaisuuden yksinäisten täh-
tien harjoitustöitä.

Venturi, Scott Brown ja Izenour aloittivat Yalessa vuonna 
1968. Heidän tutkimusmetodinsa voi tulkita etnografiseksi 
kenttätutkimukseksi, jossa yhteiskunnallista ja rakennettua 
ympäristöä yritetään ymmärtää sisältäpäin. Las Vegas oli heil-
le eksoottinen tutkimuskohde, aivan kuten alkuperäiskanso-
jen kulttuurit olivat olleet aiemmille etnografeille.

Las Vegasin todellinen opetus ei ollut se, että postmoder-
nismi syntyy paketoimalla laatikko koristepaperiin. Perimmäi-
nen kysymys koskee edelleen arkkitehtuurin roolia yhteiskun-

Valmis  
 tiiviimpään  
 tiimityöhön?
Sukella kiehtoviin Archicad-uudistuksiin,  
kuten monialaiseen avoimuuteen: mad.fi

Katso jälkikäteen FIN-virtuaalijulkistus.

Viisi tapaa tueksi: 

Osallistu syksyn etäroadshow’hun.

Varaa tiivis webinaariesittely.

Opi tehokas käyttö koulutuksessa.

Lataa maksuton 30 päivän kokeiluversio.

Skannaa mut!

nassa. Mikä on arkkitehtuurin merkitys, miten sitä ilmaistaan, 
mikä on arkkitehtuurin kieli? Voiko puhua arkkitehtuurista, 
ellei merkitystä ole?

Eyes that Saw kertoo, miten Las Vegas opetti etsimään ark-
kitehtuuria määrittävää todellisuutta, jota silmä ei näe. Maail-
mankartta on nyt toinen kuin vuonna 1968. Globalisaatio ja 
ilmastonmuutos ovat asettaneet uusia kysymyksiä. Silti raken-
nusten tärkein ominaisuus näyttää olevan luottokelpoisuus 
kansainvälisten sijoittajien silmissä. Näin jopa suunniteltaessa 
arkkitehtuuri- ja designmuseon tiloja Etelärantaan.

Kaarin Taipale

TkT Aalto, arkkitehti SAFA, Dipl. Arch. ETH-Z, 

M.Sc. Columbia GSAPP – IAG

Stanislaus von Moos & Martino Stierli (toim.): Eyes that Saw. 

Architecture after Las Vegas. Scheidegger & Spiess 2020. 504 sivua.
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E
risteteollisuuden ja Rakennuslehden järjestämän tilai-
suuden avasi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista 
Mikkonen. Suomessa rakentamisen ja rakennusten 

käytön osuus ilmastoa lämmittävistä päästöistä on neljän-
nes, mutta päästöjen vähentämisen periaate on ministerin 
mukaan melko yksinkertainen: energiankulutusta on vähen-
nettävä ja vähä tarvittava energia tuotettava uusiutuvilla 
vähähiilisillä energiamuodoilla.

Uusiutuvia, vähähiilisiä energioita ovat esimerkiksi tuuli- ja 
aurinkosähkö sekä lämpöpumpuilla tuotettu lämpö. Palami-
seen perustuva energiantuotanto aiheuttaa ilmastoa lämmit-
täviä päästöjä, joten bioenergian, kuten puun, polttamista ei 
voida ainakaan lisätä.

Lämpöpumput vähentävät kokonaisenergiankulutusta ja 
auttavat näin pääsemään eroon fossiilienergioiden käytöstä, 
mutta ongelmaksi muodostuvat kulutushuiput: kun pakkaset 
paukkuvat, hyrräävät myös lämpöpumput täysillä ja sähkön-
tuotantokapasiteetti joutuu äärirajoille. Vaikka ilmasto lämpe-
nee, esiintyy pakkasjaksoja vastakin.

Aalto-yliopiston professori Jarek Kurnitski esitteli tuoretta 
tutkimusta, jossa mallinnettiin, mitä tapahtuisi, jos kaikkiin 

C-luku  
hanskaan
Syyskuisessa webinaarissa pohdittiin, miten  

rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan 

parantaa ja mitata.

rakennettaviin asuintaloihin asennettaisiin lämpöpumppu 
seuraavien 10 vuoden aikana. Puolet kohteista toteutettiin las-
kelmissa noudattaen energiatehokkuuden minimivaatimuk-
sia ja puolet rakenteellisesti energiatehokkaammin eli niissä 
oli minimitasoa parempi lämmöneristys, ilmanpitävyys ja läm-
möntalteenoton hyötysuhde.

Tutkimuksen mukaan rakenteellisella energiatehokkuu-
della voitiin täysin kompensoida lämpöpumppujen vaatima 
lisäteho. Energiatehokkuuden minimivaatimuksilla sähkön-
kulutus kasvoi.

Tavoitteena pakollinen ilmastoselvitys
Merkittävä elementti rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljes-
sä on rakennusvaihe. Hallitussihteeri Mikko Koskela ympä-
ristöministeriöstä kertoi rakennuksen hiilijalanjäljen säädös-
ohjauksen ja laskentamenetelmien tilanteesta. Rakennuksen 
elinkaaren hiilijalanjälkeä kuvaava C-luku on tarkoitus saada 
eduskuntakäsittelyyn vuonna 2022. Tavoitteena on, että jo vii-
den vuoden kuluttua tehdään ilmastoselvitys kaikille lupaa 
edellyttäville uudis- ja korjausrakentamishankkeille.

Ilmastoselvityksessä raportoidaan rakennuksen laskennal-

Nimenomaan kokeile-
malla alkaa hahmottua 
eri elementtien vaikutus 
hiilijalanjälkeen.

C-lukulaskurin raporttisivu analysoi eri rakenneosien ja 
käytön (lämmitys ym.) osuuksia rakennuksen hiilijalanjäljestä 
tietyllä tarkastelujaksolla. Esimerkkikohteena asuinkerrostalo.
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SAFAn jäsenille

linen hiilijalan- ja -kädenjälki. Siihen käytetään ympäristö-
ministeriön arviointimenetelmää ja esimerkiksi kansallista 
päästötietokantaa. C-lukutarkastelu tehdään 50 vuoden 
ajanjaksolle. Pientaloja lukuun ottamatta rakennuksen 
C-luku ei saa ylittää tiettyä raja-arvoa.

Suomen ympäristökeskus SYKE kokoaa ja ylläpitää las-
kennassa käytettävän taustadatan. Tietokanta on avoin ja 
maksuton, ja sen on tarkoitus olla käytössä vuonna 2021. 
Tämän jälkeen alkaa raja-arvojen valmistelu. Ne on tarkoi-
tus harmonisoida Pohjoismaiden kesken.

Laskuria testaamaan
Toimitusjohtaja Panu Pasanen esitteli Bionovan kehittä-
mää hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskuria. Laskuria 
voi vapaasti kokeilla Eristeteollisuuden verkkosivuilla.

Carbon Designer -työkalu mahdollistaa valmistajan 
mukaan varhaisen vaiheen päästölaskennan rakennuksen 
geometrian ja tyyppirakenteiden perusteella. Työkalua voi-
daan käyttää perustason luomiseen vertailukohdaksi, 
materiaalien päästöjen laskentaan ja ratkaisujen vertailuun. 
Se soveltuu sekä uudishankkeisiin että peruskorjauksiin.

Pasasen mukaan laskurin täyttö kestää 20 minuuttia. Itse 
en suoriutunut alkuunkaan niin jouhevasti, mutta suositte-
len erittäin lämpimästi kaikille kollegoille laskurin testaa-
mista. Nimenomaan kokeilemalla alkaa hahmottua eri ele-
menttien vaikutus hiilijalanjälkeen. Arkkitehdin ja varsinkin 
pääsuunnittelijan on osattava pitää rakennuksen hiilijalan-
jälki hyppysissä – tässä yksinkertainen laskuri on korvaama-
ton. Toivonkin, että arkkitehdit ja SAFA tuovat toiveensa esil-
le laskurien kehittäjille.

On hienoa, että rakennusalan eri toimijat puhaltavat 
yhteen hiileen, mutta tunsin silti valahtavani pehmeän vai-
kuttamisen piiriin ministerin ja tutkijan hehkuttaessa eristä-
misen tärkeyttä eristysteollisuuden järjestämässä tilaisuu-
dessa. Olisin kaivannut ainakin kritiikkipuheenvuoroa.

Pekka Hänninen

Testaa C-lukulaskuria: www.eristeteollisuus.fi/laskurit/c-

lukulaskuri-asuinrakennusten-elinkaaren-hiilijalanjalki
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B
eate Hølmebakkin ja Per Tamsenin vuonna 2004 
perustaman toimiston työt liikkuvat taiteen, arkki-
tehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin risteyskohdas-

sa. Oslolaisen toimiston projektit ovat olleet Mies van der 
Rohe -palkintoehdokkaana vuosina 2009, 2011 ja 2019. Høl-
mebakk toimii suunnittelutyön lisäksi professorina Oslon ark-
kitehtuuri- ja designkorkeakoulussa (AHO) muodon, teorian ja 
historian instituutissa.

Beate Hølmebakk vieraili Helsingissä alkuvuodesta ennen 
korona-aikaa. Hän avasi luennollaan toimiston lähestymis-
tapaa arkkitehtuuriin esittelemällä kymmenen projektia.

Manthey Kula pyrkii säilyttämään työssään vapauden ja 
tekemään tilaa odottamattomille löydöille. Suunnittelupro-
sessissa pienoismallit ovat tärkeässä roolissa. Niin toimisto 
kuin projektitkin ovat pieniä, mikä mahdollistaa tarkkuuden ja 
huolenpidon, joka ei suuremmassa skaalassa kenties olisi 
mahdollista.

Toimisto työskentelee sekä paikkasidonnaisesti rakentu-
vien projektien että oman sisäisen logiikan kautta kehittyvien 
paperiprojektien parissa. Samat periaatteet ohjaavat pohjim-
miltaan molempia.

Runollista arkkitehtuuria 
vuonojen maasta
Manthey Kula on norjalainen arkkitehtitoimisto, 

jonka projektien veistokselliset muodot ja tarinal-

lisuus ylittävät niiden pienen koon ja usein arki-

sen käyttötarkoituksen.

Tienvarsikäymälä Lofooteilla
Kukin projekti alkaa huolellisella perehtymisellä kontekstiin. 
Mitä paikan ominaisuuksia arkkitehtuuri voi parantaa, ja mil-
laisia haasteita ympäristö asettaa suunnitelmalle? Kuinka ark-
kitehtuuri voi korostaa paikan kauniita piirteitä, nostaa ne 
vahvemmin esiin?

Toimisto on suunnitellut useita projekteja osaksi Norjan 
kansallista turistireittiä. Sen varrelle on rakennettu lukuisia 
matkailijoita palvelevia pieniä arkkitehtuuri-interventioita, 
näköala- ja levähdyspaikkoja. Kohteiden suunnittelua hallitse-
vat maisema ja luonnonprosessit.

Akkarvikin tienvarsikäymälä (rakennettu 2009) sijaitsee 
Lofooteilla meren ja vuorten muovaamassa maisemassa, 
hyvin vaihtelevissa sääoloissa. Suunnittelua ohjasivat samaan 
aikaan käytännölliset ja kokemukselliset tavoitteet. Ensinnä-
kin rakennuksen tuli olla niin painava, etteivät voimakkaat 
tuulet voisi nostaa sitä perustuksiltaan. Toisaalta arkkitehdit 
halusivat luoda selvän kontrastin sisä- ja ulkotilan välille. Hal-
litseva maisema haluttiin sulkea kokonaan ulos.

Pieni mutta muodoltaan vahva rakennus ottaa paikkansa 
jylhien vuorten keskellä. Geometria saa voimaa karuista ja rou-
heista materiaaleista. Kantava rakenne ja pinnat syntyivät cor-
ten-teräksestä. Kosketettaviin pintoihin valittiin ruostumaton-
ta terästä ja lasia. Elementit esivalmistettiin paikallisella kalas-
taja-aluksia valmistavalla telakalla. Kiinnostavasti ikääntyvä 
materiaali piirtyy vasten sään myötä muuttuvaa maisemaa.

Rakentamattomalla 
projektilla ei ole asiakasta 
tai paikkaa, joten kontekstin 
muodostaa sen sisäinen 
tarina.

Forvikin laivaterminaali.
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Rakenteen veistoksellinen potentiaali
Rakenteella tulee olla vahva visuaalinen luonne. Manthey Kulan 
töissä rakenne kommunikoi muodollista ideaa ja toimii tari-
nan kertomisen välineenä. Rakenteella on aina myös poeet-
tinen ulottuvuus.

Forvikin laivaterminaali sijoitettiin maastoon siten, että 
mahdollisimman paljon koskematonta rantaviivaa säästyi. 
Rakennuksen muodonannon inspiraationa toimivat valaat. 
Rakenteen suunnittelua ohjasi ajatus jonkin suuren ja raskaan 
läsnäolosta.

Ylösalaisin käännettyä teräksistä holvikattoa kannattelee 
kaksi poikittaista betonimuuria. Sisätilaa rajaavat kevyellä 
puurakenteella kannatellut lasiseinät. Tilallista suunnitelmaa 
ohjasi ajatus suuren teräsrakenteen läsnäolosta kaikissa tilois-
sa ja toisaalta rakennuksen täysi läpinäkyvyys maisemaan.

Toimiston tähän mennessä suurin projekti on ollut Utøyan 
saaren joukkosurman uhrien muistomerkki. Projekti yhdistää 
maisemarakentamiseen ja arkkitehtuuriin poeettisen lähesty-
mistavan sekä vuoropuhelun selviytyjien ja uhrien läheisten 
kanssa.

Spekulatiivisissa projekteissa  
muotokieli kehittyy
Toimisto haluaa kehittää arkkitehtonista ilmaisuaan myös ei-
kaupallisissa ”paperiprojekteissa”. Beate Hølmebakk kuvaa 
näitä omaehtoisia tai museoiden kutsunäyttelyihin syntyneitä 

suunnitelmia mahdollisuudeksi kehittää omaa muodon antoa 
vapaana tietyn tehtävän asettamista vaatimuksista.

Rakentamattomalla projektilla ei ole asiakasta tai paikkaa, 
joten kontekstin muodostaa sen sisäinen tarina. On etsittävä 
pohja, jolla arkkitehtuuriprojekti voi kukoistaa. Alkuun tämän 
pohjan tarjosi Hølmebakkille kirjallisuus.

Valmistuttuaan arkkitehdiksi hän halusi jatkaa arkkitehtuu-
rin kehittämistä omien kiinnostustensa pohjalta. Hän oli opis-
kellut muun muassa John Hejdukin johdolla, joten työskente-
ly teoreettisella tasolla oli hänelle tuttua. Virginia Woolfin 
essee Oma huone inspiroi häntä kehittämään taloja, jotka 
perustuivat kirjallisuuden naishahmoihin.

Projektin valmistuminen vei vuosia, sillä hän työskenteli 
samaan aikaan toimistoissa. Tulkitsemalla kirjallisten henkilöi-
den tarinoita ja abstrahoimalla heidän elämäänsä arkkiteh-
tuurin kielelle hän saattoi kehittää omaa näkemystään sekä 
tutkia ja kokeilla vapaana todellisuuden asettamista reuna-
ehdoista. Manthey Kula on myöhemmin jatkanut muotokie-
lensä kehittämistä spekulatiivisissa projekteissa realististen 
hankkeiden rinnalla.

Paperiprojektit mahdollistavat myös sellaisten aiheiden 
käsittelyn, joille ei ole suoraa taloudellista tilausta mutta jotka 
ovat oleellisia alan kehityksen ja yhteiskunnan kannalta. Tämä 
näkökulma voi avartaa arkkitehtuurin roolia taiteena sekä 
yhteiskunnallisen keskustelun välineenä.

Maiju Suomi
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Utøyan saaren joukkosurman uhrien muistomerkki. 

Akkarvikin tienvarsikäymälä. 

House for a widow -projekti. 
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MTV Uutisaamu 31.8.2020
Nykyajan asunnot ovat pahimmillaan ikkunat-
tomia käytäviä – raha ja tehokkuus sanelevat 
asuntojen mallit: ”Arkkitehdit eivät enää yksin-
kertaisesti pysty suunnittelemaan”

” Arkkitehtiliitto on huolissaan siitä, että 
asunnoissa on ikkunattomia huoneita. 
Vaikka arkkitehdit itse suunnittelevat talo-

ja, kaikki ei ole heidän käsissään: ’Aiemmin meil-
lä oli normiohjausta. Nyt puhutaan norminpurku-
talkoista. Ollaan pudotettu normit pois, jotka ovat 
olleet nimenomaan laatunormeja. Tilalle ovat tul-
leet talousohjatut Excel-taulukot. Olemme eri 
tilanteessa, meitä ohjataan nykyisin numeroilla  
ja näillä tehokkuuksilla. Arkkitehdit eivät enää 
yksinkertaisesti pysty suunnittelemaan’, Henna 
Helander kertoo. Helander ei kaipaa isompia 
asuntoja, vaan peräänkuuluttaa monipuolisia ja 
valoisia asuntoja.”

YLE 2.9.2020
Arkkitehti sai erikoisen toimeksiannon – nyt vaa-
timaton kerrostalo haastaa Olympiastadionin ki-
sassa Finlandia-palkinnosta

” ’En tuntenut lainkaan Jani Prunnilaa, joka oli 
suunnitellut talon Huvilakujalle Helsinkiin. 
Seurasin talon rakentamista uteliaisuudesta. 

Se puhui minulle niin voimakkaasti, että rohkenin 
soittaa hänelle’, [sanoo Agda Kolmioiden perikun-
nan edustaja Tiina Halonen]. – – Toimeksianto oli 
monella tapaa poikkeuksellinen. Talo tulisi keskei-
selle paikalle kauppatorin laitaan. Rakennuttajana 
olisi yksityishenkilö, mikä on tänä päivänä harvinais-
ta vuokrakerrostalojen kohdalla. – – Keskustelujen 
pohjalta syntyi talo, jonka torin puolella on rytmik-
käät ikkunarivit ja pihan puolella parvekkeita, ikku-
noita ja muuta elävää elämää. Talo herääkin eloon 
juuri sisäpihan puolella, ja sen valmistuttua meteli 
purettujen talojen kohtalosta on vaiennut.”

Kesälomakauden jälkeen arkkitehtuurikeskus-

telu on käynyt vilkkaana: puheenaiheiksi ovat 

nousseet muun muassa SAFAn keskustelun-

avaus asumisen laadusta ja Arkkitehtuurin  

Finlandia -palkinnon kohteiden julkistaminen.

HELSINGIN SANOMAT pääkirjoitus 22.8.2020
Ikkunoista tuli luksusta ja minikopeista asuntoja

” Arkkitehtiliitto on syystäkin huolissaan siitä, että 
uusia asuntoja suunnitellaan lähinnä sijoittajille eikä 
asukkaille. Helsingin Sompasaareen on suunniteltu 

asuntoja, joiden makuuhuoneissa ei ole oikeaa ikkunaa, 
vain sisäikkuna olohuoneeseen. – – Yksi syy on rakentami-
sen tehokkuus, kun jokaiseen kerrokseen pitää ahtaa mah-
dollisimman monta asuntoa. Talojen rungoista tulee paksu-
ja, ja huoneistoissa on pitkiä ja pimeitä käytäviä ja kummal-
linen pohjaratkaisu.”

HELSINGIN SANOMAT 2.9.2020
Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto jaetaan lokakuussa 
– tässä ovat ehdokkaat

” Palkinnon myöntää Suomen Arkkitehtiliitto 
SAFA. Kevään koronavirustilanteen asettamien 
vierailurajoitusten takia ulkomaankohteet sekä 

koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset eivät nyt ole kilpai-
lussa mukana. ’Tänä vuonna ehdolle asetetut kohteet 
edustavat arkkitehtuurin iättömiä arvoja’, ehdokkaat 
valinneen esiraadin puheenjohtaja, professori Tuomo 
Siitonen perustelee tiedotteessa.”

”Aiemmin meillä oli 
normiohjausta.
– Henna Helander
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S
isäasiainministeriön asettama osallistumistoimikun-
ta ehdottaa mietinnössään asukkaiden omatoimisuu-
den kannustamista ja tehtävien antamista asuntoalue-

toimikunnille. Toimikunnan ylijohtajana toimi Olavi Syrjänen 
ja mietintä luovutettiin ministeri Johannes Koikkalaiselle.  
Toimikunta pyrkii kehittämään hallintoa, asunto alueiden 
rakentamista ja hoitoa osallistumista edistävään suuntaan 
sekä lisäämään informaatiota ja sen ymmärrettävyyttä. Toimi-
kunnan mietintö on ensimmäinen kokonaistarkastelu asuin-
ympäristöihin kuuluvista osallistumisohjelmista.

Keskeisenä lähtökohtana toimikunta pitää asukkaiden tar-
peiden ottamista asuinympäristöä koskevien toimenpiteiden 
lähtökohdaksi. Yhdyskuntien kehittämisessä tulee paino ole-
maan sosiaalisissa, inhimillisissä tavoitteissa. Elämisen laatua 
voidaan toimikunnan käsityksen mukaan parantaa siirtämällä 
vaiheittain asuinympäristöä koskevaa päätöksentekoa ja toi-
mintaa asukkaille itselleen. [– –]

Asukkaiden osallistumista oman  
asuinympäristönsä kehittämiseen  
on kannustettava
Arkkitehtiuutisten numerossa 15/1981 esiteltiin 

toimikunta, jonka mukaan elämisen laatua voi-

daan parantaa ottamalla asukkaat mukaan pää-

töksentekoon ja suunnitteluun.

Ehdotuksia toimenpiteiksi
Sisäasiainministeriön tulisi…
–  edistää asukkaiden käytännön mahdollisuuksia saada 

ohjausta sellaisissa pienissä kunnissa, joista puuttuu 
tarvittava suunnitteluasiantuntemus.

–  kiinnittää erityistä huomiota siihen, että yleiskaavat ja eri 
alueiden osayleiskaavat laaditaan niin, että asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksia edistetään ja luodaan 
edellytykset julkiselle keskustelulle.

–  selvittää, mitä mahdollisuuksia on kaavaselostusta 
kehittämällä edistää asukkaiden osallistumista ja laatia 
selvityksen perusteella tarvittava uusi kaavaselostusmalli.

Opetusministeriön ja korkeakoulujen tulisi…
–  eri asteisessa koulutuksessa pyrkiä lisäämään ihmisten 

tietoja ja taitoja asuinympäristöä koskevien kysymysten 
käsittelyyn.

– osaltaan edistää yhteisökehitystä asuinalueilla ja kokeilla 
erilaisia menetelmiä, joilla lasten ja nuorison käsityksiä 
saataisiin välitetyksi päätöksentekoon.

–  kehittää suunnittelijoiden koulutusta niin, että opitaan 
suorittamaan suunnittelutyötä yhdessä asukkaiden 
kanssa.

Kuntien tulisi vuorostaan…
–  kehittää hallintoaan niin, että päätösvaltaa voitaisiin 

mahdollisimman paljon siirtää alaspäin, huolehtia 
riittävistä suunnitteluresursseista ja riittävän suunnittelu-
ajan varaamisesta.

– muodostaa päätöksenteon kohteena olevat alueet 
osallistumisen kannalta riittävän pieniksi ja kiinnittämällä 
erityistä huomiota alueen erityispiirteisiin.

–  kehittää suunnittelua sellaiseksi, että se voi tapahtua 
vuoropuheluna suunnittelijoiden ja asukkaiden välillä.

– käyttää suunnitelmia havainnollistavia menettelytapoja, 
kuten piirroksia, kuvia ja pienoismalleja.

–  huolehtia asukkaiden informoimisesta suunnittelun ja 
hallinnollisen käsittelyn eri vaiheissa.

Yhdyskuntien kehittämi-
sessä tulee paino olemaan 
sosiaalisissa, inhimillisissä 
tavoitteissa.
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U
nioninkatu on lempikatuni, sillä sitä pitkin voi kulkea 
halki Helsingin historian.

Ylitän Pitkänsillan. Ensimmäinen puusilta raken-
nettiin Kaisaniemenlahden yli jo vuonna 1651, kun Helsinki oli 
siirretty Vantaanjoen suulta Vironniemelle. Nykyinen kivisilta 
on reilun sadan vuoden ikäinen, ja siinä on arpia sisällissodasta 
ja toisesta maailmansodasta.

Kävelen kohti etelää. Oikealla näkyy yliopiston kasvitie-
teellinen puutarha ja linnamainen kasvimuseo, jota levotto-
mana vuonna 1918 kaavailtiin asunnoksi Suomen tulevalle 
kuninkaalle.

Tulen kolmiomaiseen Varsapuistikkoon. Se jäi tähteeksi, 
kun Kaisaniemenkatu puhkaistiin halki umpikortteleiden ja 
Kaisaniemen puiston 1910–1920-luvuilla. Emil Cedercreutzin 
veistos Äidinrakkaus tuo mieleen muiston opiskeluvuosilta, 
kun ratsastin tuolla hevosella ja kaverini istui varsan selässä.

Nousen ylös Suomen komeinta katua, joka rakennettiin 
aikoinaan suuriruhtinaskunnan paraativäyläksi. Sitä kehystää 
edelleen näyttävä valikoima Carl Ludvig Engelin arkkitehtuu-
ria. Jalkakäytävien suuret graniittilaatat ovat miltei yhtä van-
hoja kuin komeat empiretalot.

Keisari Aleksanteri I teki huhtikuussa 1812 kauaskantoisia 
päätöksiä julistaessaan Helsingin pääkaupungiksi ja vahvis-
taessaan Johan Albrecht Ehrenströmin klassistisen ruutuase-
makaavan. Alkoi vuosikymmenien rakennustyö, kallioita 
räjäytettiin ja työstettiin rakennuskiviksi. Pieni osa Ruotsin val-
lan ajan kaduista ja kivitaloista sai jäädä paikalleen.

Kaupungin tärkein katu ja sisääntulotie rakennettiin jatka-
malla Läntistä Kirkkokatua molemmista päistään. Sitä pitkin 
keisari saapui syyskuussa 1819 Helsinkiin, joka oli alkanut 
muuttua pienestä ja pahoin palaneesta kaupunkipahasesta 
isoksi rakennustyömaaksi. Keisari nimesi kadun Unionin-

Kuka vaalisi  
Helsingin  
historiaa?

kaduksi muistuttamaan Suomen yhdistämisestä Venäjään.
Kukkulan laella on pieni Pyhän Kolminaisuuden kirkko 

vuodelta 1826. Sen sisälle voi astua kuin salaperäiseen, bysant-
tilaishenkiseen maailmaan seremonioiden ja suitsutusten kes-
kelle.

Edessä alkaa avautua vaikuttava näkymä alas Senaatin-
torille. Vasemmalla nousevat graniittiportaat ylös Tuomiokir-
kon pääsisäänkäynnille, ja symmetrisesti sitä vastapäätä on 
yksi Suomen kauneimmista rakennuksista, Kansalliskirjasto.

Senaatintoria on kutsuttu valtakunnan juhlavimmaksi 
aukioksi ja maailman kauneimmaksi empireaukioksi. Tänä 
kesänä se on kuitenkin muutettu suureksi kesäterassiksi ruo-
kakojuineen, ja samaa käytäntöä toivotaan tuleville kesille. 
Senaatintoria on moitittu mielipidekirjoituksessa ”autioksi 
kivierämaaksi”, joka tarvitsee ”piristysruiskeita”. Yritän turhaan 
nähdä koju-, käymälä- ja roskisrivistöjen takaa aukiota ja sitä 
reunustavia korinttilaisia ja joonialaisia pylväitä.

Terassialueen keskeltä löydän Aleksanteri II:n, Suomelle 
suopean hallitsijan ympärillään kansallisromantiikan fanta-
siaa. Keisaria vartioi leijona, Suomen suurpedoista mahtavin, 
ja sen edessä seisoo miekka kädessään ja karhuntaljaviitas-
saan Suomi-neito perustuslakia suojelemassa. Kuka suojelisi 
Helsingin arvokkainta historiaa?

Jatkan kävelyä ja ylitän Keisarillisen Aleksanterin Yliopis-
ton mukaan nimetyn kadun. Se on ollut tässä jo 1640-luvulta 
lähtien, ja sillä on ollut monia nimiä, kuten Storgatan ja 
Kungsgatan.

Kuljen Kauppatorin, Havis Amandan suihkulähteen ja Esp-
lanadin puiston ohi Unioninkadun päähän, vanhalle observa-
toriolle. Vielä 1700-luvun alkupuolella tällä kukkulalla poltet-
tiin vihollisesta varoittavia merkkitulia, ja vuosisadan puoli-
välissä tänne rakennettiin Ulricasborgin linnoitus. Pysähdyn 
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ihailemaan Tähtitorninvuorelta avautuvaa merellistä kaupun-
kimaisemaa, yhtä Suomen kansallismaisemista.

Eteläsataman yllä on tummia pilviä, sillä länsirantaa ollaan 
myymässä kiinteistösijoittajille suurilla rakennusoikeuksilla. 
Kaupungin johdon kaavailemat, tilavaraus- ja periaatesuunni-
telman mukaiset liiketalokorttelit tukkisivat perinteikkäät 
kaupunkimaisemat ja -näkymät ja muuttaisivat Laivasillan-
kadun kuiluksi. Rakentaminen on syytä suunnata pääosin 
muualle ja muuttaa ranta puistomaiseksi, satamahenkiseksi 
oleskelualueeksi Ehrenströmin asemakaavan avoimuutta 
noudattaen. Taitavasti suunniteltuna rantaan mahtuu myös 
arkkitehtuuri- ja designmuseo.

Yleinen kiinnostus historiaa kohtaan on lisääntynyt joka 
puolella, ja se koskee myös Helsingin historiaa, joka on tärkeää 
sekä kaupunkilaisille että matkailijoille. Siksi on ristiriitaista, 
että Helsingin johto suhtautuu kaupunkimme historiaan käy-
tännössä välipitämättömästi. Kaupungin organisaatiouudis-
tuksessa lakkautettiin keskeisiä arkkitehtien virkoja ja toimia, 
ja nyt kiinteistökauppahankkeita valmistellaan pienessä piiris-
sä vaitiolovelvoitteilla. Helsingin kaupunkisuunnittelua ovat 

Liiketalokorttelit 
tukkisivat perinteikkäät 
kaupunkimaisemat ja 
-näkymät.

Näkymä Tähtitorninvuorelta on – puustoa lukuun ottamatta – säilynyt yhtä avoimena 
kuin tässä 1900-luvun taitteen valokuvassa. Eteläsataman länsirannan rakentaminen 
tukkisi suurelta osin tämän näkymän.
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alkaneet ohjata kiinteistösijoitusyhtiöt, vaikka niiden etu on 
muuta kuin yleinen etu. Massiivista rakentamista suunnataan 
kulttuuriympäristöihin – aukioille ja puistoihinkin – ja suojel-
tuja rakennuksia halutaan purkaa alta pois.

Itämeren rantakallioille rakennetun kaupunkimme van-
himmissa osissa on ainutlaatuisia kerrostumia niin Ruotsin 
vallan ja autonomian kuin itsenäisyydenkin ajalta. Arvokkaita 
ominaispiirteitä on tähän asti vaalittu, ja aloitteentekijöinä on 
usein ollut SAFAn jäseniä aina empirekeskustan suojelua kos-
kevista ensimmäisistä ehdotuksista lähtien. Näistä arvoista on 
hyvä pitää kiinni myös tulevaisuudessa.
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V
uodesta 1920 asti toimineesta Hyytiälän metsä-
asemasta on kehittynyt merkittävä kansainvälinen 
monitieteisen tutkimuksen keskus. Se tarjoaa palve-

luja tutkimuksen tekoon, kurssitoimintaan ja muihin kokoon-
tumisiin.

Metsäasemalle tarvitaan uusi majoitus- ja opetusrakennus. 
Helsingin Yliopistokiinteistöt järjesti kilpailullisen neuvottelu-
menettelyn puurakenteisen rakennuksen suunnittelusta ja 
toteuttamisesta.

Kestävän rakentamisen esimerkki
Hyytiälän metsäasema sijaitsee Pirkanmaalla, Juupajoen kun-
nassa. Rakennukset ympäristöineen muodostavat ajallisesti, 
tilallisesti ja maisemallisesti monikerroksisen kokonaisuuden.

Uusi rakennus toimii Helsingin yliopiston puurakentami-
sen tutkimusalustana ja kansainvälisenä käyntikorttina. Hank-
keella vahvistetaan suomalaisen metsä- ja ilmakehätutkimuk-
sen asemaa sekä edistetään alan osaamisen markkinointia ja 
käyttöä kansainvälisessä tutkimus- ja opetuskentässä.

Tavoitteena on aseman perinteitä kunnioittava puuraken-
nus, joka olisi esimerkki ekologisista ja ympäristön kannalta 
kestävistä rakenneratkaisuista. Rakennuksen elinkaaritavoite 
on 150 vuotta. Hankkeeseen sisältyy myös 1970-luvulla valmis-
tuneiden rakennusten purku-urakka maisemointitöineen.

Hyytiälän metsäasemalle  
puurakentamisen käyntikortti
Helsingin yliopiston tutkimuskeskus täydentyy 

kilpailullisen neuvottelumenettelyn avulla.

Voittajaehdotus Koto, ulkonäkymä (ylhäällä) ja sisänäkymä (alhaalla).
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▼

Kunnianhimoiset puu-
rakenteet mahdollistavat 
myös rakennuksen pitkän 
elinkaaren ja matalan 
hiilijalanjäljen.
– Hilla Rudanko,  
Anssi Kankkunen ja  
Kuisma Rasilainen

”

Menettely eteni vaiheittain
Osallistujat valittiin julkisella hankintailmoituksella; neljästä il-
moittautuneesta ryhmästä kilpailuun valittiin kolme sopivinta. 
Konsortioon tuli kuulua vähintään päätoteuttaja (rakennus-
liike) sekä pää- ja arkkitehtisuunnittelutoimisto. Mukaan pää-
sivät NCC Suomi ja Optiplan, Rakennusliike Lapti ja Alt Ark-
kitehdit sekä Siklatilat ja Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen.

Neuvottelut etenivät vaiheittain. Ensimmäiseksi kukin ryh-
mä sai esittää luonnoksia ja kysymyksiä arviointilautakunnalle. 
Toisessa vaiheessa ehdotukset arvosteltiin pisteyttämällä ne 
hankinta-asiakirjoissa esitettyjen kriteerien mukaan. Neu-
votteluvaiheen jälkeen voittanut konsortio siirtyi yhteiseen 
hankesuunnittelu- ja kehitysvaiheeseen tilaajan kanssa ennen 
lopullista rakentamispäätöstä.

Massiivipuinen voittaja
Ehdotukset olivat pitkälle tutkittuja, puurakenneratkaisuil-
taan keskenään selkeästi erilaisia, ja ne liittyivät eri tavoilla 
ympäristökokonaisuuteen. Parhaimmaksi ja kehityskelpoisim-
maksi arvioitiin ehdotus Koto, jonka takana oli yhteenliittymä 
Siklatilat ja Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen.

”Mielenkiintoinen kilpailumuoto haastoi sekä meitä 
toteuttajaa että arkkitehtia sopivasti”, kertoo Perttu Aikkila 
Siklasta. ”Erityistä projektissa olivat tavoitteet pitkän käyttöiän 
sekä kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen kuten vähämuo-
visuuden suhteen.”

Voittajaehdotuksen arkkitehtuuri on selvästi korkeatasois-
ta ja kansainvälisestikin kiinnostusta herättävää. Erottamaton 
osa arkkitehtuuria on clt-tekniikkaan perustuva massiivipuu-
rakenne. Massiivipuu myös soveltuu parhaiten tavoitteena 

olleeseen Living Lab -tutkimukseen. ”Rakennuksia tutkitaan 
niiden elinkaaren aikana, eli tarkastellaan tilojen ja sisäolosuh-
teiden vaikutusta käyttäjien kokemukseen ja toimintaan. Kun-
nianhimoiset puurakenteet mahdollistavat myös rakennuk-
sen pitkän elinkaaren ja matalan hiilijalanjäljen”, kertovat Hilla 
Rudanko, Anssi Kankkunen ja Kuisma Rasilainen Arkkitehdit 
Rudanko + Kankkusesta.

Ilmavan kevyet, maasta irti nostetut ja alueen mittakaa-
vaan sopivat paviljonkimaiset rakennukset rajaavat oman 
uuden pihapiirin. Rakennukset yhdistyvät toisiinsa ulkokäytä-
villä sekä niitä ja julkisivuja suojaavilla pitkäräystäisillä katoilla. 
Oivallus ulkokäyttöisyydestä sopii metsäaseman henkeen ja 
luonto- ja ulkoilmapainotteiseen lähtökohtaan.

Arkkitehtuurissa eletään reilusti nykyaikaa, mutta siteeksi 
historiaan on poimittu vanhasta rakennuskannasta näyttä-
västi toteutettu harjakatto sekä massiivipuurakenne. ”Vanha 
pihapiiri ja metsäympäristö ovat Hyytiälässä tärkeitä ja 
käyttäjille rakkaita asioita. On hienoa, että saamme tuoda 
sinne jotain uutta, joka voi muodostua yhtä lailla rakkaaksi 
osaksi Hyytiälän kokonaisuutta”, Hilla Rudanko iloitsee.

Majoitushuoneen parvellinen ratkaisu on oivaltava ja huo-
lellisesti tutkittu. Työskentely ja nukkuminen voidaan eriyttää, 
ja toisilleen vieraille asujille muodostuu omat reviirit. Huoneet 
ovat pieniä, mutta parviratkaisu tuo tilallista ja toiminnallista 
ylellisyyttä, jota tilan puupintaisuus korostaa.

Modulaariset majoitusrakennukset on mahdollista toteut-
taa joustavasti joko paikalla rakentaen tai tilaelementteinä 
resurssien mukaan. Ajaton arkkitehtuuri mahdollistaa niiden 
myöhemmänkin lisärakentamisen. 

Seppo Häkli

Voittajaehdotus Koto. 
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Palkitut

Voittaja Koto
Siklatilat: Markus Jokitalo, Perttu Aikkila, 

Miika Mielityinen, Samuli Toppila, Panu 

Kotilainen

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen: Hilla 

Rudanko, Anssi Kankkunen, Kuisma Rasi-

lainen; avustaja: Kiira Piiroinen

Insinööritoimisto Lahtela: Tero Lahtela

Arviointiryhmä

Helsingin yliopisto: toimitilajohtaja  

Teppo Salmikivi; kiinteistöjohtaja Jaana 

Ihalainen; tilapäällikkö, arkkitehti SAFA 

Mika Huhtala; rakennuttamispalvelu- 

johtaja Henri Jyrkkäranta; hankepäällikkö  

Kari Vornanen; dekaani Ritva Toivonen; 

akateemikko Markku Kulmala; varade-

kaani Laura Alakukku; metsäaseman  

johtaja Antti Uotila; metsäaseman  

SMEAR-kenttävastaava Janne Levula

SAFA-tuomari: arkkitehti Seppo Häkli

LVI-asiantuntija: Antti Pitkänen, Helsingin 

yliopiston kiinteistöpalvelut

Sihteeri: hankkeen projektipäällikkö

Ari Kulmala, Saraco Tampere

” Rakennukset yhdistyvät toisiinsa ulkokäytävillä sekä niitä ja 
julkisivuja suojaavilla pitkäräystäisillä katoilla. 

Voittajaehdotus Koto, suunnitelma (ylävasemmalla), 
leikkaus (yläoikealla, yllä) ja pohja (yläoikealla, alla) 
sekä rakennuskokonaisuuden leikkaus (alhaalla).
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Lisätietoja safa.fi /kilpailut

KILPAILUKALENTERI

YLEISET KILPAILUT

31.8.2020 –  2.12.2020 Sara Hildénin taidemuseo

SISÄÄN JÄTETYT YLEISET KILPAILUT

17.6.2019 – 25.10.2019 Itä-Helsingin keskusta

9.1.2020 – 28.5.2020 Turun Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu

26.6.2020 – 21.9.2020 Maatullin koulu, päiväkoti ja leikkipuisto

KUTSUKILPAILUT

9.9.2020 – 11.11.2020 Bss + SKiB Kampus, Pori

4.9.2020 –  1.12.2020 Kruunuvuorenrannan palvelukortteli

31.8.2020 – 4.12.2020 Karviaistien kerrostalokorttelin kuoriva saneeraus ja korottaminen

15.9.2020 – 30.11.2020 Suvilahti Event Hub

11/2020 – 1/2021 Elielinaukio

2/2021 – 4/2021  Otaniemen Biologin ja Meritekniikan alueet, hankintailmoitus 11/2020

Kilpailuaika siirtynyt Vuosaaren Seniorikeskus

MUUT

3/2020 – 10/2020 Kuninkaantammen koulu ja päiväkoti, kilpailullinen neuvottelumenettely

15.9.2020 – 4.12.2020 Riihimäen Peukaloisen kortteli, tontinluovutuskilpailu

JULKISET HANKINNAT

HILMA www.hankintailmoitukset.fi 

SIMAP simap.ted.europa.eu
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K
utsukilpailun tavoitteena oli muuttaa Helsingin 
yhden tunnetuimman 1960-luvun lähiön ytimessä 
sijaitseva suuri ostoskeskus ja palvelukeskittymä toi-

mivaksi ja monipuoliseksi aluekeskukseksi. Tehtävään tarttu-
minen vaati rohkeutta sekä järjestäjiltä että osallistujilta.

Vaellus vei voiton Kontulassa
Arkkitehtitoimisto OPUS voitti laadukkaan kan-

sainvälisen ideakilpailun Kontulan keskustan  

kehittämisestä.

Tarkoituksena oli löytää rakennuspaikalle tilallisesti ja ark-
kitehtonisesti soveltuva suunnitelma, jota käytetään asema-
kaavoituksen ja toteutuksen pohjana. Keskustan houkuttele-
vuutta ja roolia haluttiin nostaa, yhteisöllisyyttä vahvistaa 
sekä alueen demografiaa monipuolistaa. Tavoitteena oli yhte-
näistää hankkeen palvelut sekä uusi asuinrakentaminen viih-
tyisäksi ja yhteisölliseksi kokonaisuudeksi.

Mukaan kutsuttiin Suomesta Aarti Ollila Ristola Arkkiteh-
dit, Aihio Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto OPUS ja JKMM Arkki-
tehdit sekä Lontoosta BDP Architects.

Voittajaehdotus Vaellus.
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” Hieno ehdotus edustaa 
korkeatasoista urbaania 
arkkitehtuuria, joka 
palvelee, tukee ja inspiroi.
– Trevor Harris

Strategista lähiösuunnittelua
Alueen nykyiset olosuhteet asettivat kilpailulle erittäin vaati-
van lähtökohdan. Ilmeisiä ratkaisuja sosiaalisiin, kulttuurisiin, 
taloudellisiin tai teknisiin haasteisiin taikka Kontulan olemassa 
olevan keskustan uudistamistarpeisiin ei ole.

Kontula on ajoittain jäänyt huonon mediajulkisuuden jal-
koihin ja leimattu ongelmalähiöksi. Toisaalta keskustan julki-
nen palvelutarjonta on hyvä, ja alue on kaupunkimainen 
mutta siellä on runsaasti lähiluontoa ja muita mahdollisuuk-
sia. Alue kaipaa kiireisesti kunnostusta ja nykypäivän tarpei-
siin päivittämistä.

Kilpailun päätehtävänä oli tuoda alueelle runsaasti uutta 
viihtyisää ja monipuolista asuntotarjontaa, mahdollisesti 
lisäpalveluita ja kulttuuritoimintoja, ja vahvistaa alueen posi-
tiivisia fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia puolia. Riittävän 
rahoituksen houkuttelemiseksi hankkeen pääosapuolet jou-
tuvat miettimään kattavaa sijoitusohjelmaa uusille palveluille 
ja toiminnoille, joita kunta- ja yksityissektori ovat valmiita tar-
joamaan. Pelkästään asuntojen lisääminen ei riitä.

Yhteisöllisyys avainasemassa
Elämänlaatua lisäävä kokonaisuus koko väestölle syntyy, jos 
huolella vaalitaan ja vahvistetaan niitä monia erilaisia kult-
tuurisia toimintoja ja yrityksiä, jotka ovat vuosien ajan Kon-
tulassa kehittyneet. Avain tulevaan menestykseen on lisätä 
mahdollisuuksia vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen kehit-
tämiseen alueen kaikille käyttäjille. Terve ja käytännöllinen 
lähestymistapa strategiseen suunnitteluun edellyttää paikal-
lisen kulttuurin, arvojen, asenteiden ja käyttäytymisen ym-
märtämistä. Tehtävä on pikemmin jatkuvasti kehittyvä kuin 
rajun vallankumouksellinen.

Kilpailijat osoittivat ymmärtäneensä tehtävän monimut-
kaiset näkökulmat. Kaikki olivat myös onnistuneet ratkaise-
maan tehtävänannon fyysiset ja abstraktit vaatimukset kiin-
nostavin tavoin. Ehdotukset olivat pääosin toimivia ja riittä-
vän joustavia muuntautumaan muuttuviin tarpeisiin.

Valitettavasti monet kilpailijoista olivat päätyneet ehdot-
tamaan useita ylimitoitettuja rakennusmassoja, joissa on hei-
kot mahdollisuudet realistiseen vaiheistamiseen ja inves-
tointipaketteihin. Tältä osalta realistisin ehdotus oli Vaellus. 
Se tarjoaa joustavan ja sopivan kokoisen urbaanin kortteli-
mallin, joka mukautuisi hyvin mahdollisiin ohjelman, ajoituk-
sen ja taloustilanteen muutoksiin.

Arkkitehtonisesti kilpailu tuotti joitakin erittäin laaduk-
kaita ja sopivia esimerkkejä uudesta arjen arkkitehtuurista, 
joka sekä inspiroi että tarjoaa luotettavan ja sympaattisen 
kehyksen jokapäiväiselle elämälle.

Voittajaehdotus Vaellus, näkymä ja vaiheistus (alhaalla).
▼
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Korkeatasoista tavanomaisuutta
Voittajaksi valittiin ehdotus Vaellus, jonka oli tehnyt Arkkiteh-
titoimisto OPUS. Parhaassa työssä nähdään arkkitehtuurin ja 
maisema-arkkitehtuurin harmonista kumppanuutta, jossa mi-
kään ei ole tarpeetonta tai teennäistä.

Voittajaehdotus ilmentää kaikkein johdonmukaisimmin ja 
tasapainoisimmin sellaista sivistynyttä, levollista, sympaattista 
ja silti energisoivaa lähestymistä ja tunnelmaa, joka toimisi 
Kontulan onnistuneen uudistamisen suunnannäyttäjänä. 
Ehdotus tuo alueelle uuden kaupunkirakenteen typologian, 
jolla on sympaattinen mittakaava. Pohjana on selkeä ja yksin-
kertainen idea, joka perustuu vanhaan rakenteeseen muttei 
hirttäydy olemassa oleviin rakennuksiin.

Miellyttävä ja hienovarainen arkkitehtuuri on virkistävä 
esimerkki suomalaisen arkkitehtuurin perinteisestä DNA:sta: 
konstailematon, empaattinen ja arjen miljöötä tukeva, kor-
keatasoista tavanomaisuutta sisältävä.

Kunniamaininnat annettiin ehdotuksille Pioneria ja Remix. 
Molemmat sisältävät hienovaraisia ja toivottavia arkkitehtoni-
sia vivahteita, jotka vahvistaisivat Kontulan fyysistä ja erityistä 
identiteettiä.

Trevor Harris

Tarkat tekijätiedot ja arvostelu-

pöytäkirja osoitteessa  

safa.fi/kilpailut.

Palkitut

Voittaja Vaellus
Arkkitehtitoimisto OPUS: 

Matias Kotilainen, Tuomas 

Martinsaari, Paul Thynell, Janne 

Hovi, Kimmo Liimatainen, 

Heljä Nieminen

Nomaji maisema-arkkitehdit: 

Mari Ariluoma, Anni Järvitalo, 

Varpu Mikola

Ramboll Finland: Tommi Eskeli-

nen, Aapeli Turunen, Tapio Aho

Play-Time: visualisointi

Kunniamaininta Pioneria
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit

Kunniamaininta Remix
JKMM Arkkitehdit

Palkintolautakunta

Jarmo Raveala, Kontulan Pal-

velutalo Oy (pj.); Kimmo Ala-

harju, Kiinteistö Oy Kontulan 

Asemakeskus; Raino Antikai-

nen, Kiinteistö Oy Helsingin 

Toimitilat; Sirpa Ruohola,  

Kontulan Ostoskeskus Oy

Helsingin kaupunki: Ilkka  

Aaltonen, maaomaisuuden 

kehittäminen ja tontit; Laura 

Viljakainen, arkkitehti SAFA, 

asemakaavoitus; Anri Linden, 

arkkitehti, yksikön päällikkö, 

asemakaavoitus; Ritva Tanner, 

arkkitehti, kaupunginkanslia; 

Tapani Rauramo, arkkitehti, 

yleiskaavoitus; Saara Ihamäki,  

johtaja, aluekirjastopalvelu;  

Tuomas Hakala, arkkitehti, 

yksikön päällikkö, asemakaa-

voitus

SAFA-tuomari: Trevor Harris

Sihteeri: Valtteri Vuorio,  

GSP Group 

Voittajaehdotus Vaellus, asemapiirros.

Kunniamaininnat Pioneria (ylhäällä) ja Remix (alhaalla).
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FINLAND OY
Ewona Finland Oy 

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

EWONA ACUSTICA-ÄÄNENVAIMENNUSLEVYT
HUONETILOJEN AKUSTOINTIIN

Ewona-Acustica-äänenvaimennuslevyt ovat ekologisia, 
sillä ne on valmistettu kierrätetyistä polyesterikuiduista.
Ne soveltuvat erityisen hyvin päiväkoteihin, kouluihin, uimahalleihin, 
terveyskeskuksiin ja muihin vaativiin kohteisiin.

Ewona Acustica on saanut oikeuden käyttää 
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnusta

Tutustu www.ewona.fi

S
uomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää 
apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn 
sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Hakuaika päättyy 

30.10. kello 16. Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työsken-
telyapurahoihin ja kuluapurahoihin. 

Apurahapäätökset kerrotaan noin viikkoa ennen tammi-
kuun hakuajan päättymistä. Haettavalla apurahalla työskente-
ly voi alkaa aikaisintaan helmikuussa tai viimeistään vuoden 
kuluttua siitä. Myös kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan hel-
mikuun alussa toteutuviin kuluihin.

Suomen Kulttuurirahaston 
keskusrahaston haku  
1.–30.10.2020

Apurahaa voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai 
toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos 
hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalai-
seen kulttuuriin.

Lisätietoja ja hakuohjeet osoitteessa skr.fi
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”

Miksi halusit arkkitehdiksi?
– Siihen ei ollut erityistä syytä, mutta lapsena koin kuvaama-
taidon ja matematiikan mieluisiksi aineiksi. Naiivina kuvittelin, 
että arkkitehdin työ on niiden kahden yhdistelmä. Sitähän se 
tavallaan onkin, sillä ehkä logiikasta ja estetiikasta löytyy arkki-
tehtuurin syvin olemus. Ammatillisen koulutuksen myötä kui-
tenkin kasvoi ymmärrys arkkitehtuurin monimutkaisuudesta.

Loputtomat 
kauniit värit
Kati Winterhalter pyörittää puolisonsa kanssa 

arkkitehtitoimisto Okulusta. Winterhalter on  

urallaan erikoistunut väreihin ja restaurointeihin.

Valkoista ja harmaata on jo 
nähty aika paljon.

Miksi olet uudistuotannon sijaan kiinnostunut vanhoista 
rakennuksista?
– Jos verrataan näitä asioita ruoanlaittoon, niin restauroinnissa  
ollaan tekemisissä raaka-aineiden kanssa. En ole paljon teke-
misissä uudistuotannon kanssa, mutta siinä on kyse enem-
mänkin tuotevalinnoista, siis rajatuista vaihtoehdoista.

Olen myös luontaisesti viehtynyt historiaan ja siihen, että 
kaikella on syy ja seuraus. Restauroinnissa ei ikinä työskentele 
valkoisen paperin kanssa, vaan menneisyyden kerrostumat 
ovat aina läsnä. Puolisoni kanssa teemme paljon tutkimusta 
rakennushistoriasta, ja siten ymmärrys vanhasta rakennus-
kannasta on vähitellen muotoutunut.

Millaista on väritutkimus?
– Kiinnostavinta väritutkimus on silloin, kun sitä edeltää raken-
nuksen historian tutkimus, eli pystyn ohjaamaan konservaat-
toria löytämään relevantteja asioita. Kaikki väritutkimusta teh-
neet tietävät, miten vaikeasti tulkittavia värikerrokset voivat 
olla. Erityisesti julkisivujen väreissä tulkinnanvaikeus tuo haas-
tetta. Kokemattomalla väritutkijalla saattavat mennä kittiker-
rokset ja pohjamaalit sekaisin varsinaisten intentiokerrosten 
kanssa. Sen takia väritutkimuksen tulokset saattavat toisinaan 
olla aivan jotain muuta kuin todellisuus.

Millaisia ovat nykyisin kaupungeissa käytetyt värit?
– Perinteisten maalattujen värien kohdalla ihminen koskettaa 
pintaa tuodessaan rakennukseen maalatut värit. Nykyisin kui-
tenkin suuri osa rakennusväreistä on teollisia tuotteita, jotka 
ovat suoraan materiaalissa. Sellaiset väripinnat ovat harvoin 
huollettavissa, ja ne saattavat myös ikääntyä ikävillä tavoilla.

Hieno esimerkki on kalkkimaalauksen rooli Helsingin kes-
kustan alueella. Kalkkimaali on kuluva maali ja vaatii suhteel-
lisen lyhyin väliajoin huoltomaalausta. Se kuitenkin vanhenee 
erittäin kauniisti, ja sen huoltotarpeen takia Helsingin värihis-
toria on elänyt koko ajan. Jos pintaa ei huolleta lainkaan, koko-
naisuus on paljon staattisempi, kuten puhtaaksimuuratussa 
tiiliarkkitehtuurissa tai teräs- ja lasirakentamisessa. Maalatun 
arkkitehtuurin elo ja vaihtelu ovat arvokkaita piirteitä arkki-
tehtuurin historiassa.
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Kaupunkikuvassa yleistyy kirkkaat digitaaliset mainos- 
ja ilmoitustaulut. Millaisia tuntemuksia tämä herättää?
– Se tekee minut ennen kaikkea surulliseksi. Screeneissä on 
suuri intensiteetti, koska luonnollisesti niiden tarkoitus on 
herättää huomiota. Varsinkin mainostaulun ainoa tehtävä on 
olla mahdollisimman huomiota herättävä. Mainostaulut siis 
kilpailevat arkkitehtuurin kanssa, mikä ei ole hyvä asia ark-
kitehtuurille tai ympäristölle. Itse kieltäisin kaiken liikkuvan 
kuvan kaupungeissa.

Toisaalta Suomessakin näkee nykyisin väreiltään räisky-
viä rakennuksia. Miten suhtaudut niihin?
– En suoraan kritisoi vahvoja värejä, mutta niiden täytyy 
muodostaa jonkinlainen harmonia. Jokainen aikakausi tekee  
omanlaistaan arkkitehtuuria, ja mielestäni restaurointi- 
arkkitehtien tehtävä on ymmärtää mahdollisuuksien mu-
kaan kunkin ajan arkkitehtuuria ja täydentää niiden tunnel-
mia niin hyvin kuin pystyy.

Ideaalissa kaupunkikuvassa on hyvä idea, ja värithän tar-
joavat kaikenlaisia mahdollisuuksia. Valkoisuus tai harmaus 
on vain idean puuttumista ja identiteetin laimentamista. 
Kaikkien sateenkaaren värien käyttäminen yhdellä alueella ei 
sekään ole merkki hyvästä väriymmärryksestä. Se kertoo 
ehkä pikemminkin jonkinlaisesta pakonomaisuudesta.

Nämä menevät kuitenkin aaltoliikkeessä. 1970-luvulla oli 
todella vahvoja värejä, mikä johtui paljolti siitä, että sen ajan 
uudet maalit tarjosivat ensimmäistä kertaa rajattoman väri-
skaalan. Aina halutaan hakea jotain uudelta ja raikkaalta 
näyttävää, ja jossain vaiheessa tietysti myös valkoinen ja har-
maa näyttävät tuoreelta. Tähän tekee kuitenkin mieli todeta, 
että valkoista ja harmaata on jo nähty aika paljon. Värisuun-
nittelulle pitäisi antaa enemmän aikaa ja arvostusta.

Harrastat aktiivisesti polocrossea. Mikä lajissa viehättää?
– Polocrosse on aivan mahtava ratsastuksen muoto. Pelitilan-
teessa on monta liikkuvaa osaa, ja kun siihen yhdistetään  
yhteistyö hevosen kanssa, on varmaa, että keski-ikäinen har-
rastaja on tilanteessa täysillä. On hienoa, että pelissä voi olla 
mukana kaikenlaisia ihmisiä: lapsia, miehiä, naisia. Suomes-
sa polocrosse ei ole kovinkaan suosittua, harrastajia on alle 
50. Lajia voi harrastaa muutamalla tallilla, mutta pelin todel- 
lisen luonteen ymmärtää vasta, kun pääsee pelaamaan  
Englannin nummille.

Taavi Lindfors
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A
rkkitehti-lehden uudeksi päätoimittajaksi on valittu 
arkkitehti Kristo Vesikansa. Hän aloittaa tehtävässä 
vuoden 2021 alussa.

Vesikansa työskentelee tällä hetkellä arkkitehtuurin histo-
rian yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa. Lisäksi hän kuratoi 
seuraavaan Venetsian arkkitehtuuribiennaaliin Suomen pavil-
jongin sodanjälkeistä puutalovientiä käsittelevän näyttelyn 
yhdessä Laura Bergerin ja Philip Tidwellin kanssa.

Vesikansa on työskennellyt Otaniemen arkkitehtuurin lai-
toksella 15 vuotta, joista viimeiset kaksi ja puoli vuotta päätoi-
misesti. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa kor-
jausrakentamisen parissa. Hän tekee väitöstutkimusta Reima 
Pietilän arkkitehtuurista.

Vesikansalla on aiempaa kokemusta myös Arkkitehti-leh-
destä, jossa hän toimi vuosina 2017–2018 vuoden verran toimi-
tussihteerinä.

”Kasvoin toimittajaperheessä, joten kirjoittaminen ja julkai-
sujen tekeminen on ollut minulle aina luontevaa. Arkkitehti-
lehdellä on lisäksi ollut suuri vaikutus arkkitehtuurinäkemys-
teni muotoutumiseen. Ensimmäisellä vuosikurssilla professo-
rini Juhani Pallasmaa kehotti perehtymään suomalaiseen ark-
kitehtuuriin lukemalla läpi lehden vuosikerrat. Taisin olla har-
voja, joka selviytyi tehtävästä. Olen palannut näiden lehtien 
pariin yhä uudelleen tehdessäni tutkimusta ja valmistellessani 
luentoja.”

Arkkitehti-lehden pää- 
toimittajaksi Kristo Vesikansa
Valinnassa painottui Vesikansan visio lehden  

kehittämisestä.

Luvassa analyyttista journalismia
SAFAn puheenjohtajan Henna Helanderin mukaan valinnas-
sa painottui Vesikansan syvällinen arkkitehtuurin tuntemus ja 
vahva näkemys lehdestä.

”Kriston valintaan vaikutti hänen kykynsä hahmottaa eri 
tasoilla, miten Arkkitehti-lehteä voisi kehittää sekä paperisena 
että digiversiona kiinnostavaksi arkkitehtuurijulkaisuksi sekä 
jäsenistölle että isommalle yleisölle”, Helander kertoo.

Päätoimittajan valintaa valmisteli SAFAn hallituksen jäse-
nistöstä koostuva rekrytointiryhmä. Toisella kierroksella koko 
hallitus haastatteli kaksi hakijaa ja valitsi Vesikansan tehtävään 
yksimielisellä päätöksellä.

Vesikansan mielestä media vaikuttaa hakevan yhä enem-
män yksinkertaisia vastakkainasetteluja käsitellessään arkki-
tehtuuria, kaupunkisuunnittelua ja rakennussuojelua. Vaihto-
ehdoksi hän haluaisi tarjota analyyttisempaa journalismia.

”Päätoimittajan työssä minua kiehtoo vastuullinen tehtävä 
kiteyttää tässä ajassa olevat ihanteet, ajatukset ja ristiriidat 
kiinnostaviksi lehdiksi”, Vesikansa sanoo.

”Lehden tehtävä on mielestäni tarkastella kriittisesti, miten 
Suomea tällä hetkellä suunnitellaan, rakennetaan, korjataan ja 
puretaan, myös suurten kaupunkien ulkopuolella. En myös-
kään pelkää ottaa kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin ja hankkei-
siin. Toivon lukijoiden ottavan minuun rohkeasti yhteyttä ja 
ehdottavan juttuaiheita.”

Vesikansa perehtyy tehtäväänsä syksyn aikana. Nykyinen 
päätoimittaja Mika Savela jatkaa vuoden 2020 loppuun.

Lehden tehtävä on 
tarkastella kriittisesti, miten 
Suomea tällä hetkellä 
suunnitellaan, rakennetaan, 
korjataan ja puretaan, 
myös suurten kaupunkien 
ulkopuolella.

”
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S
yksyllä SAFAssa on aloittanut uusi viestintäharjoittelija,  
Anni Varis. Varis on keväällä valmistunut filoso fian 
maisteriksi mediatutkimuksen oppiaineesta Turun yli- 

opistosta.
Viestintäharjoittelija toimii osana tiedotustiimiä, johon kuu-

luu tiedottaja ja Arkkitehtiuutisten toimitussihteeri. Hän toimit-
taa SAFAn verkkosivuja, kirjoittaa juttuja ja haastatteluita, 
kokoaa uutiskirjeitä sekä päivittää sosiaalisen median kanavia.

– Työskentely SAFAssa on hieno tapa tutustua liiton vies-
tinnän toimintaan. Täällä pääsee päivittäin näkemään, kuinka 
SAFAssa otetaan kantaa asuinympäristöjemme kehittämisen 
puolesta. Viestintä on tärkeä osa tätä prosessia, Varis sanoo. 

Syksyllä tiedotuksessa riittää kiirettä erityisesti Arkkiteh-
tuurin Finlandia -palkinnon ympärillä.

– On ollut kiinnostavaa seurata julkista keskustelua ehdok-
kaista aina niiden paljastamisesta lähtien. Aiheesta on uutisoi-
tu paljon.

Anni Variksesta SAFAn viestintä-
harjoittelija

PÄ
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N
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Uusi, uniikki StalaTex-

materiaali nostaa keittiön 

tasopinnat ja välitilan 

aivan uudelle tasolle.  

Lue lisää  

stala.fi

stala_official

StalaTex™ 
herättää 
ruostumattomat 
teräspinnat 
eloon 

Lataa  
BIM-objektit  

stala.fi

—
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H
elsingin kaupunki tiedotti 28.8.2020, että Eteläsata-
man alueen kehittämiskilpailu järjestetään vuosina 
2021–2022. Konsepti- ja suunnittelukilpailu suun-

nataan rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille rajoitettuna kil-
pailuna. SAFA muistuttaa, että maailmanluokan arkkitehtuu-
rihanke uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta edellyttää 
yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestämistä.

Rajoitetussa kilpailussa kiinteistöalan toimija valitsee itsel-
leen sopivan arkkitehtitoimiston, jonka kanssa se laatii suun-
nitelman. Tällaisia yhteistyöryhmiä on tavallisesti alkuvaihees-
sa 5–10, loppuvaiheessa kaksi tai yksi kilpailemassa toimek-
siannosta. Esimerkiksi Triplassa ja Redissä oli lopuksi vain yksi 
kilpailuehdotus.

Tällaisen rajoitetun kilpailun ongelmana on, että toimijoita 
valittaessa arkkitehtonisen laadun merkitys jää toissijaiseksi. 
Se ei myöskään kannusta uudenlaiseen ajatteluun, ja siten 
parhaat suunnitelmat voivat jäädä kokonaan ideoimatta.

Ennen investorivetoista kilpailua tarvitaan lisäselvityksiä 
muun muassa arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamises-
ta ja sataman toiminnoista.

Yleinen arkkitehtuurikilpailu järjestettävä 
ennen investorivetoista kilpailua
Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Helsinki on mukana uu-
den arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamisessa ainoas-
taan, mikäli kyseessä on maailmanluokan hanke. Kansain-
välinen, yleinen arkkitehtuurikilpailu olisi juuri Vapaavuoren 
aiemmin ilmoittaman tahdon mukainen. Tällaisia maailman-
luokan arkkitehtuurihankkeita on onnistuttu luomaan vain 
yleisten arkkitehtuurikilpailujen, tai muutamassa tapaukses-

Syksyn alkajaisiksi SAFA on ottanut kantaa ajan-

kohtaisiin aiheisiin. Liitto on julkaissut kannan-

ottoja asumisen laadusta, Etelärannan suunnit-

telukilpailusta sekä maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistuksen linjauksista.

”

Eteläranta ansaitsee yleisen arkki-
tehtuurikilpailun uudesta museosta

sa yksittäisten tilaajien, kohteissa. Investorivetoiset suunnitte-
lu- ja toteutuskilpailut eivät ole koskaan tuottaneet Suomessa 
korkeimman luokan arkkitehtuuria.

Jotta rakennuksen tavoiteltu taso toteutuisi ja jotta aluees-
ta tulisi kansallismaiseman arvoinen, tulee myös aluetta kos-
kevien kilpailujen palvella kunnianhimoista päämäärää. Kau-
punkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen 
elinkeinojaostolle ei kuitenkaan tue tätä ajatusta. Se ei lähde 
rohkeasti ajatuksesta, että museo toteutuu ja että se toimii 
alueen veturina. Sen sijaan esitykseen on kirjattu mahdolli-
suus jättää koko museo rakentamatta.

On oleellista, että kansainvälinen, yleinen arkkitehtuurikil-
pailu järjestetään ennen investorivetoista konsepti- ja suun-
nittelukilpailua. Näin kansallismaisemamme saa ainakin arvoi-
sensa mahdollisuuden. Arkkitehtuuri- ja designmuseon 
rakennukselle tulee antaa itsenäinen ja vahva asema Eteläsa-
taman kehittämisessä. Museo ei saa jäädä kiinteistökehittämi-
sen jalkoihin.

SAFA oli perustamassa maailman toiseksi vanhinta arkki-
tehtuurimuseota vuonna 1956. Museo vastasi suureen kan-
sainväliseen kysyntään, joka kohdistui ihmisläheiseen, suoma-
laiseen moderniin arkkitehtuuriin. Nyt SAFA on vahvasti tuke-
massa yleiselle ja anonyymille arkkitehtuurikilpailulle raken-
tuvaa arkkitehtuuri- ja designmuseota.

Julkiset rakennukset ovat yhteistä omaisuuttamme, ne 
luovat identiteettiämme ja onnistuessaan rikastuttavat ympä-
ristöämme. Julkiset rakennukset kertovat arvoistamme ja 
ajastamme. Tällaista symboliikkaa tarvitsemme myös arkki-
tehtuuri- ja designmuseolle eli Uudelle museolle.

Arkkitehtuuri- ja 
designmuseon rakennukselle 
tulee antaa itsenäinen ja 
vahva asema Eteläsataman 
kehittämisessä.
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S
uomalaisessa asuntorakentamisessa on perinteisesti 
korostettu toiminnallisuutta – että asuintila palvelisi 
monenlaisia asukkaita, tarpeita ja elämäntilanteita. 

2010-luvulla kerrostalorakentamisessa trendinä on ollut pin-
ta-alatehokkuuden maksimointi ja siitä johtuva asuntojen toi-
mivuuden heikentyminen. Asuntojen laadun kohentamiseksi 
ja arvioimiseksi tulee rakennusalan toimijoiden ja asukkaiden 
kehittää yhdessä asuntolaatumenetelmä.

Asunnon on oltava kalustettavissa  
erilaisiin tarpeisiin
Kevään 2020 aikana vallinnut poikkeustilanne on nostanut 
esiin asuntojen joustavuuden merkityksen. Etätyö on yleisty-
nyt, ja uusperheissä asunnon käyttäjien määrä ja tarpeet vaih-
televat jopa viikoittain: asunnon on joustettava yhä moninai-
sempien toimintojen ja elämäntilanteiden mukaan.

Suuntaus kohti pienempiä asuntoja on johtanut entistä 
pienempiin huoneisiin, samalla kun rakentamisen tehokkuut-
ta tavoiteltaessa rakennusrungon syvyyttä on kasvatettu ja 
huoneistojen määrä porrastasannetta kohti on maksimoitu. 
Tämä helposti johtaa toimimattomiin tiloihin – huoneita on 
vaikea kalustaa, asunnon kallista pinta-alaa menetetään käy-
tävätiloihin ja muihin hukkaneliöihin perimmäisten huone-
tilojen jopa jäädessä ilman päivänvaloa.

Huoneistokokojen, kalustettavuuden ja valoisuuden hei-
kennyksiä on perusteltu muun muassa rakennuskustannuksil-
la, pienten asuntojen kysynnällä ja kohtuuhintaisuuden 
tavoitteilla. Pienten asuntojen rakentaminen ei ole kuitenkaan 
kohentanut kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa vallitsevas-
sa markkinatilanteessa.

Riittävä luonnonvalo on asunnon  
perusvaatimus
Asunnon mitoituksen, valoisuuden ja näkymien on kuitenkin 
tarjottava viihtyisät ja toimivat puitteet erilaisiin tarpeisiin. 
Riittävä luonnonvalo on asunnon perusvaatimus, jota voidaan 
mitata sisätilan ja ulkotilan valaistusvoimakkuutta vertaamal-
la. Vähäinen ja yksipuolinen luonnonvalon saanti heikentää 
asunnon käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.

Joustavan ja hyvin mitoitetun asunnon voi muokata tai 
kalustaa eri tavoin asukkaiden elämänvaiheiden mukaan ja 
erilaisiin tarpeisiin. Yhä useamman elämä keskittyy pitkäksi 

Laadukas asuntotuotanto on 
investointi tulevaisuuteen

aikaa kodin seinien sisäpuolelle. Väestön vanhentuessa myös 
esteettömyyden ja erilaisten apuvälineiden merkitys kasvaa.

Rakennetun ympäristön joustavuus ja muuntautumiskyky 
on tärkeä investointi tulevaisuuteen pitkällä aikavälillä: mei-
dän on kyettävä rakentamaan yhteiskunnallisesti kestävää 
asumista, joka palvelee myös tulevaisuuden tarpeita.

Kehitetään yhdessä asuntojen laadun  
arviointimenetelmiä
Hyvät ja monipuolisesti käytettävät ratkaisut eivät ole välttä-
mättä kalliita. Niitä on etsittävä yhteistyössä eri toimijoiden 
kesken, asukkaita unohtamatta. Taloudelliset, sosiaaliset, kult-
tuuriset ja poliittiset näkökannat on sovitettava yhteen kau-
niiksi ja toimivaksi lopputulokseksi. Asuntojen laadun arvioin-
timallin kehittäminen yhdessä eri osapuolien kesken voi avata 
uusia näkymiä entistä toimivampiin ja kestävämpiin asumisen 
ja rakentamisen ratkaisuihin, jotka voidaan toteuttaa myös lii-
ketaloudellisesti kestävällä tavalla.

Toimenpide-ehdotuksia
1. Kehitetään asuntojen laadun arviointitapoja 

yhdessä rakennusalan toimijoiden ja asukkaiden 
kesken

• Laatutekijöiden arvioimiseksi on kehitettävä 
pisteytysjärjestelmä.

• Rakennuslupahakemuksen pakollisena liitteenä 
tulee olla selvitys asuntojen kalustettavuudesta.

• Asuntojen valoisuuden kriteeristö määritellään 
säädöstasolla.

2.  Korjataan lainsäädännön ja nimikkeistön 
epäselvyydet

• Määräyksiä on selvennettävä siten, että asuinhuo-
neessa on oltava ulos aukeava ikkuna – sisäikku-
nallinen tila ei täytä asuinhuoneen vaatimusta.

• Asuinhuoneiston huoneluvun on vastattava 
todellista ikkunallisten asuinhuoneiden määrää 
myös huoneistoluettelossa.

SAFAn kannanoton on hallitukselle valmistellut 

asumisen ja elämisen vuoden työryhmä.
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M
aankäyttö- ja rakennuslain uudistus on parhail-
laan käynnissä. SAFA pitää rakentamisen ohjauk-
sen ensisijaisena tavoitteena mahdollistaa kaunis, 

viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö asukkaille. Kes-
tävä ja laadukas elinympäristö varmistetaan kuntavetoisella 
kaavoitus- ja lupajärjestelmällä. Pysyvän rakentamisen elin-
kaaren tulee olla vähintään 100 vuotta, ja rakennusten hyvään 
hoitoon ja ylläpitoon pitää ohjata ja kannustaa, SAFA linjaa.

Uudistuvan lain tulee ohjata kohti vähähiilistä rakentamista. 
Rakennuskanta on hiilivarastomme, josta on pidettävä huolta. 
Purkamisen pitää siis olla luvanvaraista jatkossakin. Vanhojen 
rakenteiden korjaaminen perustuu niiden toiminnan tuntemi-
seen: korjaaminen ei saa heikentää rakennuksen toimivuutta ja 
vikasietoisuutta. Resurssiviisaassa korjausrakentamisessa uusi-
taan purkamisen sijaan vain vioittuneet osat. Peruskorjaamisen 
tarve vähenee myös hyvällä ylläpidolla.

Suomen rakennuskannasta vain 5 prosenttia on rakennettu 
ennen 1920-lukua, ja suojeltujen rakennusten osuus on vain 
noin 2 prosenttia. Suojeltujen rakennusten ylläpitoon ja korjaa-
miseen pitäisi SAFAn mukaan kannustaa esimerkiksi verohelpo-
tuksin. Rakennussuojelua kaavan kautta ei saa heikentää nykyi-
sestä.

Kuntien erityistarpeet huomioitava
Kaavoitus- ja rakennuslupaprosessi on eri vaiheista koostu-
va kokonaisuus, jossa eri kaavatasoilla ja muilla rakentamisen  
ohjausvälineillä on omat tehtävänsä. Kunnalla täytyy myös 
jatkossa olla oikeus määritellä, minkälaisia kaavainstrument-
teja se alueellaan soveltaa.

Kaavajärjestelmältä on toivottu suurempaa joustavuutta 
erityisesti runsaasti aikaa vievien kaavamuutosten takia. Poik-
keamismahdollisuus on käyttökelpoinen väline rakentamis-
prosessissa, jos hanke ei ole täysin asemakaavan mukainen. 

SAFAn MRL-linjaukset verkossa: www.safa.fi

Maankäyttö- 
ja rakennuslain  
ohjattava kohti  
resurssiviisasta 
ja vähähiilistä  
rakentamista

TEM-tilastot 
heinäkuussa

T
yö- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen 
tietojen mukaan heinäkuun 2020 lopussa yhteen-
sä 125 arkkitehtia oli ilmoittautunut työttömik-

si. Lomautettuina oli 61, työllistettyinä 9 ja työssä yleisillä 
markkinoilla 71 arkkitehtia. Maisema-arkkitehtien kohdalla 
muut luvut olivat alle kymmenen henkilöä, mutta työllis-
tettyinä oli 23 henkilöä. 

Vertailun vuoksi toukokuun lopussa TEMin tilastojen 
mukaan työttöminä oli 88 arkkitehtia, lomautettuina 14, 
työllistettyinä 9 ja työssä yleisillä markkinoilla 56 arkkitehtia. 

K
orkeasti koulutettujen työttömyyskassan KOKOn 
tilastojen mukaan ansiopäivärahaa sai tämän 
vuoden heinäkuussa 18  569 henkeä. Määrä oli 

259,9 prosenttia suurempi kuin heinäkuussa 2019, jolloin 
saajia oli 5 259, ja 9,2 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa 
2020, jolloin saajia oli 17 001.

Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan heinäkuus-
sa 3 926 kappaletta, kun kesäkuussa 2020 vastaava luku oli 
6 416.

Kassan jäsenkunnan laskennallinen työttömyysaste oli 
heinäkuussa noin 8,8 prosenttia, kun viime vuonna samaan 
aikaan työttömyysaste oli 2,6 prosenttia.

KOKO-kassan jäsenmäärä oli heinäkuun lopussa 211 233 
henkeä. Jäsenmäärä kasvoi 6,5 prosenttia edellisestä vuo-
desta, jolloin jäseniä oli 198 431.

KOKO-kassan  
tilastoja kesä- 
heinäkuulta

48
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LIITTOVALTUUSTO

E
nnen varsinaisia kokousasioita Tieteiden talolla Hel-
singissä saatiin katsaus tulevaisuuteen. Eva Geitel 
esitteli löydöksiä Anne Stenrosin kanssa järjestetyistä 

Future is now – Tulevaisuus nyt – Arkkitehtuuri 2030 -työpajois-
ta. Kulttuurirahaston tuella järjestetyissä työpajoissa tutkittiin 
arkkitehdin ja arkkitehtuurin roolia tulevaisuudessa.

SAFAn tulevaisuusryhmän puheenjohtaja Antti Ahlava 
johdatteli tulevaisuuden haasteisiin Vaikuttava arkkitehti -esi-
tyksellään. Esityksessä pohdittiin arkkitehtuurin merkitystä 
yhteiskunnassa sekä arkkitehtien roolia tulevaisuuden muo-
dostajina, mahdollisuutta toimia luovina uudistajina ja muu-
tosvoimana yhteiskunnassa. Onko mahdollista, että arkkiteh-
dit voisivat muuttaa maailmaa paremmaksi? Tallenne esityk-
sestä on katsottavissa SAFAn verkkosivuilla.

Ensimmäinen linjapaperi 
pureutuu ilmastoviisaaseen 
rakentamiseen
Koronatilanteen vuoksi SAFAn liittovaltuuston  

kevätkokous järjestettiin elokuussa. Pöydällä olivat 

arkkitehtien tulevaisuus, MRL-uudistus, ensim-

mäinen linjapaperi ja SAFAn julkaisut.

Henna Helanderia esitetään jatkokaudelle
Liittovaltuusto valitsee vuosittain syyskokouksessaan liiton 
puheenjohtajan seuraavalle toimivuodelle. Vaalivaliokunta 
laatii valintaa varten esityksensä kuullen ala- ja paikallisosas-
toja. Valiokunnan puheenjohtaja Pekka Lehtinen kertoi, että 
vaalivaliokunta tulee esittämään Henna Helanderia ensi vuo-
den puheenjohtajaksi.

– Valiokunnassa on pohdittu, voidaanko valintaprosessin 
vaiheista ja perusteista tehdä entistä ymmärrettävämpiä koko 
jäsenistölle. On myös pohdittu, miten ehdokasasettelussa 
tavoiteltavia näkökulmia saataisiin paremmin jäsenistön tie-
toisuuteen ja keskusteltavaksi. Voisiko se tapahtua liittoval-
tuustovaalien yhteydessä?

Eettisen valiokunnan puheenjohtaja Ulla Kuitunen esitteli 
arkkitehdin ammattieettisten periaatteiden uudistamista.

– Ammattieettisten periaatteiden tiivistämisen lisäksi 
valiokunta pyrki päivitystyössä huomioimaan ammattikun-
tamme moninaiset roolit nyky-yhteiskunnassa. Lisäksi tavoit-
teena oli poistaa päällekkäistä ohjeistusta ja peilata uusia peri-
aatteita eettisen valiokunnan rooliin ja tehtäviin.
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Akavan pronssinen ansiomerkki 
myönnettiin Aaro Artolle ja hopeinen 
ansiomerkki Annukka Lindroosille. 
Heidät kukitettiin SAFAn liittovaltuus-
ton kokouksen yhteydessä. 

PI
A
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Perusteltuja kantoja yhteiskunnalliseen 
keskusteluun
SAFAn erityisasiantuntija Heini Korpelainen kertoi maankäyt-
tö- ja rakennuslain uudistuksen etenemisestä. Marraskuussa 
kommentoitavana olivat alueidenkäytön suunnittelujärjes-
telmää koskevat pykäläehdotukset, heinäkuussa rakentamis-
lupaa ja rakentamisvalvonnan järjestämistä ja elokuussa vas-
tuukysymyksiä koskevat pykäläehdotukset. Seuraavana vuo-
rossa on lausuntokierros koko lakiluonnoksesta keväällä 2021.

– Huolta herättää rakennuksen purkamista helpottava 
pykäläluonnos, samoin maanomistajan oikeus laatia asema-
kaavaehdotus maalleen. Jo nykyisen kuntalain mukaan kun-
nan asukkaalla tai yhteisöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan 
toimintaa koskevissa asioissa, kuten asemakaavan laatimises-
sa. SAFA vastustaa aloiteoikeuden laajentamista asemakaava-
ehdotuksen laatimiseen, sillä on tärkeää, että kunta edelleen-
kin säilyttää yksin mahdollisuuden päättää, mihin kaavoite-
taan ja milloin kaavahankkeeseen ryhdytään, Korpelainen 
kertoi.

Hallituksen jäsen Noora Laak esitteli luonnoksen SAFAn 
ensimmäiseksi linjapaperiksi, jonka otsikkona on Ilmastoviisas 
rakentaminen ja aktiivinen toiminta ilmastokriisin ehkäisemi-
seksi. Linjapaperi on keino muodostaa yhdessä näkemys siitä, 
mihin ja miten liiton tulee vaikuttaa, sekä tarjota jäsenille 
perusteltuja kantoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Linja-
paperin sisältöä tarkistetaan, päivitetään ja täydennetään liit-
tovaltuuston kokouksissa.

Julkaisut halutaan pitää painettuina
Arkkitehti-lehden päätoimittaja Mika Savela esitteli SAFAn jul-
kaisujen vaihtoehtoisia tulevaisuuden visioita. Aiemmissa liit-
tovaltuuston kokouksissa on annettu aloitteita muun muassa 
julkaisujen yhdistämisestä ja verkkojulkaisuiksi muuttamisesta.

SAFAn viestintäryhmä päätti viime vuonna aloitteita käsi-
tellessään ottaa tarkasteluun eri julkaisujen roolit ja tehtävät. 
Työryhmä päätti toteuttaa vuonna 2020 lukijatutkimuksen ja 
skenaarioanalyysin julkaisujen mahdollisista tulevaisuuksista.

Keskustelussa todettiin, että tuore lukijatutkimus tukee lii-
ton julkaisujen säilyttämistä painetussa muodossa. Näkemyk-
siä lehtien yhdistämisestä tai siirtämisestä verkkoon ei enää 
liittovaltuutetuilta kuultu.

Kokouksen yhteydessä myös onniteltiin liiton jäseniä Aka-
van myöntämistä ansiomerkeistä. Pitkällisestä osallistumises-
ta SAFAn toimintaan myönnettiin Annukka Lindroosille 
hopeinen ansiomerkki, Helena Teräväiselle pronssinen ansio-
merkki hopeisin lehvin ja Aaro Artolle pronssinen ansiomerk-
ki. Ansiomerkkien myöntämisen yleisenä edellytyksenä on 
ansiokas ja merkittävä toiminta Akava-yhteisössä.

Paula Huotelin

Linjapaperin sisältöä 
tarkistetaan, päivitetään 
ja täydennetään liitto-
valtuuston kokouksissa.

”
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Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja 
parantamaan elämänlaatua.

www.saint-gobain.fi

S
AFA jakoi apurahoina yhteensä 12 000 euroa seuraa-
vasti.

Kannustus- ja avustusrahasto
•  arkkitehti Karita Rytivaara, 3 500 euroa
 Suomalaisten 1960- ja 1970-luvun rakennusten runkoja 

käsittelevään tutkimukseen.

•  arkkitehti Arvind Ramachandran, 3 500 euroa
 Kansainvälistä työelämää arkkitehtuurialalla käsittelevän 

oppaan kirjoittamiseen.

• You Tell Me -kollektiivi, 3 000 euroa
 tekn.kand. (maisema-arkkitehtuuri) Ella Prokkola, 

SAFA jakoi apurahoja

arkkitehti Joonas Parviainen, tekn.kandidaatit (arkkiteh-
tuuri) Matti Jänkälä, Heljä Nieminen, Svenja Linder,  
Hilda Uusitalo, Jonna Tuupiainen ja Seela Pentikäinen

 Rakennetun ympäristön ilmastovaikutuksia käsittelevän 
kampanjan toteutukseen. Kampanja käsittää teemaan 
liittyvää tiedotusta, materiaalien tuottamista ja tilaisuuksia.

• arkkitehti Ella Salminen, 1 000 euroa
 Ensinäyttelyn kuluihin.

Victor Hovingin nimikkorahasto
•  arkkitehtiylioppilas Seela Pentikäinen, 1 000 euroa
 Vaihto-opintoihin Kioton teknillisessä yliopistossa 

keväällä 2021.
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PALVELUHAKEMISTO

BUDJETTIHINNAT JA KUSTANNUSARVIOT

BETONIKIVET

AKUSTIIKKAPALVELUT

PYÖRILLE OMA SÄILYTYSTELINE

TERÄSPORTAAT JA LASIKAITEET

Ilmoita 
palveluhakemistossa

Lisätietoa: 
www.safa.fi | mediatiedot

Ota yhteyttä:
p. 050 5250 522

raimo.tanskanen@fmcgroup.fi
fmclaskentapalvelut.fi

Meiltä laskelmat
päätöksentekoon

Hallitse rakentamisen
kustannukset

ku
st

an
n

uk
se

t

Hiljaisuus vakiona

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

ovella organisoi 2020.
Kohteessa n. 200  pp, PyöräNoja DD-4 , Junior V-3 & 

LVV-tanko -parkkiratkaisuilla.

UUSI DD-4!
DD-4- 

kerrosteline: 4 
pyörää kahdessa 

kerroksessa!   
EU designregnro: 
007509153-0001.

Lataa  
DWG-objektit 
www.ovella.fi 
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Haemme kokeneita ja taitavia arkkitehteja 
uudis- ja korjausrakentamishankkeisiin.

Vahva tietomalliosaaminen luetaan eduksi.

Hakemukset osoitteeseen:
work@verstasarkkitehdit.fi

Kangasalan Lamminrahkan koulukeskus, 2020-

ARKKITEHTI /
RAKENNUSARKKITEHTI /
ARK.YO

www.ark-jaaskelainen.fi

Oletko sinä hakemamme motivoitunut ja vastuuta pelkäämätön ammatti
lainen. Haemme kasvavaan joukkoomme projektinvetäjää ja suunnittelijoita 
julkitila ja asuntosuunnitteluun. Viihtyisät toimitilamme sijaitsevat Seinä
joen keskustassa uuden Keskustorin laidalla. Tiedustelut ja vapaamuotoiset 
hakemukset: jyrki.jaaskelainen@arkjaaskelainen.fi

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 

Arkkitehtuurin laitokselle haetaan

Lehtoria,
alana arkkitehtuurin 
historia ja restaurointi
Tehtävä täytetään 1.1.2021 alkaen.
Hakuaika päättyy perjantaina 2.10.2020 

Lisätiedot: aalto.fi/en/about/careers/jobs/

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede 
ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja 
ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme 
innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossamme on kuusi 
korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. 
Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
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arkkitehtiuutisetau Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 

Arkkitehtuurin laitokselle haetaan

Professoria,
alana asuntosuunnittelu 
Hakuaika päättyy lauantaina 31.10.2020 
Lisätiedot: aalto.fi/en/about/careers/jobs/

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede 
ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja 
ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme 
innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossamme on kuusi 
korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. 
Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi

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

G R P  -  D O O R S

HYGIEENISIÄ OVIA VAATIVIIN KOHTEISIIN

LAMI-ovien suunnittelussa hygieenisyys on aina ollut 
ensiarvoisen tärkeää. Ovirakenne ei sisällä orgaanisia 
materiaaleja, jotka edistävät mikrobien kasvua.  Ovien sileät 
ja helposti puhdistettavat pinnat ehkäisevät epäpuhtauksia 
ja kestävät voimakkaita puhdistus- ja desinfiointiaineita. 
Siksi LAMI-ovia käytetään muun muassa sairaaloissa.

Lue lisää LAMI-ovien käyttökohteista: WWW.LAMIDOORS.COM

EI15/KAS-palo-ovi sähköpielellä

Lisää avoimia 
työpaikkoja 
www.safa.fi
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RIL-SAFA TULEVIA KOULUTUKSIA

PÄÄSUUNNITTELIJAN AJANKOHTAISPÄIVÄ

8.10.2020, Tampere - myös webinaarina

ril.fi/psajankohtais

KORKEA RAKENTAMINEN 2020

3.11.2020, Helsinki- myös webinaarina

ril.fi/korkea2020

VUOROVAIKUTUSTAIDOT

19.11.2020, Helsinki

ril.fi/vuorovaikutus

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

JÄNNITETYN RAKENTEEN EDUT
PÄÄSUUNNITTELIJOILLE JA TILAAJILLE

17.12.2020, Helsinki - myös webinaarina

ril.fi/jannitetyt

 

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 20*

Koulutus alkaa 16.-17.3.2021, Helsinki

ril.fi/ps20
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Perinteinen 40 mm paksu neliön muotoinen Solo-levymme saa päälleen ylellisen tekstiilipinnan. Tekstiilin pehmeä pinta ja 
seitsemän kaunista värivaihtoehtoa antavat mahdollisuuden luoda näyttäviä ja trendikkäitä akustiikkaratkaisuja.

Solo Textile -levyn erinomaiset akustiikkaominaisuudet on hyvä esimerkki siitä kuinka design ja toiminnallisuus voivat yhdessä 
luoda ylellisen ilmapiirin, joka miellyttää silmää, korvaa ja mieltä. 

Tutustu Solo Textile -ratkaisuun nettisivuillamme osoitteessa ecophon.fi.

Ecophon SoloTM tuoteperhe kasvaa

Showroom Schaffenburg , Kuva: Helder[e] Fotografie

Ecophon Solo™ Textile
inspiroidu tekstiilin pehmeydestä
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