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Arkkitehtuuri- ja suunnittelutoimistoissa 

työskentelee laaja joukko asiantuntevia 

ja designtietoisia tekijöitä – yhä 

laajempien tehtävien parissa. Arkkitehti 

vaikuttaa rakennetun ympäristön 

hankkeiden päätöksentekoon – niin 

suuriin kuin pieniinkin valintoihin ja 

hankintoihin. SAFAn julkaisut tavoittavat 

kohdistetusti tiedostavan lukijakunnan, 

jota kiinnostavat laadukkaat ratkaisut, 

palvelut, teknologia, uudet vaihtoehdot – 

sekä lifestyle, muotoilu ja kulttuuri.

Tervetuloa mukaan!
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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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Ilmoitusmyynti

Timo Lepistö
timo.lepisto@saarsalo.fi
044 534 9878

Arkkitehtiliiton julkaisut ovat alan 

tärkeimpiä ja arvovaltaisimpia 

tiedonlähteitä Suomessa. 

Korkealaatuiset ja visuaalisesti 

näyttävät painotuotteet säilyvät 

pitkään – ja niiden pariin 

palataan myös uudestaan. 

Ilmoittamalla SAFAn julkaisuissa, 

tavoitat arvokkaan kohderyhmän, 

sekä saavutat palveluillesi 

ja tuotteillesi erinomaista ja 

laadukasta tunnettuutta.  

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. 
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SAFAn ilmoitusmarkkinoinnista vastaa

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Maria Ahoranta
maria.ahoranta@saarsalo.fi
044 243 3519

Hinnat ja mediakortin tietoja koskevat muutokset

Hinnat ovat voimassa 1.1.2019 lukien ja koskevat vuonna 2019 
julkaistavia numeroita. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toi-
menpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat vastaavasti 
hintoja määräysten voimaantulosta alkaen. Hinnat ovat verottomia. 
Arvonlisävero lisätään hintoihin laskutettaessa. Oikeus mediakortin 
ja kaikkien siinä annettujen tietojen muuttamiseen pidätetään.

Ilmoitusten peruutukset

Myöhästyneestä ilmoitusaineistosta veloitetaan painon laskuttamat 
lisäkustannukset. Ilmoitusten peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti 
ilmoitusmarkkinointiin viimeistään ilmoitusten varauspäivänä. 
Määräajan jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitamme 40 % 
ilmoituksen hinnasta.

Vastuu ja reklamaatiot

Asiakas vastaa toimittamansa aineiston oikeellisuudesta ja siitä, 
että aineisto ja vedos vastaavat toisiaan. Lehden julkaisija tai 
kirjapaino ei ole vastuussa aineiston muokkaamisesta vedosta 
vastaavaksi veloituksetta. Huomautukset on tehtävä kirjallisesti 
7 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu 
virheistä rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan. Lehdellä on oikeus 
olla julkaisematta ilmoitusta.

Alennukset

• vuosisopimusalennus ilmoitusvolyymin mukaan
• toistoalennus sopimuksen mukaan
• ilmoituspaketteja SAFAn eri julkaisuissa sopimuksen mukaan

Maksuehdot ja -tiedot

14 päivää netto, viivästyskorko lainmukainen.
Pankkiyhteys: Suomen Arkkitehtiliitto, FI46 1521 3000 0095 24

SAFAn koulutus- ja työpaikka-
ilmoitukset osoitteeseen: au@safa.fi

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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Julkaisija
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Malminkatu 30
00100 Helsinki

Päätoimittaja
Mika Savela
mika.savela@ark.fi
+358 40 7066 768

Toimitussihteeri
Essi Oikarinen
ark@ark.fi
+358 40 1693 219

Ulkoasu
Tuuli Häggman
Emery Norton
taitto@ark.fi

Toimitusavustaja
Stella Vahteristo
mail@ark.fi

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

Arkkitehtuurikilpailuja-liite
Pipsa Penttinen
kilpailut@safa.fi
+358 40 080 6284

ILMOITUSMYYNTI

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

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

etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Arkkitehti – Finnish Architectural Review
ISSN 0783-3660 (painettu)
ISSN 2490-0575 (verkkojulkaisu)

Perustettu vuonna 1903

Painettu levikki 3 837 (2018)

Painosmäärä 4 300 (2018)

Lukijamäärä 6 800
(2015 Promenade Research)

Lukijajakauma

• SAFAn jäsenet 70%
• muut kotimaiset lukija 20%
• ulkomaiset lukijat 10%

Aikakauslehtien Liiton jäsen

Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liiton
Kultti ry:n jäsen

www.ark.fi 

Instagram @ark_review
Twitter @ark_review
Facebook @ARKFinnishArchitecturalReview

#arkkitehtilehti
#finnisharchitecturalreview
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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  
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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
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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

Suomen ainoa 
arkkitehtuuriin
keskittyvä 
aikakauslehti
Tavoitamme suomalaiset 
arkkitehdit ja kaupunki-
suunnittelijat sekä 
rakennusalan, suunnittelun, 
muotoilun ja kulttuurin 
vaikuttajat, päättäjät, 
ajattelijat ja tekijät.
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93 % 
säilyttää
lehden

n. 1 h
lehden
parissa

80 %
selailee

uudestaan

nro teemat (muutokset mahdollisia)ilmestyy ilmoitusvaraus ilmoitusaineisto

1

2

3

4

5

6

DESIGN

KAUPUNKI

ASUMINEN

EKOLOGIA

TALOUS

KOULUTUS

huom.

Asuntokohteita
Asuntomessut Kouvola

heinä-elokuu

Habitare
Helsinki Design Week

syyskuu

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.

Erityisesittelyssä Oodi-kirjasto

Aikataulu 2019

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

Kohde-esittelyssä mm. 
oppilaitosrakennuksia

mm. Metropolia Myllypuro

Ekologinen rakentaminen
Kestävä kehitys

Arkkitehtitoimistot
Palvelut, vienti, 
kansainvälisyys

Lukijatutkimus Promenade Research 2015
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2/1 aukeama 5 171 € 1/1 takakansi 4 700 € 1/2 pysty  2 340 €

1/2 vaaka  2 340 €

1/4 pysty  1 630 €

1/6 sivu  2 510 €
vuosi-ilmoitus

Vuosi-ilmoitus kuudessa numerossa. 
Aineistoa voi vaihtaa numero-
kohtaisesti. Vuosi-ilmoitukseen ei 
kehystä eikä leikkausvaraa.

1/1 II-kansi 4 310 €

1/1 III-kansi 4 090 €

1/1 ensim. sivu 4 035 €

1/1 sivu 3 760 €

Leikkuuvara 3 mm

Marginaalien sisäinen alue
195 x 267 mm 

Ilmoitusliitteet Verkkoilmoitus

2 sivua 3 285 €

Suomi 3 500 kpl

2 815 €

SAFA:n jäsenet 2 900 kpl

4 sivua 3 495 € 3 030 €

6 sivua 3 700 € 3 275 €

8 sivua 3 910 € 3 455 €

Liitteet postitaan lehden mukana muovitettuna.
Muunlaajuiset liitteet tai ilmoitus+liite erillisen tarjouksen mukaan. 

400 px 495 € 

2 495 €

800 px 695 € 

3 495 €

Verkkoilmoitukset

• uudet verkkomainokset tulossa 2019

Aineistojen toimitus

• ads@ark.fi
• ilmoitusliitteet: Nitova Oy, 

Sorvaajankatu 15, 00880 Helsinki
• aineiston toimituksessa mainittava 

lehden numero, ilmoittajan nimi, 
ilmoituskoko

Aineistovaatimukset

• offset-painokelpoinen PDF
• fontit sisällytettynä
• värit CMYK (Europe ISO Coated 

FOGRA39)
• kuvien resoluution vähintään 300 dpi
• leikkuumerkit (ei vuosi-ilmoituksessa)
• tiedoston nimessä ilmoittajan nimi ja 

lehden numero

Tekniset tiedot

• lehden koko 230 x 297 mm
• leikkuuvara 3 mm (ei vuosi-ilmoituksessa)
• marginaalien sisäinen alue 195 x 267 mm
• sisämarginaalin varoalue 10 mm   
• paperi Galerie Art Volume 115 g
• kansi Invercote G 260 g martiolaminoitu 

(ulkopinta) 
• liimasidonta
• painopaikka Grano Oy, Helsinki

Ilmoituskoot

1 kk

6 kk

1 kk

6 kk

Arkkitehti-lehden verkkosivut uudistetaan vuoden 2019 aikana. 
Verkkoilmoitusten tiedot voimassa 30.6.2019 asti.

Huomaa
uudistunut
sivukoko!

230 mm460 mm

2
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m
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m

110 x 297 mm

230 x 146 mm

95 x 131 mm

95 x 80 mm

Lehdessä julkaistavat ilmoitukset julkaistaan myös digitaalisessa näköislehdessä.

193 px

leveys korkeus

193 px

1/4 vaaka  1 630 €195 x 63 mm
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Tuoreita uutisia ja 
raikkaita näkemyksiä
au on kuukausittain ilmestyvä 
arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien 
uutis- ja jäsenlehti. Lukijakuntaan 
kuuluu myös maankäytön, kiinteistö- ja 
rakennusalan ammattilaisia ja vaikuttajia 
sekä sisustusarkkitehteja.

au uutisoi alan ajankohtaisista ilmiöistä, 
raportoi arkkitehtuurikilpailuista ja 
alan kiinnostavista tapahtumista sekä 
haastattelee vaikuttajia.

Lehti on 52-62 -sivuinen. Joka numerossa 
on osiot myös työpaikkailmoituksille 
ja tuoteuutisille sekä erillinen 
palveluhakemisto.

Ilmestyy myös näköislehtenä!

12 
numeroa
vuodessa

Arkkitehtiuutiset
Julkaisija
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Malminkatu 30
00100 Helsinki

Toimitus
au@safa.fi

Päätoimittaja
Paula Huotelin
paula.huotelin@safa.fi
 +358 40 556 2827

Toimitussihteeri & ulkoasu
Anne Haatainen
anne.haatainen@safa.fi
 +358 40 1692 213

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

ILMOITUSMYYNTI

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

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

etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Arkkitehtiuutiset
ISSN 0044-8915

Perustettu vuonna 1949

Painettu levikki 4 100 (2018)

Painosmäärä 4 400 (2018)

Lukijamäärä 6 570 (2015 Promenade Research)

Aikakauslehtien liiton jäsen, SAFAn, MARKin, 
ATLn ja SUMn uutis- ja jäsenlehti. Tilaajina kaik-
ki SAFAn (arkkitehdit) ja MARKin (maisema-ark-
kitehdit) varsinaiset ja opiskelijajäsenet:

• arkkitehdit 70 %
• arkkitehtiopiskelijat 14 %
• maisema- ja sisustusarkkitehdit, muut 16 %

au.safa.fi
Twitter @au_uutiset

Ilmestynyt
vuodesta

1949

95 % 
arkki-

tehdeista
seuraa
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2/1 aukeama 2 750 € 1/1 takakansi 2 550 € 1/2 pysty  1 445 €

1/2 vaaka  1 445 €

1/4 pysty  920 €

1/6 sivu  1 510 €
palveluhakemisto

Alaotsikoitu vuosi-ilmoitus 
numeroissa 2, 3, 4, 9, 10 ja 11.

1/1 II-kansi 2 455 €

1/1 III-kansi 2 335 €

1/1 sis. luettelon 
viereinen sivu

2 310 €

1/1 sivu 2 210 €
Leikkuuvara 3 mm

Marginaalien sisäinen alue
157 x 205 mm 

Ilmoitusliitteet

korttiliite 1 340 €

koko painos

2 sivua 1 905 €

4 sivua 2 165 €

Kiinnitys irtoliitteenä, liimatipalla tai 
liimasidottuna lehteen. Muut liitteet 
(esim. muovitus) erillisen tarjouksen 
mukaan.

Aineistojen toimitus

• au@safa.fi
• toimituksessa mainittava lehden 

numero, ilmoittajan nimi ja ilmoituskoko

Aineistovaatimukset

• offset-painokelpoinen PDF, leikkuumerkit
• fontit sisällytettyinä tai konvertoituina
• värit CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39)
• kuvien resoluutio vähintään 300 dpi

Tekniset tiedot

• lehden koko 195 x 245 mm
• marginaalien sisäinen alue 157 x 205 mm
• leikkuuvarat 3 mm
• palstojen lukumäärä 2–3, leveys yhteensä 

157 mm
• rasteritiheys 54–60 l/cm, 300 dpi
• painomenetelmä offset, liimasidonta
• painopaperi Multiart Silk, kansi 200 g, 

sisus 115 g
• painopaikka Grano Oy, Helsinki

Ilmoituskoot

195 mm390 mm

2
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2
4
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m

2
4

5
 m

m

96 x 245 mm

195 x 120 mm

76 x 100 mm

76 x 60 mm

1/4 vaaka 920 €195 x 59 mm

1/2 auk. vaaka  2 210 €

12
0

 m
m

1/1 1 515 €

1/2 vaaka 1 060 €

Koulutus- ja työpaikkailmoitukset

4,20 € / pmm

1 palsta 76 mm

2 palstaa 157 mm

Korkeus max 205 mm
(marginaalien sisällä)

Koulutus- ja työpaikkailmoituksen 
varaus ja aineisto osoitteeseen:
au@safa.fi

Tuoteuutiset

157 x 190 mm

157 x 90 mm

157 mm

Lue myös
verkossa!

Näköislehti

• Ilmoitus julkaistaan myös sähköisessä 
näköislehdessä

195 x 215 mm

2
15

 m
m
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nro ilmestyy ilmoitusvaraus ilmoitusaineisto

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.

Aikataulu 2019

”Erittäin hyvä 
ajankohtaisten 
asioiden 
tietolähde”

nro ilmestyy ilmoitusvaraus ilmoitusaineisto

8

9

10

11

12

29.8. 5.8. 12.8.

26.9. 2.9. 9.9.

24.10. 30.9. 7.10.

21.11. 28.10. 4.11.

19.12. 25.11. 2.12.

(au lukijatutkimus)

ilmestymispäivä torstai

au 1 1  |  2 0 1 8 3PÄ Ä K I R J O I T U S

 PÄÄKIRJOITUS

HANNU SALMI
SAFAn hallituksen ammattipoliittisen jaoksen jäsen

VÄRILLISTÄ AKUSTIIKKAA 
PIILOLISTOILLA

Millainen tila, sellainen akustiikkalevy. 
Tutustu huipputuotteidemme ominaisuuksiin 
tarkemmin. WWW.PAROC.FI

PARAFON Palette D2 akustiikkalevyillä toteutat tilaan 
sopivan ääniympäristön ilman näkyviä listoja. 
Tuotetta on saatavana useassa eri koossa valkoisena 
tai sävytettynä vapaavalintaiseen NCS-väriin. 

H
allitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 
IPCC julkaisi lokakuun alussa viimeisimmän 
raporttinsa, joka on vaikuttanut jonkinlai-
selta vedenjakajalta ilmastonmuutoksesta 
käytävässä keskustelussa. Yksityisten ihmis-

ten toimet eivät riitä, vaan tarvitaan systeemitason muu-
toksia ja lainsäädännöllisiä toimia, joilla vaikutetaan suu-
rimpiin päästölähteisiin.

Kun rakentaminen ja rakennusten käyttö tunnetusti 
tuottavat paljon ilmastorasitusta, saattaa myös moni ark-
kitehti miettiä omaa osuuttaan ja omia vaikutusmahdolli-
suuksiaan. Jokapäiväisillä suunnitteluratkaisuilla on isos-
sa mittakaavassa paljon suurempi merkitys kuin sillä, kier-
rättääkö kotona jätteensä ja mitä hankkii jääkaappiinsa. 
Tarvittaisiin punnittua ja jäsenneltyä tietoa, jonka pohjal-
ta voisi tehdä valintoja ja kehittää uusia innovaatioita.

Toistaiseksi ilmastotoimet tuntuvat keskittyneen lähin-
nä rakennusten käytönaikaisen energiatehokkuuden pa-
rantamiseen. Keskusteluun ovat tulossa mukaan eri ra-
kennusmateriaaleihin ja rakennustekniikoihin liittyvät rat-
kaisut. Tutkimusten mukaan jo pelkästään teräksen, alu-
miinin, sementin ja muovin nykymuotoisen tuotannon 
jatkaminen estää pääsemästä Pariisin sopimuksen mukai-
siin päästötavoitteisiin. Tuotannon päästöt olisi hinnoitel-
tava ja kierrättämisestä olisi tehtävä kannattavampaa.

Suunnittelija ei haluaisi luopua mistään materiaalista, 
jolla on tiettyyn käyttöön erityisen hyvin soveltuvat omi-

naisuudet, mutta jos ilmastonmuutokseen suhtaudu-
taan vakavasti, joudutaan tekemään valintoja. Jos suosi-
taan puurakentamista, mistä puu saadaan, jos metsien 
hiilinieluja ei haluta pienentää? Voiko betonin ainesosia 
kierrättää monipuolisemmin kuin tienpohjan täytöksi? 
Millä aikavälillä tiivistyvän kaupunkirakenteen ympäris-
töhyödyt ylittävät rakentamisen aiheuttamien päästöjen 
haitat? Mikä on ulokeparvekkeen hiilijalanjälki verrattu-
na ranskalaiseen parvekkeeseen?

Harvalla suunnittelevalla arkkitehdilla on käytössään 
omia tutkimusresursseja tai suuria mahdollisuuksia vai-
kuttaa projektien lähtökohtiin. Tästä päästään takaisin 
tutkimustietoon pohjautuviin säädöksiin. Lainsäädän-
nöllä on saatu asioihin ennenkin muutoksia. Kun jotain 
on tehtävä, se tehdään. Esimerkiksi nykyisten äänieris-
tysvaatimusten takia nykyasuntoihin eivät äänet kuulu 
läpi kuten vanhoissa taloissa.

Ilmastovaikutukset ovat monimutkaisempi asia. Ilmas-
tovaikutusten selvittämiseen ja selvityksiin perustuvien 
määräysten laatimiseen tarvitaan yhteistyötä poliitikko-
jen, tutkijoiden, suunnittelijoiden ja rakennusteollisuu-
den kesken. SAFAn on syytä olla aktiivisesti mukana näis-
sä selvittelyissä.

Jos ummistamme haasteilta silmämme, tulevat suun-
nittelijasukupolvet saattavat joutua miettimään, miten 
Suomeen majoitetaan nykyistä vähäisemmillä resursseil-
la parikymmentä miljoonaa ilmastopakolaista.

Ilmastonmuutoksen  
arkkitehtuuri

JOKAPÄIVÄISILLÄ SUUNNITTELURATKAISUILLA 

ON ISOSSA MITTAKAAVASSA PALJON SUUREMPI 

MERKITYS KUIN SILLÄ, KIERRÄTTÄÄKÖ KOTONA 

JÄTTEENSÄ JA MITÄ HANKKII JÄÄKAAPPIINSA.

STEP FOR GRIDS 
paroc.fi/stepforgrids

Suunnittele alakattosi  
PARAFON Step Planning Tool 
-suunnittelutyökalulla!

DuPont Corian 
Lammhults
Republic of Fritz Hansen
Swedese
Gärsnäs
Ire Möbel
Voice
Carl Hansen & Søn
Fredericia
Gubi
PP Möbler

Zeus
Louis Poulsen
Lightyears
Le Klint
MissoniHome
Abstracta
Interstuhl
Örsjö
Andreu World
Howe
Dencon

Karl Andersson & Söner
Luceplan
Håg
Balzar Beskow
Cane-line
SA Möbler
By Lassen
New Works
Skinnwille

Huonekalut, valaisimet, tekstiilit, matot ja pientuotteet.

NOMART • Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki, Finland
+358 (0) 9 661 477 • info@nomart.fi • www.nomart.fi
ma–pe 10–18, la 11–16
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Nopeaa näkyvyyttä 
SAFAn jäsenille
SAFA lähettää jäsenilleen joka 
toisen viikon keskiviikkona sähköisen 
uutiskirjeen, jossa tiedotetaan muun 
muassa ajankohtaisista tapahtumista, 
koulutuksista, arkkitehtuurikilpailuista 
ja muista jäsenille tärkeistä aiheista.

Jäsentiedotteella tavoitat noin 3 000 
arkkitehtia ja alan opiskelijaa!

SAFAn jäsentiedote
ILMOITUSMYYNTI

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

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

etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

400 €
/

kerta

Aineistojen toimitus

• ilmestymisviikon tiistaihin klo 12.00 
mennessä osoitteeseen:  
tiedotus@safa.fi 

Tekniset tiedot

• kuvan koko 400 x 400 px
• tiedostomuoto .jpg tai .png
• verkkolinkkimahdollisuus



SAFA.fi verkkosivut Mediatiedot 2019

Uutta näkyvyyttä sivustollamme
SAFAn 2019 uudistunut verkkosivusto www.safa.fi on arkkitehtiliton 
tiedotuksen ja palveluiden tärkein päivittäinen työväline. Sen kautta tavoitat 
valtakunnallisesti niin SAFAn jäsenet, kuin suomalaista arkkitehtuuria 
seuraavat toimijat ja mediat.

SAFA.fi verkkoilmoitukset
ILMOITUSMYYNTI

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

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

etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Etusivu-
ilmoitus

595 € / kk

Aineistojen toimitus

• sähköpostitse osoitteeseen           
julkaisut@safa.fi sekä kopiona (cc) 
tiedotus@safa.fi 

Etusivuilmoitus

• kuvan koko 650 x 365 px
• tiedostomuoto .jpg tai .png
• tekstinosto max 70 merkkiä
• URL verkkolinkki

Sisältöartikkeli

• “advertorial” artikkeli www.safa.fi -sivustolla
• teksti, kuvat ja otsikointi sivuston tyylin 

mukaisesti
• linkki etusivulta (kuten etusivuilmoitus)
• 650 x 365 px (jpg tai png) + otsikko
• ei pituusrajoitusta artikkelitekstille
• aineisto toimitetaan julkaisukunnossa

Sisältö-
artikkeli

895 € / kk

HUOM.
Verkkosivujen työpaikkailmoitusten

varaus ja aineisto osoitteeseen:
julkaisut@safa.fi 


