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Etsimme innovatiiviseen työyhteisöömme suunnittelijoita ja arkkitehtejä, jotka 
jakavat kanssamme yhteisen tahtotilan: halun edistää monimuotoista arkki-
tehtisuunnittelua ja yhteistyötä yhdessä Suomen suurimmista arkkitehtitoimis-
toista – tila ja kohtaaminen kerrallaan. 

Uskomme, että panostamalla ihmisen hyvinvointiin syntyy motivaatio ja aito halu sitoutua 
yhteiseen tekemiseen. Antamalla vapautta rohkeille visioille ja vastuuta toteutukselle syntyy 
yhteisen onnistumisen tiloja, joissa jokaisen on helppo olla luova. Jätämme jälkemme suoma-
laiseen elämänlaatuun ja arkkitehtuuriin aina Helsingistä Ouluun. 

Moniammatillisen tiimimme ja monipuolisen hanketarjontamme ansiosta saat mahdollisuu-
den erikoistua ja kehittyä suunnittelijana motivoivassa työyhteisössä. Ota yhteyttä – keskus-
tellaan avoimista työmahdollisuuksista henkilökohtaisesti.

osaamiselle 
ja yhteistyölle!

Tilaa 
uudelle 

rekry.arkkitehtipalvelu.fi

Tutustu tiimiimme:

http://rekry.arkkitehtipalvelu.fi
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PÄÄKIRJOITUS

K
orjaaminen on ollut Safan vuoden 2021 teema. Raken-
tamisesta puhuttaessa teema viittaa ensisijaisesti 
rakennuksen korjaamiseen, mutta suunnittelutyöstä 

puhuttaessa se voi viitata ajattelutapojen korjaamiseen eli 
suunnan muutokseen.

Perusteellinen suunnanmuutos onkin tarpeen, kun resurs-
seja tulee käyttää yhä harkitummin ilmaston lämpenemisen 
hidastamiseksi. Ammattikuntamme pitää huomioida tämä 
lähtökohta suunnitteluprosessin jokaisessa vaiheessa kaavoi-
tuksesta rakennussuunnitteluun ja aina toteutukseen asti niin 
uudis- kuin korjausrakentamisessa.

Materiaalien, rakennusosien ja kokonaisten rakennusten 
uusiokäytöstä ja kiertotaloudesta tulee lähtökohta kaikkiin 
hankkeisiin, niin että neitseellisiin raaka-aineisiin tarvitsee 
kajota yhä vähemmän.

Nuoret kollegat muun muassa You Tell Me ja Vapaa- 
kollektiiveissa ovat olleet eturintamassa nostamassa esille 
tähän tematiikkaan liittyviä näkökulmia. Mutta vastuu on koko 
ammattikunnalla  suunnittelijoista rakennuttajiin. Tärkeää on 
myös lakeihin liittyvä lausuntotyö. Tällä hetkellä Safan maan-
käyttö- ja rakennuslaki -työryhmä käy läpi massiivista kaavoi-
tus- ja rakennuslakiehdotusta ja kommentoi sitä eri näkökul-
mista. Keskeistä on, että resurssiviisaus tulee huomioitua ja 
saa riittävän painoarvon.

Safan liittovaltuustovaalin tulos vahvistaaa, että jäsenistö 
pitää korjaamista ja ekologisia näkökulmia erityisen tärkeinä, 
menestyiväthän vaaleissa Kestävät eli Rakennusperintö-SAFAn 
ryhmä sekä Eko-SAFA.

Myös Safan ulkopuolelta tuleva viesti on samansuuntai-
nen, kun tämän vuoden Alfred Kordelinin palkinto myönnet-
tiin Arkkitehtitoimisto Livadylle pitkäjänteisestä, perinteeseen 
tukeutuvasta ja tulevaisuuteen katsovasta työstä suunnitte-
lun parissa. Palkintoperusteluissa nostetaan erityisesti esiin 
Livadyn pyrkimys elinkaarettomaan rakennukseen, joka on 
niin yksinkertainen, että sitä osataan hoitaa, huoltaa ja kor-
jata sukupolvesta toiseen. Rakennus toimii todellisena hiili-
nieluna, kun rakennuksen käytössäoloaikana ehtii kasvaa 
takaisin sama määrä puuta kuin mitä sen rakentamiseen 
tarvittiin.

Koska korjaamiseen voidaan edelleen löytää uusia näkö-
kulmia, todettiin hallituksessa, että aiheen käsittelyä kannat-
taa jatkaa vielä vuoden 2022 aikana.

KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN puheenjohtajana haluaisin nostaa 
esille myös Safan oman rakennus- ja kulttuuriperinnön Oiva-
lassa ja Vähä-Kiljavalla. Näiden korjausvelka rasittaa toistai-
seksi Safan budjettia, mutta kiinteistöjen hoitokunnat pyrki-
vät löytämään ratkaisuja, joilla korjausvelkaa saadaan 
hoidettua niin että se rasittaa Safan taloutta mahdollisimman 
vähän.

Suunnitteilla on muun muassa mesenaattikampanja sekä 
oppilaitosyhteistyö Helsingin maalarien ammattikoulun kanssa. 
Kaikkien Kiljava -ohjelma pyrkii nimensä mukaisesti samaan 
Safan jäsenet aktiivisiksi alueen käyttäjiksi ja omistamansa 
rakennus perinnön vaalijoiksi korjaamisen teemavuoden 
 hengessä.

” Liittovaltuustovaalin tulos 
vahvistaa, että jäsenistö 
pitää korjaamista ja 
ekologisia näkökulmia 
tärkeinä.

Rosemarie Schnitzler

Safan hallituksen jäsen

Korjattavaa on sekä 
rakennuksissa että asenteissa
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Porvoolainen Hamari auditorium furniture solutions toimittaa 
suomalaisia auditorioratkaisuja ympäri maailman yhteistyössä 

asiakkaiden ja suunnittelijoiden kanssa.

Tukholman huonekalumessuilla 2022.

Runeberginkatu 34 e, 06100 Porvoo  //  +358 50 502 4731  //  www.hamari.pro

http://hamari.pro
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Korjattavaa on sekä rakennuksissa että 
asenteissa
Rosemarie Schnitzler

8 Henkilö: Pekka Saatsi
Konepajan korjaajalla riittää töitä
Marja Salmela

12 Ajassa
12 Valtio restauroi -seminaarissa 

esiteltiin tutkimusta ja käytäntöä
Lauri Jääskeläinen 

16 Rakennetaan puusta, mutta 
vähemmän ja paremmin
Matti Jänkälä

17 Kolumni
Mistä tekijöitä kaupunkikehittämiseen?
Matti Vatilo

18 Bêka & Lemoine,  
näkymättömän kuvaajat
Iris Andersson

22 Puheenvuoro
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus 
tarvitsee aikalisän
Mariikka Manninen, Ilona Mansikka

24 Ammatissa: Jussi Aittoniemi
Kaupunginarkkitehti on puhetyöläinen
Anni Varis

26 Valmista tuli
Kuvataideakatemian uusi rakennus on 
tulevan taiteen kehys
Silja Ylitalo

28 Elokuvat
Ark Rexissä yhdisyvät elokuva ja 
arkkitehtuuri
Anni Varis

30 Kirjat
30 Kauneudesta arkkitehtuurissa 

puhutaan harvoin
Panu Savolainen

32 Kaupungit selviävät
Timo Hintsanen

33 Lähikuvassa monipuolinen 
arkkitehti ja taiteilija  
Sergei Tchoban
Tarja Nurmi

34 Kilpailut
34 Taka-Töölössä soviteltiin päiväkotia 

arvoympäristöön kilpailun avulla
Pipsa Penttinen

36 Ilmastoystävällinen puukerrostalo 
Keravan asuntomessuille
Pipsa Penttinen

38 Vuosien takaa
Perheellisten naisarkkitehtien asema 
oli 1970-luvulla hankala
Anni Varis

39 Jäsenille

Kansikuva Taideyliopiston 
Kuvataideakatemian pää-
rakennus Mylly Helsingissä, 
JKMM Arkkitehdit 2021.
Kuva: Asmo Jaaksi.
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ABLOY 
HYGIENIC 
SECURITY

100 %
ihoystävällinen

Pinnoitteen hopea on 

Abloyn maalatuissa heloissa on aina mukana hygieeninen ACTIVE-
ominaisuus. Kiillotetuissa ja harjatuissa messinkituotteissa on vakiona 
kovaan käyttöön suunniteltu kirkas ACTIVE-lakka. ACTIVE-pinnoitteen 
sisältämä hopea tuhoaa parhaimmillaan yli 99,99 % haitallisista 
bakteereista. Helojen laajan värivalikoiman avulla voit luoda esteettisesti 
yhtenäisen oviympäristön. Tartuntoja voi torjua myös tyylikkäästi. 
 
Lue lisää: abloy.fi/active

ABLOY® ACTIVE
Tyylikkäästi 
hygieeninen

*  BioCoten toteuttamassa yksityisen laboratorion ISO 22196:2011 mukaan tekemässä testissä v. 2016 todettiin, että BioCote®-antimikrobinen teknologia 
tehoaa 95–99,99-prosenttisesti Escherichia coli- ja MRSA-bakteereihin. Näiden bakteerien testitulosten myötä voidaan päätellä, että ACTIVE-pinnoitteissa 
käytettävän maalin BioCote®-teknologia toimii tehokkaasti myös ainakin seuraavia saman rakenteen omaavia bakteereita vastaan: Staphylococcus aureus, 
Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa ja Shigella spp.

http://abloy.fi/active


Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon ja Parafon valmistavat kivivillapohjaisia, 
laadukkaita akustiikkaratkaisuja kattoihin ja seiniin. 
Yhdistynyt tiimimme koostuu ammattitaitoisista  
akustiikan asiantuntijoista ja tuotevalikoimamme  
pitää sisällään korkealaatuiset tuotteet, jotka tarjoavat 
monipuolisia akustiikkaratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin.

Rockfon ja Parafon valmistavat 
akustiikkaratkaisuja kivivillasta

www.parafon.fi 
asiakaspalvelu@parafon.com Puh. 09 8563 5883

www.rockfon.fi
info@rockfon.com

Paranna tilojen akustiikkaa valitsemalla kivivillasta 
valmistetut tuotteet, jotka luonnollisen materiaalinsa 
ansiosta luovat optimaalisen sisäilmaston.  
Meidän akustiikkaratkaisut kestävät kosteutta, ovat 
palonkestäviä, vaimentavat tehokkaasti ääntä ja edistävät 
kestävää kehitystä. 

100 % kivivillaa 
100 % ammattitaitoa

FI-Annonce_til_bygma-195x245mm-11_2021.indd   1FI-Annonce_til_bygma-195x245mm-11_2021.indd   1 23/11/2021   10:4123/11/2021   10:41
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” Yhä useampi omistaja arvostaa korjaamista ja 
haluaa panostaa varojaan hankkeisiin.

Rakennusperinnön vaalimista arvostetaan nykyään enemmän, 
arkkitehti Pekka Saatsi sanoo. Viime vuosina Saatsi Arkkitehdit on 
vastannut yli kymmenen kartanon ja useiden kymmenien suojeltujen 
rakennusten restaurointisuunnittelusta.
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HENKILÖ

A
rkkitehti Pekka Saatsin viikon työrumba alkaa maa-
nantaisin Vallilan konepajan alueella. Kello 9.30 hän 
aloittaa kierroksen museoviraston asiantuntijan 

kanssa VR:n entisillä rakennuksilla.
Restaurointiurakka alkoi kolmisen vuotta sitten, kun Bruce 

Oreckin The Train Factory Oy aloitti yli sata vuotta vanhojen 
punatiilisten rakennusten kunnostamisen suunnittelun. Moni-
vuotinen restaurointityö etenee pala kerrallaan. Ensimmäiseksi 
valmistui Vallilan kansallisteatteri kokoonpanohalliin, josta 
tuli Kansallisteatterin pienelle näyttämölle väistötilat. 

”Kaikki on pyritty tekemään säästämällä materiaaleja ja 
säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisiä pintoja, 
kuten rosoisia betonilattioita junaraiteineen. Vallilan kansal-
listeatteriin kierrätettiin pieneltä näyttämöltä katsomon istui-
met, eikä innostuttu tekemään liian fiiniä. Toivon todella, että 
teatteri juurtuisi konepajan alueelle”, Saatsi sanoo. 

Tässä inspiroivassa projektissa ollaan hänen mielestään 
restauroinnin ytimessä.

”Rakennukset on suojeltu asemakaavalla, ja siksi on tärkeää, 
että pohjatyöt selvityksineen on tehty kunnolla. Näin toteu-
tuksessa voidaan vaalia rakennusten tunnistettuja historialli-
sia arvoja. Yhtä tärkeää on suunnitella se, miten yhdistetään 
vanhaa ja uutta teknisesti sekä rakennusfysikaalisesti.”

Yhteistyötä hyvässä hengessä
Päävastuu The Train Factory -kiinteistöjen kunnostamisen 
suunnittelusta on kansainvälisellä AHR Architects -toimistolla. 
Suomen tiimin vastuukonsultti on Laitila Arkkitehdit. Saatsin 
toimisto huolehtii rakennusten, kokoonpanohallin ja maa-
laamon rakennussuojeluun liittyvistä töistä.

”On nykyaikaa, että useampi toimisto tekee yhteistyötä 
hyvässä hengessä, koska jokaisella on oma erityisosaamisalu-
eensa”, Saatsi muistuttaa.

Seuraavaksi ovat valmistumassa tilat Lidlin päivittäistava-
raketjulle. 

”Ruokakauppa tuo paikalle lisää ihmisvilinää ja auttaa muut-
tamaan aluetta osaksi lähiseudun asukkaiden jokapäiväistä 
arkea.”

Sen sijaan maalaamon tilojen vuokraajista ja käyttäjistä ei 
ole vielä tietoa, koska pandemia muutti suunnitelmia. Hallin 
kattolyhtyjä ja ikkunoita on kuitenkin jo kunnostettu, ja vesi-
kattotyöt ovat alkamassa.

Konepajan alueella työskentelystä Saatsi on saanut myös 
uusia ideoita.

”Rakennukset ovat puupaalujen varassa samoin kuin Kan-
sallisteatterin rakennus ydinkeskustassa. Malmin lentokentän 
alue tarvitsee paalutuksen, jotta voidaan rakentaa. Kannattaisi 
tutkia, voidaanko ottaa vanhat konstit käyttöön. Tässä voisi 
olla innovoinnin paikka”, hän arvelee.

Korjaamisen suosio kasvaa 
Rakennusperinnön vaaliminen on Saatsin mielestä saanut 
enemmän arvostusta viime vuosina. Muutos on kasvattanut 
myös arkkitehtitoimiston töiden määrää. Viime vuosina toi-
misto on vastannut yli kymmenen kartanon ja useiden kym-
menien suojeltujen rakennusten restaurointisuunnittelusta. 

”Yhä useampi omistaja arvostaa korjaamista ja haluaa 
panostaa varojaan hankkeisiin. Hyvä omistajuus ja tahtotila 
ovat selvästi vahvistuneet”, Saatsi arvioi.

Suunnittelupöydällä on parhaillaan Sippolan ja Askolan 
kirkot sekä Vantaan Leppäkorven puukoulun kunnostus. Hank-
keissa on menossa eri vaiheita, esimerkiksi koulun kunnostus 
alkoi laserkeilaamisella ja lähtötilanteen tietomallintamisella, 
ja varsinainen suunnittelu on juuri käynnistymässä.

Vanhan korjaamiseen löytyy nykyisin myös osaajia, vaikka 
Saatsin mielestä enemmänkin erikoistuneita ammattilaisia 
voisi olla tarjolla.

”Nuori polvi ymmärtää rakennusperinnön ja kestävän kehi-
tyksen merkityksen sekä kokee restaurointihankkeissa teke-
vänsä merkityksellistä työtä”, arvioi kahdeksan vuotta arkki-
tehtuurin historian ja korjausrakentamisen opettajana 
Tampereella toiminut arkkitehti.

Opetustyön Saatsi jätti keskittyäkseen toimisto pyörittä-
miseen.

”Olen sielultani yrittäjä, ja pystyn parhaiten palvelemaan 
rakennusperinnön vaalimista toimiston vetäjänä.”

Konepajan korjaajalla riittää töitä
Korjaamiseen erikoistuneille ammattilaisille on tarvetta, sanoo alan konkari 
Pekka Saatsi. Korjaamisen ja rakennusperinnön arvostuksen kasvu näkyy 
Saatsi Arkkitehdeilla lisääntyneinä töinä, joista yksi kiinnostavimpia on 
ollut Vallilan konepajan restaurointityöt.

Teksti Marja Salmela
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Kotina vanha kansakoulu
Informaatiota ja neuvoja korjausrakentamiseen Saatsi ja toi-
miston toinen osakas, hänen vaimonsa Emilia Saatsi – hän-
kin koulutukseltaan arkkitehti ja lisäksi maisema-arkkitehti – 
jakavat blogikirjoituksissaan. Tekstit ovat niin selkeitä, että 
maallikkokin ymmärtää. Blogit kertovat muun muassa pai-
novoimaisesta ilmanvaihdosta, rossipohjan kestävyydestä 
ja tuulettuvasta alapohjasta.

Kokemusta on myös kertynyt, kun Saatsit ovat kunnosta-
neet kodikseen vanhan hirsirakenteisen kansakoulun. Se on 
oman aikansa laadukasta julkista rakentamista. Paikaksi oli 
valittu kuiva, hiekkapohjainen etelärinne. Luonnonkivisokkeli, 
rossipohja, tuulettuva vintti, hengittävät ja luonnolliset raken-
teet, hirsiseinät ja painovoimainen ilmanvaihto ovat esimerk-
kejä kestävimmästä mahdollisesta rakennustavasta. 

Alkuperäiset puuikkunat on kunnostettu, ja oviksi on palau-
tettu kunnostettuja peiliovia. Saunaksi on pelastettu samalta 
kylältä yli satavuotias hirsisauna, jonka seinien tilkkeenä on 
käytetty suosta itse nostettuja sammalia. Saunatuvan seinät 
on rapattu savilaastilla.

Tiedon jakamisen lisäksi avoin keskustelu rakentamisen 
ongelmista on Saatsille tärkeää. Hän on vakuuttunut siitä, että 
nykyrakentaminen on liian monimutkaista.

”Kun Kruununhakaa aikanaan rakennettiin, saatiin aikaan 
kaunista, kestävää ympäristöä, vaikka määräyksiä rakennus-
fysiikasta oli nolla sivua. Nykyrakentamista ohjaavat mää räykset 
ovat paisuneet tuhansiksi sivuiksi.”

Nyt ilmastonmuutos haastaa rakentamaan satoja vuosia 
kestäviä rakennuksia.

”Mutta se ei onnistu, koska esimerkiksi määräykset energia-
tehokkuudesta ovat ylikorostuneet. Se johtaa vaurioalttiisiin 
ja vikaherkkiin rakennuksiin.”

Myös koneellinen ilmanvaihto on ymmärretty usein pakol-
liseksi, vaikka se ei sitä ole. Painovoimaista  ilmanvaihtoa ei 
vain tunneta vaihtoehtona. 

Yksinkertainen on kestävää
Saatsi on vakuuttunut, että mitä yksinkertaisemmin rakenne-
taan, sitä parempaa jälkeä syntyy. Kun rakennetaan massiivi-
puusta, säästetään luonnonvaroja, koska rakennukset säilyvät 
eikä niitä tarvitse purkaa ja rakentaa taas uudelleen.

Puurakentamisen kärjessä on tällä erää CLT-tekniikka, jossa 
elementit kootaan ristiin laminoidusta puusta. CLT:n lisäksi 
toimistolla on kokemusta myös käsin veistetystä hirrestä sekä 
liimaamattomista massiivipuuelementeistä, joissa ei käytetä 
lisättyjä kemikaaleja eikä lisäeristeitä.

Hirsirakentaminen sopii Saatsin mielestä myös kaupunkiin. 
Toimisto on suunnitellut Kuusamon keskustaan kerrostalon, 

jonka julkisivut tehdään lamellihirrestä. Nelikerroksisen talon 
rakennustyö alkaa ensi keväänä.

”Näen, että puurakentamisella on edessään loistava tule-
vaisuus. Sen tulisi olla nimenomaan massiivipuurakentamista, 
jotta rakenteisiin saadaan sidottua merkittävästi hiiltä, ja raken-
nustapa saadaan pidettyä mahdollisimman yksinkertaisena.”

Rakentamismääräyksiä pitäisi ehdottomasti kehittää. Esi-
merkiksi U-arvon laskentakaava ei huomioi oikealla tavalla 
massiivirakenteiden lämmönvaraamiskykyä, joka parantaa 
massiivirakenteiden energiatehokkuutta. Liian paksut läm-
möneristeet johtavat kosteus- ja homevaurioiden lisääntymi-
seen rakenteiden ulkopinnassa.

”Ilmastonmuutos lisää myrskyjä ja viistosateita, jotka pahen-
tavat ongelmaa”, hän muistuttaa.

Vanhempien jalanjäljissä
Pekka Saatsi  on toisen polven arkkitehti. 

”Omaa ammatinvalintaani on saattanut alitajuisesti ohjata 
ainakin se, että olen kulkenut lapsena Helena-äitini mukana 
rakennusperintökohteissa. Hän työskenteli maisema-arkki-
tehtina Museovirastossa ja omassa toimistossaan.”

Isä Olli Saatsi pyöritti arkkitehti Erkki Karvisen vuonna 
1955 perustamaa toimistoa 2000-luvun alulle asti. Pekka Saatsi 
kiittelee isäänsä, joka ilmoitti heti vaihdon yhteydessä viisaasti, 
ettei halua olla selän takana kyttäävä ja omia oppejaan tuput-
tava vanha isäntä.

”Ja lisäsi, että jos sellaiseksi rupeaa, niin voin huolehti osoit-
taa ovea. Ei hän tuputellut, vaan otimme Emilan kanssa heti 
ohjat tukevasti omiin käsiimme. Olemme oppineet itse teke-
mällä, ja se on sopinut meille. Yhtiöllä on pitkä kaari ja se tun-
tuu arvokkaalta.”
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Vallilan konepajan restaurointityö etenee pala kerrallaan. 
Kaikki on pyritty tekemään säästämällä materiaaleja ja 

säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisiä pintoja, 
kuten rosoisia betonilattioita junaraiteineen.



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

TOIVOA PUUSTA
 
Iso näyttelysali 10.9.2021–10.4.2022 

Arkkitehtuurimuseon päänäyttely Toivoa puusta 
käsittelee puuarkkitehtuuria siihen liittyvän toivon 
näkökulmasta. Moniäänisen ja -taiteisen näyttelyn 
aikajänne ulottuu puurakentamisen varhaisista 
saavutuksista tekoälyn tuottamaan tulevaisuuden 
arkkitehtuuriin. Näyttelyn yleisöohjelma jakautuu 
kokemuksellisiin konsertteihin ja intiimeihin, 
asiantuntijoiden alustamiin keskusteluihin. 
mfa.fi/tapahtumat
 

NEW STANDARDS
 
Pieni näyttelysali 21.1.–10.4.2022

Suomen paviljongissa Venetsian Arkkitehtuuri-
biennaalissa ensiesityksensä saanut New Standards 
-näyttely kertoo ainutlaatuisen tarinan suomalaisten 
puuelementtitalojen maailmanvalloituksesta toisen 
maailmansodan jälkeen. Archinfon tilaaman ja 
tuottaman näyttelyn ovat ideoineet ja kuratoineet 
Laura Berger, Philip Tidwell ja Kristo Vesikansa.

Rauhallista joulua ja  
kiitos kuluneesta vuodesta!  

Toivo Jäntin suunnittelem
a talotyyppi 957. Hepokalliontie, Helsinki, 1950-luku. Kuva ELKA.

http://mfa.fi
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Valtio restauroi -seminaarissa 
esiteltiin tutkimusta ja käytäntöä
Restaurointialan vuoden päätapahtumassa käytiin monipuolisesti läpi  
arvorakennusten ylläpitoon, korjaamiseen ja restaurointiin liittyviä näkökohtia.

J
ärjestyksessä neljäs Valtio restauroi -seminaari pystyttiin 
marraskuun alussa vuoden tauon jälkeen järjestämään 
perinteiseen tapaan paikan päällä Kansallismuseossa. 

Huippusuositun seminaarin aiheena oli tällä kertaa ”Tekijät”.
Yhteensä 13 valmisteltua puheenvuoroa täydentyivät kol-

mella paneelikeskustelulla. Vaikka puheenvuorot olivat lyhyitä, 
onnistuttiin niissä käymään monipuolisesti läpi arvoraken-
nusten ylläpitoon, korjaamiseen ja restaurointiin liittyvät kes-
keiset näkökohdat.

Pauliina Pekonen valtiovarainministeriöstä valotti työn 
alla olevia valtion toimitila- ja kiinteistöstrategioita. Valtion 
juoksevista kuluista seitsemän prosenttia on tilakustannuksia. 
Tiloista puolet on Puolustusvoimien käytössä. Tavoitteeksi on 
asetettu valtion virastotalojen renessanssi. Eri hallinnonaloja 
koottaisiin saman katon alle, jolloin myös asiakaspalvelutilat 
voisivat toimia yhdessä.

Rakennushistoriaselvitysten rinnalle 
rakennehistoriaselvitykset
Jotta rakennusten korjaaminen ja arvokohteiden restaurointi 
voisi onnistua, tarvitaan tietoa. Museoviraston Helena 

Hirviniemi loi katsauksen rakennushistoriaselvitysten lyhyeen 
mutta vuosi vuodelta komistuvaan historiaan. RHS on viimei-
sen kymmenen vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa tie-
topohjan luomisessa kohteen varsinaista arvottamista varten. 
Selvitysten laatimiseen erikoistuneiden toimistojen määrä on 
kasvanut ja niiden taso on noussut. Apuna toimii Marja Sahl-
bergin vuonna 2010 toimittama, edelleen käyttökelpoinen 
opasjulkaisu Talon tarinat.

Konkreettiset esimerkit tyystin erilaisten kohteiden RHS-
työstä saatiin Villa Lantesta ja majakkalaiva Kemistä. 1500-luvulla 
rakennetun renessanssihuvilan ja 1900-luvun alun majakka-
laivan selvitystyöt osoittautuivat kuitenkin perusperiaatteiltaan 
hyvin samankaltaisiksi, kertoivat Pasi Kolhonen ja Mia Puranen 
arkkitehtitoimisto Livadysta. Molemmat kohteet edellyttivät 
kielitaitoa, tässä tapauksessa italian ja merenkulun ruotsin, 
molemmissa tuli ensin perehtyä saatavilla olevaan arkisto-
aineistoon, molemmissa pystyttiin hyödyntämään vielä elossa 
olevien, kohteissa töissä olleiden kokemuksia ja molemmissa 
tehtiin paikan päällä kenttätyöt.

Anu Laurila kiinteistö- ja rakennusalan konsulttiyhtiö Vaha-
selta toi esiin, että rakennushistoriaselvitysten rinnalle tarvitaan 

Vasemmalla: Arkkitehtitoimisto 
Livady on tehnyt rakennus historia
selvityksen majakkalaiva Kemistä. 
Kuvassa laiva Suomenlinnan 
telakalla heinäkuussa 2021.

Oikealla: Säätytalon suihkulähde on 
restauroinnin yhteydessä varustettu 
kivipintaisella eristeellä, jonka on 
määrä pitää vettä. Ensi kesänä 
suihkulähteen pitäisi pitkän tauon 
jälkeen olla jälleen toiminnassa.
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rakennehistoriaselvityksiä. Rakennusmateriaalit, rakennustavat 
ja määräykset ovat vaihtuneet ajan myötä. Tänä päivänä riski-
rakenteena pidettävä rakenne on voinut toimia ilman haittoja 
satakin vuotta. Miksi purkaa tai muuttaa toimivaa rakennetta? 
Rakennehistorian selvittäminen voi auttaa suhteuttamaan 
mahdollisen vaurion vakavuutta rakennuksen ikään.

Vaikka valtava määrä RHS-selvityksiä löytyy nykyään netistä, 
on toiveena ollut jo pitkään luoda niille yhteistä alustaa. Sen 
lisäksi että tutkitun tiedon levittäminen auttaisi korjaushank-
keiden suunnittelijoita, se myös lisäisi vanhan rakennuskannan 
arvostusta ja ymmärrystä.

Restauroinnin käytännön haasteita
Kun seminaarissa siirryttiin tutkimuksesta käytännön tekemi-
seen, kirvoittivat esimerkit Hvitträskin kylpyhuoneen, Sääty-
talon suihkulähteen ja Metsähallituksen rauniokohteiden 
kautta keskustelemaan perinteisen pellavaöljymaalin käytössä 
havaituista haasteista. Sibeliuksen Ainolan ja Svinhufvudin 
Kotkaniemen maalaustyöt ovat onnistuneet, mutta selittämät-
tömistä epäonnistumisistakin on raportoitu. Maalitehtaiden 
tuotannossa esiintyy vaihtelua, mutta myös vaihtelevat sääolot 
vaikuttavat. Pellavaöljymaalia kannattaa kuitenkin suosia.

Seminaarin anti täydentyi katsauksilla historiallisten koh-
teiden kiinteistön- ja maisemanhoitoon sekä restauroinnin 
näköaloihin. Museoviraston Mikko Härö vakuutti valtion kykyä 
ja tahtoa restaurointiin. Oivana apuvälineenä on piakkoin 
käyttöön tuleva Korjaustaito-verkkosivusto, jota Museovirasto 
ylläpitää ja kehittää.

Lauri Jääskeläinen

Arkkitehtitoimisto Livadylle 
Alfred Kordelinin palkinto
Palkintotoimikunnan mukaan Livadyn työssä 
nousevat hienosti esiin perinteisten puurakennus-
menetelmien kehittäminen sekä korjaaminen ja 
restaurointi.

A
lfred Kordelinin säätiön palkinnot jaettiin marraskuussa 
2021 julkistalouden professori Roope Uusitalolle, kir-
jailija Kaari Utriolle sekä arkkitehtitoimisto Livadylle. 

Säätiön palkintotoimikunta totesi perusteluissaan, että 
Livadyn työssä nousevat hienosti esille perinteisten rakennus-
kohteiden korjaaminen ja restauroiminen, perinteisten puu-
rakennusmenetelmien kehittäminen sekä käsityötaito. Arkki-
tehtitoimiston työryhmä Marko Huttunen, Pasi Kolhonen, 
Juulia Mikkola, Lauri Saarinen ja Pauliina Saarinen on työs-
kennellyt pitkäjänteisesti kestäviä rakennustapoja edistääkseen. 

Erityisen arvokkaana toimikunta piti sitä, että Livadyn 
tavoitteena on elinkaareton rakentaminen. Oikein huollettuina 
ja korjattuina rakennukset eivät tule purkuikään välttämättä 
missään elinkaarensa vaiheessa.

Suomen Arkkitehtiliitto ehdotti Livadya palkinnon saajaksi 
kesällä 2021. Livadyn Marko Huttunen oli otettu ehdotuksesta 
ja siitä, että ehdotuksen perustelujen laatiminen oli tehty niin 
huolella.

”Palkinto ilman muuta kannustaa meitä tekemään työ-
tämme yhä paremmin ja ajamaan meille tärkeitä asioita entistä 
tarmokkaammin”, Huttunen kommentoi. Positiivista Huttusen 
mukaan on myös palkinnon tuoma näkyvyys toimiston työtä 
ohjaaville arvoille ja periaatteille.

Palkinnonsaajat valitsi toimikunta, johon kuuluivat Jenni 
Haukio, Erkki Liikanen, Ville Vilén, Minna Palmroth, Juha 
Laaksonen sekä Jaana Norio. Kunkin palkinnon arvo on 50 000 
euroa.

Alfred Kordelinin säätiö palkitsee tulevaisuuden tekijöitä, 
jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteis-
kunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, moni-
muotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta 
parempaan tulevaisuuteen.
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AOR Arkkitehdeille 
valtionpalkinto
Julkiseen rakentamiseen suuntautunut toimisto 
palkittiin laadukkaasta arkkitehtisuunnittelusta.

Joukko arkkitehteja vetoaa 
Lastenlinnan korjaamisen 
puolesta
 
Arkkitehdit ja lääkärit vetoavat päättäjiin, jotta 
kulttuurihistoriallisesti arvokas sairaala korjat-
taisiin ja palautettaisiin alkuperäiseen käyttöön.

V
altion taidetoimikunnat ovat myöntäneet arkkitehtuu-
rin valtionpalkinnon 2021 Erkko Aartin, Arto Ollilan, 
Mikki Ristolan ja Kuutti Halisen AOR Arkkitehdeille.

Toimisto palkittiin erinomaisesta menestyksestä arkkiteh-
tuurikilpailuissa ja kilpailuehdotusten laadukkaasta arkkiteh-
tonisesta toteutuksesta. Toimisto on suuntautunut koulujen 
ja muiden julkisten tilojen rakentamiseen.

Palkintoperustelujen mukaan esimerkiksi toimiston vuo-
den 2015 voittotyön perusteella toteutettu Jätkäsaaren perus-
koulu edustaa innovatiivista nykyarkkitehtuuria. Toimiston 
töistä välittyy kiinnostus perinteisiä materiaaleja hyödyntäviin 
nykytulkintoihin, kuten ehdotuksessa Tampereen taide museon 
laajennukseksi (2017), palkintoperusteluissa todetaan. AOR 
Arkkitehdit on myös tutkinut kiinnostavalla tavalla yksiainei-
sia massiiviratkaisuja, mikä näkyy Tuusulan lukion ja monitoimi-
talo Monion kilpailuissa (2018).

Valtion taidetoimikunnat myönsivät vuoden 2021 valtion-
palkinnot 13 ansioituneelle taiteilijalle, työryhmälle ja taide-
yhteisölle. Palkintojen yhteissumma on 226 000 euroa. 

H
elsingin Taka-Töölössä sijaitseva Lastenlinna on sei-
sonut tyhjillään useita vuosia. Rakennuksen omistaa 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

”Lastenlinna pelastettava” -vetoomuksessa vaaditaan, että 
arvorakennus korjataan ja palautetaan entiseen tarkoituk-
seensa, lasten psykiatriseen ja neurologiseen hoitoon, tutki-
mustyöhön ja opetukseen. Vetoomuksen mukaan rakennus 
pitäisi kunnostaa säilyttävästi, mahdollisimman vähäisillä 
puuttumisilla alkuperäiseen arkkitehtuuriin.

Yhteensä kaksisataa arkkitehtia ja lääkäriä on allekirjoitta-
nut vetoomuksen rakennuksen korjaamiseksi. Allekirjoittajia 
ovat esimerkiksi Safan puheenjohtaja Henna Helander, ark-
kitehti Juha Leiviskä ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Vuonna 1948 valmistunut Lastenlinna oli yksi sodanjälkei-
sen ajan suurimmista julkisista rakennushankkeista Suomessa. 
Rakennuksesta tuli koko kansan jälleenrakennuksen symboli.

Arkkitehtonisesti Lastenlinna on esimerkki arkkitehti Elsi 
Borgin sekä muiden suunnittelijoiden ja taiteilijoiden yhteis-
työstä. Lisäksi rakennus on sodanjälkeisen lyhyen romanttisen 
vaiheen harvoja säilyneitä julkisia rakennuksia.

”Lastenlinna on kokonaistaideteos”, toteaa Viipurin kirjaston 
korjaamisesta vastannut arkkitehti Tapani Mustonen ”Las-
tenlinna pelastettava” -vetoomuksen tiedotteessa. Mustosen 
mukaan rakennus on säilynyt melko hyvässä kunnossa ja olisi 
palautettavissa käyttöön aikaisempia arvioita edullisemmin.

”Tämän aikakauden rakennusten tai rakenteiden korjaus 
ei ole rakettitiedettä”, Mustonen toteaa.

au
”Lastenlinna pelastettava” -vetoomuksen voi 

allekirjoittaa osoitteessa lastenlinnapelastettava.fi.

OIKAISU: Au:n 8 / 2021 jutussa Vuosaaren seniori-
keskuksen kilpailusta sivulla 35 oli väärä nimi. SAFA-
tuomarina toimi Kirsi Korhonen, ei Kirsi Penttinen.

Jätkäsaaren peruskoulu, Helsinki. AOR Arkkitehdit 2019. 
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Helsinki-Vantaan terminaali 2:n laajennus 
on Vuoden Teräsrakenne
Lentoaseman kehittämiseen liittyvä hanke kokonaisuus  
sai myös RIL-palkinnon ja Vuoden työmaa -tunnustuksen.

H
elsinki-Vantaan terminaali 2:n pian valmistuva laa-
jennus valittiin marraskuussa Vuoden Teräsraken-
teeksi. Arkkitehtisuunnittelijana hankkeessa on toi-

minut Arkkitehtitoimisto ALA.
”Helsinki-Vantaan lentoasema on rakentunut 1960-luvulta 

alkaen vaiheittain laajentuen. Kokonaisuus ei viime aikoina 
ole enää ole ollut selkeä käyttäjien näkökulmasta. Uuden 
sisäänkäyntirakennuksen myötä tilanne muuttuu kirkkaaksi: 
keskellä lentoasema-aluetta on tunnistettava sisäänkäyntira-
kennus, jossa on lähtöaula check-in-toimintoineen sekä saa-
puvien matkustajien palvelut”, laajennuksen pääsuunnittelija 
Juho Grönholm Arkkitehtitoimisto ALAsta kuvailee hanketta 
Teräsrakenneyhdistyksen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan ”taidokkaat teräsrakenteet on pääosin 
piilotettu valmiissa lähtöaulassa. Katon alapinta on suoma-
laista kuusta. Aaltoileva muoto rakentuu tasaisista, kaareviin 
muotoihin leikatuista puulevyistä. Levyjen reunat piirtävät 
korkeuskäyriä. Katto on siis kuin ylösalaisin roikkuva kolmi-
ulotteinen kartta.”

Palkinnon valitsi Teräsrakenneyhdistykselle lähetettyjen 
ehdotusten joukosta arkkitehti Pekka Salmisen johtama 
 palkintolautakunta. Palkinnon saivat rakennuttaja Finavia, 
 arkkitehtisuunnittelusta vastannut Arkkitehtitoimisto ALA, 
 päärakennesuunnittelija Ramboll Finland, allianssiurakasta 
vastannut SRV sekä teräsrunkorakenteet valmistanut ja 
 asentanut Peikko Finland.

Palkinnon saa sääntöjen mukaan vuosittain ”arkkitehto-
nisesti korkeatasoinen sekä terästä ja muita metalleja raken-
tamisvaiheessa oivaltavasti hyödyntänyt rakennushanke.”

Projektissa toteutettiin 
digitaalisuutta laajasti 
Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysaseman projektikokonai-
suudelle myönnettiin myös RIL-Palkinto. Yritysjohtaja, TkT Matti 
Alahuhta teki valintansa kolmen finalistin joukosta: ”Finavia on 
toteuttanut koko projektissa laajasti digitaalisuutta, niin varsi-
naisessa rakentamistyössä kuin tietomallintamisessa ja tiedolla 
johtamisessa. Kehitysohjelma vahvistaa Helsinki- Vantaan ase-
maa Euroopan yhtenä johtavana vaihtolentoasemana.”

RIL ry palkitsee vuosittain rakennustyön, -kohteen tai -kon-
septin, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta 
ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaa-
mista. Mukana palkitussa hankekokonaisuudessa oli laaja 
joukko suunnittelu- ja rakennusalan yrityksiä. Arkkitehti-
suunnittelijoina hankkeessa olivat laajennuksen suunnitelleen 
ALA:n lisäksi HKP sekä PES-Arkkitehdit.

Rakennuslehti valitsi allianssimallilla toteutetun hankkeen 
myös Vuoden Työmaaksi.
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Terminaalin uusi sisäänkäyntirakennus sijaitsee keskellä lentoasemaaluetta.
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A
rkkitehtuurimuseon Toivoa puusta -keskustelusarjan 
toisessa osassa marraskuussa puhuttiin puusta raken-
nusten uusiokäytössä. Keskustelua alusti ruotsalaisen 

Kjellander Sjöberg toimiston perustaja Stefan Sjöberg, joka 
esitteli toimiston Gjuteriet-uusiokäyttöprojektia Malmössä.

Malmön satama-alueella sijaitseva teollisuuskiinteistö 
rakennettiin vuonna 1910 alunperin valimoksi. Siitä olivat jäl-
jellä enää perustukset ja ulkoseinät, kun toimisto aloitti työs-
kentelyn. Projektin lähtökohtana oli satama-alueelta puretta-
vista rakennuksista kerätty materiaalipankki, josta saatiin muun 
muassa tiiliä huonokuntoisten tiilijulkisivujen kunnostamiseen. 
Uudisosat, kuten rakennuksen katto, toteutettiin pääosin 
puusta.

Yksi puun eduista korjausprojekteissa on sen keveys. Puu-
rakenteiden ansiosta Gjuterietin uudistuksesta selvittiin van-
hoilla perustuksilla, mikä vähensi merkittävästi rakentamisen 
päästöjä ja materiaalin kulutusta. Uudet, puiset tilaelementit 
olivat jopa niin kevyitä, että osa niistä voitiin kannatella vali-
mon kiinteistä nosturirakenteista, mikä mahdollisti valtavat, 
avoimet jännevälit katutasossa.

Puuosia on myös helpompi uusiokäyttää ja siirrellä kuin 
monia muita materiaaleja. Esimerkiksi Gjuterietin betonilattia 
jouduttiin purkamaan kokonaan ja korvaamaan uudella, kun 
rakennuksen alta poistettiin saastunutta maaperää. Puiset 
rakennusosat sen sijaan voidaan suunnitella purettaviksi ja 
uudelleenkäytettäviksi.

Sjöbergin toimisto puhuu puurakentamisen puolesta, 
koska puu on vähähiilinen, uusiutuva ja luonnollinen mate-
riaali. Hän kuitenkin korosti, ettei projekteista saada kestäviä 
puurakentamisellakaan, jos hankkeiden lähtökohdat ovat 
pielessä. Esimerkiksi kaupunginosasuunnitelmassa, jota toi-
misto tekee Lontooseen, suuret rakentamistavoitteet ohjaavat 
niin tiiviiseen alueeseen, että tavallisesti vähähiiliset puu-
rakennukset muuttuvat hiili-intensiivisiksi torneiksi.

Gjuterietin tapauksessa etuna olivat kestävyysnäkökul-
masta kiinni pitänyt asiakas ja vegaanituotteita valmistava 
loppukäyttäjä Oatly.

Nykyistä rakentamisen tahtia ei puullakaan voida toteut-
taa kestävästi. Vaikka materiaalia Suomen metsissä riittäisi, ei 
korvaamattomia hiilinieluja riitä hiilineutraaliuden saavutta-
miseksi.

Voisiko tulevaisuuden puurakentamisessa korostaa suur-
ten tuotantomäärien sijaan puumateriaalin hyviä ominaisuuk-
sia: laatua, keveyttä, rakennusosien pitkäikäisyyttä ja uusio-
käytön mahdollisuuksia? Arvokkaasta materiaalista ja työn 
laadusta voidaan mahdollisesti maksaakin enemmän, jos 
käytetyt materiaalimäärät ovat pienempiä kuin uudisraken-
tamisessa.

Matti Jänkälä
Kirjoittaja on You Tell Me -kollektiivin jäsen.
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Rakennetaan puusta, mutta vähemmän ja paremmin

Puun kulutusta tulee muiden neitseellisten materiaalien tavoin vähentää.  
Se onnistuu korjaamalla ja kierrättämällä, kuten ruotsalaisen Kjellander Sjöberg 
toimiston Gjuteriet-projekti osoittaa.

Gjuterietprojektissa hyödynnettiin vanhan 
teollisuuskiinteistön perustuksia. Uusi katto 
tehtiin puusta.
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Matti Vatilo

Ympäristöministeriön rakennusneuvoksen 

virasta eläköitynyt arkkitehti 

”V
akava arkkitehtipula uhkaa nyt jopa vetovoimai-
sen Tampereen kasvua”, otsikoi Aamulehti muu-
tama viikko sitten artikkelinsa kaavoittajien rek-

rytointivaikeuksista. Teemaa jatkettiin vielä pääkirjoituksessa: 
”Kaupunkien kasvu ei saa alkaa tökkiä kaavoituksen hitauteen”. 
Pääkirjoituksen mukaan Tampereen naapurikaupungissa Kan-
gasalla työvoimapula on jo hidastanut kaavoitushankkeita.

Kaavoittajista on pulaa ympäri maata. Virkamiesten lisäksi 
myös konsulttiyrityksillä on vaikeuksia löytää ammattilaisia 
tarjolla oleviin tehtäviin. Rakennusalan edunvalvojien MRL-
uudistukseenkin tarjoama keino ripeyttää kaavoitusprosesseja 
rakennusliikevetoisella asemakaavoituksella vaikuttaa tästä 
näkökulmasta populistiselta. 

Miten tähän on ajauduttu? Yksinkertaisin selitys on, että 
alalle tulijoita on liian vähän. Se taas voi johtua niin koulutus-
määrien alimitoituksesta kuin koulutuksen sisällä kiinnostuk-
sen puutteesta. Kumpikin lienee totta. Arkkitehtikunnan ikään-
tyessä alalta poistuu enemmän väkeä kuin sinne tulee. Juuri 
nyt rakentamisen huippusuhdanne ohjaa opiskelijoiden ja 
vastavalmistuneiden mielenkiintoa erityisesti asuntosuun-
nittelutehtäviin. 

Yliopistot ovatkin jo nostaneet hieman arkkitehtuurin 
kandiohjelmien sisäänottoa. Vuonna 2022 se kasvaa edelleen 
yhteensä yli 150 opiskelijaan. Myös Aalto-yliopiston maankäy-
tön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelmassa kou-
lutettavien määrää lisätään ensi vuonna merkittävästi. Mah-
dollista kiinnostuksen puutetta tämä ei tietenkään ratkaise.

Safa ja Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ovat esittäneet 
useaan kertaan rakennussuunnittelijoiden määrää ja laatua 

koskevan valtakunnallisen selvityksen pikaista toteuttamista. 
Kannanotot ovat liittyneet ammattikorkeakoulujen koulutus-
vastuisiin. Myös kaavoittajaprofession tarpeita pitäisi selvit-
tää – sitä puoltaisi monitieteisyyden lisääntyminen maankäy-
tön suunnittelutehtävissä. 

TAKAVUOSINA kaavoitus oli lähes kokonaan arkkitehtien ja 
maanmittareiden varassa. Arkkitehdin yleistutkinto antoi 
tuolloin hyvät valmiudet rakennus- ja yhdyskuntasuunnitte-
luun. Nyt tilanne on moni-ilmeisempi. Maankäytön suunnit-
telun monipuolistuviin tehtäviin tullaan yhä useammin mai-
sema-arkkitehtuurin, suunnittelumaantieteen ja ympäristöalan 
opintojen kautta. 

Muutos on osin seurausta kaavoituksen roolin muuttumi-
sesta. Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu ei ole enää vain 
alueidenkäytön ja rakentamisen sääntelyä vaan nähdään 
kuntastrategian toteuttamisen välineinä, ja se kytkeytyy muun 
muassa toiminnallisen aluekehittämisen tarpeisiin ja tavoit-
teisiin. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkikehittäminen ovat 
tämän muutoksen verbaalinen ilmiasu. 

Toimintaympäristö haastaa kaupunkisuunnittelijoiden osaa-
mista. Ilmastonmuutos, ekologinen kestävyys ja yhdyskuntien 
resilienssi yllättävissä häiriötilanteissa ovat niistä ehkä ajan-
kohtaisimmat. Digitalisaatio mullistaa työtavat. Sari Puustisen 
kaavoittajaprofessiosta tekemää väitöstutkimusta siteeraten 

”kommunikatiivisuutta korostava kaavoittaja on asiantuntija, 
jonka tehtävänä on saattaa yhteen erilaiset suunnittelua kos-
kevat näkökulmat ja tieto, sekä tarjota osallisille yhteisymmär-
ryksen mahdollisuus”. Siihenkin suuntaan olemme matkalla.

Mistä tekijöitä kaupunkikehittämiseen?

Kaavoittajista on pulaa, ja toisaalta kaupunkisuunnittelijoilta vaaditaan 
aivan uudenlaisia taitoja.  Nyt olisi tarpeen selvittää kaavoittajaprofession 
määrällisiä ja laadullisia tarpeita, Matti Vatilo kirjoittaa.
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A
alto-yliopiston ja Arkkitehtuurimuseon järjestämän 
Architecture Speaks! -luentosarjan teemana loppu-
vuoden ja alkukevään aikana on tilojen ja käyttäjien 

vuoropuhelu. Käyttäjän jälki pyyhitään usein pois arkkiteh-
tuurijulkaisuista, vaikka rakennukset ja ympäristö heräävät 
henkiin juuri ihmisten läsnäolosta.

Luentosarjan avasivat ranskalais-italialainen videotaiteilija-
pariskunta Ila Bêka ja Louise Lemoine. Heitä on vaikea aset-
taa yhteen kategoriaan. He ovat dokumentoijia, elokuvante-
kijöitä, tuottajia ja kustantajia. Viimeiset 15 vuotta Bêka ja 
Lemoine ovat työskennelleet yhdessä etsien ja kokeillen uusia 

kerronnan muotoja arkkitehtuuriin. He käyttävät elokuvan 
keinoja ympäristön tarkkailuun ja havainnointiin.

”Kuinka paljon tietomme ja ajatuksemme arkkitehtuurista 
pohjautuu siihen, miten se on esitetty?” kysyy Lemoine. Aina 
ei ole mahdollisuutta matkustaa paikan päälle. Kuvat puoles-
taan tarjoavat hyvin rajatun tai karsitun maailman. Perinteinen 
arkkitehtuurikuvaus lähestyy tilaa abstraktista, teknisestä tai 
esteettisestä kulmasta. Bêka ja Lemoine laajentavat katsontaa 
ihmiseen.

Kuvaajakaksikko on tehnyt yhteensä yli 40 arkkitehtuuri-
elokuvaa ja dokumenttia, mutta ennen ensimmäistäkään 

Bêka & Lemoine, 
näkymättömän kuvaajat
 
Videotaiteilijat Ila Bêka ja Louise Lemoine kertoivat Architecture Speaks! -luentosarjassa 
kokeellisista arkkitehtuurielokuvistaan. Kuvaajakaksikko laajentaa arkkitehtuurin estetiikkaa 
aiheisiin, joita arkkitehtuurikuvastossa yleensä kartetaan – kuten ihmiseen.

Teksti Iris Andersson
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Videotaiteilijat Ila Bêka ja Louise Lemoine 
käyttävät elokuvan keinoja ympäristön 
tarkkailuun ja havainnointiin. Kuvaaja
kaksikko on tehnyt yhteensä yli 40 
arkkitehtuurielokuvaa ja dokumenttia.
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teosta he listasivat ylös teemoja ja aiheita, joita valtavirran 
kuvastossa kartetaan, ja joiden parissa he haluavat työsken-
nellä. 

Listalta löytyy muun muassa: Ihminen. Ihminen. Ihminen! 
Keho ja liike. Tavallinen elämä. Epäjärjestys. Lika. Siivous ja 
huolto. Spontaanius. Huumori ja ironia. Odottamattomat 
tapahtumat. Huono sää. Kuvan vallan purkaminen. Musiikki 
ei ole vain tausta. Tunteet. Tilallinen muisti.

Elokuvan keinoin 
Elokuvan keinot tarjoavat mahdollisuuksia laajempaan havain-
nointiin, kuten aistikkuuteen, fyysiseen kokemukseen ja tilan 
muunteluun, ajattelee Lemoine. Kaksikkoa kiinnostaa, miten 
rakennettu ympäristö vaikuttaa päivittäiseen elämäämme.

Videotaiteensa he ovat aloittaneet yksittäisten talojen 
dokumentoinnista ja laajentaneet kuvauskohteita urbaaniin 
kaupunkitilaan. Elokuvassa Koolhaas Houselife vuodelta 2008 
Rem Koolhaasin suunnitteleman palkitun yksityistalon Mai-
son à Bordeauxin tyhjät tilat täyttyvät musiikilla ja ihmisillä. 
Maison à Bordeauxin erikoisuus on pienen huoneen kokoinen 
hissitaso, jolla talon pyörätuolilla kulkeva omistaja pystyi liik-
kumaan kolmen kerroksen välillä.

Ensin kuvaruudulla näkyy permanentin kiehkurat, sitten 
pää ja silmälasit, pilkullinen mekko ja esiliina, lopulta koko 
vartalo, punainen sanko, harja ja violetti imuri. Hissimäinen 
taso jatkaa nousuaan ja siivoja katoaa yläkertaan.

Elokuvillaan Bêka ja Lemoine nostavat esiin näkymättömät 
ihmiset, tässä tapauksessa henkilöt, jotka huolehtivat talojen 
kunnosta.

Elokuva Barbicania (2014) askeltaa isompaan mittakaavaan 
ja tunkeutuu utopian kuplaan. Barbican rakennettiin asuin-
alueeksi Lontooseen maailmansodan pommitusten tuhoa-
malle alueelle 1960–70-lukujen aikana. Henkilökohtaiseksi 
päiväkirjaksi rakennettu elokuva kertoo, mitä ohjaajakaksikko 
on kohdannut Barbicanin maanalaisten kerrosten ja tornin-
huippujen välillä kuukauden aikana.

Asukkaiden muotokuvagallerian kautta elokuva piirtää 
paikasta ihmiskartan, joka kuvastaa alueen sosiaalista kehi-
tystä. Elokuva kyseenalaistaa utopian kestävyyden. Erään 
asukkaan mukaan ovet eivät ole auki Barbicanissa, vaan yksi-
tyisyys on turvaa, jonka tarkoituksena on pitää muut ihmiset 
ulkopuolella.

Kuvaajakaksikkoa kiehtoo, kuinka elinympäristömme 
vaikuttaa meihin. Winston Churchill on lausunut: ”Me muo-
toilemme rakennuksemme ja jälkeenpäin rakennukset muo-
toilevat meidät.” Bêka ja Lemoine jatkavat ajatuskulkua 
sanoen: ”Tapa, jolla esitämme rakennuksemme, muokkaa 
tapaa, jolla rakennamme.”

Vuorovaikutus elollisen ja elottoman välillä on kaksi-
suuntaista.

Fyysinen maailma
Kadut ovat näyttämöitä hiljaisille ja kätketyille kulttuurisään-
nöille, tavoille, puutteille ja vaikeuksille. Ihmisen ja kaupungin 
vuorovaikutusta on kuvattu kymmenen tunnin mittaisessa 
kymmenen elokuvan ja kymmenen kaupungin sarjassa Homo 
Urbanus (2017). Elokuva tutkii, miten fyysisinä olentoina 
koemme kaupunkitilan. Mikä on erilaisten kehojemme väli-
nen suhde? Millainen on itse kaupungin keho?

Elokuvasarja on visuaalinen muistiinpano navigoinnista 
kaupungissa ilman kompassia ja päämäärää. Se dokumentoi, 
kuinka kaupungin oudot palaset, homo urbanat, joita me 
kaikki olemme, käyttävät tilaa. Kaupunki on kehojemme kei-
notekoinen jatke, joka muokkaa ja ehdollistaa meitä. Jokapäi-
väinen elämä tekee kaupungista kaupungin.

Kun astumme kaupunkiin, se edellyttää meiltä jatkuvaa 
fyysistä suorittamista. Se tekee meistä fyysisesti haavoittuvaisia.

Lemoine näyttää videoklipin, jossa vanha japanilainen 
mies nousee vaivalloisesti metron portaat askel askeleelta 
kaiteesta kiinni pitäen työvirran velloessaan hänen ympäril-
lään. Näen japanilaisen, iän taittaman naisen, joka pitää kiinni 
kävelykeppiin turvautuvan miehen lantiosta, jotta löytäisi 
miehen perässä oikeaan vaunuun.

Otteen myötä pohdin, miten vanhenemme kaupungeissa, 
joita hallitsevat vahvuuden, kilpailullisuuden ja suorittamisen 
arvot. Japani mielletään palveluyhteiskunnaksi, joka huoleh-
tii ikäihmisistään, mutta silti liikkuminen vaatii kamppailua.

Kaupunkitilan kuvaus herättää kysymyksen kynnyksestä 
julkisen ja yksityisen tilan välillä. Lemoine tuo esiin, ettei raja 
ole aina veitsellä leikattu. Kuvakooste vie meidät Shanghaihin. 
Näen, kun nainen pesee hampaat jalkakäytävän reunalla ja 
sylkäisee katukaivoon. Kuva vaihtuu kujalle, jossa julkisivujen 
ovenvierustoja somistavat vesialtaat ja pressukäymälät. Pelk-
kiin alusvaatteisiin pukeutunut mies astelee käymälästä 
kadulle. Elokuva palaa autotielle, jota reunustavat täydet pyy-
kinkuivaustelineet. Joku on tuonut täkkinsä pensaan päälle 
paistattelemaan aurinkoa.

” Perinteinen arkkitehtuuri-
kuvaus lähestyy tilaa 
abstraktista, teknisestä tai 
esteettisestä kulmasta.
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Kaupungit puhuvat käyttötarkoitustensa kautta. Elokuvat 
nostavat esiin ihmisten muuttuneet elinympäristöt ja paikal-
liset erityispiirteet globaalissa maailmassa.

Tila on vuorovaikutusta
Arkkitehtuuri puhuu, jos pysähdymme kuuntelemaan sitä. 
Bêka ja Lemoine ovat pysähtyneet. Elokuvillaan he näyttävät 
arkipäivän ja ihmiset, jotka täyttävät tilat. Beka määrittelee 
tilan vuorovaikutukseksi: hänen mielestään ei voida puhua 
tilasta, jos siellä ei ole liikettä. Ilman ihmistä puhutaan vain 
seinistä ja sisustuksesta, huonekaluista.

Elokuvillaan kuvaajakaksikko ei pyri arvioimaan tilojen 
laatua, vaan tuo esiin, kuinka ihmiset ottavat ne osaksi elin-
piiriään. Mitä enemmän ja monipuolisemmin ihmiset voivat 
käyttää julkisia tiloja, sitä parempia ne ovat.

Arkkitehtuuri voi antaa ihmisille toivoa, Bêka ja Lemoine 
ajattelevat.

” Mitä enemmän ja monipuolisemmin ihmiset voivat 
käyttää julkisia tiloja, sitä parempia ne ovat. 

Yllä: Homo Urbanus elokuvasarjassa 
tutkitaan ihmisen ja kaupungin vuoro
vaikutusta. Miten koemme kaupunki
tilan fyysisinä olentoina?

Vasemmalla: Teoksillaan Bêka ja Lemoine 
nostavat esiin näkymättömät ihmiset, 
jotka huolehtivat talojen kunnosta, kuten 
Koolhaas Houselife elokuvassa.
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PUHEENVUORO

Maankäyttö- ja rakennuslain  
uudistus tarvitsee aikalisän
Maankäyttö- ja rakennuslaki kaipaa uudistamista. Kokonaan uuden kaavoitus- ja  
rakentamislain sijaan tavoitteet voitaisiin saavuttaa nykyistä lakia päivittämällä. 

Ilona Mansikka

arkkitehti

U
usi kaavoitus- ja rakentamislaki on ollut lausunnoilla. 
Kyseessä on merkittävä laki, jolla on kauaskantoiset 
vaikutukset  ympäristöön ja yhteiskuntaan. Uudis-

tukselle asetetut tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta 
lakiehdotus ei vastaa niihin.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän merkittävimmät 
muutokset uudessa laissa koskisivat eri kaavatasojen työn-
jakoa, maakuntakaavan sisältöä ja suhdetta muuhun suun-
nitteluun sekä kaupunkiseutusuunnitelmaa. Esityksessä maa-
kuntakaavan rooli olisi merkittävästi nykyistä rajatumpi. 
Maakuntakaavassa esitettäisiin oikeusvaikutteisena ainoastaan 
maakunnan aluerakenne, valtakunnallinen ja maakunnallinen 
liikennejärjestelmä ja -verkko sekä maakunnan viherrakenne.

Uusi suunnittelutaso lisää työmäärää
Muutoksena nykylakiin ehdotukseen on sisällytetty uusi, pakol-
linen mutta oikeusvaikutukseton kaupunkiseutusuunnitelma, 
joka olisi laadittava suurimmille kaupunkiseuduille kaavoitus-
prosessia mukaillen. Suunnitelmassa olisi määrämuotoiset 
teemat ja valitusmahdollisuus. Myös ELY-keskusten roolia 
ollaan vahvistamassa, kaavoille asetetaan laadullisia vaatimuk-
sia ja kaavat on saatettava yhtenäiseen tietoaineistomuotoon.

Lakiuudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa ja jousta-
voittaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Nyt järjestel-
mään ollaan kuitenkin tuomassa pakollinen, suuritöinen suun-
nittelutaso lisää. Samalla hämärretään ja jäykistetään eri 
suunnittelutasojen keskinäisiä rooleja ja juridista merkitystä. 

Järjestelmän monimutkaistuminen heikentäisi jo entisestään 
työläiksi ja hitaiksi miellettyjen kaavoitusprosessien sujuvuutta 
ja lisäisi kaavoituksen resurssitarpeita.

Toinen lakiuudistuksen keskeinen tavoite oli ilmastonmuu-
tokseen vastaaminen. Lakiehdotus on kuitenkin heikentämässä 
maakuntakaavaa, jonka avulla seudullista otetta vaativia ilmasto-
haasteita voisi ratkoa. Maakuntakaavan heikentäminen johtaa 
siihen, että seudullisen suunnittelun teemat ja velvoitteet jää-
vät yksittäisten kuntien kaavoituksen hoidettaviksi. Maakunta-
kaavan kunnille tarjoama selkänoja kuntarajat ylittävissä kysy-
myksissä heikkenee. Tämä on merkittävä riski sekä ympäristön 
että seudullisten hankkeiden  kannalta.

Kaavoituksella on lakisääteinen tehtävä huolehtia yhteis-
kunnan ja kansalaisten edun toteutumisesta ja ympäristön 
vaalimisesta. Toimintaa sääntelevät myös kansainväliset sitou-
mukset, kuten ilmastosopimukset. Tehtävissä onnistuminen 
edellyttää, että maakunnilla ja kunnilla on mahdollisuus ohjata 
alueidenkäyttöä kullakin suunnittelutasolla joustavasti ja tar-
koituksenmukaisesti. Tehtävä vaikeutuisi seudullisella tasolla 
merkittävästi, jos maakuntakaavaa karsittaisiin lakiluonnok-
sessa esitetyllä tavalla.

Lyhyt siirtymäaika huolettaa
Myös lain siirtymäsäännökset herättävät huolta. Viiden vuo-
den siirtymäajan päätyttyä laki muuttaisi myös nykyisten 
maakuntakaavojen oikeusvaikutteista sisältöä: vuosien yhteis-
valmistelussa syntynyt, oikeusasteet läpikäynyt sopimus 

Mariikka Manninen

maisema-arkkitehti
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ilmastohaasteita voisi ratkoa.



3. HELMIKUUTA LIPUTUSPÄIVÄKSI

3.–6. helmikuuta

Helmikuussa juhlitaan kestävää  
arkkitehtuuria ja muotoilua!

Alvar Aallon syntymäpäivänä 3. helmikuuta vuodesta 
2012 vietetty Arkkitehtuurin päivä on laajentunut 
arkkitehtuurin ja muotoilun yhteiseksi, useamman 
päivän kestoiseksi tapahtumasarjaksi. Päivillä 
juhlistetaan arkkitehtuurin ja muotoilun merkitystä 
arjessamme ja juhlassamme.

Arkkitehtuurin ja muotoilun päiviä vietetään 
3.–6.2.2022 teemalla ’Kestokulttuuri’. Tavoitteena 
on kiinnittää huomio siihen, miten arkkitehtuuri 
ja muotoilu luovat ekologisesti, sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja esteettisesti kestäviä arjen ja juhlan 
ympäristöjä ja esineitä, jotka kestävät sukupolvelta 
toiselle. Hyvällä suunnittelulla voimme taistella 
kertakäyttökulttuuria vastaan!

Katso Arkkitehtuurin ja muotoilun päivien ohjelma 
osoitteesta arkmuoto.fi. 

Joukko arkkitehtuurin ja muotoilun alojen 
organisaatioita on esittänyt sisäministeriölle Alvar 
Aallon syntymäpäivän 3. helmikuuta muodostamista 
valtakunnalliseksi arkkitehtuurin ja muotoilun 
liputuspäiväksi. Nosta sinäkin 3.2. lippu salkoon ja 
osallistu liputuskampanjaan sosiaalisessa mediassa!

#arkmuoto #kestokulttuuri

Arkkitehtuurin ja muotoilun päivien järjestämisestä vastaavat  
Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, 
Arkkitehtuurimuseo, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Arkkitehti-
toimistojen liitto ATL, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, 
Rakennus tietosäätiö, Ornamo, Sisustusarkkitehdit SIO, 
Designmuseo ja EMMA – Espoon modernin taiteen museo
sekä joukko muita yhdistyksiä ja paikallisia toimijoita.

maakunnan alueidenkäytön suuntaviivoista siis raukeaisi 
 merkittäviltä osin.

Esimerkiksi nykyisissä maakuntakaavoissa osoitetun seu-
dullisen yhdyskuntarakenteen, uusien asemanseutujen, kau-
pan suuryksiköiden ja kaivos- tai tuulivoima-alueiden kaavoi-
tuksen osalta oltaisiin taas nollapisteessä.

Haasteena on myös se, että jos lainvoimaisista maakunta-
kaavoista napsaistaan osia pois, ei jäljelle jäävä osa ole enää 
välttämättä looginen, mutta kunnat joutuvat silti laatimaan 
omat kaavansa sen puitteissa. Nyt esitetty siirtymäaika on 
aivan liian lyhyt siihen, että koko Suomessa ehdittäisiin uusia 
maakuntakaavat ja kuntakaavat uuden lain mukaisiksi.

Kaavoitusta uhkaa resurssipula
Uudet seututason velvoitteet sekä lainvoimaisten kaavojen 
sisällön taannehtiva, osittainen mitätöinti tarkoittaisivat val-
tavaa urakkaa jo ennestään niukoilla resursseilla ja tiukassa 
taloudellisessa tilanteessa sinnitteleville kunnille. Uuden kaa-
van laatiminen selvityksineen, vaikutusten arviointeineen ja 
kuulemisineen on erittäin työläs, useita vuosia kestävä  pro-
sessi. Uusien kaavojen sutjakasta etenemisestä ja läpimenosta 
ei myöskään voi ennakkoon olla takeita, varsinkin, kun uuden 
lain ennakkotapaukset puuttuvat vielä pitkään.

Sama koskee uutta kaupunkiseutusuunnitelmaa, joka työ-
määrältään vertautuu usean kunnan yhteiseen yleiskaavaan, 
mutta jonka merkitys voi oikeusvaikutuksettomana jäädä 
vähäiseksi. Ja vaikka rahaa olisi käytettävissä, tekijöistä on 
pulaa sekä julkisella että yksityisellä puolella jo nyt. Mistä 
lakiuudistuksen myötä tarvittavat kaavoituksen lisäresurssit 
saadaan?

Lain valmistelu tulisi keskeyttää
Lain valmistelu tulisi mielestämme keskeyttää sisällön ja val-
mistelun ongelmista johtuen. Lakiuudistuksen hyvät tavoitteet 
voitaisiin saavuttaa nykyistä lakia päivittämällä ja täydentä-
mällä. Toivottavasti lakiuudistustyössä otetaan nyt kunnon 
aikalisä ja pysähdytään miettimään, mitä maankäyttö- ja raken-
nuslaille on todella tarpeen tehdä. Mieleen nousee vanha 
viisaus: Miksi korjata sellaista, mikä ei ole rikki?

On selvää, että nykyinen, sieltä täältä paikkailtu maan-
käyttö- ja rakennuslaki kaipaa päivittämistä ja tuunaamista. 
Periaatteiltaan nykylaki kuitenkin vastaa uutta lakiluonnosta 
paremmin niihin keskeisiin tavoitteisiin, joita lakiuudistukselle 
asetettiin, ja haasteisiin, joita ympäristön nopeisiin muutok-
siin vastaaminen kaavoitukselta edellyttää.

Kirjoittajat työskentelevät maakunta- ja kuntakaavoituksen 
kysymysten parissa Uudenmaan liitossa.

http://arkmuoto.fi
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J
ussi Aittoniemi työskentelee Seinäjoen kaupungin-
arkkitehtina ja vastaa toimitilat-tulosalueen johtajana 
kaupungin rakennuskannasta. Suomessa ei ole monia 

muita arkkitehteja, jotka työskentelisivät yhtä laaja-alaisen 
toimitilajohtamisen parissa.

Miten sinusta tuli Seinäjoen kaupunginarkkitehti?
Virka Seinäjoen apulaiskaupunginarkkitehdiksi aukesi sattu-
malta samoihin aikoihin, kun vietimme vaimoni kanssa paljon 
aikaa Pohjanmaalla lasten ollessa pieniä. Olen itse kotoisin 
Seinäjoen läheltä Jalasjärveltä, mutta olin työskennellyt suun-
nittelutoimiston osakkaana ja suunnittelijana Helsingissä 
1990-luvulta lähtien. Päätin kokeilla miltä virkamieselämä 
maaseutukaupungissa tuntuisi.

Seinäjoella pääsin heti mukaan korkeatasoisen hankkeen 
rakennuttamiseen ja suunnittelun ohjaukseen, kun Alvar 

Aallon kirjastotalon laajennuksen arkkitehtuurikilpailun voitti 
JKMM Arkkitehtien ehdotus Apila vuonna 2008. Alku oli kan-
nustava ja kaksi vuotta myöhemmin sain mahdollisuuden 
siirtyä kaupunginarkkitehdiksi, kun edeltäjäni jäi eläkkeelle.

Millaista kaupunginarkkitehdin työ on?
Kaupunginarkkitehdin työnkuva vaihtelee kaupungista riip-
puen. Usein kaupunginarkkitehti vetää kaavoitusta ja kau-
punkisuunnittelua. Seinäjoen kaupunginarkkitehtina johdan 
toimitilat-nimistä yksikköä, joka vastaa kaupungin rakennus-
kannasta aina uudisrakennusten hankesuunnittelusta raken-
nusten kunnossapitoon ja isännöintiin saakka. Yksikkö on 
laaja, siihen kuuluu myös kiinteistön hoito ja työntekijöitä on 
yhteensä yli kolmesataa.

Osa työajastani menee virkamiesjohtamiseen, mutta pää-
sääntöisesti työskentelen arkkitehtuurin ja rakentamisen 
kanssa. Työssä parasta on monipuolisuus. Välillä keskustellaan 
kaupunkikehittämisen mittakaavan asioista ja välillä mietitään 
ihan yksittäisen rakennushankkeen materiaalivalintoja.

Arkkitehdin koulutus on osoittautunut erinomaiseksi ja 
monipuoliseksi koulutuspohjaksi laaja-alaisessa toimitilajoh-
tamisessa, sillä kokonaisvaltaisen lähestymistavan lisäksi työssä 
on tärkeää ymmärtää myös suunnitteluun liittyviä kysymyksiä.

Millaisia tulevaisuuden haasteita työhösi liittyy?
Seinäjoki on kasvava kaupunki. Kasvu yhdistettynä kuntata-
louden tiukkaan raamiin luo omanlaisiaan haasteita. Koulujen 
ja päiväkotien sijoittumista, kokoa ja toiminnallisia ratkaisuja 
mietitään tarkkaan. Sotemuutos tuo mukanaan kuntatalou-
teen liittyvää epävarmuutta.

Haasteita syntyy myös rakennuskannan korjausvelasta. 
Vielä esimerkiksi kaksikymmentä vuotta sitten tehdyt korjauk-
set eivät olleet riittäviä kestävyyden ja sisäilmahallinnan kan-
nalta. Vuosituhannen taitteen korjaushankkeita on jo jouduttu 
repimään uudestaan auki.

Millaista osaamista työssäsi vaaditaan?
Yhteistyökyky on hyvin keskeinen taito. Vaikka kynä on onneksi 
vielä aika paljon kädessä, niin olen nykyään enemmän 

Kaupunginarkkitehti on puhetyöläinen
SAFA-palkinnolla palkitun Seinäjoen kaupungin kaupunginarkkitehdin Jussi 
Aittoniemen työnkuva on poikkeuksellisen laaja. Arkkitehtikoulutettuja 
virkamiehiä tarvitaan, sillä tilaajan ja konsulttiarkkitehdin välissä on hyvä 
olla joku, joka ymmärtää suunnittelijoiden kieltä.
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Aittoniemi mainitsee uransa mieleen painuvimpana projektina 
Seinäjoen Aaltorakennusten korjaustyöt ja niihin liittyvän 
uuden Apila kirjaston rakennus hankkeen. Se loi tilaisuuden 
pohtia, kuinka rakennus perintö tuodaan tähän päivään ja 
toisaalta kuinka uusi rakennus sovitetaan osaksi maailman
luokan rakennusperintöä.



Autamme rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja 
parantamaan elämänlaatua.

www.saint-gobain.fi

puhetyöläinen kuin piirtävä suunnittelija. Kyky viestiä ymmär-
rettävästi korostuu etenkin silloin, kun hahmotellaan yhdessä 
käyttäjien tarpeita ja kommunikoidaan niitä eteenpäin kon-
sulttisuunnittelijalle.

Osapuolten välissä on hyvä olla tulkki, joka edustaa tilaajaa 
ja puhuu arkkitehtien ammattikieltä. Se pistää miettimään, kun 
tiedän että monessa edes keskisuuressa kaupungissa ei ole 
tilaajapuolella yhtään arkkitehtikoulutettua virkamiestä. Tilaaja 
tarvitsee työvälineekseen suunnittelussa käytetyn kielen.

Seinäjoen kaupunki palkittiin korjausrakentamisen 
käytäntöjen kehittämisestä SAFA-palkinnolla touko-
kuussa 2021. Miten korjaaminen on osa työtäsi?
Kaupungin talonrakennuksen investoinneista vuositasolla 
yli puolet on korjausrakentamista. Omasta työpanoksestani 
selkeästi suurempi osa liittyy korjaamiseen kuin uudis-
rakentamiseen. Haluan olla hyvin perillä rakennuksen tilan-
teesta ja identiteetistä ennen kuin se annetaan suunnittelu-
kohteeksi. Vaikka varsinainen peruskorjausarkkitehti tulisi 
konsulttipalveluna, niin korjaushankkeissa on ehkä jopa 
enemmän yhdessä ratkaistavia tilanteita ja eri vaihtoehtojen 
tarkastelua kuin uudisrakennushankkeissa, joissa lähtö-
kohtana on tyhjä tontti.

Kymmenen vuotta kestänyt Aalto-rakennusten peruskor-
jaus oli oikea korjausrakentamisen tapojen ja -ratkaisujen 
korkeakoulu. Tavoitteenamme on soveltaa matkan varrella 
opittuja taitoja myös niihin korjausrakentamisen kohteisiin, 
joilla ei ole samanlaista suojelustatusta. Jokainen rakennus 
edustaa rakennusperintöä ja kaikilla rakennuksilla on omat 
historiansa ja identiteettinsä. 

Näkisin mielelläni, että kertasuoritteisista laajoista korjauk-
sista siirryttäisiin kohti jatkuvaa ja tehostettua ylläpitoa. Uskon, 
että se on hyvä ratkaisu sekä taloudellisesti että rakennuksen 
elinkaarisäilyvyyden kannalta.

 
Anni Varis

AMMATISSA

” Edes monissa keskisuurissa 
kaupungeissa ei ole 
tilaajapuolella yhtään 
arkkitehtikoulutettua 
virkamiestä.

https://www.isover.fi/artikkeli/miksi-isover
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Kuvataideakatemian uusi rakennus on 
tulevan taiteen kehys
Taideyliopiston Kuvataideakatemian uusi rakennus on karu muttei tyly, sanoo pääsuunnittelija Asmo 
Jaaksi. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman muunneltava tila, joka säilyy käytössä vähintään sata 
vuotta ja jossa Sörnäisten alueen teollisuushistoria näkyy.

T
aideyliopiston Kuvataideakate-
mian uusi Mylly-rakennus valmis-
tui Sörnäisiin Teatterikorkeakoulun 

viereiselle tontille syksyllä 2021. Hank-
keen arkkitehtisuunnittelusta vastasi 
JKMM Arkkitehdit, rakennuttajana toimi 
Veritas Eläkevakuutus ja urakoitsjana 
Lujatalo.

Pääsuunnittelija Asmo Jaaksi, JKMM: 
”Kuvataideakatemia on sijainnut useissa 
eri paikoissa sen jälkeen kun se lähti Ate-
neumista vuonna 1985. Tilojen kanssa 
on ollut epäonnea, kuten sisäilmaongel-
mia. Niinpä päätettiin rakentaa pysyvä, 
tarkoitustaan palveleva rakennus Teat-
terikorkeakoulun yhteyteen, niin että 
kahdesta akatemiasta muodostuu yhte-
näinen kampus.

Suunnittelu alkoi jo kilpailuvaiheessa 
vuonna 2017. Mitään valmista tilaohjel-
maa, ohjeita tai tuoreita esimerkkejä 
maailmalta siitä, millaisia kuvataiteen 
opettamisen tilojen pitäisi olla, ei ollut, 
joten lähdimme suunnittelussa hake-
maan jotakin täysin uutta.

Hankkeessa haluttiin osallistaa mah-
dollisimman laajasti sekä opetushenki-
lökuntaa että opiskelijoita. Opiskelijoilla 
oli omat kiireensä, mutta henkilökunnan 
ääni tuli vahvemmin esiin. Usein viesti 
oli ristiriitainen. Se on ymmärrettävää, 
kun kyseessä on taidekoulu, jonne mah-
tuu voimakkaita persoonia ja erilaisia 
näkemyksiä. Haaste oli pelkästään posi-
tiivinen, oli kivaa tehdä töitä luovan 
yhteisön kanssa.

Päädyimme siihen, että tilan pitää 
olla geneerinen, yleispätevä ja muun-
neltava. Kukaan ei osaa sanoa, mitä 
taide opetus on tällä hetkellä, puhu-
mattakaan siitä mitä se on kymmenen 
 vuoden päästä, ja tavoitteena oli  
tehdä talo sadaksi vuodeksi – tai toi-
vottavasti vielä pidemmäksi aikaa. Pää-
timme tehdä muuntuvan ja muokkaa-
mista kestävän teollisuustalon, jonka 
arkkitehtuuri ei ole kiinni yksityis-
kohtien ja detaljien säilymisestä, vaan 
taloa  voidaan ottaa haltuun hyvinkin 
 voimakkaasti.

Kaupunkikuvallisena lähtökohtana 
oli Sörnäisten alueen teollisen rakenta-
misen perinne, joka sekin vei konstaile-
mattomaan, tehdasrakennuksenomai-
seen suuntaan. Käyttäjänkin toive oli, 
ettei tila ole liian hieno, vaan enemmän 
raakatilamainen.

Tontilta purettiin osa vanhoista teh-
dasrakennuksista. Niiden runkomitoitus 
ei mahdollistanut uudessa käyttötarkoi-
tuksessa toimivien tilojen toteuttamista. 
Rakennukset olivat myös hyvin huonossa 
kunnossa. Niiden rakenteisiin oli esimer-
kiksi imeytynyt epäpuhtauksia, joita olisi 
ollut hankalaa tai mahdotonta poistaa.

Valtaosa rakennuksesta on uudisosaa. 
Siitä pyrittiin tekemään mahdollisimman 
tarkoituksenmukainen, pitkäikäinen ja 
sitä kautta kestävää rakentamista. Tilat 
ovat isoja ja suurpiirteisiä, ja toiminnat 
jaotellaan kevyiden rakenteiden ja kalus-
teratkaisujen avulla niin että niitä on 
helppo jatkossa muuttaa.

Vanhimmat teollisuusrakennuk- 
set tontilla on suojeltu kaavalla. Ne 

Tällä palstalla arkkitehdit kertovat 

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

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

säilytettiin ja muutettiin opetustiloiksi. 
Erityisen hankala oli siilorakennus, koska 
se ei ollut koskaan ollut rakenteeltaan 
varsinaista käyttötilaa. Sinnekin saatiin 
lopulta hauskoja tiloja. Esimerkiksi van-
han ja uuden rakennuksen kerrostasot 
osuvat miten sattuu ja niiden väleihin 
on jäänyt ovelia rakenteita vanhoista 
siiloista. Jotkut tilat ovat tosi kummalli-
sen näköisiä, kuten oppilaskunnan tila, 
jossa on betonipalkkeja ja vanha ihmeel-
linen betonisuppilo suihkii ilmassa.

 Tällaisia jänniä, uniikkeja tiloja voi 
syntyä korjausrakentamisessa, jossa 

erilaiset välitilat ja kummalli suudetkin 
ovat sallittuja. Juuri se on korjaus-
rakentamisessa hauskaa. Uudisrakenta-
misessa kaikki tilankäyttö pitää opti-
moida.

Olen tyytyväinen siitä, että kaikkein 
vanhinta osaa, hyvin huonossa kun-
nossa ollutta punatiilistä tehdasraken-
nusta, saatiin säilytettyä enemmän kuin 
alun perin uskottiin. Siitä purettiin 
lopulta vain hyvin vähän, ja koko talon 
runko ja vesikattorakenne säilyivät. 
Lisäksi onnistuttiin säilyttämään piha-
siipi, joka ei ollut suojelun piirissä.

Mielestämme tavoitimme yleisfiilik-
sen jota haimme. Talo on hyvällä tavalla 
industriaali, valoisa, tavallaan karu mut-
tei kuitenkaan tyly.

Sisäpuolelta talo on valmis sitten kun 
toiminta siellä räjähtää kunnolla käsiin. 
On ollut vapauttavaa ajatella, että teh-
dään kehys, jonka sisällä voi rakentua 
kaikenlaista yllättävää.”

Silja Ylitalo

” Toiminnat jaotellaan kevyiden rakenteiden ja kaluste-
ratkaisujen avulla niin että niitä on helppo jatkossa muuttaa.
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Kuvataideakatemian syksyllä valmistunut 
päärakennus Mylly on industriaali henkinen 
yhdistelmä uutta arkkitehtuuria ja vanhaa 

teollisuusrakentamista.

http://lamidoors.com


M.A.D. on yli 30 vuoden ajan vakiinnuttanut  
tietomallinnusta Suomeen. Te, arvon arkkitehdit, 
olette luoneet meihin erityisen luottamussuhteen.

Ensi vuonna voitte kutsua meitä nimellä Nordic BIM 
Group. Palvelemme teitä yhä kattavammin, mutta  
tutun turvallisesti, ystävällisesti ja joustavasti.

— ARTO NIEMINEN, liiketoimintajohtaja, Nordic BIM Group

NIMI VAIHTUU, 

BIMI PYSYY.
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ELOKUVAT

H
elsingin Lasipalatsin Bio Rex -elokuvasali täyttyi arkki-
tehtuurin ystävistä marraskuun viimeisenä viikon-
loppuna, kun Ark Rex -arkkitehtuurielokuva festivaalia 

vietettiin toista kertaa. Festivaalin järjestivät yhteistyössä 
Amos Rex ja Arkkitehtuurimuseo.

Festivaalin teemana olivat utopiat, unelmat ja tulevaisuu-
den haasteet. Monipuolinen ohjelma koostui 11 dokumentista, 
kahdesta lyhytelokuvakokonaisuudesta, puhujaesitelmistä, 
pienoismallinäyttelystä sekä kirjallisuuskeskustelusta ja työ-
pajoista Arkkitehtuurimuseolla. Mukana oli myös elokuvien 
tekijöitä ja luennoitsijoita.

Elinvoimaa taiteesta
Hyvää arkkitehtuuria ei synny ilman unelmia, festivaalin 
kuraattori, arkkitehti Tarja Nurmi totesi avajaispuheessaan. 
Unelmien toteutumiseen taas tarvitaan yhteisö ja taiteilijoita, 
todistivat useat festivaalin elokuvat.

Yhteisön voima havainnollistui erityisesti Strange &  Familiar: 
Architecture on Fogo Island (2014) -dokumentissa, jossa mat-
kattiin kuvankauniille mutta karulle Fogo Island -saarelle 
 Kanadan itärannikolle.

Kunnianhimoisessa yrityksessä pitää saari elinvoimaisena 
paikalliset rakensivat ateljeetiloja sekä majatalon, jossa raken-
tamisen perinteet, puu- ja nykyarkkitehtuuri yhdistyvät ainut-
laatuisella tavalla. Arkkitehti Todd Sauders tuli mukaan Nor-
jasta, kaikki muu pyrittiin tekemään paikallisin voimin.

Kaikki saarelaiset tuntuvat olevan tuttuja keskenään ja 
kauniit puurakennukset piirtyvät vaikuttavina vasten kesy-
töntä merta. Sävy ei kuitenkaan ole siirappinen, vaan doku-
mentista välittyy paikallisten aito tahto löytää perinteilleen 
ja kodilleen tulevaisuus.

Idea jatkuvuuden takaamisesta taitelijoille tarkoitettujen 
tilojen avulla ei ole huono. Emmy-palkitussa Miracle on 42nd 
Street (2017) -dokumentissa nimittäin juuri taiteilijat tekevät 
kaupungin sydämen.

Pahamaineiselle New Yorkin Hell’s Kitchenin alueelle raken-
tui 1970-luvulla Manhattan Plaza, jossa taiteilijat saivat asua 
keskeisellä paikalla edullisesti vuokralla. Kun heidän ei tarvinnut 

Ark Rexissä yhdistyvät 
elokuva ja arkkitehtuuri 
 Utopiat ja tulevaisuuden haasteet piirtyivät Lasipalatsin valko kankaalle 
marraskuussa, kun arkkitehtuuri festivaali Ark Rex järjestettiin toista kertaa. 
Monipuolinen ohjelma juhlisti rohkeita unelmoijia.
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M.A.D. on yli 30 vuoden ajan vakiinnuttanut  
tietomallinnusta Suomeen. Te, arvon arkkitehdit, 
olette luoneet meihin erityisen luottamussuhteen.

Ensi vuonna voitte kutsua meitä nimellä Nordic BIM 
Group. Palvelemme teitä yhä kattavammin, mutta  
tutun turvallisesti, ystävällisesti ja joustavasti.

— ARTO NIEMINEN, liiketoimintajohtaja, Nordic BIM Group
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ELOKUVAT

huolehtia korkeista elinkustannuksista, vaan he saivat rauhassa 
keskittyä taiteeseensa, Broadway alkoi kukoistaa. Kulttuurin 
läsnäolo vaikutti alueeseen positiivisesti.

Palkittu dokumentti on hengästyttävän nopeatempoinen. 
Uutisotsikot, arkistoaineisto ja puhuvat päät vilahtelevat 
 ruudulla, kun paikan historiaan tutustutaan eri näkökulmista. 
Taiteilijoiden merkitys ympäristölle on kiistaton.

Suuria unelmia Tanskasta ja Virosta
Joidenkin ideoiden toteuttaminen on voinut tuntua varsinai-
selta utopialta, kuten nähtiin tanskalaisdokumentissa Making 
a Mountain (2020). Hurjalta tuntunut suunnitelma pujottelu-
mäestä ja maailman korkeimmasta kiipeilyseinästä jätteen-
poltto- ja lämpövoimalaitoksen päällä toteutui kuin ihmeen 
kaupalla Kööpenhaminaan vuonna 2017.

Viihdyttävässä dokumentissa seurataan, kuinka arkkitehti 
Bjarke Ingels ideoi vanhasta jätelaitoksesta jotain aivan 
uutta ja vihreää. Oli hienoa nähdä tilaajan tuen merkitys 
projektille, mutta mukaan olisi mahtunut myös kriittisiä 

puheenvuoroja. Mitä paikalliset ajattelevat ihmeellisestä 
vuoresta?

Uudessa virolaisdokumentissa Leonhard Lapin. Protsess 
(2020) sukellettaan aikaan, jolloin pienen maan itsenäistymi-
sestä unelmointi vaati todellista rohkeutta. Dokumentti on 
intiimi katsaus kaikkien virolaisten tunteman taitelijan ja ark-
kitehdin Leonhard Lapinin elämään ja uraan.

Avantgardistinakin vaikuttanut Lapin joutui nuoruudes-
saan viranomaisten hampaisiin, mutta taide vei eteenpäin ja 
maailmalle. Suomen rakennustaiteen museon Yhdeksän 
 arkkitehtia Tallinnasta -näyttely 1984 oli askel Eurooppaan. 
Katalogi piti vain ensin saada huomaamatta tullin ohi, pro-
fessori Markku Komonen nauraa dokumentin haastattelussa.

Arkkitehtuurielokuvafestivaalin järjestäminen pandemian 
aikana on jo itsessään pieni utopia ja sen onnistuminen oikea 
unelma. Toivottavasti Ark Rex vakiinnuttaa paikkansa osana 
suomalaisten elokuvafestivaalien värikästä kirjoa. 

Anni Varis

Keskellä: Leonhard Lapin (kuvassa) sekä hänestä 
kertovan elokuvan ohjaaja ja käsi kirjoittaja  
Margit Mutso vierailivat paikan päällä festivaalilla.  
Kuva Leonhard Lapin. Protsess dokumentista.  

Vas. ylhäällä: Strange and Familiar elokuvassa  
perinteisesti kalastuksesta elantonsa saanut 
yhteisö rakentaa saarelleen huikeaa puu
arkkitehtuuria. 

Vas. alla: Miracle on 42nd Street dokumentissa 
haastatellaan Manhattan Plaza torni taloissa 
asuneita kuuluisia taiteilijoita. Näyttelijä Samuel 
L. Jackson työskenteli alakerran ovimiehenä.

https://www.mad.fi/
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V
enustas, kauneus, on yksi Vitruviuksen kolmesta hyvän 
arkkitehtuurin kriteeristä.  Paradoksaalisesti se on nyky-
ään varsin vältelty käsite suunnittelevien arkkitehtien 

ammattipiireissä ja kielenkäytössä. Tähän vaikeaan ja perus-
tavanlaatuiseen käsitteeseen ja kysymykseen tarttuu arkki-
tehti ja tekniikan tohtori Helena Teräväinen uudessa kirjassaan 
Keskusteluja kauneudesta arkkitehtuurissa.

Teräväinen on tehnyt pitkän uran kaavoittajana, läänin-
taiteilijana, suunnittelevana arkkitehtina, tutkijana ja peda-
gogina. Kirjassa kuultavat läpi tämän pitkän matkan varrelta 
mukaan tarttuneet ajatukset ja oivallukset.

Teoksen muoto on poikkeuksellinen. Se koostuu Teräväi-
sen johdantoartikkelista, joka on kudelma autobiografiaa ja 
kauneuskäsitteen historian ja estetiikan teorian taustoitusta. 
Kirjan pääpaino on kymmenen arkkitehdin haastattelussa, 
tai oikeammin sanoen Teräväisen ja heidän välisissä dialo-
geissaan.

Dialogimuoto on oivaltava viittaus antiikin kirjallisuuteen 
ja aikaan, jolloin kauneudesta uskallettiin keskustella laajasti, 
toisin kuin nykyään, ainakin jos on uskominen tämän teoksen 
antiin ja keskustelijoihin.

Ongelmallinen objektiivisuusfetissi
Keskusteluja kauneudesta arkkitehtuurissa on tarpeellinen 
puheenvuorojen kokonaisuus, sillä Teräväisen johdannossa 
esiin tuoma kauneuden käsitteen välttely on alamme prak-
tiikassa yleistä. Tämä käy hienosti ilmi lähes kaikista haastat-
teluista. Asmo Jaaksin kiteytys tuo kauneudella argumen-
toinnin ongelman hyvin esiin:

”Haluan ehdottomasti pitää kauneuden mukana, mutta 
taktikoinnista voi olla hyötyä. Esimerkiksi jossain kirjallisessa 
selostuksessa saatan perustella asiat jollakin muulla tavalla, 
se on uskottavampaa ja helpompaa.”

Kauneutta kyllä käsitellään arkkitehtuurifilosofiassa jat-
kuvasti, ja esimerkiksi Juhani Pallasmaalla se on ollut keskei-
nen teema. Tämä traditio ja keskustelu ei kuitenkaan juuri 
peilaudu suunnittelijoiden toimintaan ja argumentaatioon. 
Ei myöskään – mikä huolestuttavinta – alan akateemiseen 

opetukseen, kuten Aino Niskasen kanssa käytävässä dialo-
gissa nousee hyvin esiin.

Teokseen on helppo tarttua ja se on kiinnostava ennen 
kaikkea siksi, että suunnittelevat arkkitehdit kertovat hyvin 
konkreettisesti asiasta, josta he eivät monesti uskalla puhua 
perustellessaan suunnitelmiaan. Useimmista keskusteluista 
paistaa kiinnostavasti läpi, millainen tietoteoreettinen tausta – 
tiedostettu tai tiedostamaton – heidän kauneuskäsitystensä 
taustalla piilee.

Kirjaa lukiessa tulee pohtineeksi yhteiskuntaa ja arkkiteh-
tuurin alaa vaivaavaa piirrettä, jota voisi kutsua objektiivi-
suusfetissiksi. Johtuuko kenties alan vähäisestä epistemolo-
gian koulutuksesta, että arkkitehdit tuntuvat kaipaavan liikaa 
objektiivista totuutta ja karttavat keskustelua subjektiivisista 
tai intersubjektiivista tosiasioita, kuten juuri kauneudesta.

Toistuvasti kuulee esimerkiksi arkkitehtuurin ja kaupun-
kisuunittelun alan selvityksistä puhuttaessa, että niiden tulee 
olla ”objektiivisia”. Perustellusti voi sanoa, ettei mikään tiede 
tai taide ole objektiivista, vaan käsittein ja merkitysten järjes-
telmin konstruoitu kuva maailmastamme. Se on aina tekijänsä, 
kokijansa ja tulkitsijansa näköinen. Tämä ongelmallinen vaa-
timus objektiivisuudesta lienee myös yksi syy sille, miksi ark-
kitehtien on niin vaikea puhua kauneudesta.

Arkkitehtuuriakin pitää sanallistaa
Teräväisen johdantoartikkeli on kaunista kieltä ja soljuu vai-
vatta omakohtaisista kokemuksista kauneuden käsitteen his-
toriallisiin ulottuvuuksiin. Historioitsijana jään kuitenkin kai-
paamaan laajempaa ja syvällisempää taustoitusta estetiikan 
teoriaan ja historiaan. Nyt tämä näkökulma jää lähes pinta-
raapaisuksi, erityisesti käytetyn kirjallisuuden osalta, jossa 
toisen käden viitteet rapauttavat argumentin voimaa.

Siitä huolimatta viesti on kirkas ja selkeä: teoksen vapaa-
muotoinen tekstilaji antaa myös vapauksia tieteellisen esitys-
tavan kapeahkosta käytävästä.

Siellä täällä, pitkin dialogeja, nousee esiin kysymys arkki-
tehtuurin ja kauneuden sanallistamisesta, etenkin Jorma 
Mukalan kanssa käydyssä keskustelussa. Tässä osutaan 

Kauneudesta arkkitehtuurissa 
puhutaan harvoin
Helena Teräväinen on kirjoittanut harvinaislaatuisen teoksen 
kauneudesta arkkitehtuurissa.
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hienosti arkkitehtuurin helmasyntiin, joka on toisinaan kyvyt-
tömyys sanoittaa tekemisiään, vaikenemisen oikeus ja ihanne. 
Tekijän kuolema ja kielellinen käänne eivät koskaan ulottuneet 
kovin voimallisesti arkkitehtuuriin.

Nyt suunta on toinen, sillä paine muuttaa arkkitehtuuri 
ensi sijassa huolenpidon ja korjaamisen taiteeksi ja biosfäärin 
huomioivaksi toiminnaksi pakottaa meitä yhä enemmän kie-
lellisiksi toimijoiksi. Rakennamme vähemmän. Kirjoitamme, 
vaikutamme ja puhumme enemmän. Tässä keskustelussa 
toivottavasti myös kauneuden syvällisempi käsittely saa paik-
kansa. Siksi Teräväisen teos on hyvin toivottu ja ajankohtainen 
puheenvuoro, joka toivottavasti saa pian jatkoa muodossa 
tai toisessa.

Ihmislajin näkökulmasta
Riippumatta siitä, uskooko kauneuden olevan jonkinlainen 
universaali ilmiö vai subjektiivinen uskomus (tai jotain siltä 
väliltä), valtaosa allekirjoittanee, että se tuskin rajautuu ihmis-
lajin kokemusmaailmaan. Teräväinen karttaa vaikenemalla 
teoriat, joissa kauneuskäsitys rakentuu naturalistisista ja uni-
versaaleista lähtökohdista tai hypoteeseista muunlajisten 
eläinten kauneuskäsityksistä.

En voi olla ajattelematta, että Helena Teräväinen sekä teok-
sessa keskustelevat Asmo Jaaksi, Aino Niskanen, Rainer Mah-
lamäki, Kaarin Taipale, Anssi Lassila, Jussi Aittoniemi, Jorma 
Mukala, Matti Heikkinen, Kaisa Sippola ja Teemu Hirvilammi – 
sekä minä tämän arvion kirjoittajana – olemme ihmisiä, yhden 
lajin edustajia. Joukossamme on miljoonia muita lajeja, joihin 
arkkitehtuurimme vaikuttaa, ja joita se tälläkin hetkellä kiih-
tyvään tahtiin tuhoaa.

Olisi ollut edes hypoteesin tasolla kiinnostavaa pohtia, 
mitä ”meidän” taloissamme asuvat linnut ja hämähäkit – ja 
monet muut – saattaisivat pohtia kauneuskäsityksistämme. 
Yksilö, joka rakentaa eritteistään yhdessä yössä mitä upeimpia 
seitinohuita geometrioita. Mitä hän ajattelee meistä, jotka 
kaivamme rakennusmateriaalimme satojen tai tuhansien kilo-
metrien päästä, lämmitämme yli tuhannen asteen lämpötilaan, 
siirrämme ja prosessoimme? Miten sellainen voi olla kaunista?

Yhteisen kielen toistaiseksi puuttuessa annettakoon tämä 
puute täysimääräisesti anteeksi. Suosittelen teosta lämpimästi 
kaikille arkkitehtuurin kauneusproblematiikkaan syventymi-
sestä kiinnostuneille. Kysymyksessä on tärkeä ja aivan liian 
vähän käytännön näkökulmasta käsitelty aihe.

Panu Savolainen
Kirjoittaja on arkkitehtuurin historian 

apulaisprofessori Aalto-yliopistossa.

KIRJAT

Helena Teräväinen:  
Keskusteluja kauneudesta 
arkkitehtuurissa.  
Aalto Arts Books 2021.

” Vaatimus 
objektiivisuudesta 
lienee yksi syy sille, miksi 
arkkitehtien on niin vaikea 
puhua kauneudesta.

http://www.jaakkoheiovaara.fi
https://www.tiliamppari.fi/
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K
ohta jo kaksi vuotta on aprikoitu, miten pandemia 
vaikuttaa erityisesti länsimaiseen kaupungistumis-
kehitykseen ja miten kaupungit ylipäätään selviävät 

tämänkertaisesta kriisistä. Tunnettu amerikkalainen kaupun-
kitaloustieteilijä Edward Glaeser on yhdessä terveydenhoi-
toon erikoistuneen taloustieteilijän David Cutlerin kanssa 
kirjoittanut keskellä pandemiaa teoksen Survival of The City – 
Living and Thriving in an Age of Isolation. Harvardilaisten kir-
joittajien näkökulma on amerikkalainen, mutta ilmiöt ovat 
eurooppalaisestakin perspektiivistä hyvin tunnistettavia.

Glaeserin edellinen, kaupunkisuunnittelijoiden korkealle 
arvostama Triumph of The City oli ilmestyessään kymmenen 
vuotta sitten suoranainen voittolaulu kaupungeille. Uudessa-
kin teoksessa usko kaupunkien menestykseen ja kykyyn voit-
taa kriisejä on vahva, mutta paljon edellistä maltillisempi.

Teos kuvaa kaupunkihistoriaa eri aikakausien terveyskrii-
sien näkökulmasta ja kertoo, miten niitä on pyritty kukistamaan. 
Pääasialliset keinot eivät ole varsinaisesti kaupunkisuunnitte-
lullisia vaan hallinnollisia ja säädöksellisiä. Kiinnostavasta his-
toriakuvauksesta paljastuu esimerkiksi, että nykymuotoinen 
karanteeni toteutettiin ensimmäistä kertaa jo 1300-luvulla 
Ragusa-Dubrovnikin alueella.

Kaikille tuttuja terveysperusteisia parannuksia fyysiseen 
kaupunkiympäristöön ovat vesijärjestelmät, ilmastoinnit ja 
viemäröinnit. Aikamme viemäröintijärjestelmää vastaavana 
infrastruktuuriuudistuksena kirjoittajat pitävät virtuaaliseksi 
liikennejärjestelmäksi kutsumaansa etätyökalu zoomia. 
Samalla kirjoittajia kuitenkin huolettaa etätyön epätasa-arvois-
tava vaikutus.

Kaupunkien hallinnon tulevaisuuden osalta todetaan, ettei 
kysymys ole hallinnon ja byrokratian määrästä, vaan siitä 
kuinka fiksua ja olennaiseen keskittyvää se on.

Keskustatoimistosta etätöihin 
esikaupunkiin
Kiinnostavaa analyysia on luvussa ”What is The Future of Down-
town?”, jossa havaitaan, että menestyksekkäimmin etätyöt suju-
vat sellaisilla korkean osaamisen toimialoilla, jotka perinteisesti 

sijoittuvat kaupunkien keskustoihin. Tästä syntyy erityinen 
haaste pandemian jälkeiselle tulevaisuudelle: onko paluu lähi-
töihin erityisen vähäistä kaupunkikeskustoissa, ja miten tilanne 
vaikuttaa tulevaisuuden keskustojen rakenteeseen?

Havaittuihin ilmiöihin kuuluu myös osaavimman työvoi-
man muutto esikaupunkeihin. Vaikka se amerikkalaisittain 
tarkoittaa pääsääntöisesti muuttoa omakotimaisille alueille, 
voi pohtia millaista renessanssia tällainen työn muutos voisi 
parhaimmillaan tarkoittaa meidän kerrostalovaltaisille esikau-
punkialueillemme – yhdistettynä tietysti moniin muihin digi-
taalisen toimintaympäristön mahdollisuuksiin palveluista ja 
kaupasta vapaa-ajan viettoon asti.

Teoksen viimeisessä luvussa ”A Future of More Hope than 
Fear” luodaan uskoa kaupunkien tulevaisuuteen sekä esite-
tään kovin tutun kuuloisia ehdotuksia kaupunkien elinvoiman 
ja resilienssin vahvistamiseksi. Näitä ovat muun muassa kau-
punkien nopeamman kasvun mahdollistaminen kaavoitus-
prosesseilla ja sujuvammat lupamenettelyt.

Vaikka Triumph of The Cityn kaltaista kaupunkikehitysin-
nostusta Survival of The City ei rakennakaan, se on erinomaisen 
asiantunteva teos, joka vahvistaa luottamusta kaupunkeihin. 
Nykyinen pandemian aika ei ole mitenkään ainutkertaisella 
tavalla kaupunkeja kiusaava ilmiö.

Timo Hintsanen

Kaupungit selviävät
Keskellä pandemiaa kirjoitettu Survival of The City kertoo 
kaupunkien keinoista selviytyä viheliäisistä terveyskriiseistä.

Edward Glaeser ja David Cutler:  
Survival of the City Living and 
Thriving in an Age of Isolation. 
Penguin Press 2021.
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P
ietarilaissyntyinen arkkitehti Sergei Tchoban on moni-
puolinen mies. Kirja Sergei Tchoban – Lines and Volu-
mes valottaa hänen arkkitehtipersoonaansa ja mui-

takin rooleja kiinnostavasti ja tyylillä.
Toimisto eri kokoonpanoineen on menestynyt useiden 

kiiteltyjen ja jopa trendikkäiden rakennusten suunnittelijana. 
Berliinistä käsin toimiva Tchoban Voss Architekten on myös 
uudistanut vanhoja rakennuksia muun muassa Pietarissa, 
jossa entinen pieni tuotantorakennus runkoineen muokattiin 
asuin- ja toimistorakennukseksi. Kohde nimeltään Langen-
zipen on julkaistu useissa arkkitehtuurilehdissä.

Myös Berliinissä on muokattu liike- ja toimistorakennuksia 
uuteen uskoon, esimerkiksi osoitteissa Blissestrasse 5 ja Ernst-
Reuter-Platz 6. Aedes-arkkitehtuurigallerian viime kesän näyt-
tely RE-USE Tchoban Voss Architekten keskittyi rakennusten 
uudelleenkäyttöön liittyviin töihin. Sergei Tchoban ja Ekkehard 
Voss katsovatkin, että ympäristön kannalta on viisasta hyö-
dyntää rakennussuojelun näkökulmasta vähäisemmistäkin 
rakennuksista ainakin niiden kelvollisimmat osat sekä säilyttää 
niiden kaupunkikuvallinen olemus.

Toimisto on kunnostautunut myös vanhoihin ympäristöi-
hin sovitetulla suunnitteluotteella, vaikka moni sen kohteista 
edustaakin uusinta uutta. Berliinissä on Ostbahnhofin lähet-
tyvillä sekä maamerkkimäinen high-end-asuntotorni että 
musiikkialan kuuluisuuksien suosima lifestyle-hotelli Nhow.

Tchoban tunnetaan myös arkkitehtuuripiirustuksille omis-
tetusta erikoismuseosta Aedesin naapurissa Berliinin Pfeffer-
bergissä. Sitä varten on olemassa oma säätiönsä. Tchoban 
pitääkin käsin piirtämistä arkkitehdille elintärkeänä taitona. 
Sen hän on oppinut saatuaan arkkitehdin koulutuksen syn-
tymäkaupungissaan Leningradissa eli Pietarissa, jonne toi-
misto on suunnitellut myös uudisrakennuksia. Tchobanilla on 
erikseen SPEECH-niminen toimisto Moskovassa.

Tchoban on myös taiteilija, näyttely- ja lavastesuunnittelija 
ja alkuperäispiirustuksien keräilijä. Uusi kirja valottaa hänen 
monipuolista toimeliaisuuttaan ja uran aikana muovautuneita 
ajatuksiaan. Piirustuskokoelma on mittava ja osa siitä on ollut 
esillä omassa museossa.

Piirtämällä, piirtämällä
Tchoban kertoo rakastuneensa arkkitehtuuriin juuri piirtämällä. 
Teos esittelee runsaasti myös hänen piirroksiaan. Esipuhe on 
Aedes-arkkitehtuurigallerian perustaja Kristin Feireissin, joka 
on jo vuosien ajan tuntenut Tchobanin läheisesti – galleria ja 
arkkitehtuuripiirrosten museo sijaitsevat toistensa naapureina.

Runsaasti kuvitettu tyylikäs kirja koostuu neljästä eri 
 teemoihin kytketystä haastattelusta tai keskustelusta 
 Feireissin kanssa. Aiheet luotaavat matkaa ensimmäisestä 
luonnoksesta valmiiksi rakennukseksi, kaiken alkamisesta 
kaupunki  keskiössä, piirtämisestä, keräilijänä toimimisesta 
ja näyttelyistä sekä Tchobanin suunnittelemasta arkkitehtuuri-
piirustusten museosta.

Lopussa on elämäkertatietoja ja luetteloita muun muassa 
Tchobanin saamista palkinnoista ja erilaisista töistä, kuten 
näyttelysuunnitelmista ja oopperalavastuksista. Jo suunni-
teltujen rakennusten luettelon jälkeen voi todeta: chapeau!

Tarja Nurmi

Lähikuvassa monipuolinen arkkitehti 
ja taiteilija Sergei Tchoban
Pietarilaissyntyinen, Berliinissä toimiva arkkitehti on myös taiteilija, näyttely- ja 
lavastesuunnittelija ja alkuperäispiirustusten keräilijä. Sergei Tchoban – Lines and Volumes 
kuvaa hänen monipuolista uraansa ja ajatteluaan.

KIRJAT

Sergei Tchoban – Lines and 
Volumes. Encounters with the 
Architect, Artist, Collector and 
Museum Founder. Toim. Kristin 
Feireiss. Park Books 2020.
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Taka-Töölössä 
soviteltiin päiväkotia 
arvoympäristöön 
kilpailun avulla
Uuden päiväkodin suunnittelu vanhaan kaupunki-
ympäristöön oli haastava tehtävä. Tarkennusten jälkeen 
voittajaksi valittiin Petri Piirran ehdotus.

H
elsingin kaupunki järjesti yleisen arkkitehtuurikilpai-
lun Taka-Töölöön rakennettavasta uudesta päiväko-
dista. Kilpailualue on arvoympäristöä, jonka kaupun-

kitilaa haluttiin samalla kehittää. Suunnittelualue rajautuu 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Sibeliuspuistoon.

Kilpailuun saapui 172 ehdotusta. Tuomariston mukaan 
 niiden avulla pystyttiin tutkimaan erilaisia ratkaisumahdolli-
suuksia paikan rakentamiseksi, mutta yksikään ehdotus ei 
sellaisenaan ollut sopiva toteutuksen pohjaksi. Päiväkodin 
suunnittelu Taka-Töölön kaltaiseen vanhaan kaupunkiympä-
ristöön oli ollut erittäin hankalaa.

”Suurin osa kilpailuun osallistujista ei ollut tavoittanut pai-
kan ja rakennuksen henkeä. Tasapainoa julkisen rakennuksen 
ja kodinomaisen päiväkodin välillä oli ollut vaikea löytää”, ker-
tovat kilpailun SAFA-tuomarit Jenni Hölttä ja Sari Nieminen.

Kellari helpotti suunnittelua
Erityisen vaikeaa oli saada vaaditun kokoinen rakennus mah-
tumaan tontille. 

Tavoiteohjelman mukaisesti päiväkodin piti olla kaksiker-
roksinen ja suuruudeltaan noin 1900 bruttoneliötä. Tontilla 
sijaitseva suojeltu Huvila Bråvalla piti rajata luontevasti eril-
leen päiväkodista. Toisaalta haluttiin, että uudisrakennus muo-
dostaa huvilalle sopivan parin. Lisäksi oli huomioitava näkymät 
mereltä ja puiston Sibelius-monumentilta.

Parhaatkin työt, palkintoluokka mukaan lukien, olivat liian 
suuria paikalleen, Hölttä ja Nieminen sanovat. Tuomaristo päätti 
pyytää palkintoluokkaan valituilta viideltä työltä tarkennuksia, 
jotta niiden kehityskelpoisuutta oli mahdollista tutkia paremmin.

Kilpailijoille annettiin alkuperäisistä ohjeista poiketen mah-
dollisuus suunnitella rakennukseen myös kellari, jonne saattoi 
sijoittaa teknisiä tiloja ja väestönsuojan.

Ensimmäiselle sijalle nostettiin ehdotus Poks, jonka teki-
jäksi paljastui Petri Piirta. Arvostelupöytäkirjassa ehdotusta 
kuvaillaan rennoksi ja varmaotteiseksi. Rakennuksen hahmo 
ja arkkitehtuuri on kepeää, mikä sopii paikkaan ja toimintaan.

”Kilpailu oli mielenkiintoisimpia tekemiäni, jo ainutlaatui-
sen sijaintinsakin takia,” Piirta kertoo. ”Hankekokojen kasvaessa 
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pienimittakaavainen päiväkoti on käynyt harvinaiseksi suun-
nittelu- tai kilpailukohteeksi, myös se innosti osallistumaan.” 

Heureka-hetki toi voiton
Piirran mukaan ohjelma sisälsi vaikeasti yhteensovitettavia ja 
jopa ristiriitaisia tavoitteita, joita oli antoisaa pohtia. Hän ker-
too päätyneensä useiden vaihtoehtojen pyörittelyn jälkeen 
voittaneeseen konseptiin.

”Se oli eräänlainen Heureka! -hetki. Joskus viime hetken 
muutos kannattaa!” Piirta iloitsee.

Arvostelupöytäkirjan mukaan uudisrakennus on sijoitettu 
onnistuneesti tontille: Sibeliuspuiston puoleinen alue jää sel-
keän puistomaiseksi ja etäisyys suojeltuun huvilaan on riittävä. 
Tarkennetussa ehdotuksessa mittasuhteet ovat parantuneet 
ja rakennus toimii hyvin huvilan itsenäisenä ja omaa aikaansa 
edustavana naapurina.

Neljä muuta palkintoluokkaan kuuluvaa ehdotusta jakoi-
vat kolmannen palkinnon. Kaksi töistä, Jean ja Metsän varrella, 
olivat Arkkitehtitoimisto Opuksen käsialaa. Ehdotuksen Lätsä 

takana oli Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen ja ehdo-
tuksen Luotsi Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki.

Tuomaristo antoi kunniamaininnat ehdotuksille Aino, jonka 
oli tehnyt Maria Laisi, ja Sik Sak, joka oli Heikkinen ja Kangas-
aho Arkkitehtien työ.

Pipsa Penttinen 

Tekijätiedot ja arvostelupöytäkirja  löytyvät 
Safan verkkosivuilta safa.fi/kilpailut. 

” Hankekokojen kasvaessa 
pienimittakaavainen päiväkoti 
on käynyt harvinaiseksi 
suunnittelukohteeksi.
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Ilmastoystävällinen puukerrostalo 
Keravan asuntomessuille 
Arkkitehdit Tommilan ja norjalaisen Kaleidoscope Nordicin ehdotus voitti 
kilpailun Keravan asuntomessuille tulevasta puukerrostalosta. Kilpailussa 
painotettiin kestävää rakentamista ja ilmastoystävällisyyttä.

K
eravan kaupunki ja kiinteistöosakeyhtiö Nikkarin kruunu 
järjestivät kutsukilpailun, jolla haettiin ilmasto viisasta 
puukerrostaloa toteutettavaksi vuoden 2024 asunto-

messuille Keravalle. Rakennukseen tulee vuokra-asuntoja.
Kerava haluaa edistää puurakentamista osana ilmasto-

ohjelmaansa. Asuntomessujen tavoitteena on kehittää asu-
mista kiertotalouden, monimuotoisen asumisen ja älykkään 
liikkumisen keinoin.

Asuntomessut sijoittuvat Keravan jokilaakson kulttuuri-
maisemaan. Kilpailun tavoitteena oli omaleimainen ja kaunis 
puukerrostalokortteli, joka tarjoaisi ilmastoviisaita ratkaisuja 
rakentamiseen. Lisäksi haluttiin saada laadukkaita ja lämmin-
henkisiä vuokra-asuntoja.

Voittajaksi valittiin Arkkitehdit Tommilan ja Kaleidoscope 
Nordicin ehdotus Piiri. Maisemasuunnittelu tehtiin yhteis-
työssä Nomaji maisema-arkkitehtien kanssa. Työryhmä oli 
kehitellyt kokonaisvaltaisen ilmastoystävällisen kerrostalo-
korttelin konseptin.

Palkintolautakunta kuvailee ehdotusta veistosmaiseksi 
yhdistelmäksi kerrostaloasumista ja monikerroksista rivitalo-
asumista. Rakenneratkaisuissa on useita kestävään kehitykseen 
liittyviä ideoita ja toteutukseen on esitetty kiertotalouden 
mukaisia vaihtoehtoja. Puujulkisivut on suunniteltu huollet-
taviksi ja korjattaviksi.

Kestävää rakentamista on mietitty Arkkitehdit Tommilalla 
jo pitkään monialaisesti.

”Tähän kisaan kokosimme kansainvälisen työryhmän ja 
toimme ehdotukseemme uudenlaista puurakenneajattelua”, 
kertovat Miia-Liina Tommila ja Ilkka Törmä voittajaehdotuk-
sen tekijätiimistä. Työ on merkittävä askel heidän ja norjalai-
sen Kaleidoscopen yhteistyössä.

”Puurakentamisen suunnitteluosaaminen kehittyy kaikkialla, 
kun tehdään yhdessä rajojen yli”, Tommila jatkaa.

Törmän mukaan napakasti mitoitetun ja laadukkaan 
vuokra-asumisen suunnittelu uuteen kaupunginosaan ja Kera-
van jokilaaksoon oli mielekäs tehtävä. 

”Halusimme luoda sosiaalisesti kestävän korttelin, jossa 
yhteistilat ovat keskeisessä roolissa. Ratkaisu muotoutui pihaa 
ja elävää katutilaa korostaen.”

Miia-Liina Tommilan mielestä Keravan kaupunki nostaa 
kilpailulla profiiliaan ennakkoluuttomana uuden arkkitehtuu-
rin kehittäjänä.

”Hanke antaa mahdollisuuden nousta innovatiivisen puu-
rakentamisen etulinjaan Suomessa ja maailmalla.”

Pipsa Penttinen
Tekijätiedot ja arvostelupöytäkirja  löytyvät 

Safan verkkosivuilta safa.fi/kilpailut. 

” Halusimme luoda 
sosiaalisesti kestävän 
korttelin, jossa 
yhteistilat ovat 
keskeisessä roolissa.
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Yleiset kilpailut

15.10.2021 – 14.1.2022 Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailu Jyväskylässä
8.11.2021 – 15.2.2022 Keravan asemanseudun ideakilpailu
2/2022 – 6/2022  Karhulan koulukeskus, Kotka

Sisään jätetyt yleiset kilpailut

15.9.2021 – 15.12.2021 Niemen ranta-alueen ideakilpailu Lahdessa

Kutsukilpailut

1.9.2021 – 21.1.2022 Otaniemen Tietokorttelit
14.10.2021 – 28.1.2022 Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailu
25.11.2021 – 25.2.2022 Vaasan museonranta
1/2022 – 6/2022  Tikkurilan väritehtaan alue

safa.fi/kilpailut

http://safa.fi/kilpailut
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V
uonna 1972 Arkkitehtiuutisissa pohdittiin perheellisten 
naisten ja miesten eriarvoista asemaa työmarkkinoilla.

”Naisarkkitehti on yhteiskunnassa eri asemassa kuin 
miesarkkitehti etenkin silloin, kun hän on naimisissa ja lisäksi 
äiti”, arkkitehti Kirsti Helme kirjoitti Arkkitehtiuutisten nume-
rossa 7/1972. Hänen mukaansa vastuu kodin ja lasten hoitami-
sesta johtaa usein siihen, että nainen jää kotiin liiankin helposti. 
Naisilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin toivoa, että ”ovet 
ammattiin olisivat vielä kotityövuosienkin jälkeen avoimina”.

Helme ilmaisi huolensa siitä, että kotona vietetyt vuodet 
eivät näy naisten ansioluettelossa, vaikka vastuuntunto ja 
tottumus kovaan työhön voivat kasvaa tänä aikana.

”Kotityö on itsenäistä ja kasvattaa suunnittelemaan työn 
hyvin ja tekemään sen tehokkaasti ja ajallaan”, Helme pohti.

Naisarkkitehdin voi olla vaikea päästä takaisin työelämään 
kotivuosien jälkeen. Lisäksi työhön palaaminen vaatii ammatti-
taidon kohentamista ja uusien asioiden oppimista.

”Mikä siis eteen? Elättääkö mies edelleen natisematta vai-
monsa ja lapsensa ja kuinka kauan naisarkkitehti voi toivoa 
näin tapahtuvan”, Helme kysyi.

Helme kiinnitti kirjoituksessaan huomiota myös toimisto-
jen työaikoihin, jotka eivät välttämättä sovi perheelliselle 
naisarkkitehdille.

Työikäinen nainen kantaa yhteiskunnassa vastuuta samoin 
kuin mieskin, Helme kirjoitti. Naisen jaksamisesta ja ansiotu-
loista voi riippua enemmän kuin yleensä ajatellaan. ”Hänen 
elämänasenteensa periytyy seuraavalle ikäpolvelle ja hänen 
ansiotuloillaan voidaan tasoittaa perheen opiskelumahdolli-
suuksia", Helme kirjoitti.

Helmen mukaan on luonnollista, että miesarkkitehti on 
parempi valinta arkkitehtitoimiston ykköseksi ja yhdysmie-
heksi. Pitäisi olla yhtä luonnollista toivoa toimiston kakkoseksi 
kyvykästä ja vastuuntuntoista naisarkkitehtia, Helme totesi.

Anni Varis

Perheellisten nais arkkitehtien  
asema oli 1970-luvulla hankala
Arkkitehtiuutisissa kirjoitettiin 1970-luvun alussa naisarkkitehtien asemasta työelämässä. 

  Menneisyydessä naisarkkitehdit 
hakeutuivat usein julkisiin virkoihin, 
jolloin työajat oli helpompi sovittaa 
kodin ja lastenhoitoon, kertoi nais 
arkkitehtien yhdistyksen Architectan  
entinen puheenjohtaja PirkkoLiisa 
Schulman Arkkitehtilehdessä 2/2017. 
Jo 1920–1930 luvuilla puolustus
ministeriön rakennus toimistossa 
työskenteli useita naisia, kuten Elsi 
Borg, Märtha Lilius Tallroth ja Martta 
Martikainen Ypyä. Kuvassa Helsingin 
Lasten linna, jonka ovat Elsi Borgin 
kanssa suunnitelleet arkkitehdit Otto 
Flodin ja Olavi Sortta.
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S
afan liittovaltuustovaalissa valittiin 28 varsinaista 
jäsentä ja 3 opiskelijajäsentä seuraavalle kolmivuoti-
selle kaudelle.

Ensimmäinen uuden liittovaltuuston kokous on heti jou-
lukuun alussa, jolloin valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja 
kaudelle 2022–2024 sekä liiton puheenjohtaja vuodelle 2022. 
Samalla päätetään myös vuoden 2022 hallituksen kokoonpano 
sekä vahvistetaan vuotta 2022 koskeva toimintasuunnitelma 
ja budjetti, jonka Safan nykyinen hallitus on valmistellut.

Ehdotukset hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi on 
tehnyt vaalivaliokunta. Kullakin liittovaltuustoon ehdokkaita 
saaneella valitsijaryhmällä on valiokunnassa yksi edustaja. He 
tekevät joka vuosi liittovaltuuston joulukuun kokoukseen 
ehdotukset puheenjohtajistosta ja hallituksen kokoonpanosta 
sekä aina uuden hallituksen helmikuun kokoukseen esityksen 
toimikuntien jäsenistä.

Entisistä valtuutetuista 12 uusi paikkansa, joten enemmistö 
liittovaltuutetuista on uusia, tosin osa heistä on istunut joil-
lakin edellisillä kausilla liittovaltuustossa. Edustajista kolmas-
osa tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Äänioikeuttaan käytti 742 varsinaista jäsentä ja äänestys-
prosentti oli 24,07. Äänestysprosentti laski hieman viime vaalista, 
jolloin äänestysprosentti oli 28,35 (848 henkilöä). Arkkitehti-
opiskelijat äänestivät nyt toista kertaa omassa vaalipiirissään. 
Opiskelijoista ääntään käytti 67 henkilöä ja opiskelijoiden äänes-
tysprosentti oli 11,9. Edellisessä liittovaltuustovaalissa opiske-
lijoiden äänestysprosentti oli 19,46 (109 henkilöä).

Kaikki valitsijayhdistykset saivat jäsenen liittovaltuustoon. 
Suurin tulevan liittovaltuuston ryhmä on Arkkitehdit kestävän 
rakentamisen puolesta kuudella liittovaltuutetulla. Toiseksi 
suurimpana liittovaltuuston ryhmänä on EKO-SAFA, joka sai 
viisi valtuutettua. HESA-SAFA ja Yrittäjä-SAFA saivat molem-
mat neljä valtuutettua.

Henkilökohtaisesti eniten ääniä saivat varsinaisista jäse-
nistä Olli Hakanen (28), Aaro Artto (24) ja Noora Laak (23). Ark-
kitehtiopiskelijoista eniten ääniä sai Emma Savela (21).

Liittovaltuusto käyttää SAFAssa ylintä päätösvaltaa ja päät-
tää muun muassa liiton budjetista, toiminnan painopisteistä 
ja säännöistä. Liittovaltuusto nimittää liiton hallituksen ja 
jäsenet eettiseen valiokuntaan, asettaa toimikunnat sekä 
määrittelee toiminnan tavoitteet.

Safan liittovaltuusto 2022–2024
• Arkkitehdit kestävän rakentamisen puolesta  

Harri Hauta järvi, Marko Huttunen, Iida Kalakoski,  
Olli-Paavo Koponen, Mona Schalin, Mervi Tammi

• EKO-SAFA Ville Hara, Tuula Palaste, Janne Pihlajaniemi,  
Marja Sopanen, Jonna Taegen

• HESA-SAFA Hennu Kjisik, Sasu Marila, Tarja Nurmi,  
Inari Virkkala

• Koko Suomi Riikka Kuittinen, Laura Larikka, Raine 
Vihelmaa

• Pro Kiljava Olli Hakanen
• TamSAFA Eeva Korhonen
• Uusi Musta Mira Kyllönen, Noora Laak
• VATA-SAFA Tuomo Hahl, Mari Virtanen
• Yrittäjä-SAFA Aaro Artto, Risto Huttunen, Pirjo 

Sanaksenaho, Asko Takala
• Arkkitehtiopiskelijat Verna Hahtola, Viivi Kotila,  

Emma Savela

Safan uusi liittovaltuusto valittu

Liittovaltuustovaalissa pärjäsivät kestävän 
rakentamisen puolesta puhuneet ryhmät.

JÄSENILLE

Rakennusperintö- 
SAFAn vaalikokous ja 
kiertotaloustyöpaja

T
ervetuloa Rakennusperintö-SAFAn sääntömää-
räiseen vaalikokoukseen perjantaina 17.12.2021 
klo 17.30. Tilaisuus pidetään Tampereella ympä-

ristötietokeskus Moreeniassa Ekokumppanien tiloissa, 
osoitteessa Valssipadonraitti 3. Kokoukseen voi osallis-
tua myös etäyhteydellä.

Vaalikokous on tarkoitettu Rakennusperintö-SAFAn 
jäsenille. Alaosastoon voi liittyä hakemuksella osoit-
teessa safa.fi/osallistu. Kokouslinkki lähetetään kaikille 
jäsenille ennen tilaisuuden alkua.

Kokousta ennen Tampereella voi nauttia muistakin 
rakennusperintötapahtumista. 

Rakennusperintö-SAFA järjestää kaikille avoimen 
rakennusperintöä ja kiertotaloutta käsittelevän työpa-
jan Museokeskus Vapriikin perinteisen jouluseminaarin 
yhteyteen. Seminaari alkaa klo 12 ja työpaja klo 15.30. 
Alustajina on asiantuntijoita Vapriikista, Museoviras-
tosta, varaosapankista sekä Eko-SAFAsta.

Lisätietoja: safa.fi/tapahtuma/ 
rakennusperinto-ja-kiertotalous-tyopaja/
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JÄSENILLE

Safan uudeksi opiskelija-
vastaavaksi Minttu Santamäki 

 S
afan uudeksi opiskelijavastaavaksi on valittu toisen 
vuoden arkkitehtiopiskelija Minttu Santamäki. 

Santamäki, 24, aloitti arkkitehtiopintonsa Oulun 
yliopistossa, mutta siirtyi tänä syksynä opiskelemaan Tampe-
reen yliopistoon. Aiemmin hän on työskennellyt asiakaspal-
velualalla.

”Minusta on tärkeää, että arkkitehtiopiskelijat huomioidaan 
ja Safan toiminta tehdään tutuksi jo opiskeluaikana”, Santa-
mäki sanoo.

Tulevalta vuodelta Santamäki odottaa innostavia tapaa-
misia arkkitehtiopiskelijoiden kanssa, erilaisia tapahtumia ja 
niiden järjestämistä.

”Paljon ajatuksia on herännyt erityisesti opiskelijoille suun-
natun materiaalin tuottamisesta.”

au

Ehdota TunnustusPAANU 
2021 -palkinnon saajaa

S
uomen Arkkitehtiliitto SAFA jakaa vuosittain tunnus-
tuspalkinnon, jonka tarkoituksena on nostaa esiin 
hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen toteuttamisesta 

rakennusalalla sekä lisätä keskustelua ekologisen rakentami-
sen tilasta.

Tunnustus myönnetään yritykselle, yhteisölle tai yksityi-
selle henkilölle, joka toiminnallaan on edistänyt kestävän 
kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä ja on 
siten tarjonnut esimerkin kaikille rakennus alan toimijoille.

Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi voivat tehdä kaikki Safan 
jäsenet. Tunnustuksen saajan valitsee ehdotusten joukosta 
raati, jonka muodostavat kestävän kehityksen alaosaston 
EKO-SAFAn johtokunta sekä Safan hallituksen edustaja.

Ehdotuksesi voit lähettää maanantaihin 10.1.2022 mennessä 
osoitteeseen eko-safa@safa.fi. 

Opiskelijavastaava Minttu Santamäki.
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Safa lausui kaavoitus-  
ja rakentamislaki- 
ehdotuksesta

S
afa totesi lausunnossaan lakiehdotuksen kokonaisuu-
den olevan keskeneräinen.

Lakiehdotuksessa on puutteita kaikkia koskevissa 
yhteisissä tavoitteissa, joissa pitäisi näkyä muun muassa raken-
tamisen laadulliset vaatimukset. 

Korjausrakentamisen tulee näkyä lain kokonaisuudessa 
yhtä tärkeänä kuin uudisrakentamisen. 

Safa toteaa, että kaupunkiseutusuunnitelman tulisi olla 
ehdotettua joustavampi eikä purkamista saa helpottaa ehdo-
tetulla tavalla. 

Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset tulee ehdotto-
masti sisällyttää myös uuteen lakiin. 

Erityisen ongelmalliseksi nostettiin kaavailtu rakentamisen 
lupajärjestelmä ja rakennusvalvonnan järjestäminen. Raken-
tamisluvan jakamista sijoittamislupaan ja toteuttamislupaan 
ja rakennusvalvontojen erottelua vaativiin ja tavanomaisiin 
ei kannateta.

Lausunto pykäläkohtaisine kommentteineen löytyy Safan 
verkkosivuilta osoitteesta safa.fi.

mailto:eko-safa@safa.fi


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

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

LISÄTIEDOT: raikkonen.�  Teemu Raikkonen 0500 741 274
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PUHUTTUA

Valmistaudu Vähä-Kiljavan 
kesäkauteen, uusi varaus-
järjestelmä avautuu helmikuun 
alussa!

S
afan jäsenillä on mahdollisuus vuokrata mökkejä ja 
huoneita Safan virkistysalueelta Vähä-Kiljavalta viikko- 
tai päiväperiaatteella kesäkaudeksi 2022. Tilat ovat 

varattavissa helmikuun alusta alkaen Safan verkkosivujen 
varauskalenterista ja ne vuokrataan varausjärjestyksessä.

Vähä-Kiljava sijaitsee Hyvinkäällä noin tunnin ajomatkan 
päässä Helsingin keskustasta. Päärakennuksesta Kasinolta 
löytyy tilaisuuksien järjestämistä varten salitilat keittiöineen 
70 hengelle sekä yöpymistiloja. Kirkasvetisen Sääksjärven 
rannassa on rantasauna, jonka voi liittää Kasinon pakettiin tai 
vuokrata erikseen.

Kasinon ja viereisen majoitusrakennuksen huoneita vuok-
rataan lyhyemmiksi ja pidemmiksi jaksoiksi toukokuusta syys-
kuuhun. Lisäksi vuokrattavana on kaksi viikkovuokramökkiä, 
tilava Aalto ja pieni Puutalo.

Vähä-Kiljavalla on aurinkoinen matala hiekkaranta sekä 
kaksi rantasaunaa. Kiljava sijaitsee kauniilla mäntykankaalla, 
hyvien sienestys- ja marjastusmaastojen keskellä. Uusimaa-
laisesta kulttuurimaisemasta löytyy runsaasti retkikohteita. 
Kiljavalle on sujuvat yhteydet myös julkisilla kulkuvälineillä.

Vähä-Kiljavalla voit järjestää vaikkapa arkkitehtitoimiston 
virkistyspäivän, koulutustilaisuuden tai workshopin, pitää 
häät, synttärikutsut tai grillijuhlat, tehdä marjastusmatkan tai 
päiväretken hiekkarannalle, ottaa yhden yön irtioton arjesta 
tai lomailla koko viikon.

Lisätietoa Vähä-Kiljavasta Safan verkkosivuilla:  
safa.fi/liity-jaseneksi/jasenedut/vuokrattavat-kiinteistot/

vaha-kiljava/

”Vanhat talot ovat laadukkaampia, ne ovat 
kuin kokolihatuotteita. Uusien talojen elin
kaari ei ole yhtä pitkä eivätkä ne tarjoa 
esteettisestikään hyvää ympäristöä, ikävä 
kyllä.”

Teemu Kurkela Suomen kuvalehden 
haastattelussa 18.11. 

”Oikeastaanhan ei olisi järkevää purkaa 
yhtään mitään.”

Kilpailuvoittaja Petri Piirta Sibeliuspuistoon 
rakennettavan päiväkodin arkkitehtuuri
kilpailusta Rakennuslehden haastattelussa 
16.11. Uuden päiväkodin on tarkoitus korvata 
vain reilut 30 vuotta vanha rakennus.

”Husin olisi arvostettava kulttuuri perintöään 
ja etsittävä Lastenlinnalle uutta käyttöä. 
Arvorakennus pitäisi kunnostaa säilyttävästi, 
mahdollisimman vähäisillä puuttumisilla 
alkuperäiseen arkkitehtuuriin.”

Lastenlinnan säilyttämisen puolesta tehdyn 
vetoomuksen allekirjoittaneet lääkärit  
ja arkkitehdit Helsingin Sanomissa 15.11.

”Voimme kehittää uudenlaista estetiikkaa ja 
arkkitehtuurin ihannetta, joka voikin olla 
parempi kuin se mihin ollaan nyt totuttu.” 

You tell me kollektiivin Seela Pentikäinen 
Ylen haastattelussa 9.11. Pentikäinen  
toivoo, että arkkitehdin ammattiidentiteetti 
kallistuisi uuden luomisesta vanhasta 
huolehtimiseen.

http://aitotiili.fi


Jouluiloa & valoa 
vuodelle 2022

HAMARI auditorium furniture solutions Oy, 
Runeberginkatu 34 E, FI-06100 Porvoo, 

050 4641 375, www.hamari.pro

Toivotamme kaikille 
yhteistyökumppaneillemme 

Rauhaisaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 

Muovilami Oy toivottaa 
kaikille rauhallista joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2022

WWW.LAMIDOORS.COM

G R P  -  D O O R S

UUSI! RT-kortti 103402

Hyvää Joulua
ja menestystä vuodelle 2022

Arkkitehtiuutiset 
kiittää lukijoitaan 

ja toivottaa 
hyvää joulua!
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JOULUTERVEHDYKSET

http://www.hamari.pro
http://www.lamidoors.com
http://www.ovella.fi
http://www.safa.fi
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Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands 

Arkitektförbund ry SAFA

Malminkatu 30, 00100 Helsinki

puh. 09 584 448, au@safa.fi,  

@au_uutiset
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Ilmoitusmyynti

Maria Ahoranta, 044 243 3519
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HUOM. Lehteen tulevista  

kirjoituksista ja niiden aikataulusta 

sovittava toimitussihteerin kanssa.

auarkkitehtiuutiset
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Innovatiiviset ja yksilölliset erikoislasiratkaisut 
kunnianhimoisimpiinkin suunnitelmiin

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

Arkkitehtonisesti vaikuttavaan ja kestävään rakentamiseen, niin 
sisätiloihin kuin julkisivuihin. Löydä lähes rajaton suunnittelun vapaus 

laajasta erikoislasivalikoimastamme: vitrea.fi
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