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”Jailhouse on the rock” voitti Suomenlinnan vankilan arkkitehtuurikilpailun 

Suomenlinnan vankilan majoitusrakennusten arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin Kari Järvinen ja Merja 
Nieminen, arkkitehdit SAFA -työryhmän ehdotus ”Jailhouse on the rock”. Kunniamaininnan tuomaristo antoi 
ehdotukselle ”Morcerf”, jonka on laatinut LPR-arkkitehdit Oy.  Kilpailun järjesti Suomenlinnan hoitokunta 
yhdessä Etelä-Suomen Rikosseuraamusalueen kanssa. 

Suomenlinnan vankilan majoitusparakit uusitaan. Suunnittelukilpailun tarkoituksena oli löytää uusille 
majoitusrakennuksille Suomenlinnan historialliseen miljööseen soveltuva luonne, rakennustekniikka ja 
arkkitehtonisesti korkealaatuisia uusia ratkaisuja sekä kehittää hyvää ja kestävää rakennettua ympäristöä. 
Tärkeimpiä arvosteluperusteita olivat kaupunkikuvallinen näkemys, ratkaisun toimivuus ja tavoitteidenmukaisuus 
sekä taloudellisuus niin kokonaishankkeena kuin elinkaarikustannuksien ja ympäristövaikutuksienkin kannalta.  

Kilpailu järjestettiin suppeana suunnittelukilpailuna. Osallistumishakemuksen jätti 33 toimistoa, joista tuomaristo 
kutsui kilpailuun viisi työryhmää. 

 
Kiinnostava kerrostuma Suomenlinnan rakennuskantaan 
 
Suomenlinnan hoitokunnan suunnittelupäällikkö ja kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja Heikki  
Lahdenmäki on tyytyväinen kilpailun lopputulokseen.   
 
- Voittanut ehdotus täytti arkkitehtoniset ja toiminnalliset tavoitteet parhaiten. Rakennukset muodostavat uuden 
kiinnostavan kerrostuman Suomenlinnan ennestään kerrokselliseen rakennuskantaan alistuen kuitenkin sopivan 
nöyrästi ympäristöön. 
 
- Kilpailualuetta ympäröivät rakennukset edustavat monia eri rakennusvaiheita ja ne ovat alun perin rakennettu 
moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Uudisrakennuksen sovittaminen tähän historiallisesti arvokkaaseen 
ympäristöön on erityisen vaativa tehtävä, Lahdenmäki kertoo. 
 
- Yleisesti kaikissa usean rakennuksen ehdotuksissa sommitelma jatkaa vankila-alueella olevaa 
kaupunkirakennetta ja sovittuu Suomenlinnan rakentamiseen hyvin, arvioi palkintolautakunnan jäsen, arkkitehti 
Janne Prokkola Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta. 
 
 - Kaikki kilpailijat päätyivät yksikerroksiseen rakennukseen, vaikka kilpailuohjelma antoi mahdollisuuden 
korkeampaankin rakentamiseen. Yhden rakennuksen ratkaisua lukuun ottamatta rohkeita keskustelunavauksia 
kaupunkikuvallisella tasolla ei muutenkaan nähty, mikä Suomenlinnan ympäristön ja arvon huomioiden voi olla 
hyvä asia, Prokkola toteaa. 
 
Vanhat tilat tulleet elinkaarensa päähän 
 
- Yli 40 vuotta vanhat parakit ovat tulleet elinkaarensa päähän. Uudet tilat takaavat vangeille inhimilliset 
asuinolosuhteet, toteaa Suomenlinnan vankilan johtaja Sinikka Saarela.  
 
Saarela pitää tärkeänä, että uudisrakennukset voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että vankilatoiminta voi jatkua 
koko rakennustyön ajan. 
 
Suomenlinnan vankila on avolaitos, jossa vangit pääsevät liikkumaan varsin vapaasti. Vankeja kannustetaan 
omatoimisuuteen.  He käyvät töissä ja muissa rikoksettomaan elämään valmentavissa toiminnoissa sekä hoitavat 
itsenäisesti ruoan laiton ja vaatteiden huollon.   
 
 
 



Palkintolautakunnan jäsenet: 
Heikki Lahdenmäki, Suomenlinnan hoitokunta, arkkitehti SAFA 
Tiina Koskenniemi, Suomenlinna hoitokunta, arkkitehti SAFA 
Sinikka Saarela, Suomenlinnan vankila 
Janne Prokkola, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, arkkitehti SAFA 
Mikko Heikkinen, arkkitehti SAFA, kilpailijoiden nimeämä asiantuntijajäsen 
 
Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Heikki Lahdenmäki ja sihteerinä arkkitehti SAFA Mervi Savolainen, ISS 
Proko Oy. 
 
Kilpailun tulos julkistetaan torstaina 25.11.2010 klo 10.30 alkavassa palkintojenjakotilaisuudessa Pajasalissa, 
Suomenlinna C 28. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. 
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