
 

 

 
 

 

 

Arkkitehtitoimisto NRT Oy:n ehdotus voitti Katajanokan Mastokadun asuntokorttelin kutsukilpailun 
 
(julkaistu AU 4/2004) 
 
Helsingin kaupunki, YIT Rakennus Oy ja Kuntien eläkevakuutus järjestivät asuntokohteiden asuntokortteli 8026, 
tontti 8026/1 (Keva) ja tontit 8026/ 2 ja 3 (YIT Rakennus Oy), kokonaiskerrosalaltaan 13000 kem2 sekä korttelipiha-
alueen arkkitehtisuunnittelukilpailun Helsingin Katajanokalle Mastokadun-Kanavakadun alueelle. 
 
Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ympäristöön soveltuva, 
toimiva ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen sekä kilpailualueen merellisestä sijainnista johtuvat erityispiirteet 
huomioiva ratkaisu asuntokorttelille. Kohteen sijainti Helsingin merellisessä maisemassa on erityisen merkittävä 
Katajanokan ulommalla reunalla Mastokadun, Linnankadun ja Kanavakadun muodostamassa kolmioissa, 
Katajanokan terminaalin pohjoispuolella ja Mastokadulla sijaitsevan Wanhan Sataman itäpuolella. Kaupunkikuvan 
kannalta kortteli sijaitsee kaikilta suunnilta näkyvällä ja tärkeällä paikalla. Erityisesti näkymä mereltä on merkittävä. 
 
Uusi ja vanha Katajanokka on yhdistetty jatkamalla rannansuuntaisia julkisivumuureja, jotka ovat Helsingin 
urbaaneille rannoille tyypillisiä. Selväpiirteinen ja jylhä satama-arkkitehtuuri ja uusi asuinalue muodostavat 
mielenkiintoisen kaupunkifrontin. 
 
Tavoitteena oli ratkaista koko asuntokorttelin rakennussuunnittelu korkeatasoisella tavalla, jossa 
kaupunkikuvalliset, arkkitehtoniset, toiminnalliset, visuaaliset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset ovat 
tasapainossa. Uuden korttelin rakennusten tuli muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, joka kauniilla tavalla asettuu 
satama-alueen ja Katajanokan asuntoalueen kahden erilaisen miljöön väliin. Kaupunkitilasta tavoiteltiin selkeää ja 
johdonmukaista perusrakenteeltaan. 
 
Kilpailu järjestettiin SAFAn kilpailusääntöjen mukaisena kutsukilpailuna, johon kutsuttiin neljä osanottajaa: ARK-
house Arkkitehdit Oy, Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen-Huttunen, Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa Oy 
ja Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 
 
Rakennussuunnittelussa tuli kiinnittää erityistä huomiota mm. seuraaviin yksityiskohtiin: pohjakerrosten ilmeeseen 
ja liittymiseen urbaaniin katutilaan, porrashuoneisiin ja sisäänkäynteihin, asuntopohjien mielenkiintoisiin 
ratkaisuihin, joissa paikan ominaispiirteet tulee huomioida, sekä pysäköintitilojen ajoluiskien määrän minimointiin 
ja niiden eleganttiin ratkaisuun 
 
Tontilla 1 oli huomioitava kohderyhmän eli seniorien erityistarpeet ja luotava viihtyisä, rauhallinen, yhteisöllinen ja 
turvallinen asuinympäristö, jossa liikkuminen on helppoa ja esteetöntä ulko-oleskelutilat mukaan lukien. Tonteilla 
2 ja 3 rakennuksista tuli suunnitella tehokas, toimiva, viihtyisä ja edustava kokonaisuus jossa huomioidaan 
merellisyys, erityisesti näkymät merelle ja huoneistojen avoimuus sekä valoisuus. 
 
Asuntojen tilat tuli suunnitella sijoittelultaan ja toimivuudeltaan tarkoituksenmukaisiksi huomioiden korkean 
laatutason väljyystavoite. Pohjaratkaisut muunneltaviksi huomioiden niiden yhdistettävyys ja jaettavuus sekä 
joustava kalustettavuus. Avara korttelipiha oli olennainen osa suunnittelutehtävää. 
Kohteena olevien tonttien kaikki autopaikat sijoitetaan asema-kaavan mukaisesti tonteilla sijaitseviin maanalaisiin 
pysäköintikellareihin. 
 
Kokonaisratkaisua ja sen kehityskelpoisuutta sekä sen soveltuvuutta kaupunkikuvaan ja ympäristöön pidettiin 
tärkeämpänä kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä. Arvioinnissa kiinnitettiin tasapuolisesti 
huomiota seuraaviin asioihin: kaupunkikuvallisesti ympäristöön sopiva, arkkitehtuuriltaan ja sisämiljöiltään 
korkeatasoinen ratkaisu asemakaavan määrittämien lähtökohtien ja tavoitteiden puitteissa, merellisen sijainnin 
erityinen huomioiminen suunnitteluratkaisuissa, asuntojen toiminnallisuus asukkaiden vaihtelevissa tilantarpeissa, 
arkkitehtoniset ja tekniset ratkaisut pitkäaikaiskestävyyden ja arvokkaan vanhenemisen kannalta, käyttö- ja 
ylläpitonäkökohdat kustannusten sekä laadun tasapaino annettujen lähtökohtien puitteissa 
 
Ratkaisu 
Palkintolautakunta pitää kilpailuehdotusten tasoa erittäin hyvänä. Ehdotukset ovat vastanneet hyvin asemakaavan 
tarjoamiin haasteisiin. Ehdotukset ovat pääosin asemakaavan mukaisia. Julkisivumateriaalit, paikalla muurattu tiili 
ja katujulkisivun jaottelu toteutuvat ehdotuksissa pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti. 



 

 

 
 

 

 

 
Kilpailu tuotti neljä mielenkiintoista ratkaisua, joissa suunnitelmien keskinäiset erot kaupunkikuvallisuuden ja 
asuntoarkkitehtuurin osalta johtuvat enimmäkseen asuntojen avautumisesta päänäkymäsuuntaan, sen 
hyödyntämisestä ja siitä seuraavien ratkaisujen vaikutuksesta Kanavakadun kortteli-ilmeen lopputulokseen. 
Kaikkien ehdotusten kaupunkikuvallinen ote on määrätietoista ja erittäin taitavaa ehdotuksissa “URBAN M” ja 
“Tähystäjä”. Tärkeänä pidettiin myös korttelin näkyvän aseman merkitystä osana kaupunkikuvaa lähestyttäessä 
Helsinkiä mereltä päin. 
 
Asuntosuunnittelu on kaikissa ehdotuksissa ammattitaitoista. Asumisesta lähteviä innovatiivisia ideoitakin esiinty,y 
erityisesti ehdotuksessa “URBAN M”. Eri lähestymistavat osoittavat että rakennuspaikan ja tilaohjelman 
vaatimukset on ollut mahdollista täyttää monella eri tavalla. Kilpailussa on näyttänyt ylimääräisinä vaikeuksina 
olleen mm. katukerroksiin sijoittuvien asuntojen suhde katulinjaan sekä korttelin kulmaratkaisujen/ huoneistojen 
selkeäpiirteisyys. Julkisivuarkkitehtuuri on yleisesti erittäin korkeatasoista. 
 
Palkintolautakunta totesi ehdotuksen “URBAN M” täyttävän parhaiten tavoitteet ja päätti asettaa sen 
ensimmäiselle sijalle ja antaa kunniamaininnan ehdotukselle “TÄHYSTÄJÄ”, sen ansioista kokonaisuudessa 
ilmenevästä vahvasta ammattitaidosta ja korkeatasoisesta asuntoarkkitehtuurista. 
 
Ehdotuksen “URBAN M” tekijäksi osoittautui Arkkitehtitoimisto Nurmela, Raimoranta, Tasa Oy; Arkkitehti professori 
Jyrki Tasa, arkkitehti Pirjo Soininen ja arkkit.yot Jussi Kalliopuska ja Selina Anttinen. Ehdotuksen “Tähystäjä” tekijäksi 
osoittautui ARK-house arkkitehdit Oy; Arkkitehdit Markku Erholtz, Hannu Huttunen ja Pentti Kareoja. 
 
Voittaneen ehdotuksen erityisansioita oli mm. taidokkaasti sommitellut julkisivut, jossa on halittu, kaunis ja rento 
tunnelma sekä miellyttävää poikkeavuutta tämän päivän asuntoarkkitehtuurista. Merelliseen tunnelmaan liittyvät 
Kanavakadun lasinopat/parvekkeet vaihtelevasti muuripintaan sommiteltuina tarjoavat hyvät näkymät merelle. 
Samalla hieno idea luo koko ehdotukselle omintakeisen identiteetin. Korttelikokonaisuuden veistoksellisuuden ja 
omaleimaisuuden kruunaa asemakaavan mukainen katos voimakkain aukoin rei´itettynä, 
 
Peruskerrosten asuntojen pohjaratkaisut ovat pääsääntöisesti varmat ja ammattitaitoiset. Asuntoplaaneissa 
samanarvoiset tilat on sijoitettu oikeaoppisesti vastakkain. Asuntojen keittiö, ruokailu- ja oleskelutilat muodostavat 
tilallisesti mielenkiintoisia ratkaisuja, joita etenkin isommissa asunnoissa rikastuttaa vielä kahteen ilmansuuntaan 
avautuvat ulko-oleskelutilat. Ko. tilaryhmää on helppo muunnella useammaksi erityyppiseksi vaihtoehdoksi. 
Kanavakadun ja Mastokadun kulman käsittely on kilpailun ansiokkain. Komeasti ajateltu ja esitetty 
kokonaisvaltainen ehdotus, josta isompia puutteita on vaikea löytää. Ehdotus on arkkitehtonisella otteeltaan 
kilpailun määrätietoisin, omaperäisin ja hallituin. 
 
Palkintolautakunta 
Palkintolautakuntaan kuuluivat Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos, 
toimistopäällikkö, arkkitehti Satu Tyynilä, Helsingin kaupungin kiinteistövirastosta tonttiasiamies Tuomas Kivelä, 
YIT Rakennus oy:stä Liiketoimintaryhmän johtaja Jouko Kemppinen, yksikön johtaja Harri Isoviita ja Kuntien 
eläkevakuutuksesta kiinteistöjohtaja Erkki Markkola ja kilpailijoiden nimeämänä tuomarina arkkitehti Hannu 
Jaakkola. Sihteerinä toimi arkkitehti Tapio Grönlund. 
 


