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Finnish architecture and design industry 

employs a growing number of experts 

working with an expanding spectrum of 

projects and challenges. Architects hold 

major influence over decisionmaking and 

acquisitions in the built environment – 

in all scales. SAFA’s publications offer 

focused platforms for getting your 

message through to a readership with 

special interest in quality products, 

services and new alternatives, as well as 

technology, lifestyle, design and culture.

Find out more info in our 

rate cards!

ark KOTIIN

www.safa.fi

SAFA newsletter

www.ark.fi

from

595 €
a month

ask for 
more info

upcoming 202012 issues / year6 issues / year

Media Guide 2019
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2 x month
all SAFA 
members

New website 
launched in 
2019

400 € / 
newsletter

ask for

more info

New website
launching 2019
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Sapa tarjoaa julkisivujärjestelmiä alumiinista ja lasista pitkällä elinkaarella, minimaalisella kunnossapidolla 
sekä luotettavilla ja joustavilla toiminnoilla. Järjestelmämme antavat arkkitehdeille valinnanvapautta 
suunnittelussa ja toteutuksessa, täyttäen korkeat energiavaatimukset Pohjoismaiden ankarassa ilmastossa.

Julkisivujärjestelmä on hyvin eristetty ja kehitetty säästämään, kontrolloimaan ja tuottamaan energiaa 
matalan U-arvon ja 3K-eristyslasille sopivan kyntteen ansiosta, sekä mahdollistaen aurinkosuojien ja  
aurinkopaneelien esteettisen käytön.

Ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme halutessasi lisätietoa: 09-8678 2899

Hydro Building Systems   Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo   www.sapabuildingsystem.fi

PÄÄSTÄ VALO SISÄLLE
Modernit julkisivut korkeilla vaatimuksilla
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full Page

2 210 €
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Ads & Sales

The Finnish Association of 

Architects SAFA is the foremost 

architectural publisher in Finland. 

Our print and digital media 

products serve as valued sources 

of information for discerning 

industry professionals and 

decisionmakers. Partnering 

with SAFA offers a professional 

platform and targeted visibility 

for your products and services.

WOOD, NATURALLY.

VAIHDA SEINÄ NÄKÖALAAN.
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NAUTI HILJAISUUDESTA.

Profin lasiliukuseinät on luotu kaupunkiympäristöön. 30 vuoden 
kehitystyön tuloksena käytämme paksuja erikoislasielementtejä jotka 
tehokkaasti vaimentavat esimerkiksi liikenteen melua. Siksi Profin on 
markkinoiden hiljaisin lasiliukuseinä. Vaihda seinä näköalaan.

Lataa ArchiCAD ja Revit yhteensopivat suunnitteluobjektit: 
profin.fi/bim
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Hydro Building Systems   Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo   Puh. 09-8678 280 

SAPA NOSTOLIUKUOVI 2160 S

Täysin uusi korkeatasoinen liukuovi jossa yhdistyy siro rakenne ja loistavat tekniset  
ominaisuudet. Uusi liukuovi edustaa uutta sukupolvea, kompaktilla profiilidesignilla  
olevia kestäviä ja huoltovapaita liukuovijärjestelmiä. Kolminkertaisilla eristyslaseilla 
2160 S on erinomainen valinta niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Liukuovea on 
saatavana yksi-, kaksi- tai kolmekiskoisena. Jokainen ovilehti voi olla 3,1 m leveä ja  
2,8 m korkea. Näillä nykyaikaiset rakentamisstandardit täyttävillä, suurikokoisilla  
nostoliukuovilla saavutetaan hyvä asumisviihtyisyys ja helppokäyttöisyys. 

NordicCopper.com

Nordic Copper – ainutlaatuista estetiikkaa ja kestävyyttä
Nordic Copper on Suomessa valmistettu kuparituotesarja suunnittelun ammattilaisille. 
Sen ainutlaatuisilla väri- ja seosvaihtoehdoilla toteutat yksilölliset ja ensiluokkaiset 
kohteet. Kupari taipuu upeasti moniin muotoihin ja sen kaunis väri elää yhdessä ajan 
kanssa. Lähes ikuinen, täysin huoltovapaa kupari on 100 % kierrätettyä. Nordic Copper 
tuo arkkitehtuuriin lähes rajattomat mahdollisuudet, estetiikasta päätät sinä.

Kaunis, ajaton  
ja yksilöllinen

NordicCopper.com

Esipatinoitu kupari
Nordic Green

LUONNOLLINEN KUIN KALKKI,
KESTÄVÄ KUIN KIVI

Mineraalisille alustoille suunniteltu puhdas 
silikaattimaali on tuonut kestäviä ja värisävynsä 
pitäviä ratkaisuja jo 1800-luvulta Funktionalismin 
kautta tämän päivän kestävään rakentamiseen.
Hengittävä, mineraalisen mattapintainen, 
sekä luonnollinen valinta julkisivujen maalipinnaksi.

KEIM 
SILIKAATTIMAALIT

KEIM SUOMI
Insinööritoimisto Sulin Oy

www.sulinoy.fi
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SAPA NOSTOLIUKUOVI 2160 S

Täysin uusi korkeatasoinen liukuovi jossa yhdistyy siro rakenne ja loistavat tekniset  
ominaisuudet. Uusi liukuovi edustaa uutta sukupolvea, kompaktilla profiilidesignilla  
olevia kestäviä ja huoltovapaita liukuovijärjestelmiä. Kolminkertaisilla eristyslaseilla 
2160 S on erinomainen valinta niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Liukuovea on 
saatavana yksi-, kaksi- tai kolmekiskoisena. Jokainen ovilehti voi olla 3,1 m leveä ja  
2,8 m korkea. Näillä nykyaikaiset rakentamisstandardit täyttävillä, suurikokoisilla  
nostoliukuovilla saavutetaan hyvä asumisviihtyisyys ja helppokäyttöisyys. 

Inquiries on advertising with SAFA

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Prices and alterations concerning the media card

Prices are valid from 1.1.2019 and apply to all issues published in 
2019. Additional costs arising from laws, regulations or other actions 
by authorities will increase our prices accordingly as from the date 
of enforcement. We reserve the right to alter the rate cards and all 
the information contained therein. All prices are exclusive of VAT.

Cancellation of advertisements

Extra costs charged by the printers due to late submission of adver-
tising material will be charged to the client. Cancellation of adverti-
sements shall be made in writing to the advertising sales agency no 
later than the advertisement space deadline date. The client will be 
charged 40 % of the advertisement price for late cancellations.

Liability and claims

The client is liable for the compliance of the material supplied and 
for ensuring that the material and proofs correspond. The publis-
her or the printers are not responsible for editing the material to 
correspond to the proofs without compensation. Any claims must 
be submitted in writing within seven (7) days of the publication of 
the journal. At maximum the liability of the journal for any errors 
is limited to the price of the advertisement. The publication may 
exercise its discretion not to publish any advertisement.

Discounts

• annual contract discounts according to advertising volume
• repeat order discount upon agreement
• package discounts in SAFA publications upon agreement

Terms and details of payment

14 days net, interest on arrears as stipulated by legislation. Bank 
details: Suomen Arkkitehtiliitto, FI46 1521 3000 0095 24

Maria Ahoranta
maria.ahoranta@saarsalo.fi
+358 44 243 3519

Inquiries on education and
job advertisements:

au@safa.fi

Timo Lepistö
timo.lepisto@saarsalo.fi
+358 44 534 9878

Suunnittele ainutlaatuinen julkisivu Napsu-järjestelmän avulla.
Voit valita Napsu-alumiinisäleet laajasta valikoimasta tai 
valmistamme ne arkkitehdin suunnitelmien mukaisesti. Maalatut 
Napsu-säleet voimme valmistaa 100% kierrätetystä alumiinista. 
Ota yhteyttä – toteutetaan yhdessä visiosi.

www.purso.fi

FORM  
FOLLOWS
VISION

60v.

Juhlistamme tänä vuonna 
komeaa historiaamme.
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Publisher
Finnish Association of Architects SAFA
Malminkatu 30
00100 Helsinki

Editor-in-Chief
Mika Savela
mika.savela@ark.fi
+358 40 7066 768

Assistant Editor
Essi Oikarinen
ark@ark.fi
+358 40 1693 219

Graphic Design / Art Editing
Emery Norton
Tuuli Häggman
layout@ark.fi

Editorial Assistant
Stella Vahteristo
mail@ark.fi

Publications Assistant
Erja Virtala
subs@ark.fi
 +358 40 1693 221

Architectural Competitions in Finland
Supplement
Pipsa Penttinen
kilpailut@safa.fi
+358 40 080 6284

ADVERTISING & SALES

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Sales Representatives
Timo Lepistö +358 44 534 9878
Maria Ahoranta + 358 44 243 3519

firstname.lastname@saarsalo.fi

Arkkitehti – Finnish Architectural Review
ISSN 0768-3660 (print)
ISSN 2490-0575 (digital)

Since 1903

Audited print circulation 3 837 (2018)

Print run 4 300 (2018)

Total readership 6 800
(2015 Promenade Research)

Distribution of readership

• SAFA members 70%
• Finnish readers 20%
• readers abroad 10%

Member of the Finnish Periodical Publishers’ 
Association (FPPA)

Member of the Association for Cultural, 
Scientific and Advocacy Magazines (Kultti)

www.ark.fi 

Instagram @ark_review
Twitter @ark_review
Facebook @ARKFinnishArchitecturalReview

#arkkitehtilehti
#finnisharchitecturalreview

Finnish Architectural Review
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Fresh New 
Look 2019!

Arkkitehti is 
the Leading 
Authority 
on Finnish 
Architecture
Establish direct contact 
with Finnish architects, 
urban designers, planners 
and experts, thinkers and 
decisionmakers in building, 
planning and design. 
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Sapa tarjoaa julkisivujärjestelmiä alumiinista ja lasista pitkällä elinkaarella, minimaalisella kunnossapidolla 
sekä luotettavilla ja joustavilla toiminnoilla. Järjestelmämme antavat arkkitehdeille valinnanvapautta 
suunnittelussa ja toteutuksessa, täyttäen korkeat energiavaatimukset Pohjoismaiden ankarassa ilmastossa.

Julkisivujärjestelmä on hyvin eristetty ja kehitetty säästämään, kontrolloimaan ja tuottamaan energiaa 
matalan U-arvon ja 3K-eristyslasille sopivan kyntteen ansiosta, sekä mahdollistaen aurinkosuojien ja  
aurinkopaneelien esteettisen käytön.

Ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme halutessasi lisätietoa: 09-8678 2899

Hydro Building Systems   Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo   www.sapabuildingsystem.fi

PÄÄSTÄ VALO SISÄLLE
Modernit julkisivut korkeilla vaatimuksilla
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36 ark 1—2019

Oodi kaikelle 

Helsingin keskustakirjasto Oodi on ladattu yli kym-
menen vuoden ideointiprosessin aikana toiveilla, jois-
ta useat se tuntuu jo kolmen kuukauden toiminnan 
jälkeen täyttäneen. Todelliset vaikutukset näkyvät 
kuitenkin vasta vuosien kuluttua käytön vakiinnuttua. 
Toisaalta Oodin ympärille syntynyt innostus vihjaa jo 
nyt, että keskustakirjastolla olisi mahdollisuus siivit-
tää muutoksia sekä kirjastolaitoksen, arkkitehtuurin, 
että laajemmin kulttuurinkin piirissä. 

Ode to Everything
 
The decade-long engagement and consultation 
process that preceded the launch of Helsinki’s new 
central library Oodi meant that building came heavily 
laden with expectations. Two months after its 
opening, the library appears to have delivered on most 
fronts. The real impacts will take years to manifest 
themselves, however, and will not be visible until the 
library has become embedded into the community. 
And yet the enthusiasm with which Oodi has so far 
been received suggests that the new central library has 
the potential to engender change within the Finnish 
library service, architecture and wider culture. 

Text
Essi Oikarinen

Kuvat
Tuomas Uusheimo

Photos
Tuomas Uusheimo

Kohde

Helsingin 
keskustakirjasto 
Oodi

Sijainti
Töölönlahdenkatu 4
Helsinki 

Arkkitehdit
Arkkitehtuuritoimisto 
ALA/ 
Juho Grönholm
Antti Nousjoki 
Janne Teräsvirta
Samuli Woolston 

Laajuus
17 250 m2

Valmistuminen
2018 

Project

Helsinki Central 
Library Oodi

Location
Töölönlahdenkatu 4
Helsinki

Architects 
ALA Architects / 
Juho Grönholm
Antti Nousjoki 
Janne Teräsvirta
Samuli Woolston

Gross Area
17 250 m2

Completion
2018
 

Teksti
Essi Oikarinen

37 Kaupunki/Urbanity

Moni huokaisi helpotuksesta keskustakirjasto Oodin 
avautuessa. Vuosikymmenten aikana moneen suun-
taan hahmoteltu ja lopulta ilman varsinaista kokonais-
visiota rakentunut Töölönlahden alue tuntuu ainakin 
toistaiseksi valmiilta, kun viime vuoden lopussa avattu 
keskustakirjasto otti haltuunsa alueen viimeisen 
vapaan tontin. Keskeisempää sijaintia on vaikea löytää 
Helsingistä tai symbolisesti koko maastakaan: jo kil-
pailuohjelmassa haettiin ”symbolirakennusta muiden 
symbolisesti merkittävien rakennusten joukkoon”. 

Keskustakirjaston suunnittelusta vuonna 2013 
käydyn kaksivaiheisen kansainvälisen arkkitehtuu-
rikilpailun voitti ALA-arkkitehtitoimiston ehdotus 
”Käännös”. 544 ehdotusta houkutelleen kilpailun arvos-
telupöytäkirjassa kehutaan ”Käännöksen” varmaotteista 
liittymistä osaksi ympäristöään. Ulkoarkkitehtuurin 
hallitsevin piirre on aaltoileva, ulokkeeksi kurottava 
puupinta, jonka alle maantasokerrokseen muodostuu 
holvimainen julkinen tila, jatke rakennusta edustavalle 
Kansalaistori-aukiolle. Puinen aalto muodostaa jalustan 
sen päälle korotetulle aineisto-osastolle, ”Kirjataivaalle”, 
ja Eduskuntatalon suuntaan katsovalle terassille. 

ALAn arkkitehtiosakkaat Juho Grönholm, Antti 
Nousjoki ja Samuli Woolston näkevät ulkoarkkiteh-
tuurin ennen kaikkea kontekstuaalisena reaktiona. 
Kirjaston tontti on pitkänmallinen, melko tiukka suora-
kaide, jota arkkitehtuuri pyrkii rikkomaan. ”Muoto kurot-
tuu annetusta laatikosta joksikin muuksi – jännitteiseksi 
rakenteeksi, joka nivoo rakennuksen ulkotiloihin ja 
ottaa ne haltuunsa”, Nousjoki kertoo perusratkaisusta. 

”Olemme aiemmin käyttäneet samankaltais-
ta muotoa Norjan Kristiansandissa sijaitsevassa 
Kilden-konserttitalossa. Kildenissäkään muoto ei ole 
esimerkiksi veistos hulmuavasta lipusta, vaan keino 

OODI   JULKISIVU LÄNTEEN   1:1000 

10 0 20 30 40 

P 

50 

Pääjulkisivu / Main facade 
1 : 1000
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93 % 
keeps

magazine

ca. 1 h
reading

time

80 % will
browse
again

no. theme (changes possible)issue out ad reservation ad materials

1

2

3

4

5

6

DESIGN

URBANITY

LIVING

ECOLOGY

ECONOMY

EDUCATION

notes

Apartments and houses
Housing Fair in Kouvola

July-August

Habitare Furniture Fair
Helsinki Design Week

September

6.3. 7.2. 14.2.

2.5. 4.4. 11.4.

19.6. 23.5. 29.5.

4.9. 8.8. 15.8.

23.10. 26.9. 3.10.

4.12. 7.11. 14.11.

Special focus on Oodi
central library 

Publication Schedule 2019

”Prestigious
bilingual
architecture
and design
title.”
The Monocle Travel Guide 
Series – Helsinki (2018)

University education
Learning enviroments

Sustainable buildings
Energy Efficiency

Architectural Businesses
Services, Architectural Export

Source: Promenade Research 2015
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2/1 double page 5 171 € 1/1 back cover 4 700 € 1/2 vertical  2 340 €

1/2 horiz.  2 340 €

1/4 vertical  1 630 €

1/6 page  2 510 €
full year ad

Full year ads published in six issues. 
Ad can be changed with each issue. 
Fixed trim size, no borders or bleeds.

1/1 inner front cover 4 310 €

1/1 inner back cover 4 090 €

1/1 first page 4 035 €

1/1 full page 3 760 €

Page bleed 3 mm

Area within page margins
195 x 267 mm 

Advertisement Inserts Web Ads

2 pages 3 285 €

Finland 3 5700 pcs

2 815 €

SAFA Members 2 900 pcs

4 pages 3 495 € 3 030 €

6 pages 3 700 € 3 275 €

8 pages 3 910 € 3 455 €

Mailed with the publication in plastic wrapping.
Other combinations or circulations available.

400 px 495 € 

2 495 €

800 px 695 € 

3 495 €

Requirements for Web Ads

• new web ads to be launched 2019

Delivery of Materials

• ads@ark.fi
• all sent materials should include 

information of the advertiser’s name, 
advertisement’s type and size and 
intended issue number

• ad inserts: Nitova Ltd, Sorvaajankatu 
15, 00880 Helsinki

Requirements for Print Ads

• high quality PDF files 
• fonts embedded
• CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39)
• image resolution minimum 300 dpi
• crop marks (not in 1/6 page ads)
• file names should include advertiser’s 

name and the issue number (e.g. 2/2019)

Technical Details

• page trim size 230 x 297 mm
• bleed 3 mm all round (not in 1/6 page ads)
• area within page margins 195 x 267 mm
• gutter allowance 10 mm   
• paper: Galerie Art Volume 115 g
• cover: linen texture laminated cardboard 

260 g (laminate on outer surface)
• perfect binding
• printed by Grano Ltd in Helsinki

Print Advertisements

1 month

6 months

1 month

6 months

The website (www.ark.fi) will receive a complete overhaul during 
2019. Information for web ads valid until 30.06.2019.

New
trim size

2019!

230 mm460 mm

2
97

 m
m

2
97

 m
m

2
97

 m
m

110 x 297 mm

230 x 146 mm

95 x 131 mm

95 x 80 mm

All print ads are included in the digital facsimile edition.

193 px

width height

193 px

1/4 horiz.  1 630 €195 x 63 mm
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Arkkitehtiuutiset
Publisher
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Malminkatu 30
00100 Helsinki

Editorial staff
au@safa.fi

Editor-in-Chief
Paula Huotelin, architect SAFA
paula.huotelin@safa.fi
 +358 40 556 2827

Assistant Editor and Art Editor
Anne Haatainen
anne.haatainen@safa.fi
 +358 40 1692 213

Publications Assistant
Erja Virtala
julkaisut@ark.fi
 +358 40 1693 221

ADVERTISING & SALES

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Timo Lepistö +358 44 534 9878
Maria Ahoranta + 358 44 243 3519

firstname.lastname@saarsalo.fi

Arkkitehtiuutiset
ISSN 0044-8915

Since 1949

Audited print circulation 4 100 (2018)

Print run 4 400 (2018)

Readers 6 570 (2015 Promenade Research)

Member of the Finnish Periodical Publishers’ As-
sociation (FPPA). Subscribers include all mem-
bers of SAFA (architects) and MARK (landscape 
architects). Distribution of readers:

• architects 70 %
• architecture students 14 %
• landscapearchitecs, interior designers and 

others 16 %

au.safa.fi
Twitter @au_uutiset

Fresh news and 
refreshing views
au (Arkkitehtiuutiset) is a monthly trade and 
news magazine for architects and landscape 
architects. The magazine is also read by 
real-estate and construction professionals 
and decision makers as well as interior 
architects.

au covers news on topical issues in 
architecture and the construction industry, 
architectural competitions and other events 
in the field as well as interviews with major 
figures in the industry.

Each issue has 52–60 pages, sections for 
job advertisements and product news, and a 
separate services directory.

Published also as a digital edition!

12 
issues

per year

Since
1949

followed
by 95 % of
architects
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2/1 double page 2 750 € 1/1 back cover 2 550 € 1/2 vertic.  1 445 €

1/2 horiz.  1 445 €

1/4 vertic.  920 €

1/6 sivu  1 510 €
service directory

Heading listed ads in issues 2, 3, 4, 
9, 10 and 11.

1/1 inside front cover 2 455 €

1/1 inside back cover 2 335 €

1/1 page next to
table of contents

2 310 €

1/1 page 2 210 €
Page bleed 3 mm

Area within page margins
157 x 205 mm 

Advertisement Inserts

card supplement 1 340 €

entire print run

2 pages 1 905 €

4 pages 2 165 €

Binding options: loose supplement, 
tip-ons or bound supplement. Other 
supplement quotes upon request.

Delivery of materials

• au@safa.fi
• material must be accompanied by 

name and issue no. of the publication, 
client’s name and size of ad

Material specifications

• Offset-printable PDF, crop marks
• fonts embedded or converted
• profile CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39)
• minimum image resolution 300 dpi

Technical specifications

• page trim size 195 x 245 mm
• area within margins 157 x 205 mm
• page bleed 3 mm
• number of columns 2–3, total column width 

157 mm
• LPC 54–60 l/cm, 300 dpi
• offset printing, adhesive binding
• paper Multiart Silk, cover 200 g, pages 

115 g
• printed by Grano Ltd, Helsinki

Print Advertisements

195 mm390 mm

2
4

5
 m

m

2
4

5
 m

m

96 x 245 mm

195 x 120 mm

76 x 100 mm

76 x 60 mm

1/4 horiz. 920 €195 x 59 mm

1/2 half spread
horizontal

 2 210 €

12
0

 m
m

1/1 1 515 €

1/2 horiz. 1 060 €

Education- and job advertisements

4,20 € / column pmm

1 column 76 mm

2 columns 157 mm

Max heigth 205 mm
(within margins)

Reservation and materials for 
education and job advertisements:
au@safa.fi

New Products Column

157 x 190 mm

157 x 90 mm

157 mm

Also
available

online!

Digital editions

• Print advertisements will be also published in 
the digital edition

2
4

5
 m

m

2
15

 m
m

195 x 215 mm
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issue publ.date ad reservation materials by*

1

2

3

4

5

6-7

31.1. 7.1. 14.1.

28.2. 4.2. 11.2.

28.3. 4.3. 11.3.

25.4. 1.4. 5.4.

23.5. 29.4. 6.5.

20.6. 27.5. 3.6.

Publication Schedule 2019
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source.”
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Ecophon AkustoTM One 
       kuulostaa voittajaratkaisulta

Ecophon Akusto™ One on valikoima innovatiivisia, erittäin tehokkaita ja visuaalisesti miellyttäviä seinävaimentimia. 
Akusto -tuoteperheeseen kuuluu useita eri kokoisia, mallisia ja värisiä vaimentimia. Akustolla on helppoa luoda työpaikkoja, 
joissa ihmisillä on hyvä olla ja heidän suoriutumisensa on parhaimmillaan. 

Lue lisää ecophon.fi sivulta.

AU_no4 _2016_Ecophon .indd   1 4/5/2016   9:58:58 AMIP1600306_au_4_2016_kansi.indd   1 13.4.2016   14.47
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PAULA HUOTELIN
SAFAn pääsihteeeri, päätoimittaja
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TUPLASTI PIDEMPI 
HUOLTOVÄLI

Syvä sävy,
ylivoimainen

kesto!

Valtti Plus Kesto on uuden sukupolven kuullote 
puujulkisivuille. Se jättää puun syyt kauniisti näkyviin ja antaa 
puupinnoille tuplasti pidemmän huoltovälin kuin 
tavanomainen kuullote. Valtti Plus Keston sisältämät 
Super Color -pigmentit tunkeutuvat syvälle puuhun ja 
tuovat sille ylivoimaisen UV-valon- ja säänkeston.

www.tikkurila.fi/valttiplus

SYVEMPI SÄVY
SUPER COLOR -TEKNIIKALLA!

valtti_plus_kesto.indd   1 4.4.2016   8:48:29

R
akentamisen laatuun vaikutetaan monin kei-
noin. Laadukas, korkeatasoinen koulutus on 
avain rakennusalan kehittämiseen ja inno-
vaatiotoimintaan. Parhaat ratkaisut rakenne-
tun ympäristön ongelmiin löytyvät eri alojen 

rakentavalla yhteistyöllä, jolle on luotu pohja jo opiske-
luaikana. 

Arkkitehtikoulutuksen ja rakennustekniikan koulu-
tuksen yhteistyötä on viime vuosina aktiivisesti kehitet-
ty Aalto-yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yli-
opistossa. Tieteenalojen yhteyttä on vahvistettu muun 
muas sa jaetuilla professuureilla. 

Ammattikorkeakouluista valmistuneet insinöörit 
ovat työttömyystilastojen kärjessä. Samaan aikaan Suo-
messa on kasvava tarve osaaville rakennustekniikan 
suunnittelijoille. Edellytyksenä poikkeuksellisen vaati-
vassa suunnittelutehtävässä toimimiselle on vaaditun 
kokemuksen lisäksi aina ylempi korkeakoulututkinto. 
Puute rakennesuunnittelijoista, joilla on vaadittava kel-
poisuus, muodostaa riskin sekä suunnittelulle että 
suunnittelun ohjaukselle. 

Rakennusalan elinkeinoelämälle sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriölle luovutettiin selvitysmies Tapani 
Mäkikyrön tarveselvitys, jonka päätavoite on saada 
Oulun yliopistolle oikeus tarjota rakennustekniikan diplomi-
insinöörin tutkintoa. Selvityksen päärahoittajana on toi-
minut Pohjois-Pohjanmaan liitto, joka katsoi aiheen so-
pivan omiin maakunnallisiin kärkihankkeisiinsa. Selvi-
tyksen mukaan Pohjois-Suomesta puuttuva rakennus-
tekniikan diplomi-insinöörin koulutus rajoittaa selvästi 
rakennusalan toimintaa. Oulun yliopiston kouluttamien 

diplomi-insinöörien kiihtyvä eläköityminen sekä julki-
sella että yksityisellä puolella vaikeuttaa tilannetta.

SAFA ja ATL kannattivat selvitysmiehelle antamas-
saan lausunnossa rakennustekniikan diplomi-insinööri-
koulutuksen kehittämistä Oulun yliopistossa. Näin var-
mistetaan rakentamisen laadun ja alan toimintaedelly-
tysten kehittäminen Pohjois-Suomessa. Siitä hyötyy 
Suomen lisäksi Pohjoiskalottialue. Alan toimintaedelly-
tysten turvaamiseksi Suomessa tulee olla kattavasti tar-
jolla yliopistotasoisen rakennusalan koulutuksen saa-
neita toimijoita kaikilla rakentamisen erityis-  alueilla, 
niin rakentamisen ohjauksessa, tilaamisessa, suunnitte-
lussa, tuotannossa kuin tutkimus- ja kehitystyössä. 

•
Järjestöjen rakennettua ympäristöä koskevat kannan-
otot voivat olla kuivaa ruutia, jos yhteiskunnassa kipi-
nöi. Eurooppalaisen arkkitehtien kattojärjestön ACE:n 
turkkilainen jäsenjärjestö CAT on saanut tuta, mitä voi 
tapahtua rauhanomaisellakin hallituksen suunnitel-  
mien vastustamisella. Turkin hallitus on toimillaan saat-
tanut järjestön taloudellisiin vaikeuksiin, ja viimeiset 
uutiset kertovat poliisien tekemistä puheenjohtajan ja 
hallituksen jäsenten pidätyksistä järjestön Istanbulin-
toimistossa. 

Onneksi meillä on toisin. SAFAn puheenjohtaja liik-
kuu vielä vapaana, vaikka ottaakin aktiivisesti kantaa 
alan kysymyksiin. Keskustelu rakennetun ympäristön 
kysymyksistä jatkuu kesätauon jälkeenkin – Arkkitehti-
uutisten palstoilla on tilaa  myös lukijoiden kirjoituksille.

Leppoisia lomapäiviä!

Rakentavaa yhteistyötä
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Move in. 
Move around. 
Move out.
Meillä on yksi kattavimmista julkisten tilojen kalusteohjelmista. Mutta tiesitkö,  

että tarjoamme myös monipuolisesti palveluja kuten yritysmuuttoja sekä  

kalusteiden kierrätystä? Toinen palvelu on työympäristön tarvemäärittely, 

joka tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa työympäristösuunnittelun pohjaksi. Ota  

siis yhteyttä meihin Martelassa, halusitpa sitten yritysmuutoksen tai –muuton.

16-0067 Martela_Annons_AU_195x215_FI.indd   1 2016-02-11   15:30AU_2_2016_kannet.indd   1 18.2.2016   7.25
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Quick and Easy 
Contact with SAFA 
Members 
The official SAFA newsletter is 
published bi-weekly on Wednesdays. 
Included are news about current 
events, education, architectural 
competitions and other relevant 
membership information.

SAFA e-bulletin reaches Finnish 
arhitects and students in the field!

SAFA News Bulletin
ADVERTISING & SALES

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Timo Lepistö +358 44 534 9878
Maria Ahoranta + 358 44 234 3519

firstname.lastname@saarsalo.fi

400 €
per

newsletter

Delivery of materials

• Materials due by 12 noon on Tuesdays at 
tiedotus@safa.fi

Technical specifications

• image size 400 x 400 px
• image format jpg or png
• linking to an URL possible
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Advertising at SAFA.fi 
ADVERTISING & SALES

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Timo Lepistö +358 44 534 9878
Maria Ahoranta + 358 44 234 3519

firstname.lastname@saarsalo.fi

Delivery of materials

• email: julkaisut@safa.fi                                       
with cc: tiedotus@safa.fi

Frontpage banner ad

• image size 650 x 365 px
• image format .jpg or .png
• title text max 70 characters
• URL link to advertiser’s website

Advertorial article

• “advertorial” article on SAFA’s website
• text, images and titles according to website’s 

style and publishing guidelines
• banner on the frontpage
• 650 x 365 px (jpg or png) + title
• article can be any length
• all article materials should be delivered ready 

for publishing

From
xxx €

/ month
Front-

page ad
595 € per 

month

Advertorial
895 € per

month

New Visibility on Our Website
SAFA’s newly updated website is the main interface to our services and day-
to-day communications. It allows you to reach SAFA members nationwide, 
as well as key actors in the media and followers of Finnish architecture.

For job advertisements on SAFA.fi
website please contact:

julkaisut@safa.fi


