
 
Shanghai Expo 2010–maailmannäyttelyn Suomen valmisteluorganisaatio, lehdistötiedote 6.10.2008 
 
 
Kirnu edustamaan Suomea Shanghain maailmannäyttelyyn 
 
Arkkitehtikilpailu Suomen paviljonkisuunnitelmasta nousi korkeatasoiseksi 
 
Helsinkiläinen arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit on voittanut Kirnu-nimisellä työllään arkkitehtikilpailun, joka 
järjestettiin Suomen näyttelypaviljongin suunnittelemiseksi Shanghain maailmannäyttelyyn vuonna 2010. 
Voittaneen työn tehneet Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen, Juha Mäki-Jyllilä ja työryhmä 
vastaanotti kilpailun pääpalkinnon Helsingissä tänään järjestetyssä julkistamistilaisuudessa. 
 
”Kilpailun työt olivat toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja antavat kansainvälisestikin katsoen 
kypsän ja hyvän kuvan suomalaisen arkkitehtuurin tasosta. Tämä pätee erityisesti voittaneeseen työhön”, 
totesi palkintolautakunnan puheenjohtaja arkkitehti Severi Blomstedt, Suomen rakennustaiteen museon 
johtaja. Kilpailuun, jonka Finpro käynnisti toukokuussa yhteistyössä Suomen arkkitehtiliiton SAFAn kanssa, 
lähetettiin yhteensä 104 ehdotusta. Kilpailun toisen palkinnon sai Vesa Oiva Anttinen-Oiva arkkitehdit Oy:stä 
työllään ”Kutsu”. Myös kilpailun kolmas palkinto meni JKMM Arkkitehdeille. Työn nimi on ”Riihi”. 
Palkintolautakunta teki lisäksi kaksi lunastusta ja myönsi viisi kunniapalkintoa. 
 
Kirnun selkeä muotokieli auttaa Suomea erottumaan Shanghaissa 2010 
 
Kilpailun palkintolautakunta kehuu Kirnun ulkoarkkitehtuuria vaikuttavaksi ja selkeäksi. Lautakunnan mukaan 
Kirnun sisätila on omaperäinen ja mieleenpainuva. Kirnun näyttelykiertoa lautakunta kuvaa arvostelussaan 
luontevaksi. Erityistä huomiota herätti Kirnun vetoavan kutsuva sisääntulo. Paviljonkisuunnitelman sisäpiha 
avaa lautakunnan mukaan monipuolisia näyttelyteknisiä mahdollisuuksia. 
 
Teemu Kurkela JKMM Arkkitehdeistä näkee Kirnun selkeän muotokielen keinona Suomelle erottua 
Shanghain maailmannäyttelyssä, johon on ilmoittautunut jo 221 maata ja kansainvälistä järjestöä. Shanghai 
Expo 2010 – maailmannäyttelyn Suomen valmisteluorganisaation pääkomissaari Pertti Huitu yhtyy voittaneen 
ryhmän näkemykseen: ”Kirnu edustaa todella laadukasta suunnittelua ja sen pelkistetty muotokieli puhuttelee 
houkuttelevasti maailmannäyttelyiden ajoittain lähes ylitsepursuavassa impulssien tarjonnassa. Se viestii 
selvästi suomalaisesta osaamisesta ja muodostaa toiminnallisesti hyvin ratkaistun kokonaisuuden.” 
 
Paviljongin rakentamisen suunnittelu vauhdilla käyntiin 
 
Suomella on Shanghain maailmannäyttelyssä 3000 neliömetrin tontti ja nyt siis maailmanluokkaa oleva 
paviljonkisuunnitelma. Tarkempi arkkitehti- ja rakennesuunnittelu käynnistyy heti. Korkeatasoinen 
arkkitehtuuri edellyttää parhaiden ja sopivimpien saatavissa olevien materiaalien sekä ratkaisujen käyttöä – 
materiaalien ja teknologioiden, joiden tulee olla uutta, mutta toimivaa vuonna 2010 ja sen jälkeenkin. Finpro 
ja Tekes ovat jo käynnistäneet teknologioiden haun ja arvioinnin. 
 
Yksityiskohtainen suunnittelu, ratkaisujen sopeuttaminen Kiinan olosuhteisiin ja työpiirustusten teko jatkuu 
lähikuukausien ajan ja rakentaminen käynnistyy kiinalaisen uudenvuoden jälkeen helmikuussa 2009. 
Yrityksiä pyydetään esittelemään tarjontansa mahdollisimman pian. Hankkeen ensimmäinen kumppanuus on 
solmittu rakentamisen tiedonhallinnan asiantuntijayrityksen Buildercom Oy:n kanssa. 
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Suomen Expo-hankkeen tematiikka pohjautuu ”hyvään elämään” 
 
Shanghain maailmannäyttelyn Suomen valmisteluorganisaatio julkaisi arkkitehtikilpailun tulosten yhteydessä 
Suomen osallistumisen temaattiset pääpiirteet ja iskulauseen. Suomen osallistumistematiikka Shanghaissa 
lähtee liikkeelle ”hyvästä elämästä”, kun maailmannäyttelyn kokonaisteemana on ”Parempi kaupunki, 
parempi elämä”. Suomen teema keskittyy kolmeen tekijään: hyvinvointiin, osaamiseen ja ympäristöön. 
Suomen iskulauseena on ”Sharing Inspiration”, joka heijastaa vuorovaikutuksen ja jakamisen merkitystä 
suomalaisten toimintatapana sekä korostaa innoitusta suomalaisten henkisenä voimavarana. 
 
 
Arkkitehtuurikilpailuun osallistuneiden kaikkien ehdotusten näyttely on avoinna  
Yliopistonkatu 5:ssä, Helsingissä ma 6.10.2008 klo 16-18 ja 7.-12.10.2008.  
Näyttelyyn on vapaa pääsy. 
 
 
Lisätietoja  Arkkitehtikilpailusta 
 
  Palkintolautakunnan pj Severi Blomstedt 
  0400-655 446, severi.blomstedt@mfa.fi 
 
  Kilpailusihteeri Katriina Jauhola-Seitsalo 
  040-550 7606, katriina.jauhola-seitsalo@fi.issworld.com 
 
   
  Suomen osallistumisesta maailmannäyttelyyn 
 

Pääkomissaari Pertti Huitu 
040-3433 688, pertti.huitu@finpro.fi 
 
Viestintäpäällikkö Mikko Puustinen 
040-3433 638, mikko.puustinen@finpro.fi 

 
 
  http://www.finlandatexpo2010.fi (suomeksi) 
 
  http://en.expo2010china.com/ 
 
 

Suomi ilmoitti osallistumisestaan Shanghain maailmannäyttelyyn vuonna 2007. Hankkeen 
rahoituksesta vastaa pääosin työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaa Finpro. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä suomalaisen 
yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. www.finlandatexpo2010.fi 
  
Shanghain maailmannäyttely järjestetään 1.5.- 31.10.2010. Sen teemana on ”Parempi 
kaupunki, parempi elämä”. Kyseessä on historian suurin maailmannäyttely, johon on 
ilmoittautunut jo 221 osallistujaa. Paikalle odotetaan puolen vuoden aikana jopa 80 miljoonaa 
vierasta.  


