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DELTABEAM® - matalien välipohjien järjestelmä 
DELTABEAM®-välipohjajärjestelmä soveltuu avoimien, muuntojoustavien tilojen ja arkkitehtonisesti vaativien muotojen 
rakentamiseen. Se yksinkertaistaa ja nopeuttaa rakennusprosessia mahdollistaen kaikkien laatta- ja pilarityyppien 
käytön.
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enemmän kerrospinta-alaa samalla rakennuksen korkeudella, jopa lisäkerroksen verran.

Sama pohjaratkaisu voidaan toteuttaa pienemmällä määrällä lämmitettävää tilavuutta, joten lämmitys- ja 
ilmastointikustannukset laskevat ja rakennus säästää ympäristöä. Vaihtoehtoisesti matalan välipohjarakenteen ansiosta 
voidaan lisätä huonekorkeutta, jolloin huoneisiin saadaan lisää avaruutta.
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 PÄÄKIRJOITUS

NOORA LAAK
SAFAn hallituksen jäsen

A
rkkitehtipäivät on liiton suurin vuosittai-
nen tapahtuma, joka kerää yhteen eri-
tyyppisissä tehtävissä toimivia arkkiteh-
teja ympäri Suomen. Arkkitehtipäivät on 
parhaimmillaan tapahtuma, jossa saa uu-

sia ideoita ja voi keskustella sekä luoda yhteistä ku-
vaa arkkitehtuurin suunnasta, merkityksestä ja kon-
tekstista.

Vaikka meillä on nykyään käytössämme sosiaali-
nen media lukemattomine ryhmineen ja loputtomine 
kommenttilankoineen, on samassa fyysisessä tilassa 
käytävällä keskustelulla oma ja persoonallinen roolinsa. 
Kun tietoa ja uusia tutustuttavia projekteja on loputon 
määrä, on kontekstin ja jonkinlaisen punaisen langan 
löytäminen yhä keskeisempää.

Luentotyyppinen seminaaripäivä ei aina ehkä kir-
voita tiukkaa debattia tai toimi uusien ideoiden paja-
na, mutta parhaimmillaan sekä luennoitsijan että ylei-
sön asettuessa alttiiksi uudelle keskustelu alkaa elää. 
Keskustelun vetovoimaa todisti myös taannoinen 
Juhani Pallasmaan ja Peter Zumthorin nojatuolikes-
kustelu, jossa Dipolin suurimman salin paikat loppui-
vat kesken.

Keskusteluun ja sen sytyttämiseen tähtää myös tu-
leva Arkkitehtipäivät, jonka teemana on Kuri ja järjes-
tys. Jämpti otsikko viittaa nykyarkkitehtuurin jokseen-
kin askeettiseen, uusasialliseen visuaaliseen kieleen. 
Teema herättelee pohtimaan, mitä tällainen kieli ker-
too ympäröivästä yhteiskunnasta tai niistä haasteista, 
joihin nykyarkkitehtuuri joutuu vastaamaan. Entä mi-
ten suhtautua tulevaisuuden rakennetun ympäristön 
suunnitteluun, kun ilmastoraporttien mukaan koko 
totutun länsimaisen elämäntyylin on radikaalisti muu-
tuttava?

Keskustelua painotetaan myös seminaaripäivän 
roolituksessa, sillä juontajien tehtävänä on haastatella 
päivän keynote-puhujat sekä järjestää päivän lopuksi 
paneelikeskustelu. Juontajina toimimme minä ja ark-
kitehti Jussi Ukkonen.

Tervetuloa mukaan keskusteluun!

Arkkitehtipäivät järjestetään perjantaina 17.5. 

Helsingissä, Lasipalatsin Bio Rexissä, teemalla 

Kuri ja järjestys. Lauantaina 18.5. ohjelmassa 

on ekskursioita. Tapahtumaa ovat suunnitelleet 

yhteistyössä SAFAn toimisto ja HESA-SAFA.

Keskustelusta vetovoimaa

KURI JA JÄRJESTYS -TEEMA VIITTAA 

NYKYARKKITEHTUURIN JOKSEENKIN 

ASKEETTISEEN, UUSASIALLISEEN 

VISUAALISEEN KIELEEN. 

VA
LT

TE
RI

 L
A

N
KI

N
IE

M
I



LUONNOLLISTA AKUSTIIKKAA

Millainen tila, sellainen akustiikkalevy. 
Tutustu huipputuotteidemme ominaisuuksiin 
tarkemmin. W W W.PAROC.FI/AKUSTIIKK A

Kuusilastuista ja sementistä valmistetuilla Paracem-akustointilevyillä  

loihdit tiloihin miellyttävän ääniympäristön. Saatavana useassa eri koossa ja 

vakioväreissä  tai sävytettynä vapaavalintaiseen RAL/NCS väriin.

http://www.paroc.fi
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T ämän kevään Architecture Speaks! -luentosarjan huipensi 
arkkitehti Fabrizio Barozzin luento. Luentosalit olivat ää-
riään myöten täynnä niin Aalto-yliopistossa kuin Arkki-

tehtuurimuseossakin. Barozzi on toinen arkkitehtitoimisto 
Barozzi/Veigan kahdesta osakkaasta. Suurin osa toimiston laa-
jasti huomiota saaneista ja palkituista projekteista on tulosta 
kansainvälisestä kilpailumenestyksestä. Barozzi valaisi au:lle 
projektiensa taustoja.

Olet kotoisin Italiasta ja Alberto Veiga on Pohjois-Espanjasta. 
Toimistonne perustitte Barcelonaan. Miten siinä niin kävi?
– Sattumalta. Opiskelin Venetsiassa, Pariisissa ja Sevillassa. 
Ryhdyimme yhteistyöhön yhteisen ystävän kautta, voitimme 
kilpailun ja perustimme toimiston. Olin juuri harkinnut läh-
töä Sevillasta New Yorkiin, mutta päädyinkin sitten yhteistyön 
seurauksena muuttamaan Barcelonaan.

Olen sukupolvea, jolle Erasmus-vaihto on ollut ainutlaatui-
nen mahdollisuus tutustua erilaisiin maihin ja toimintakult-
tuureihin. Meidän kaltaisiamme vaihto-opiskelun tuloksena 
syntyneitä, monikulttuurisia toimistoja on Euroopassa useita. 
Aiheesta järjestettiin joitain vuosia sitten Rooman MAXXI- 
museossa näyttelykin.

Toimistollenne aivan olennainen periaate on arkkitehtuurin 
sitoutuminen paikkaansa. Olette työskennelleet ympäri Eu-
rooppaa. Onko haasteellista jatkuvasti sisäistää uusia kult-
tuureja ja ympäristöjä?
– Kontekstuaalisuus on tosiaan meille tärkeä periaate arkki-
tehtuurissa. Joidenkin mielestä voi olla vanhanaikaista yrittää 
muokata jokainen projekti uniikisti paikkaansa, mutta meistä 
se tuntuu edelleen hyvin olennaiselta. Mielestämme on on-
gelmallista, että arkkitehtuuri standardisoituu pikkuhiljaa ja 
rakentaminen alkaa olla yhdenmukaista kaikkialla maailmas-
sa. Me haluamme kokeilla rajoja ja löytää kunkin paikan iden-
titeetin ja erityisominaisuudet.

Toki arkkitehdin olisi ideaalia työskennellä tutuista paikal-
lisista lähtökohdista. Olosuhteiden pakosta me olemme kui-

Herkän monumentaalinen
tenkin päätyneet työskentelemään monissa maissa. Ulkomail-
la työskennellessämme saatamme menettää jotain, mutta toi-
saalta katsomme uusia paikkoja ja kaupunkeja tuorein silmin 
ja saatamme nähdä jotain, mitä kaikkein tutuimmissa paikois-
sa ei välttämättä näe.

Tunnen itseni eurooppalaiseksi, en niinkään espanjalaiseksi 
tai italialaiseksi. Eurooppa on kotimaani.

Kerro lisää periaatteestanne, josta käytätte termiä sentimental 
monumentality – herkkä monumentaalisuus.
– Termi on paradoksi. Miten jokin monumentaalinen voi olla 
yhtä aikaa herkkää? Työssämme on tärkeää työstää tätä para-
doksia. Kehitimme vuonna 2016 Venetsian biennaaliin instal-
laation nimellä Sentimental Monumentality. Halusimme luoda 
teoksen, joka kuvaa ajattelutapaamme. Teimme biennaalin 
pylväskäytävään yksittäisen pylvään tai toteemin, joka yhtä ai-
kaa liittyy paikkaansa mutta on myös täysin itsenäinen instal-
laatio. Sillä on merkitys myös ilman paikallista kontekstiaan.

Yritämme löytää tasapainon paikkasidonnaisuuden ja au-
tonomisen muodonannon välillä. Tämä vastakkainasettelu 
ruokkii arkkitehtuuriamme. Yritämme sitoa jokaisen projektin 
herkästi, empaattisesti ja intuitiivisesti paikkaansa, mutta yhtä 
aikaa luoda itsenäisiä, abstrakteja monumentteja. Monumen-
taalisuus ei liity suureen kokoon. Esimerkiksi Cézannen maa-
laukset ovat monumentaalisia, ja Giacomettin monumentaa-
lisin teos on vain muutaman senttimetrin korkuinen.

Tätä periaatetta edustaa esimerkiksi pienikokoinen Bündner-
taidemuseon laajennus Churissa, Sveitsissä. Olette tehneet 
tontille ja tilaohjelmalle melko radikaaleja toimenpiteitä saa-
vuttaaksenne monumentaalisuuden ja paikkasidonnaisuuden.
– Näin on. Projekti edustaa hyvin näkemystämme siitä, mis-
tä arkkitehtuurissa on kyse. Saavuttaaksemme haluamamme 
lopputuloksen sijoitimme radikaalisti kaikki näyttelytilat maan 
alle ja lastaustoiminnan maan tasossa olevaan aula tilaan. Ra-
kennus on kuin jäävuori, vain huippu on pinnalla. Päädyimme 
tähän, koska halusimme luoda alkuperäiselle museoraken-

YRITÄMME LÖYTÄÄ TASAPAINON PAIKKA-

SIDONNAISUUDEN JA AUTONOMISEN 

MUODONANNON VÄLILLÄ. TÄMÄ VASTAKKAIN-

ASETTELU RUOKKII ARKKITEHTUURIAMME.

A
N

N
E 

KI
N

N
U

N
EN



au 3  |  2 0 1 9H A A S TAT T E LU

KUKA?

> Fabrizio Barozzi, syntynyt 1976 Roveretossa, Italiassa.
> Arkkitehtitoimisto Barozzi/Veigan osakas vuodesta 

2004.
> Opiskellut Venetsiassa, Pariisissa ja Sevillassa.
> Toiminut professorina Gironan yliopistossa ja 

vierailevana professorina Venetsiassa ja MIT:ssä.
>  Palkintoja mm. Mies van der Rohe Award (2015) ja 

RIBA Award for International Excellence (2019).

nukselle tasapainoisen vastinparin. Halusimme luoda objek-
tin, jonka ympärille tontilla jää riittävästi vapaata tilaa ja jolla 
on selkeä oma olemus ja luonne.

Tilajärjestelynsä laajennusosa on saanut alkuperäiseltä 
museorakennukselta. Alkuperäinen museorakennus on puis-
tossa vapaasti seisova pieni palladiaaninen huvila, jota leimaa 
kaksoissymmetria, keskeistila ja itämainen koristelu. Käyttä-
mällä samoja elementtejä laajennusosassa sidoimme kaksi ra-
kennusta toisiinsa ja laajennusosan paikkaansa. Rakennukset 
yhdistyvät konkreettisesti maanalaisten tilojen kautta, jolloin 
ne molemmat voivat seisoa vapaasti tilassa ilman häiritseviä 
yhdyskäytäviä.

Arkkitehtuurinne sitoutuu paikkaansa myös siinä mielessä, 
että tapananne on hyödyntää paikallista käsityötaitoa. Tai-
demuseoprojektissa Sveitsissä käytitte betonia ja konsertti-
taloprojektissa Puolassa taas lehtikullalla koristeltuja puu-
rakenteita. Kerro tästä lisää.
– Sveitsissä todella osataan työstää betonia, ja halusimme 

hyödyntää heidän taitoaan. Churin taidemuseon laajennuk-
sen julkisivut on tehty suurista betonielementeistä, joissa on 
kohokuviointi. Elementit ovat todella hienostuneita. Onnis-
tuimme kehittämään elementeistä hyvin ohuita, reunoiltaan 
alle sentin paksuisia. Kohokuviointi tuo muuten yksinkertai-
seen rakennukseen mittakaavaa ja sitoo sen vanhan raken-
nuksen koristeltuun tyyliin.

Puolassa taas on edelleen taitavia käsityöläisiä ja kohtuul-
linen hintataso, joten Szczecinin konserttitalon ison salin mo-
nimutkaisen akustisen rakenteen tekeminen käsin oli mahdol-
lista. Meillä oli idea monitahoisesta, kullatusta konserttisalista, 
ja tämä oli oikea paikka sen toteuttamiseen. Koko rakenne on 
puusepäntyötä, ja se on päällystetty lehtikultajäljitelmällä. 
Lehtikullan kanssa työskentely oli hyvin hidasta: koko salin 
kultaaminen kesti kahdelta käsityöläiseltä puolitoista vuotta.

Toisaalta olette tutkineet esimerkiksi edellä mainituissa koh-
teissa ornamentiikan roolia nykyarkkitehtuurissa ja toisaalta 
haluatte pelkistää arkkitehtuurin sen perusosiin.
– Mielestämme koristeaiheiden suunnittelu on nykyarkkiteh-
tuurissakin olennaista. Esimerkiksi Szczecinin konserttitalossa 
halusimme jatkaa perinteisten konserttisalien koristeluperin-
nettä mutta sitoa sen salin tekniseen toimivuuteen. Salin mo-
nitahoisen ulkomuodon perusteet tulevat suoraan akustiikas-
ta. Kun koriste-elementille antaa jonkin käytännön tehtävän, 
se ei ole enää vain pelkkä koriste vaan jotain enemmän. Myös 
konserttitalon toisteiset julkisivut muodostavat eräänlaista 
ornamentiikkaa. Ne on tehty kapeista, pystysuuntaisista, läpi-
kuultavista elementeistä. Rakennuksen olemus muuttuu va-
laistusolosuhteiden mukaan.

Zürichin tanssikoulurakennuksessa olemme pyrkineet pel-
kistykseen. Rakennuksen julkisivu muodostuu toistuvista kol-
miomaisista elementeistä, jotka ovat jotain pilarin ja holvikaa-
ren välimaastosta. Myös julkisivurakenteessa olemme pyrki-

Bündner-taidemuseon laajennus, Chur, Sveitsi.  
Vasemmalla aulatila, oikealla sisäänkäyntijulkisivu.
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neet yksinkertaisuuteen ja primitiivisyyteen. Materiaalina on 
erikoisbetoni, johon on sekoitettu kevytsorarakeita. Loppu-
tuloksena on 70 senttiä paksu lämpöä eristävä massiiviseinä, 
johon voimme kiinnittää ikkunat suoraan aiheuttamatta kyl-
mäsiltaa. Lopputulos on hyvin arkaainen.

Sveitsissä on tiukat vaatimukset aurinkosuojauksen suh-
teen. Yleensä lopputuloksena on erilaisia lippoja tai säleikköjä 
julkisivuissa. Zürichissä halusimme ratkaista myös tämän 
asian  arkkitehtuurin keinoin ja korvasimme säleiköt kasvilli-
suudella. Olemme käyneet lukemattomia pitkiä keskusteluja 
viranomaisten kanssa ja tutkineet eri kasvityyppejä tarkkaan 
leh tien pinta-aloja ja kasvukausia myöten. Nyt tanssikoulusta 
on tulossa Sveitsin ensimmäinen rakennus, jossa aurinkosuo-
jaus on ratkaistu näin.

Mitä mieltä olet energiamääräysten kiristymisestä ja arkki-
tehdin roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa?
– Se on hyvin tärkeä teema, jonka olemassaoloa ei voi miten-
kään kieltää. Meidän arkkitehtien on välttämätöntä pikkuhil-
jaa parantaa kaikkia rakentamisen ratkaisuja ja rakennusten 
kestävyyttä.

Me suhtaudumme työssämme kestävyyteen hyvin vaka-
vasti. Kaikki rakennukset, joita olemme toteuttaneet Sveitsis-
sä, ovat saaneet korkeimman energialuokituksen. Churin mu-
seolaajennus ei tarvitse juurikaan lämmitystä. Sen tila tilassa 
-rakenne ja maanalaiset tilat ovat hyvin energiatehokkaita. 
Vaikka pidämmekin ympäristöystävällisiä ratkaisuja tärkeinä, 
rakennusten ulkomuodossa haluamme pitää arkkitehtonisen 
ilmaisumme vapaana.

Elina Koivisto

Szczecinin konserttitalo, Puola.  
Vasemmalla ulkonäkymä, oikealla suuri konserttisali.

Tanssikoulu, Zürich, Sveitsi.
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S lovenian arkkitehtuuri- ja designmuseo MAO:n koordi-
noima Future Architecture on EU:n Luova Eurooppa -oh-
jelman tukema foorumi. Sen tarkoituksena on kansain-

välisen verkostoitumisen lisäksi nostaa esiin arkkitehtuurin ja 
kaupunkien tulevaisuutta pohtivia projekteja ja keskusteluja. 
Tapahtuma järjestettiin neljättä kertaa.

Tuoreita ideoita tulevaisuudesta
Helmikuun puolivälissä Ljubljanassa kokoontui suuri 

joukko eurooppalaisia arkkitehtuurin alan museoita, 

gallerioita, julkaisuja ja tapahtumia tuottajineen.
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Foorumin ideana on, että kiinnostavien hankkeiden kanssa 
työskentelevät tekijät ja tutkijat kaikkialla maailmassa voivat 
lähettää avoimeen hakuun ideoitaan ja projektejaan. Reilun 
parinkymmenen arkkitehtuuriorganisaation ja -tapahtuman 
järjestäjät valitsevat vuoden alussa 25 lupaavaa osallistujaa 
esittämään ideoitaan Creative Exchange -tapahtumassa ja poi-
mivat joukosta projekteja ja tekijöitä omiin näyttelyihinsä, ta-
pahtumiinsa tai julkaisuihinsa vuoden varrelle. Instituutioille 
tarjolla on kuratoitu valikoima uusia kykyjä ja tuoreita ideoita, 
ja osallistuville nuorille ammattilaisille foorumi antaa kiinnos-
tavia kansainvälistymis- ja esiintymismahdollisuuksia.

Hankkeen instituutiojäsenet edustavat Eurooppaa kiitettä-
vän laaja-alaisesti. MAO:n johtajan Matevž Čelikin mukaan 
kiinnostus hankkeeseen on vuosien mittaan kasvanut jo siinä 
määrin, että esimerkiksi yhteistyökumppaneja joudutaan va-
litsemaan yhä harkitummin. Mukana on esimerkiksi merkittä-
viä museoita, kuten Sveitsin arkkitehtuurimuseo ja MAXXI-
museo Roomassa, säätiöitä, kuten Fundació Mies van der 
Rohe, sekä tunnettuja tapahtumia, kuten Oslon ja Lissabonin 
arkkitehtuuritriennaalit.

Toisaalta jäseninä on Euroopassa perinteisesti vähemmän 
tunnettuja toimijoita, esimerkiksi Tiranan, Kosovon tai Tbilisin 

MILLENIAALISUKUPOLVEN ARKKITEH-

DEILLE ASUMISEN KALLEUS, MAAILMAN-

TALOUS, TASA-ARVO JA PERIAATTEET 

NÄYTTÄVÄTKIN OLEVAN YHTÄ TÄRKEITÄ 

KIINNOSTUKSEN KOHTEITA KUIN VAIK-

KAPA MATERIAALIT TAI INNOVATIIVINEN 

MUODONANTO.

Focus Talks -paneelikeskustelussa vasemmalta 
Gustavo Utrabo (Aleph Zero), Spela Videcnik 
(OFIS), Giovanna Borasi (CCA) ja Freek Persyn 
(51n4e). Moderoimassa Mika Savela keskellä.
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arkkitehtuuriviikot. Mukana on myös arkkitehtuuria edistävää 
PR- ja kustannustoimintaa. Suomea lähimpänä sijaitseva Future 
Architecture -kumppani on Viron arkkitehtuurimuseo.

Uutta ajattelua Euroopan joka kolkasta
Nuorten kykyjen, jäseninstituutioiden, vieraiden ja median li-
säksi helmikuiseen Ljubljanaan saapuivat tapahtumaan kut-
sutut puhujat. Focus Talks -osiossa brasilialainen Gustavo 
Utrabo kertoi Aleph Zero -toimiston töistä Amazonin alueel-
le ja slovenialaisen OFIS-arkkitehtien Špela Videcnik muun 
muas sa alppimaastoon sijoitetuista koetaloista. Freek Persyn 
esitteli brysseliläisen 51n4e-toimistonsa viimeaikaisia kau-
punkiprojekteja Tiranassa. Kanadan arkkitehtuurikeskuksen 
CCA:n kuraattori Giovanna Borasi puhui arkkitehdin vaihtele-
vista rooleista nykypäivän ja historian valossa sekä muutaman 
vuoden takaisesta, arkkitehtuurin ”vaihtoehtopraktiikoista” 
kertovasta The Other Architect -näyttelystä.

Millaisena arkkitehtuurin tulevaisuus sitten näyttäytyi nou-
sevien arkkitehtien esityksissä? Ideoiden valikoimassa näkyi 
alati kasvava aiheiden kirjo sekä yhteiskunnalliset haasteet. 

Yhtäällä arkkitehtuurin kohdattavana ovat sosialismin jälkei-
set muistomerkit tai kolonialismin jäänteet, toisaalla uuden 
teknologian mahdollisuudet ja luonnonkatastrofeihin varau-
tuminen. Milleniaalisukupolven arkkitehdeille asumisen kal-
leus, maailmantalous, tasa-arvo ja periaatteet näyttävätkin 
olevan yhtä tärkeitä kiinnostuksen kohteita kuin vaikkapa ma-
teriaalit tai innovatiivinen muodonanto.

Kiinnostavaa on myös se, että Future Architecture -foorumi 
rikkoo perinteisiä Euroopan painopisteitä. Laadukasta ja uutta 
ajattelua kehitetään maanosan joka kolkassa, eikä tässä mie-
lessä ole lainkaan erikoista, että koko hanketta koordinoi Slo-
venian kokoisen maan pieni museo. Pohjoismaisia osallistujia 
kansainväliseen joukkoon mahtui vain muutamia, vaikka poh-
joisia instituutioita on jo mukana verkostossa melko laajalti. 
Toivottavasti myös suomalaiset arkkitehdit löytäisivät fooru-
min mahdollisuudet, vaikkapa jo ensi vuonna.

Mika Savela

Lisätietoja: www.futurearchitectureplatform.org

▼

▼

Fužinen renessanssilinnassa toimivan arkkitehtuuri- ja 
designmuseo MAO:n sisäpiha toimi tapahtuman keskuksena.

http://www.futurearchitectureplatform.org
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EU:n arkkitehtuuri- 
palkinnon finalistit julki

F uture Architecture -foorumin ensimmäisenä päivä-
nä julkistettiin Euroopan unionin arkkitehtuuripal-
kinnon saajaksi ehdolla olevat finalistityöt. Tällä ker-

taa viiden finalistin joukkoon ei mahtunut suomalaistoi-
mistoja, mutta ALA Arkkitehtien suunnittelema Helsin-
gin keskustakirjasto Oodi valikoitui 40 parhaan projektin 
joukkoon. Palkinnon voittaja julkistetaan huhtikuussa.

Finalistikohteet:
• Grand Parc Bordeaux. 1960-luvun asuinalueen 

kunnostus, Bordeaux, Ranska. 
Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot 
Architecture; Christophe Hutin Architecture.

• Lobe Block. Terassitalo, Berliini, Saksa.  
Brandlhuber+ Emde, Burlon; Muck Petzet  
Architekten.

•  Plasencia. Auditorio ja kongressikeskus, Plasencia, 
Espanja.  
José Selgas & Lucía Cano.

•  PC Caritas. Rakennuksen uudiskäyttö sairaala- 
alueella, Melle, Belgia.  
Architecten De Vylder Vinck Taillieu.

•  Skanderbeg. Kaupunkiaukion suunnittelu, Tirana, 
Albania.  
51n4e; Anri Sala; Plant en Houtgoed; iRI.

Lobe Block -terassitalo, Berliini, Saksa.

Auditorio ja kongressikeskus, Plasencia, Espanja.

Skanderbeg-kaupunkiaukio, Tirana, Albania. 

Rakennuksen uudiskäyttö sairaala-alueella, Melle, Belgia.

Grand Parc Bordeaux, 1960-luvun asuinalue, Ranska.
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Seminaari – Bio Rex, Lasipalatsi · Iltajuhlat – Pasilan Veturitallit
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 Keynote Joe Morris · Ilmoittautuminen ja lisätietoja safa.fi
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M itä tapahtuisi, jos arkkitehtiopiskelijoiden tuoreet ja 
tunnetusti nopealiikkeiset ideat vietäisiin hetkeksi 
säntäilemään museon arkistoon, kokoelmien, kaa-

pistojen ja hyllyköiden sekaan, sinne missä unohduksen pöly 
lepää tyytyväisenä loputtomassa hiljaisuudessa?

Arkkitehtuurimuseo kokeili tällaista menetelmää viime 
syksynä Aalto-yliopiston Exhibiting Architecture -kurssilaisten 
kanssa. Tuloksena syntyi kiintoisa näyttely arkkitehti P.  E. 
Blomstedtin (1900–1935) toteutumattomasta Kansanteatteri-
suunnitelmasta (1935).

Uudistuva näyttämö

Arkkitehtuurimuseon pienessä näyttelysalissa on 

2.6.2019 saakka esillä näyttely Radical Theatre –  

Kansanteatteri.

Kaksi tilaa, tumma ja vaalea
Näyttely on jaettu kahdeksi tilaksi. Sisääntulotila on pieni, ka-
pea ja tumma. Seinillä kiertää pienten kehystettyjen kuvien 
vapaarytminen kimara – valokuvia, luonnoksia, tekstejä, poh-
ja- ja julkisivupiirustuksia. Aineiston monipuolisuus kiehtoo 
mieltä ja vie katsomaan läheltä P. E. Blomstedtin vahvoin ve-
doin piirtämiä luonnoksia. Peräseinän suuri historiallinen va-
lokuvanäkymä Hakaniemen torilta ”radical”-neonvaloineen 
kokoaa sanomaa. Opiskelijoiden tekemä uusi pienoismalli ti-
lan keskellä havainnollistaa, miltä Kansanteatteri näyttäisi osa-
na nykyistä Hakaniemen toria.

Kapeasta sisääntulotilasta puikahdetaan vaaleaksi verhot-
tuun väljempään neliömäiseen tilaan, jossa voi keskittyä kat-
somaan kahta sopivan lyhyttä videota tai kuvaesitystä. Toinen 
kuvittaa jatsimusiikin tahdittamana funkiksen etsimää, löytä-
mää ja ihailemaa nykyaikaa. Toinen esitys on animaatio kulke-
misesta Kansanteatterin päätilojen läpi, Igor Stravinskyn 
Kevät uhrin sointujen säestämänä. Animaation uusasiallinen 
viivapiirustustyyli luo neutraalin ilmavan tunnelman, joka vai-
kuttaa kovin laimealta verrattuna Blomstedtin värikkään vere-
viin sisätilahahmotelmiin. Animaatio luo kuitenkin elävän 
mielikuvan teatterin tiloista.

Yhdessä etsien
Kansanteatteri-suunnitelma ei varsinaisesti ole mikään arkis-
tojen kadonnut aarre, sillä se on julkaistu aiemmin kummas-
sakin P. E. Blomstedtin arkkitehdintyötä esittelevässä kirjassa 
(1951, 1996). Lähtöasetelma toimii tästä huolimatta hyvin. Kun 
tunnetun arkkitehdin vähän esillä ollut, toteutumaton suunni-
telma kaivetaan esiin ja nostetaan näyttelyn aiheeksi, ainakin 
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arkkitehtuurista kiinnostuneen uteliaisuus herää. Pieni näyttely 
palkitsee katsojan. Se houkuttelee myös miettimään P. E. Blom-
stedtin varhain katkenneen luomistyön vaikutuksia ja menetet-
tyjä mahdollisuuksia.

Näyttely syntyi yhteistyön tuloksena. Viime syksyn aikana 
museon henkilökunta ja noin 15 arkkitehtiopiskelijan kurssi 
pohtivat uusia tapoja museon kokoelman käytölle. Ohjelmaan 
sisältyi pienen näyttelyn toteuttaminen, mikä antoi mahdolli-
suuden kokeilla etsintöjen aikana löytyneitä ideoita käytän-
töön.

Kansanteatteri tuli aiheeksi museon tutkijoiden kautta, ja 
näyttelyn kuratoi arkistonhoitaja Elina Standertskjöld. Aalto-
yliopiston kurssista huolehti yliopisto-opettaja Tuomas Siito-
nen. Onnistunut lopputulos rohkaisee varmasti jatkamaan 
uusien ideoiden etsintää ja yhteistyötä. Toivottavasti jatkoa 
seuraa.

Kulttuuriliberalismi + avantgarde =  
Kansanteatteri
Arkkitehti P. E. Blomstedt oli aikansa monipuolinen vaikuttaja. 
Hän edusti, kuten ikätoveri Alvar Aalto, Tulenkantajien kult-
tuuriliberalismia, mikä muodosti arvokkaan vastajuonteen 
sille oikeistolais-konservatiiviselle suuntaukselle, joka hallitsi 
suomalaista kulttuuria 30-luvulla.

Blomstedt kirjoitti aktiivisesti, erityisesti Helsingin ajankoh-
taisista kaupunkisuunnitteluongelmista. Hän halusi uudistaa 
arkkitehtuurin ja ihmisten arjen paremmaksi rationalismin avul-
la. Hän ideoi monin tavoin uutta asumista. Hän ehti toteuttaa 
merkittäviä rakennuksia, esimerkkeinä urbanismista inspiroitu-
nut Liittopankki (1929) Helsingin keskustassa, corbusieriläistä 
funkista julistava pieni pankki (1935) Kotkassa ja veistoksellinen 
Kannonkosken kirkko (1938) metsän keskellä Keski-Suomessa.

Blomstedt oli kiinnostunut teatteritaiteesta, mistä kertoo 
hänen diplomityönsä (1922), teatteri Helsinkiin. Kansanteatte-
ri-hankkeen rakennuttajana oli yhdistys – kunnallisten kau-
punginteatterien aika alkoi vasta 1950-luvulla. Vuosina 1931–
1935 Blomstedt teki kolme erilaista versiota Kansanteatterista. 
Näkemyksellisenä arkkitehtina hän suunnitteli myös Kansan-
teatterin kaupunkiympäristön ”ajanmukaiseksi” eli suoravii-
vaisten funkistalojen avoimeksi kaupunkirakenteeksi.

Teatterin avantgardistit halusivat 1920-luvulla uudistaa 
teat teritilan siten, että katsojat saadaan aktiiviseksi osaksi 
teat teriesitystä. Berliinissä Erwin Piscator tavoitteli totaalista 
teatterikokemusta. Bauhausin johtaja Walter Gropius teki To-
taltheater-suunnitelman (1927), joka mahdollisti Piscatorin 
ideoiden toteuttamisen. Blomstedt oli hyvin selvillä näistä 
avantgardistien pyrkimyksistä. Kansanteatterin tilaratkaisuis-
sa näkyy Gropiuksen Totaltheaterin vaikutus.

Ylistys New Yorkista
Blomstedtin ideoiden ajankohtaisuudesta ja elinvoimasta ker-
too yllättävä kansainvälinen yhteys. Amerikkalainen teatte-
riohjaaja Joseph Losey, joka myöhemmin urallaan menestyi 
elokuvaohjaajana, kävi Helsingissä vuonna 1935. Hän oli mat-
kalla Moskovan teatteritapahtumaan, jonne oli kutsuttu mer-
kittäviä avantgardisteja, kuten Erwin Piscator, Bertolt Brecht, 
Vsevolod Meyerhold ja Sergei Eisenstein.

Losey tapasi Helsingissä Blomstedtin, joka esitteli 26-vuo-
tiaalle ohjaajalle Kansanteatteri-suunnitelmansa. Losey innos-
tui suuresti näkemästään ja lupasi kirjoittaa aiheesta artikkelin 
palattuaan New Yorkiin. Kun Loseyn ylistävä kirjoitus seuraa-
vana vuonna ilmestyi, suomalaisarkkitehti oli menehtynyt. 
Kansanteatteri-hanke raukesi myös.

Pieni näyttely johdattaa kuvittelemaan tapausten kululle 
jatkoa. Minkä tyyppistä arkkitehtuuria P. E. Blomstedt olisi teh-
nyt sota-ajan jälkeen 50-luvulla, kun ikätoveri Aalto toteutti 
persoonallisimmat työnsä ja kun Joseph Losey alkoi päästä 
vauhtiin elokuvaohjaajana?

Jorma Mukala

Aiheesta lisää:

Elina Standertskjöld: P. E. Blomstedt 1900–1935: 

Arkkitehti. Suomen rakennustaiteen museo 1996.

P. E. Blomstedt, arkkitehti. Suomen Arkkitehtiliitto 1951.

Mauri Pasanen: ”Maailman modernein teatteri 

Helsinkiin”, Arkkitehti 4–5/1993.

KANSANTEATTERIN TILARATKAISUISSA 

NÄKYY GROPIUKSEN TOTALTHEATERIN 

VAIKUTUS.
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H elmikuun viimeisenä tiistaina Designmuseon Design-
illassa pohdittiin modernin arkkitehtuurin olemusta. 
Innoittajana toimi maaliskuun puoliväliin asti esillä ol-

lut Josef Frank -näyttely. Ohjelmassa oli opastuksia näytte-
lyyn, keskustelutilaisuus sekä tietoisku keramiikkataiteilija 
Hilkka-Liisa Aholan tuotannosta.

Illan keskustelun aiheena oli Josef Frank, moderni arkkiteh-
tuuri ja asuminen, josta puhumassa olivat Arkkitehtuuri-
museon arkistonhoitaja Elina Standertskjöld sekä Frank-
näyttelyn näyttelyarkkitehtuurista vastannut sisustusarkki-
tehti Hanni Koroma.

Standertskjöld aloitti tilaisuuden kertomalla Keski-Euroo-
pan modernismista ja sen vaikutuksesta suomalaiseen arkki-
tehtuuriin. Taustalla oli ensimmäisen maailmansodan jälkei-
nen asuntopula, johon haettiin ratkaisuja uudesta rakennus-
tekniikasta. Modernistien visioissa kaupunkiutopian täyttivät 
asumiskoneet, joihin monistettujen minimiasuntojen ihantee-
na oli hotellihuone tai laivan hytti.

Josef Frank oli yksi tämän ajan keskeisistä arkkitehdeista 
Wienissä. Frank kannatti puutarhakaupunki-ideologiaa ja kri-
tisoi ajalle tyypillisiä superkortteleita. Hän ei pitänyt niitä asut-
tamisratkaisuna taloudellisena eikä asumisolosuhteiltaan laa-
dukkaana.

Josef Frank ja suomalainen koti
Designillassa keskusteltiin Josef Frankista, Alvar  

Aallosta ja esimerkiksi suomalaisten asuntojen  

valkoisuudesta.

MODERNISTIEN VISIOISSA 

KAUPUNKIUTOPIAN TÄYTTIVÄT 

ASUMISKONEET, JOIHIN 

MONISTETTUJEN MINIMIASUNTOJEN 

IHANTEENA OLI HOTELLIHUONE TAI 

LAIVAN HYTTI.

– ELINA STANDERTSKJÖLD

Frankin unelmatalosuunnitelmat olivat irtiotto  
modernismin kaanonista.

Salainen puutarha -työpajassa sai askarrella Frankin 
suunnittelemista kasviaiheisista tapeteista.
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Aikalaiset Frank ja Aalto
Standertskjöld liitti Frankin suomalaisista arkkitehdeista ai-
kalaiseen Alvar Aaltoon. Molemmat sanoutuivat irti moder-
nismin valtavirrasta ja tehdasmaisesta ajattelusta. Heidän ark-
kitehtuuriaan yhdistää esimerkiksi sisä- ja ulkotilojen yhteys 
sekä arkkitehtuurin yllätyksellisyys.

Hanni Koroma kertoi, että nykyään minimiasuntoa lähesty-
tään toista kautta: yltäkylläisyyden keskellä halutaan minimoi-
da tavaraa ja tilaa ympärillä. Työssään Koroma on tutkinut säi-
lyttämisen ja poistamisen teemoja. Nykyään ihmisillä on liikaa 
tavaraa ja elintaso on sellainen, että voidaan hankkia melkein 
mitä vain. On tunnistettava, mikä on olennaista ja tarpeellista: 
”Halutaanko paljon jätettä vai hallitusti hyvää?” Koroma kysyi.

Sisustusarkkitehti tunnisti suomalaisesta kodista tiettyjä 
yhteneväisiä piirteitä. Yksi huomionarvoinen asia on valkoi-
suus, jolla on valta-asema kotiemme seinillä. Valkoinen on vä-
rinä armoton ja paljastava: jos tila on veistoksellinen, valkoi-
nen tuo muodon hyvin esiin, mutta se voi myös viedä tilalta 
voimaa.

Frankin ja Aallon arkkitehtuurissa korostuva sisä- ja ulko-
tilojen vuorovaikutus on keskeinen asia niin kodeissa kuin 
suomalaisessa arkkitehtuurissa yleensä. Esimerkiksi Villa Mai-
rea tai kirkkorakennukset kuten Ylösnousemuskappeli ja Ota-
niemen kappeli ovat näkymiensä kautta kiinteässä yhteydessä 
luontoon.

Suomessa vuodenaikojen takia ihmiset joutuvat olemaan 
paljon sisällä kodeissa ja myös tarvitsevat yksityisyyttä ja 
omaa tilaa. Koti käsitteenä on hyvin henkilökohtainen ja intii-
mi – kodin tekevät ne asiat, jotka ovat itselle tärkeitä. Koroma 
kertoi oman ihanteensa olevan tila, jossa on joulun lämpöä. 
”Mielestäni Josef Frankin kodeissa on aina kevään tuntu”, hän 
pohti.

Ella Müller

Venetsian arkkitehtuuribiennaalin 2018 Suomen 
pavil jon gin kirjastonäyttely esitetään nyt paikas-
sa, johon suomalaisen kirjastoarkkitehtuurin tari-
na kulminoituu. Mind-Building esittelee suoma-
laisen kirjastoarkkitehtuurin kehittymistä kautta 
aikojen ryhmittelemällä seitsemäntoista eri 
aikakausien kirjastorakennusta eri teemojen alle. 
Näyttelyn on kuratoinut arkkitehtuurikriitikko ja 
-tutkija Anni Vartola, ja näyttelyarkkitehtuurista 
vastasivat arkkitehti Tuomas Siitonen ja graafik-
ko Johannes Nieminen. Näyttelyn on tuottanut 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo.

Oheisohjelma
ti 2.4. klo 16–18 
Sivistyksen kulmakiviä, arkkitehtuurin helmiä 
– Kansalliskirjasto, Viipurin kirjasto ja Töölön kirjasto 
Puhujat: Kansalliskirjaston apulaisjohtaja Liisa Savolainen, 
tekniikan tohtori Laura Berger, arkkitehti Maren Nielsen ja 
kirjastonhoitaja Suvi Juvonen. Yhteistyössä Arkkitehtuuri
museon kanssa.

ma 8.4. klo 16–18 
Kohti tulevaisuuden kirjastoa
Tvdokumentti, kesto 53minuuttia. Keskustelussa: arkki
tehti Antti Nousjoki, kuraattori Anni Vartola ja Oodin johtaja 
AnnaMaria Soininvaara. Juontaja: kulttuuritoimittaja Minna 
Joenniemi. Yhteistyössä Yle Kulttuuri ja viihteen kanssa.

Helsingin keskustakirjasto Oodi
20.3.–28.4.2019
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V aikka elokuvan nimi on Jørn Utzon: The Man & The Archi-
tect, vie se myös Jørn Utzonin (1918–2008) perheen vai-
herikkaaseen elämään. Ilman puolisoa ja muuta perhet-

tä voisi arkkitehdin tarina olla täysin erilainen.
Päästyään opiskelemaan arkkitehtiosastolle nuori komea 

Utzon tapasi paljain jaloin kulkevan, hymyilevän ja vaaleatuk-
kaisen nuoren naisen, jolle saman tien vihelsi. Siitä alkoi elin-
iän kestänyt taival, jonka aikana ihastuttava ja valoisa Lis oli 
puolisonsa vankkumaton tukija.

Ihminen ja arkkitehti
Arkkitehdeista ei kovin usein tehdä pitkiä dokumentti-

elokuvia. Uusi 90 minuutin filmi kertoo tarinan kolle-

goiden suunnalta kovia kokemaan joutuneesta, poik-

keuksellisen lahjakkaasta tanskalaisarkkitehdista Jørn 

Utzonista. Hänet tunnetaan ennen kaikkea Sydneyn 

oopperatalosta.

Lis ja Jørn Utzonin jälkeläiset esiintyvät kaikki elokuvassa. 
Pojat Jan ja Kim Utzon ovat arkkitehteja, ja tytär Len Utzon on 
tekstiili- ja keramiikkataiteilija. Heitä on kuvattu ja haastateltu 
isän suunnittelemissa rakennuksissa, sekä Tanskassa että Es-
panjan Mallorcalla. Toinen pojista on myöhemmin ollut Aust-
raliassa huolehtimassa oopperatalon korjauksista sekä joiden-
kin tilojen varovaisesta saattamisesta alun perin suunnitel-
tuun asuun.

Haastatteluja ja Utzonien itsensä kuvaamia alkuperäisiä 
kaitafilmejä sekä tuoretta filmimateriaalia käsittävän doku-
mentin on ohjannut Lene Borch Hansen, ja se on Nordisk Film 
Productionin tuotantoa. Tanskassa dokumentti sai ensi-iltansa 
helmikuussa 2019.

Oopperatalon dramaattinen tarina
Elokuva keskittyy tietenkin kuuluisan ja rakennuksena suo-
rasta häikäisevän Sydneyn oopperatalon tarinaan, johon tuli 
useita perin outoja ja ikäviä käänteitä. Niitä paljastamatta voi 
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sanoa, että esimerkiksi Ove Arupin rooli näyttää olevan ai-
van toisenlainen kuin toimiston maailmanmaine saattaa an-
taa olettaa – huolimatta hyvin alkaneesta yhteistyöstä oli hän 
yksi näytelmän konnista.

Utzon syrjäytettiin henkeäsalpaavan rakennuksen suunnit-
telusta. Se johtui ennen kaikkea poliittisten suhdanteiden 
muutoksista Australiassa. Taustalla oli sekin, ettei maa ollut 
valmis kokonaan uudenlaiseen arkkitehtuuriin. Elokuvassa 
pahoitellaan tätä kovin; mikäli Utzon olisi rauhassa saanut 
työstää mahtavaa luomustaan, olisi hänestä saattanut jäädä 
moniakin jälkiä maan rakennettuun, nykyaikaan suuntaavaan 
ympäristöön.

Oopperatalo on sisältä aivan erilainen kuin millaiseksi se oli 
alun perin ajateltu. Sittemmin siitä on tullut Unescon maail-
manperintökohde. Elokuvan arkistofilmissä toimiston takasei-
nällä näkyy Le Corbusierin suunnittelema seinätekstiili, joka 
on tämän vuosituhannen puolella vihdoin sijoitettu ooppera-
taloon.

Sanotaan, että oopperatalon innoittajana olisi ollut appel-
siinin kuoriminen ja lohkominen. Utzonien omat kaitafilmit 
todistavat, että suurena innoittajana toimivat matkat Yhdys-
valtoihin ja Meksikoon sekä Iranissa nähty vaikuttava Isfaha-
nin moskeija. Appelsiininkuoret tulivat myöhemmin.

Ystäviä ja panettelijoita
Jørn ja Lis Utzon tekivät suuren apurahan turvin seitsemän 
kuukauden pituisen matkan eri puolille Amerikkaa. Siellä 
he saivat nauttia mahtavasta vieraanvaraisuudesta ja tapa-
sivat useita eturivin arkkitehteja, muun muassa Frank Lloyd 

Wrightin, Félix Candelan sekä Charles ja Ray Eamesin. Utzo-
nien oma, perhettä varten ajateltu Hellabækin talo Tanskas-
sa saikin valtavasti innoitusta amerikkalaisesta virtaviivaisesta 
modernismista.

Koko perheen elämä meni mullin mallin voitetun ooppera-
talokilpailun vuoksi. Ihmisiä eri maista tuli Utzonin toimistoon, 
ja tämä piti heistä hyvää huolta, viimeiseen asti. Elokuvassa 
onkin mukana uskollisia yhteistyökumppaneita.

Utzon oli siitä poikkeuksellinen ihminen, että hän ei tunte-
nut kaunaa. Tanskassa kollegat mustamaalasivat kilvan lahja-
kasta Utzonia, ja perheen oli myytävä melkein kaikki, mitä se 
omisti. Pienen onnenpotkun jälkeen kotimaassa töitä tyystin 
vailla oleva toimisto pääsi kuitenkin jaloilleen suunnittelemal-
la esivalmisteisia pientaloja. Sen jälkeen seurasi vielä näyttäviä 
mutta rakenteiden puolesta uskomattoman selkeitä raken-
nuksia. Niiden joukossa on sisätilansa osalta täydellisyyttä hi-
pova, valossa kylpevä Bagsværdin kirkko, johon siihenkin liit-
tyy hauska ja Utzonin suunnittelija-asennetta kuvaava tarina.

Elokuvan haastateltavat sanovat suoraan, että ammatti-
tovereiden kateellinen ja pahansuopa käytös aiheutti sen, että 
Tanska menetti paljon sellaista, mihin poikkeuksellisen lahja-
kas Utzon toimistoineen olisi pystynyt. Parhaimmillaan Utzon 
saavutti arkkitehtuurissaan tietynlaisen ylevän yksinkertai-
suuden. Hän sai Pritzker-arkkitehtuuripalkinnon vuonna 2003.

Elokuvan lopussa päästään vielä kurkistamaan Mallorcalle 
1970-luvulla toteutettuihin huviloihin Can Lis ja Can Feliz. On-
nellisuuden talo oli yhteisen taipaleen merkkipäiväksi valmis-
tunut lahja puolisolle.

Tarja Nurmi

ELOKUVAN HAASTATELTAVAT 

SANOVAT SUORAAN, ETTÄ 

AMMATTITOVEREIDEN 

KATEELLINEN JA 

PAHANSUOPA KÄYTÖS 

AIHEUTTI SEN, ETTÄ TANSKA 

MENETTI PALJON SELLAISTA, 

MIHIN POIKKEUKSELLISEN 

LAHJAKAS UTZON 

TOIMISTOINEEN OLISI 

PYSTYNYT. 

Jørn Utzon.



ARKKITEHTUURIMUSEO
FINLANDS ARKITEKTURMUSEUM 
MUSEUM OF FINNISH ARCHITECTURE

ti–su 11–18 ke 11–20
Kasarmikatu 24 Helsinki
puh. 045 7731 0474 
 

sisäänpääsy 10/5/0 € 
yhteislippu Designmuseon 
kanssa 15 €/Museokortti

mfa.fi  
Instagram
Facebook
Twitter

Arkkitehtuurimuseon syntymäpäivä 16.4.
Vuonna 1956 perustettu Suomen arkkitehtuuri-
museo on maailman toiseksi vanhin arkkitehtuuriin 
keskittynyt museo. Syntypäivänä museoon on 
maksuton sisäänpääsy. Opastus Suur-Merijoen 
kartano – jugendin helmi -näyttelyyn kello 16.30. 
Opastus alkaa Eric Saarisen lyhytelokuvalla 
”Eliel Saarinen” (7 min).

OHJELMA

Keskiviikko 10.4. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Luento / Professori, FT Pekka Korvenmaa:
Yksilöllisyys versus yleistys. Lars Sonckin 
1900-luvun alun tuotannosta

Keskiviikko 17.4. kello 18.30, Arkkitehtuurimuseo
Kurkistus kulisseihin: konservaattorin työ
Suur-Merijoen kartanon piirustusten konservoinnista 
vastanneet konservaattorit Päivi Ukkonen ja Paula 
Alavuo kertovat työstään. 

Keskiviikko 24.4. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Luento / FT Timo Tuomi: 
Taikakesä? Eliel Saarinen ja Helsingin rautatieasema
Luento valottaa 100-vuotiaan Helsingin rautatieaseman 
syntyvaiheita. 
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”1900-luvun alussa vaikutteet levisivät 
arkkitehtuurissa nopeasti. Suur-Merijoen kartanon 

rinnalla on hyödyllistä tutustua myös muihin 
aikalaisilmiöihin.” 

tapahtumatuottaja joni kling, arkkitehtuurimuseo 

YHTEISTYÖTAPAHTUMAT

Tiistai 2.4. kello 16, Keskustakirjasto Oodi
Sivistyksen kulmakiviä, arkkitehtuurin helmiä
Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen tuottaman 
Mind Building -näyttelyn oheisohjelmassa tutus-
tutaan Arkkitehtuurimuseon kirjastotoimintaan 
ja kolmeen eri-ikäiseen kirjastorakennukseen: 
Kansalliskirjastoon, Viipurin kirjastoon ja Töölön 
kirjastoon. 

KIERTONÄYTTELYT

Suomen arkkitehtuuria. Kaksivuotiskatsaus 2018
15.3.–30.4.2019, Oulun yliopisto, 
Arkkitehtuurin yksikkö

Alvar Aalto -mitali
3.2.–5.5.2019, Alvar Aalto -museo, Jyväskylä



Wienerberger palkitsee kansainvälisesti 
merkittäviä tiiliarkkitehtuurikohteita viidessä 
eri kilpailusarjassa. Jätä oma ehdotuksesi 
9.4.2019 mennessä www.brickaward.com

 

www.wienerberger.fi

Brick Award 2020

Etsimme parasta suomalaista tiili-
arkkitehtuuria mukaan kilpailuun! 

Tiiliarkkitehtuurikilpailu
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LENNART LANG
arkkitehti SAFA

 KOLUMNI

K O LU M N I22

S uurin osa arkkitehdin työstä on rakennusalan käytäntöi-
hin sidottuja prosesseja. Nykyiset urakkamallit johtavat 
usein siihen, että rakennuksia suunnitellaan ja rakenne-

taan samanaikaisesti. Haluttiin tai ei, arkkitehditkin joutuvat 
näin sopeutumaan teollis-rationaaliseen prosessiin.

Ongelmana on, että näitä prosesseja ei useinkaan ole mal-
linnettu tai kirjattu mihinkään. Kun prosessit ovat vain hiljaisena 
tietona ammatinharjoittajien päässä, ne on opeteltava pikku-
hiljaa yrityksen ja erehdyksen kautta. Tämä kantapään kautta 
opettelu johtaa helposti virheisiin ja aivan turhaan hikoiluun, 
kontrollin pettämiseen, työajan venymiseen sekä perhe- ja 
ystävyyssuhteiden kärsimiseen.

E räs ratkaisu on varsinkin toteutussuunnitteluvaiheen 
tehtävien mallintaminen määrämuotoisiksi prosesseiksi. 
Prosessinäkökulma mahdollistaa parhaimmillaan sel-

keät ja realistiset aikataulut ja sitä kautta työmäärän pysymi-
sen suurin piirtein vakiona. Kun työntekijöiden tehtävät aset-
taa rinnakkain, työmäärä on myös mahdollista jakaa tasaisem-
min työyhteisön sisällä.

Prosessin läpiviemisen jälkeen voi myös pysähtyä hetkeksi 
arvioimaan, mikä meni hyvin ja missä olisi parannettavaa: 
pitäisikö jokin työvaihe hoitaa toisessa kohtaa? Tuliko jokin asia 
tehtyä turhaan tai moneen kertaan? Jäikö tekemättä jokin 
vaihe, mikä haittasi prosessin sujumista?

Prosessin ansiosta seuraavalla kierroksella työt saadaan 
hoidettua laadukkaammin ja nopeammin. Firma voi tehdä kil-
pailukykyisemmän tarjouksen, eikä tulosta tarvitse niin sano-
tusti repiä työntekijöiden selkänahasta.

Arkkitehdinkin 
työ on prosessi
Arkkitehtien, rakennusalan kollegojen ja muidenkin ih-

misten mielissä työ arkkitehtisuunnittelun alalla on niin 

luovaa, ettei sitä ole mahdollista kuvata määrämuotoi-

sena tekemisenä. Mielikuva ei kaikilta osin vastaa to-

dellisuutta.

K oska olemme rakennusalan toimijoista lähimpänä ih-
mistä, joudumme jatkuvasti elämään teknologian ja 
humanismin ristipaineessa. Usein vasta konkreetti-

sen suunnitelman laatiminen herättää asiakkaan ymmärtä-
mään, tarvitaanko jotakin asiaa vai ei. Kun rakennuttaja näkee 
hankkeen suunnitelmat ja niille lasketun hintalapun, saattaa 
tulla tarve muuttaa suunnitelmia. Nämä takaisinkytkennät 
johtavat helposti uudelleensuunnitteluun ja epälineaariseen 
prosessiin, joka voi hidastaa tai jopa pysäyttää hankkeen ete-
nemisen. Toisaalta sekin ahdistaa vähemmän, kun tiedoste-
taan, mihin vaiheeseen jäätiin ja mihin kenties palataan – eli 
kuinka paljon tarvitaan lisäaikaa.

Kaoottisissa hankkeissa järjestyksen synnyttäjät voivat par-
haimmillaan vaikuttaa myös muihin hankkeen toimijoihin. 
Kun oma pää on kunnossa, on sillä rauhoittava vaikutus myös 
toisiin. Parhaimmillaan voidaan reagoida joustavasti hank-
keissa tapahtuviin muutoksiin ja tarvittaessa järjestää tekemi-
nen kaikkien osapuolten kesken uudelleen.

S euraavan kerran kun sekava projekti tuskastuttaa, hengi-
tä syvään. Ota selvää, mitä sinun pitäisi tehdä, jotta seu-
raava vaihe onnistuisi. Piirrä kuvio siitä, mitä edellyttää 

asiakkaan tarpeen muuttuminen suunnitelmaksi ja siten to-
dellisuudeksi. Todennäköisesti sinun ei tarvitse juosta lujem-
paa, vaan voit vain kävellä lyhyemmän matkan.

KUN PROSESSIT OVAT VAIN HILJAISENA 

TIETONA AMMATINHARJOITTAJIEN 

PÄÄSSÄ, NE ON OPETELTAVA 

PIKKUHILJAA YRITYKSEN JA 

EREHDYKSEN KAUTTA.
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HELSINGIN SANOMAT 25.2.
”Meillä on liian huono patinan sieto” – Vanhoja rakennuksia 
puretaan Suomessa nyt vimmaisesti ja purkuperusteeksi käy 
melkein mikä vain:

” Emilia ja Pekka Saatsin arkkitehtitoimisto on 
erikoistunut korjaamiseen. Korjauskelvotto-
mia vanhoja taloja he eivät ole vielä löytäneet. 

’Perinteinen, massiivinen hirsi- tai kivirakennus on 
yleensä luonnostaan korjattavissa yksinkertaisin, 
ymmärrettävin menetelmin. Perinteinen rakennus 
on peruuttamattomasti korjauskelvoton vain aivan 
poikkeuksellisesti’, kertoo Pekka Saatsi. ’Moni sisä-
ilma- ja homeongelma vanhimmassa rakennuskan-
nassa johtuu virheellisistä korjauksista, esimerkiksi 
rakennusten tiivistämisestä pullotiiviiksi 1970-luvun 
energiakriisin jälkeen’, arvioi valtion rakennusten kor-
jaamista pitkään valvonut, nyt eläkkeellä oleva arkki-
tehti Erkki Mäkiö.”

HELSINGIN SANOMAT 3.2.
Kaarinalainen Marjo Uotila ja prinssi Charles kapinoivat 
yhdessä nykyarkkitehtuuria vastaan – Suomessa rakenne-
taan tylyjä ja rumia taloja, Uotila väittää:

” Arkkitehtuurikapinan mukaan ryhmä ’edis-
tää klassisen kauneuden, kestävän perinne-
rakentamisen viisauden ja ihmiskeskeisen 

käyttökelpoisuuden arvostuksen paluuta.’ – – Ryh-
mässä keskustellaan arkkitehtuurista laatusanoilla, 
joihin harvemmin törmää arkkitehtipiireissä: kau-
nis, ruma, tyly, viihtyisä. Uotilan mielestä arkkiteh-
tien käsitys tavoiteltavasta rakennetusta ympäris-
töstä on loitontunut ei-arkkitehtien ajatuksista.”
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HELSINGIN SANOMAT 27.2.
Helmi Kajaste oli opiskelijana niin nössö, että poliisin piti 
kannustaa häntä talonvaltaukseen – Nyt hän kertoo HS:n 
haastattelussa, miten loi Suomi-rapin oudoimman hah-
mon:

” Kajaste on töissä perinteikkäässä Sirenin toi-
mistossa sillan takana Lauttasaaressa. Tä-
nään hän on sijoitellut peruskorjattavan 

koulun pohjapiirrokseen veistoluokan eri toimin-
toja. Mutta arkkitehtuuri ei ole se, mistä Kajaste 
tunnetaan – ei ainakaan vielä. – – Häntä pidetään 
yllättävänä kokeellisena tuulahduksena suomalai-
seen rap-skeneen, ja erityisen harvinaisena, koska 
on nainen. Mutta Draama-Helmi ei mahdu yhden 
taiteenlajin karsinaan. Tämä on lavarunoutta ja 
spoken wordia ja sitten vielä jotain muuta.”

HELSINGIN SANOMAT, MIELIPIDE 21.2.
Ilmastonmuutos luo painetta kestävään arkkitehtuu-
riin:

” Arkkitehteina uskomme, että pystymme 
kuitenkin luomaan parempia, myös omaa 
aikaansa heijastavia ratkaisuja ilman pa-

luuta menneeseen estetiikkaan. – – Millaisin 
taloudellisin kannustimin tekisimme laaduk-
kaan ympäristön luomisesta yhteisen tavoit-
teen? Voisivatko rakennuttajat esimerkiksi 
saada alennusta maankäyttömaksuista tietty-
jä laadunkorotuksia vastaan? Arkkitehtiliiton 
ratkaisuja laadukkaan ympäristön synnyttämi-
seen ovat esimerkiksi suunnittelukilpailut, jois-
sa suunnittelutehtävään saadaan verrattavak-
si monta ratkaisuehdotusta”, kirjoittavat Inari 
Virkkala, Lennart Lang ja Elina Koivisto.

H elsingin Sanomien helmikuinen juttu Arkkitehtuurikapina-ryhmästä kirvoitti keskustelua hyvästä ympä-

ristöstä. Inari Virkkalan, Lennart Langin ja Elina Koiviston mielipidekirjoituksessa siirrettiin katse raken-

tamisen ja suunnittelun laajempiin puitteisiin. Paula Holmila kirjoitti vanhojen rakennusten purkuvim-

masta. Räppärinä kunnostautunut Helmi Kajaste puolestaan kaataa virkistävällä tavalla taiteiden välisiä raja-

aitoja ja tekee samalla päivätyötä toimistoarkkitehtina.

24
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Lorem ipsum dolor 
sit amet.

Berunt es audae. Atiusti int miliquas plit dolupta eriature-

ped mil et doluptatiis digento excerfercim peliqui.

Aliquis ressint quibus, inum et ut mos platium atintia ndelibus 
eaquam ipsapissi ut eossimp orpore pariorum il il iusdam, non 
niationsed eos nosa sin et etur? Edipsus tiorionecum, am quatia 
qui dolupta temqui te voluptatem resciis veria dolorum ium fugi-
tisciis abores num ipsam, nonsedit liquaep eroviti ssequos qua-
erspid ulloreicil inveliquas exerovit omnis sequo dolorem quam a 
pedi uta quidenimet accum quas moluptas magnam.

Väliotsikko
Aliquis ressint quibus, inum et ut mos platium atintia ndelibus 
eaquam ipsapissi ut eossimp orpore pariorum il il iusdam, non 
niationsed eos nosa sin et etur? Edipsus tiorionecum, am quatia 
qui dolupta temqui te voluptatem resciis veria dolorum ium fugi-
tisciis abores num iedit liquaep eroviti ssequos quaerspid ullorei-

cil inveliquaquam ipsapissi ut eossimp 
orpore pariorum il il iusdam, non nia-
tionsed eos nosa sin et etur? Edipsus ti-
orionecum, am quatia qui dolupta tem-
qui te voluptatem resciis veria dolorum 

15.3.1969

” Onko meidän arkkitehtikuntamme todella sellainen pyhä 
lehmä, johon kukaan ei tohdi sormellaan kajota, saati sit-
ten vitsa kädessä ajaa oikealle tielle?” (nimim. ”m³” Raken-

nustyönantaja 1/68)
Arkkitehtityö on suomalaisen kulttuurin vientitavaraa.
Image voidaan suomentaa pärstäkertoimeksi. Tässä määri-

telmät.
Nyt keskustelun ja tutkimisen alaisena oleva PR-toiminta 

tähtää arkkitehtityön tietoiseen ja tehokkaaseen markkinoin-
tiin. Tällaisen pohjana on hyvä image. Mitkä ovat tämän het-
ken lähtökohdat?

Näyttelyt kiertävä maailmaa. Mitalejakin jaetaan. Ulkomaa-
laiset kirjavoittavat keväisin Tapiolan keskustaa. Alan manner-
maisten julkaisujen palstat ovat herkästi avoimina suomalai-
selle eksotismille.

Juhlapuheissa uskotaan korkeakulttuurin tulevaisuuteen 
myös arkkitehtuurin kentässä. Suomalaisen arkkitehdin rinta-
kehää laajentaa hyvänolon tunne. Sama tarttuu kadunmie-
heen, vastaavaan mestariin ja ostosrouvaan Rautatalon kahvi-
lassa.

Onhan meillä sentään A niin kuin arkkitehtuuri. 
Kuva muuttuu, kun juhlapuheet on pidetty ja ulkomaalai-

set poistuneet kotiinsa. 
Arkkitehtikuntaa lyödään kuin vierasta sikaa. Syytä löytyy 

monenlaista: ihmetellään, miksi arkkitehdit eivät saa asumi-
sen kustannustasoa vähintään puoleen nykyisestä. Palkkiojär-
jestelmä on kaikkien hampaissa. Ns. käytännön asioissa sattuu 
arkkitehdille herkullisia lipsahduksia. Paitsi kustannustasosta 
sekä kyvyttömyydestä ylipäänsä junailla asioita järkevällä ta-
valla niiden mieliksi, jotka kuitenkin kaiken maksavat, syyte-

A rkkitehtiuutisten numerossa 6/69 arkkitehti Matti K. Mäkinen käsitteli kirjoituksessaan arkkitehdin imagoa ja 

arkkitehteihin kohdistunutta kritiikkiä. Matti K. Mäkinen toimi urallaan muun muassa vuodesta 1979 lähtien 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin professorina ja vuosina 1985–1994 Rakennushallituksen pääjohtajana. 

Arkkitehdin image

Arkkitehtityö on  
suomalaisen kulttuurin 
vientitavaraa.

tään arkkitehteja myös osaamattomuudesta, haluttomuudes-
ta sekä erilaisista luonnevioista. [– –] 

Asiaan: onko hallitus havainnut, että lehdistössä (sekä päi-
vä- että rakennusalan) esiintyy takovalla toistuvuudella arkki-
tehtikunnan toimintaa ja sen tarkoitusperiä halventavaa kir-
joittelua? Koska kirjoittelu väliin tulee ns. arvovaltaisista pii-
reistä, usein rakennusalaa tuntevista, ei liene perusteltua suh-
tautua siihen olankohautuksella. [– –]

Eikö asiatiedon jakaminen mahdollisimman laajalle olisi 
paikallaan myös rakennuskustannuksia koskevissa asioissa?

Voidaan tietysti kysyä, miksi tämän tiedon tulisi tulla juuri 
arkkitehtien taholta, joilla sitä ei aina edes ole riittävällä tark-
kuudella hallussaan. Vastaus: siksi että (ja silloin, kun) arkki-
tehdit ovat syytettyjen penkillä. [– –]

SAFAn virallinen taho vaikenee. Miksi?
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E spoon kaupungin järjestämän kutsukilpailun tarkoituk-
sena oli löytää Kulttuurikeskuksen laajennukselle ja pe-
ruskorjaukselle suunnittelijat sekä suunnitelma asema-

kaavamuutoksen pohjaksi. Lopputuloksesta toivottiin arkki-
tehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoista ratkaisua, joka 
eheyttäisi Kulttuuriaukion ympäristön kaupunkikuvallista ja 
toiminnallista kokonaisuutta sekä lisäisi alueen vetovoimaa.

Lisää tilaa esittävälle taiteelle ja kirjastolle
Kulttuurikeskusta uudistetaan erityisesti teatterin ja kirjas-
ton käyttöön tulevilla tiloilla. Tavoitteena on luoda ainutlaa-
tuinen kokonaisuus, jossa olisi kolme suurta salia esittävälle 
taiteelle, moderni kansalaiskirjasto sekä kahvila- ja ravintola-
palvelut. Rakennus halutaan kytkeä nykyistä paremmin ympä-
röiviin julkisiin alueisiin, erityisesti Kulttuuriaukioon ja Keskus-
altaaseen, mikä tarjoaisi myös toiminnallisia mahdollisuuksia.

Tapiolan kulttuurikeskus  
ympäristöineen uudistuu
Arto Sipisen suunnitteleman Espoon Kulttuurikeskuk-

sen toiminta monipuolistuu. Kutsukilpailussa suunni-

teltiin Tapiolan merkkirakennukselle laajennus ja lähi-

ympäristön päivitys.

Kilpailijoiden tuli kunnioittaa Tapiolan alkuperäisen suun-
nittelun lähtökohtia. Kulttuurikeskuksen kehittämisessä piti 
tunnistaa rakennuksen arkkitehtoniset ja kulttuuriset arvot ja 
tukea niitä. Tapiolan puutarhakaupunki on kansainvälisesti 
merkittävä kohde ja kuuluu Docomomoon modernismin 
merkkiteoksena. Se on määritelty myös merkittäväksi raken-
netuksi kulttuuriympäristöksi sekä suomalaiseksi kansallis-
maisemaksi.

Arvostelussa huomioitiin erityisesti kaupunkikuvallinen ja 
toiminnallinen kokonaisuus sekä liittyminen ympäristöön ja 
Tapiolan kansallismaisemaan sekä Kulttuurikeskuksen ilmee-
seen ja luonteeseen.

Passiivinen vai aktiivinen aukio?
Kaikki viisi ehdotusta olivat arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia, 
eikä niiden välillä ollut suuria laadullisia eroja. Ehdotusten tar-
kastelun yhteydessä palkintolautakunta keskittyi niiden tär-
keimpiin ideoihin: mikä töistä tarjoaisi parhaat edellytykset 
jatkokehittelyyn.

Kilpailuohjelma määräsi suhteellisen selkeät reunaehdot 
laajennuksen suunnittelulle, joten perusasetelmaltaan kaikki 
viisi ehdotusta olivat varsin samankaltaisia. Yksityiskohdissa 
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Näkymä Keskusaltaalta katsottuna.
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▼

Palkintolautakunta
Espoon kaupunki: Olli Isotalo, toimialajohtaja (pj.); Susanna 
Tommila, kulttuurijohtaja; Ossi Keränen, asemakaavapääl-
likkö; Antti Mäkinen, projektinjohtaja
Taiteen edistämiskeskus: Paula Tuovinen, johtaja
Aalto-yliopisto: Antti Ahlava, vararehtori 
SAFA-tuomari: Trevor Harris, professori emeritus, 
arkkitehti SAFA
Sihteeri: Mervi Savolainen

UUSIKUUSSA EHDOTETUT 

TOIMENPITEET SIJOITTUIVAT TALOON 

HYVIN JA AVASIVAT NYKYISESTÄ 

KULTTUURIKESKUKSESTA HARKITTUJA 

NÄKYMIÄ KESKUSALTAALLE. 

kilpailuohjelma antoi liikkumavaraa, ja kuten kilpailuissa 
yleensäkin, ehdotukset poikkesivat riittävästi toisistaan, jotta 
niiden vertailu oli mahdollista. Suurimmat erot olivat se, miten 
eri ratkaisuissa laajennuksen toiminnot tarjoutuivat näkyville 
tai jäivät piiloon ja miten tulevan aukion suunnitteluote joh-
taisi aktiiviseen tai passiiviseen julkiseen tilaan.

Ehdotusten arkkitehtoninen ilme poikkesi toisistaan huo-
mattavasti. Erilaisista keinoista huolimatta kaikkien tavoittee-
na näyttää olleen Tapiolan hengen mukainen kepeä ja ele-
gantti, modernistinen arkkitehtuuri. Massoittelu vaihteli Amfi-
ehdotuksen monumentaalisuudesta ehdotusten Uusikuu ja 
Vaarallinen juhannus dynamiikkaan.

Toisissa ehdotuksissa aukio oli passiivinen mietiskelypaikka 
ja toisissa aktiivinen kaupunkikulttuurin sulatusuuni. Amfissa 
ja Vaarallisessa juhannuksessa kokonaisuus oli sykähdyttävä ja 
valtavirrasta poikkeava. Nämä ehdotukset toivat paikkaan  
jotain uutta ja ajassa olevaa. Molemmat tuottivat potentiaalia, 
perusvoimaa ja omailmeisyyttä Tapiolan keskustaan.

Voittajatiimi hallitsi kokonaisuuden
Kilpailutöitä vertailtaessa kaksi ehdotusta nousi ominaisuuk-
siltaan muita paremmiksi ja mielenkiintoisemmiksi.

Palkintolautakunta päätti äänestyksen jälkeen valita en-
simmäiselle sijalle työryhmän Verstas Arkkitehdit, Arkkitehdit 
Mustonen ja LOCI maisema-arkkitehdit ehdotuksen Uusikuu. 
Äänestyksessä sitä kannattivat kaikki palkintolautakunnan jä-
senet Trevor Harrisia lukuun ottamatta. Työryhmän JKMM 
Arkkitehdit ja LOCI maisema-arkkitehdit ehdotusta Vaaralli-
nen juhannus kannatti Trevor Harris.

Palkintolautakunta totesi, että Uusikuu täytti parhaiten kil-
pailulle asetetut tavoitteet ja kriteerit tasapuolisena ja toimin-

Ehdotus Uusikuu voitti ensimmäisen palkinnon. Näkymä Kulttuuriaukiolta.
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nallisena kokonaisuutena. Uusikuu esitti toiminnallisesti par-
haan ratkaisun Kulttuurikeskukselle ja Tapiolan keskuksen uu-
distamiselle.

Ehdotuksen erityisenä ansiona pidettiin tekijöiden vaiva-
tonta ja vähäeleistä tapaa käsitellä ja ratkoa nykyisen talon 
tarpeita. Esitetty arkkitehtuuri oli luontevaa ja korkeatasoista. 
Ehdotetut toimenpiteet sijoittuivat taloon hyvin ja avasivat 
nykyisestä Kulttuurikeskuksesta harkittuja näkymiä Keskus-
altaalle. Maisemasuunnittelu ja rakentaminen yhdessä muo-
dostivat mieleenpainuvan ja elämyksellisen paikan Tapiolan 
Keskusaltaan alueelle.

Toiselle sijalle asetettiin ehdotus Vaarallinen juhannus. Se 
oli rohkea ja ennakkoluuloton, mutta osittain ylimitoitettu 
suhteessa Tapiolan rakennettuun kulttuuriympäristöön. Eh-
dotuksen joitakin ajatuksia ja yksityiskohtia saattaisi olla mie-
lenkiintoista tutkia ja hyödyntää jatkossa.

Palkintolautakunta suositti, että Kulttuurikeskuksen, Kult-
tuuriaukion ja niiden ympäristön suunnittelijaksi valitaan eh-
dotuksen Uusikuu laatija ja että asemakaavamuutoksen val-
mistelua jatketaan tämän ehdotuksen pohjalta.

Trevor Harris

Uusikuu, pohja.

Uusikuu, kortteli leikkaus.
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Tekijät
1. sija Uusikuu
Verstas Arkkitehdit
Tekijät: Väinö Nikkilä, Jussi Palva, Riina Palva, Ilkka 
Salminen
Työryhmä: Otto Autio, Jukka Kangasniemi, Ville 
Nurkka, Mikko Rossi, Tino Toivonen
Avustajat: Aapo Airas, Atte Mattila
Arkkitehdit Mustonen: 
Tapani Mustonen, Olli Helasvuo, Riikka Koivula
LOCI maisema-arkkitehdit: 
Milla Hakari, Eetu Mykkänen
Asiantuntijat: Seppo Karppinen, Sito; Mikko Kylliäinen, 
A-Insinöörit; Ilkka Paloniemi, Granlund

2. sija Vaarallinen juhannus
JKMM Arkkitehdit
Tekijät: Samuli Miettinen, Teemu Kurkela, Asmo Jaaksi, 
Juha Mäki-Jyllilä, Marcus Kujala
Avustajat: Alli Bur, Sini Coker, Katariina Knuuti, Heljä 
Koskimäki, Samppa Lappalainen, Svenja Lindner, 
Harri Lindberg, Päivi Meuronen, Arvi Mäkitalo, Hannu 
Rytky, Gregor Turnsek
LOCI maisema-arkkitehti: 
Pia Kuusiniemi, Felix Bourgeau
Asiantuntijat: Harri Haantio, WSP Finland; Ilkka Mikkola, 
Ramboll Finland; Henrik Möller, Akukon; Akse Petters-
son, teatteriasiantuntija
Visualisoinnit: MIR, JKMM

Ehdotus Amfi
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit, Arkkitehdit NRT, 
Berry Creative

Ehdotus Play
Anttinen Oiva Arkkitehdit, LPR-arkkitehdit

Ehdotus λ lambda 
Arkkitehtuuritoimisto B&M, Emmi Keskisarja & Janne 
Teräsvirta Arkkitehtitoimisto & Company

Täydelliset tekijätiedot verkkosivuilla safa.fi.

Kuvat ehdotuksesta Vaarallinen juhannus.

Uusikuu, pohja.
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Tuusulanjärvelle uusi  
uimapaviljonki

TAITELTU HAHMO TUO VIERAILIJAN 

KOKEMUKSEEN TILALLISUUTTA JA AVAA 

NÄKYMIÄ MONEEN SUUNTAAN, 

KUITENKIN MYÖS LUODEN SUOJAA 

TUULILTA.

– JULIA HERTELL
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K utsukilpailussa etsittiin sopivaa suunnitelmaa Fjällbon 
puiston tulevaa laituria ja uimapaviljonkia varten. Fjäll-
bon puisto sijaitsee Tuusulanjärven valtakunnallisesti 

merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella.
Tavoitteena oli löytää maisemallisesti, toiminnallisesti ja 

arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen suun-
nitelma uudeksi laituriksi ja uimapaviljongiksi. Suunnittelijoi-
den tuli erityisesti huomioida maisemalliset ja kulttuurihisto-
rialliset näkökohdat. Lisäksi huomiota tuli kiinnittää kestävyy-
teen, huollettavuuteen ja ekologisuuteen.

Tuusulan kunnan järjestämään kilpailuun kutsuttiin kolme 
toimistoa: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit, Saatsi Arkkitehdit ja 
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit.

Vaikutteita taiteilijayhteisöltä
Tuusulanjärvi on tunnettu 1900-luvun alun taiteilijayhteisöstä, 
jolla oli alueella useita huviloita. Monen huvilan yhteydestä 
löytyi tuolloin laituri, jonka päässä oli uimapaviljonki. Fjällbo 
on osa tätä aluetta: se kuului tuolloin paikalliselle nimismie-
helle J. V. Frostellille, joka rakennutti sinne huvilan ja ulko-
rakennuksia. Huvila tuhoutui 1980-luvulla tulipalossa ja jäljel-
le jäi ainoastaan huvimaja.

Fjällbon omistaa nykyään Tuusulan kunta, joka parhaillaan 
on kehittämässä koko alueen virkistyskäyttöä. Kallioilta on 
upeat näkymät kohti järveä. Avoimessa puistossa on leikki-
paikka ja huvimaja. Rantaan kilpailualueen laituripaikalle vie-
vät portaat.

Uimapaviljongin on tarkoitus toimia luontopolun yhtey-
dessä levähdyspaikkana, jossa voi nauttia järven maisemista, 

syödä eväitä ja vaihtaa uimavaatteet. Sen halutaan myös toi-
mivan järvellä liikennöivien veneiden odottelupaikkana. Tal-
vella paviljonki olisi avantouimareiden ja retkiluistelijoiden 
välineidenvaihtopaikka. Uimapaviljonki tuli mitoittaa noin 
kuudelle hengelle, ja siihen piti suunnitella suojaava katos.

Fjällbon puiston maastonmuotojen vuoksi yhteys puistos-
ta laiturille ei ole esteetön. Kulku laiturilta veneeseen oli kui-
tenkin suunniteltava esteettömäksi. Laiturikokonaisuuden 
toteutuskustannusarvioksi määriteltiin noin 50  000 euroa. 
Kustannusarviolla kunta halusi varmistaa suunnitel mien pysy-
misen taloudellisesti toteuttamiskelpoisina.

Perinteisten ratkaisujen luovaa kehittämistä
Kilpailu oli erittäin korkeatasoinen. Mielenkiintoista oli se, että 
kaikilla kolmella kilpailuun osallistuneella työllä oli hyvin eri- ▼

Voittanut ehdotus Pliplap.
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lainen lähestymistapa tehtävään. Ehdotuksissa oli käytetty 
perinteisiä rakenneratkaisumalleja innovatiivisella tavalla.

Ehdotusten arvioinnissa pyydettiin lausuntoa Maakunta-
museolta ja rakenteellisissa seikoissa arvioita Insinööritoimisto 
Kimmo Katilalta. Maakuntamuseon näkökulmasta perinteiden 
kunnioittaminen ja muistumat aiempaan ”uimakoppiarkki-
tehtuuriin” eivät olleet uuden uimakopin suunnittelussa kes-
keisiä lähtökohtia. Nähtiin, että suunnitelma voi olla pikem-
minkin moderni ja uutta avaava tulkinta vanhasta rakennus-
tyypistä.

Ehdotuksessa Katos vaan uusklassismin tulkinta on toteu-
tettu hyvin selkeästi ja toiminnallisesti. Konsepti on kirkas. 
Ilme on kuitenkin hieman itämainen ja varsin raskas valo-
katoksesta huolimatta. Järven suuntaan aumakattoinen ja ran-
nan suuntaan harjakattoinen paviljonki on mielenkiintoinen 
ratkaisu. Katos luo paviljongille itseään suuremman vaikutel-
man: se on kuin ylisuuri aurinkohattu itsenäisesti kelluvilla 
istuskeluportailla, joilta maisemat avautuvat hienosti joka 
suuntaan.

Ehdotuksessa Syli suoran ponttonilaiturin päässä on haapa-
paanupintainen uimakoppi. Uimakopin hahmossa yhdistyy si-
säänviistettyjen ulkoseinien viittaus niittylatoon ja aukotuk-
sien orgaaninen muotokieli. Uimapaviljonkirakennelma antaa 
suojaisan seinän pohjoistuulia vastaan olematta silti liian pi-
meä koppi. Tuomariston mielestä ehdotus ei kuitenkaan täy-
sin onnistunut erilaisten muotokielien yhdistämisessä.

Voittajaksi Huttunen-Lipasti Arkkitehdit
Kilpailun voittajaksi valittiin Huttunen-Lipasti Arkkitehtien eh-
dotus Pliplap. Suunnitelman arkkitehtoninen laatu on kilpai-
lun paras ja ratkaisu näyttäytyy kaikista suunnista mielenkiin-
toisena. Rakennelma on hahmoltaan kevyt ja paviljonkimai-
nen. Harjamainen geometria viittaa omalla tavallaan huviloi-

hin. Työ on tilallisesti mielenkiintoinen olematta monimutkai-
nen. Sen ekologinen jalanjälki on harkittu.

– Ehdotus Pliplap vaalii Tuusulanjärven alueen maisemaa 
mutta ilmentää kuitenkin perinteikkäitä Tuusulanjärven uima-
paviljonkeja raikkaalla ja modernilla otteella. Paviljongin lin-
jakkuus yhdistettynä materiaalien ja värien käyttöön on on-
nistunut. Taiteltu hahmo tuo vierailijan kokemukseen tilalli-
suutta ja avaa näkymiä moneen suuntaan, kuitenkin myös 
luoden suojaa tuulilta. Työ on toiminnallisesti kaikista onnistu-
nein, toteutuskelpoinen ja ekologisesti järkevä, kilpailun 
SAFA-tuomarina toiminut Julia Hertell perustelee.

Asemapiirroksen osalta työ on kiinnostavin kaikista ehdo-
tuksista. Laiturin taitteisuus luo kävelijän matkalle laiturin 
päähän liikkeen, jossa näkymät vaihtuvat mielenkiintoisella 
tavalla. Penkin sijoitus on onnistunut näkymien, liikkeen ja 
suojaisuuden kannalta.

Suunnitelmassa laituri perustetaan puupaalujen varaan. 
Perinteinen laiturirakenne ei keinu eikä heilu, vaikka sitä käyt-
täisi useampikin ihminen, mutta pohjan soveltuvuus paaluille 
on selvitettävä. Laituri ja uimapaviljonki on tarkoitus toteuttaa 
tulevana kesänä.

– Suunnittelutehtävä ei pienuudestaan huolimatta ollut 
mitenkään itsestään selvä tai helppo. Rakennelman kytkemi-
nen rantamaisemaan ja alueen vaiherikkaaseen historiaan oli 
haastavaa, mutta loppupelissä se antoi ratkaisun niin laiturin 
muodolle kuin rakennukselle. Useiden ideoiden kirjosta suun-
nitelmamme yksinkertaistui kolmioituun rakenteeseen perus-
tuvaan katokseen. Paviljongin tervattu ulkopinta patinoituu 
maisemaan sopivaksi ja sisäpuoli muistuttaa vanhoista heleis-
tä uimapaviljongeista keltaisella värillään, Huttunen-Lipasti 
Arkkitehtien Risto Huttunen ja Santeri Lipasti kuvailevat.

Julia Hertell

PAVILJONGIN TERVATTU ULKOPINTA 

PATINOITUU MAISEMAAN SOPIVAKSI JA 

SISÄPUOLI MUISTUTTAA VANHOISTA 

HELEISTÄ UIMAPAVILJONGEISTA 

KELTAISELLA VÄRILLÄÄN.

– RISTO HUTTUNEN JA SANTERI LIPASTI

Voittanut ehdotus Pliplap.
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Tekijät
1. sija Pliplap
Huttunen-Lipasti Arkkitehdit
Työryhmä: Risto Huttunen, Santeri Lipasti, Satoshi Ohtaki, 
Mikael Saurén, Tomas Hartman

2. sija Syli
Saatsi Arkkitehdit 

3. sija Katos vaan
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit

Täydelliset tekijätiedot verkkosivuilla safa.fi.

Palkintolautakunta
Tuusulan kunta: kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen, suunnit-
teluarkkitehti Riitta Laurila
SAFA-tuomari: arkkitehti SAFA Julia Hertell
Sihteeri: Minna Pulkkinen

MAAKUNTAMUSEON NÄKÖKULMASTA 

PERINTEIDEN KUNNIOITTAMINEN JA 

MUISTUMAT AIEMPAAN ”UIMAKOPPI-

ARKKITEHTUURIIN” EIVÄT OLLEET UUDEN 

UIMAKOPIN SUUNNITTELUSSA KESKEISIÄ 

LÄHTÖKOHTIA. 

Ehdotus Katos vaan.

Ehdotus Syli.
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K ouvolan kaupunki järjesti yleisen suppean ideakilpailun 
Sakaristonmäen alueen kehittämisestä. Tarkoituksena 
oli ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat 

asemakaavoituksen ja muun suunnittelun pohjaksi. Kulttuuri-
historiallisesti arvokas ympäristö ja vapautuva terveyskeskuk-
sen alue loivat mielenkiintoiset mahdollisuudet aivan ydin-
keskustan tuntumassa olevan alueen kehittämiselle.

Kilpailussa tutkittiin täydennysrakentamisen mahdollisuuk-
sia alueen arvot säilyttäen ja kaupunkikuvaa eheyttäen. Ehdo-
tuksissa tuli ratkaista alueelle soveltuvan kerrosalan määrä si-
ten, että kokonaisratkaisu olisi viihtyisä ja laadukas. Rakentami-
nen tuli jakaa toteuttamisen kannalta realistisiin osiin.

Nykyiset tärkeät viheryhteydet tuli säilyttää, ja virkistys-
alueiden osalta tuli pyrkiä yhtenäiseen verkostomaiseen ra-
kenteeseen. Viheralueiden kehittämisessä tuli huomioida 
alueen  luontoarvot, vaihteleva topografia sekä vanha puusto.

Vehreää urbaania Kouvolaan
Ideakilpailussa suunniteltiin Sakaristonmäen alueelle 

täydennysrakentamista kulttuuriympäristö ja luonto-

arvot huomioiden.

Voittanut ehdotus Marjonportti.
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Urbaania ympäristöä maltillisin keinoin
Kilpailijoilla oli tilaisuus hyödyntää kauniin metsäisen kilpailu-
alueen ominaisuuksia. Historialliset rakennukset, 1950-luvun 
asuntomiljöö ja vanha puusto muodostavat alueelle oman 
viehättävän luonteensa.

Kilpailuehdotuksia tuli 22. Useimmat ehdotukset nojautui-
vat voimakkaan kasvun keskuksiin kehitettyihin konsepteihin, 
joissa tavoitteena on mahdollisimman korkea rakentamisen 
tehokkuus. Parhaat ehdotukset olivat ottaneet huomioon 
alueen  erityispiirteet ja kehittäneet ehdotuksiaan alueen ja 
kilpailuohjelman asettamista lähtökohdista.

Suunnitelmien sovittaminen kumpuilevaan maastoon 
osoittautui vaikeaksi. Rakentamisen hienovaraisuus ja pienillä 
keinoilla toteutetut parannukset alueen kaupunkikuvaan voi-
tiin saavuttaa eläytymällä alueen nykytilanteeseen. Parhaiden 
ehdotusten ominaisuuksia olivat rakentamisen maltillisuus, 
järkevät ja taloudelliset liikenteen kulkureitit ja toteutuskel-
poiset pysäköintiratkaisut. Urbaania ympäristöä voidaan luoda 
myös maltillisin keinoin.

Voittajaksi Marjonportti
Palkintolautakunta asetti ensimmäiselle sijalle Lasse Olasteen 
ehdotuksen Marjonportti, joka erottui muista ehdotuksista 
huolellisen ja ammattitaitoisen lähestymistapansa an siosta. 
Ehdotus on kehittänyt kaikkia kilpailualueen osa-alueita tasa-
puolisesti. Rakennustyypit soveltuvat hyvin alueelle, ja ehdo-
tuksen rakenne ja rakennusten mittakaava mahdollistavat vai-
heittaisen toteuttamisen. Rakentamisen mittakaava ja määrä 
on oikeassa suhteessa Kouvolaan. Jokainen osa-alue on itsel-
linen, mutta kokonaisuus on eheä.

Ehdotus on ottanut tarkasti huomioon paikalliset lähtö-
kohdat ja sovittanut suunnitelman alueelle taitavasti ja kus-
tannustehokkaasti. Rakenteellista pysäköintiä on suhteellisen 
vähän. Uusia katuja on ehdotettu rakennettavaksi säästeliääs-
ti, ja korkeusasemat ja maastonmuodot on huomioitu hyvin. 
Ehdotuksessa on lukemattomia kauniisti ratkaistuja yksityis-
kohtia. Ehdotus on kehityskelpoinen ja muokattavissa hel-
posti asemakaavan valmistelun pohjaksi.

Kaikki palkitut mukaan jatkotyöskentelyyn
Toiseksi tuli ehdotus Citta Verde, jossa kilpailutehtävä on rat-
kaistu taitavasti mutta suurpiirteisesti ja työn kokonaisote on 
vahva. Rakentamisen volyymi ja mittakaava ovat hieman ylä-
kanttiin, mutta suunnitelma on onnistunut kilpailun tavoittei-
den mukaisesti. Erityisesti itäisen osa-alueen korttelit muodos-
tavat kiinnostavaa kaupunkitilaa. Ehdotuksessa on mielenkiin-
toisia ideoita, joita voidaan hyödyntää jatkotyöskentelyssä.

Kolmanneksi tulleessa ehdotuksessa Apila on esitetty 
luontevaa täydennysrakentamista varsinkin kahdelle läntisel-
le osa-alueelle. Alueen puistomainen metsä ortodoksisen kir-
kon ympärillä säilyy. Ehdotuksen erityisenä ansiona on hyvin 
sijoitettu kevyen liikenteen yhteys keskustasta ortodoksisen 
kirkon ohi kasarmialueelle.

Lunastuksia jaettiin kaksi. Reiteissä on esitetty mielenkiin-
toisia analyysejä kilpailualueen kehittämiseksi. Ehdotus on tai-
tavasti analysoitu kokoelma erilaisia ideoita ja teemoja, moni-
puolisia ratkaisuja ja erilaisia asumisen konsepteja.

Tree Urbanism on rohkea ja rennosti esitetty ehdotus. Var-
sinkin itäisen osa-alueen pohjoisosan kortteli on mielenkiin-
toinen ja mittakaavallisesti onnistunut kokonaisuus, jossa on 
kehityspotentiaalia.

Palkintolautakunta ehdottaa kaikkien palkittujen ja lunas-
tettujen kilpailuehdotusten hyödyntämistä jatkotyöskente-
lyssä. Osa-alueiden parhaita ideoita hyödyntämällä voidaan 
tuottaa kokonaissuunnitelma, joka vastaa kilpailussa esitettyi-
hin tavoitteisiin.

Aaro Artto ja Tommy Lindgren ▼

SUUNNITELMAN KAUPUNKIKUVALLI-

SENA KOKONAISIDEANA ON RAKENTAA 

UUSI ALUE, JOKA MERKITSEE 

KAUPUNGIN ALKAVAKSI. 

– LASSE OLASTE
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Palkitut
1. palkinto Marjonportti
Tekijä: Lasse Olaste

2. palkinto Citta Verde
Tekijä: Esa Kangas ja Johanna Vuorinen, Kangas & 
Vuorinen Arkkitehdit

3. palkinto Apila
Tekijä: Timo Veijonsuo

Lunastus Reitit
Tekijät: Hanna Kuivalainen, Vilma Autio ja Maija Parviainen
Liikenneasiantuntija: Jouni Lehtomaa, Suunnittelu Lehto-
maa / TREA Team for Resilient Architecture

Lunastus Tree Urbanism
Tekijät: Aino Aspiala ja Sanna Meriläinen

Palkintolautakunta
Kouvolan kaupunki: Hannu Tylli, tekninen johtaja (pj.); Anne 
Kangasniemi-Kuikka, kaupunginarkkitehti; Tapani Vuoren-
tausta, suunnittelupäällikkö; Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitus-
arkkitehti; Kari Järvenkylä, lupa-arkkitehti
SAFA-tuomarit: Aaro Artto, arkkitehti SAFA; Tommy Lind-
gren, arkkitehti SAFA
Sihteeri: arkkitehti Arja Sippola

Yllä toisen palkinnon saanut ehdotus Citta Verde.  
Alla kolmannen palkinnon saanut ehdotus Apila.

Lunastukset: yllä Reitit ja alla Tree Urbanism.
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YLEISET KILPAILUT ALOITUS SISÄÄNJÄTTÖ

Uusi Kansallinen – Kansallismuseon lisärakennus 
EUROPAN 15
Tampereen Viinikanlahti
Kangasalan Lamminrahkan koulu
Töölöntorin ideakilpailu
Itä-Helsingin keskusta

10.1.2019
18.3.2019
6.5.2019
5/2019
6/2019
6/2019

4.4.2019
28.7.2019
27.9.2019
9/2019
9/2019
10/2019

Ajantasainen kilpailuinfo www.safa.fi/kilpailut

K I L P A I L U K A L E N T E R I

KUTSUKILPAILUT

Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskus
Oulun Kaukovainion kortteli
Kumpulanmäki, ilmoittautumishakemukset 3.4.
Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi, hankintailmoitus 4/2019
Oulun Hartaanselkä, ilmoittautumishakemukset 12.4.

17.10.2018
8.2.2019
11.4.2019
20.5.2019
20.5.2019

7.2.2019
30.4.2019
21.8.2019
17.9.2019
25.10.2019

SISÄÄN JÄTETYT YLEISET KILPAILUT

Lappeenrannan Sammonlahden koulu, 2. vaihe käynnissä
Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020
Sastamalan ydinkeskustan ideakilpailu
Porin Aarre – Satakunnan museon laajennus

31.8.2018
3.9.2018
1.10.2018
15.11.2018

30.11.2018
14.12.2018
31.1.2019
15.3.2019

Julkisiin hankintoihin liittyvät kilpailut
HILMA: www.hankintailmoitukset.fi, SIMAP: simap.ted.europa.eu

MUUT KILPAILUT

Pandakaupunki Ähtärin esiintymislava, opiskelijakilpailu
Haapaniemenkatu 4, tontinluovutuskilpailu
Helsingin päiväkotien SR-kilpailu

22.11.2018
29.11.2018
11/2018

12.2.2019
3.4.2019
5/2019

http://www.safa.fi/kilpailut
http://www.hankintailmoitukset.fi
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Los Angelesin nykytaiteen museo.
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A rvostettu japanilainen arkkitehti, kaupunkisuunnitteli-
ja ja teoreetikko Arata Isozaki on valittu vuoden 2019 
Pritzker-arkkitehtuuripalkinnon saajaksi.

Isozakin ura on jatkunut jo kuusi vuosikymmentä ja sisältää 
yli sata valmista rakennuskohdetta eri puolilla Aasiaa, Euroop-
paa, Pohjois-Amerikkaa, Lähi-itää ja Australiaa. Isozaki hallit-

Pritzker-palkinto 
Arata Isozakille
Tuotteliasta arkkitehtia on kiitetty idän ja lännen väli-

sen vuoropuhelun helpottamisesta sekä kyvystä tulki-

ta arkkitehtuurin globaaleja virtauksia.

see eri mantereilla käytetyt rakennustekniikat, osaa tulkita 
paikkaa ja kontekstia sekä ymmärtää yksityiskohtien merki-
tyksen. Ammattipiireissä Isozaki nähdään visionäärinä.

Päätöksessään vuoden 2019 tuomaristo toteaa seuraavasti: 
”Isozakilla on syvällinen käsitys arkkitehtuurin historiasta ja 
teoriasta, ja hän on varauksetta omaksunut avantgardistisen 
arkkitehtuurin. Hän ei kuitenkaan koskaan tyydy toistamaan 
vallitsevaa näkemystä, vaan pyrkimys mielekkääseen arkki-
tehtuuriin on näkynyt hänen rakennuksissaan, jotka tänäkin 
päivänä kaihtavat kaikkea kategorisointia ja jotka kehittyvät 
edelleen idealtaan aina yhtä tuoreina.”

Aidosti kansainvälinen arkkitehti
Isozakin ensimmäinen kansainvälinen suunnittelutehtävä oli 
Los Angelesin nykytaiteen museo (1981–1986, Los Angeles, Yh-
dysvallat). Kohde oli kiistanalainen ja maantieteellisesti haas-
tava, mutta Isozakin mittakaavan taju ja tilankäyttö sekä kul-
taisen leikkauksen ja jin ja jang -ajattelun hyödyntäminen te-
kivät tästä punaisesta intialaisesta hiekkakivestä valmistetusta 
rakennuksesta symbolin, joka oivallisesti kuvasi lännen ja idän 
toisiaan täydentävää suhdetta.

”Isozaki oli ensimmäisiä japanilaisia arkkitehteja, joilla oli 
rakennushankkeita Japanin ulkopuolella aikana, jolloin länti-
set sivilisaatiot pikemminkin vaikuttivat itään. Siten hänen 
maailmankansalaisuudesta selkeästi vaikutteita saanut arkki-
tehtuurinsa oli kansainvälistä sanan varsinaisessa merkityk-
sessä. Globaalissa maailmassa arkkitehtuuri edellyttää tällais-
ta vuorovaikutusta”, toteaa Hyatt Foundation -säätiön pu-
heenjohtaja Tom Pritzker.

Tuomaristo mainitsee lausunnossaan myös Isozakin autta-
vaisuuden: hän on auttanut ja edelleen auttaa eteenpäin 
uransa alkuvaiheessa olevia arkkitehteja. Osasta on sittemmin 
kehittynyt merkittäviä hahmoja alalla.

Isozaki on 46. Pritzker-palkinnon saaja ja kahdeksas japani-
lainen. Virallinen palkintoseremonia ja siihen liittyvä yleisö-
luento järjestetään Pariisissa toukokuussa.

ISOZAKILLA ON SYVÄLLINEN KÄSITYS 

ARKKITEHTUURIN HISTORIASTA JA 

TEORIASTA, JA HÄN ON VARAUKSETTA 

OMAKSUNUT AVANTGARDISTISEN 

ARKKITEHTUURIN. 
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Qatarin kansallinen tapahtumakeskus.
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Miten päädyit arkkitehdin uralle?
– Varmasti osittain sen takia, että ammatti on kulkenut suvus-
sa. Olen kolmannen polven arkkitehti. Molemmat vanhem-
pani ovat arkkitehteja, ja isoisäni Keijo Petäjä toimi aikanaan 
myös Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtajana. 

Teininä pidin hyvin varmana, että ainakaan arkkitehdiksi en 
ala, mutta jossain vaiheessa arkkitehtuuri kuitenkin alkoi kiin-
nostaa. Vanhemmatkin kyllä vähän siihen suuntaan ohjasivat, 
ja kävin lapsena esimerkiksi kuvataidekouluja. Heti lukion jäl-
keen pääsin opiskelemaan Otaniemeen, ja siitä se sitten lähti.

Opiskelu-urani oli aika pitkä: minulla meni yli 14 vuotta 
aloittamisesta valmistumiseen. Siinä oli ihan kokonaisia väli-
vuosiakin, ja urheilun takia opinnot etenivät välillä nopeam-
min ja välillä hitaammin. Opiskeluaikana olin jo perheen omas-
sa toimistossa auttamassa vanhempia aina kun siellä apua tar-
vittiin. Sieltä sain ensimmäisen kosketuksen työelämään.

Arkkitehtuurissa minua eniten kiehtoo ja kiinnostaa se, mi-
ten esimerkiksi tilasuunnittelulla mahdollistetaan arjen toimin-

Olympiamitalisti ja hirsitalo-
suunnittelija
Ammatissa-artikkelisarjassa on tällä kertaa haastatelta-

vana arkkitehti ja huippu-urheilija Tuuli Petäjä-Sirén. 

Hän työskentelee nykyisin pientalorakentamisen paris-

sa Honkarakenteella. Aiemmin hän on toiminut esimer-

kiksi asemakaavoituksessa Espoon kaupunkisuunnit-

telukeskuksessa ja lyhyitä pätkiä myös Tuomo Siitosen 

arkkitehtitoimistossa.

nallisuus. En siis välttämättä koe tekeväni taidetta, vaan enem-
mänkin juuri se toiminnallinen puoli tuntuu kiinnostavalta.

Olet tällä hetkellä töissä hirsitalovalmistaja Honkarakenteel-
la. Millaisia nykyiset työtehtäväsi ovat?
– Teen enimmäkseen luonnossuunnittelua asiakkaille, jotka ovat 
kiinnostuneita rakentamaan itselleen hirsitaloja. Pientalosuun-
nittelua, omakotitaloja, ja paljon myös vapaa-ajan asuntoja. 

Talotehtaan palveluksessa on sillä tavalla erilaista kuin 
muualla, että toimitusketju ensimmäisistä luonnoksista val-
miiseen rakennukseen on hioutunut varsin sujuvaksi. Tässä 
työssä voi nähdä kädenjäljen toteutettuna aika nopeasti, mikä 
on palkitsevaa.

Yksi intohimo elämässäsi on purjehdus, jossa olet myös me-
nestynyt hyvin. Miten päädyit juuri tämän lajin pariin?
– Purjehdus, kuten arkkitehdin ammattikin, varmaan jollain 
tapaa tulee perheen kautta, sillä olen viettänyt esimerkik-
si lapsuuden kesät saaristossa ja ollut paljon purjeveneessä. 
Purjehduksessakaan ei kuitenkaan ollut mitenkään itsestään 
selvää, että siitä tulee ammatti- ja kilpailu-ura.

Kolme kertaa olen ollut olympialaisissa edustamassa Suo-
mea naisten purjelautaluokassa, neljänsiä kohti treenaan nyt. 
Toisen lapsen vauvavuoden aikana olen saanut jälleen urhei-
lulle sen verran aikaa, että olen päässyt aika hyvään vauhtiin, 
ja olen valmistautunut vuoden 2019 syyskuussa oleviin olym-
piakarsintoihin.

PÄIVÄÄ VOI RYTMITTÄÄ NIIN, 

ETTÄ AAMULLA TEKEE TREENIN, 

PÄIVÄLLÄ TÖITÄ JA ILLALLA 

TOISEN TREENIN.
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Huippuhetki urheilu-urallasi on ollut hopeamitalin voittami-
nen Lontoon olympialaisissa vuonna 2012. Miltä voittaminen 
tuntui vuosien ahkeran treenaamisen jälkeen?
– Totta kai tosi upealta. Tiesin etukäteen, että olin valmistautu-
nut tosi hyvin ja että minulla oli mahdollisuudet vaikka mihin. 
Kukaan muu sitä ei oikeastaan tiennyt, ja oli monille aika iso 
yllätys, että pärjäsin Lontoossa niinkin hyvin. Urheilun määrä-
tietoisuus ja tavoitteellisuus ja oikeaan suuntaan puurtaminen 
on opettanut minulle paljon. Onnistumisten lisäksi myös epä-
onnistumiset ja vaikeat ajat ovat olleet kehittäviä. Uskon, että 
tämä tuo minulle myös työelämään työn tekemisen asennetta.

Millä tavalla menestyminen urheilu-uralla on muuttanut elä-
määsi?
– Kyllähän olympiamenestys avasi minulle ovia moniin mie-
lenkiintoisiin projekteihin, ja olisi väärin sanoa, ettei mikään 
muuttunut. Toisaalta moni asia on pysynyt samanakin, sillä 
jos miettii aikaa ennen olympiamitalia ja sen jälkeen, niin hy-
vin samanlaisia asioita tässä päivittäin touhuaa. Toki elämä on 
muuttunut muutenkin. Lontoosta on seitsemän vuotta aikaa, 
ja sen jälkeen on tullut lapsia ja on rakennettu talokin. 

Jos puhutaan arkkitehdin urastani, niin merkittävä oppi-
miskokemus ja ansio on se, että olen suunnitellut omalle per-
heelleni hirsitalon. En ollut silloin vielä valmistunut arkkiteh-
diksi, ja äitini oli vahvasti mukana mentorina. Siinä ollaan nyt 
muutama vuosi asuttu.

Miten vertailisit purjehdusta ja arkkitehdin työtä toisiinsa?
– Jonkinlainen tavoitteellisuus on läsnä molemmissa: pitää 
nähdä lopputulema ja se, millaisilla vaiheilla siihen päästään. 
Olen saanut jaksotettua elämääni niin, että välillä olen paneu-
tunut kunnolla arkkitehdin töihin ja välillä sitten taas urhei-
luun. Purjehdus on lajina sellainen, että siinä eletään vahvasti 
neljän vuoden syklissä, sillä olympialaiset on tärkein juttu. Nii-
tä varten treenataan koko neljä vuotta, mutta kilpailukalente-
rissa ensimmäinen vuosi ei ole niin kiireinen, eli siinä ehtii vä-
hän olla aloillaankin.

Sinulla on lapsia ja urat arkkitehtina ja huippu-urheilijana. 
Miten onnistut sovittamaan kaikki nämä asiat yhteen?
– Tietenkään aivan kaikkea ei pysty tekemään yhtä aikaa. Jos 
multitaskaisi ja tekisi kaikkea samaan aikaan, niin se ei olisi 
välttämättä aivan paras vaihtoehto. Nyt toisen lapsen kans-
sa olen ollut kotona ja poissa arkkitehdin töistä koko äitiys-
vapaan ajan. Eli viimeiset puoli vuotta on ollut käytännössä 
vain lapset ja urheilu.

Urheilijalle on tärkeää, että on harjoitukset ja sitten on le-
poa ja palautumista. Päivää voi siis rytmittää esimerkiksi niin, 

että aamulla tekee treenin, päivällä töitä ja illalla toisen tree-
nin. Välillä on sellaisia viikkoja, että on pelkästään urheilua. 
Niihin olen saanut työnantajalta joustoa, että olen pystynyt 
ottamaan leireille vapaata.

Huipputasolle pääseminen urheilussa vaatii ahkeruutta ja 
hyvää itsekuria. Mistä tällainen kunnianhimo ja inspiraatio 
kumpuaa?
– Kunnianhimo ja inspiraatio ovat hyviä sanoja. Etenkin inspi-
raatio; en urheile sen vuoksi, että kaipaisin kunniaa, vaan siksi, 
että haluan kehittää itseäni. Into uuden oppimiseen ja itsensä 
kehittämiseen on hyödyksi myös työelämässä.

Urheilu opettaa aika hyvin myös itsensä motivointia. Sitä 
taitoa olen itsessäni kehittänyt. Eihän mikään homma ole sel-
laista, että sitä riemusta hihkuen lähtisi joka aamu tekemään. 
Mutta kun tietää, että tekee asioita, jotka vievät kohti tavoitet-
ta, niin löytää kyllä syyn lähteä liikkeelle.

Mistä asioista tunnet elämässä erityistä kiitollisuutta?
– Koen olevani kaikin puolin aika onnekkaassa asemassa, sillä 
voin olla erittäin kiitollinen kaikesta tästä, mitä ympärilläni on. 
Perheestä, lapsista ja terveydestä. Totta kai myös tästä työs-
tä, jota olen päässyt tekemään ja jota pääsen vanhempain-
vapaan jälkeen jatkamaan. Ja tietenkin omasta kodista!

Taavi Lindfors
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” Kansallisvarallisuudestamme 80 % on kiinni rakennetus-
sa ympäristössä. Se luo kehykset hyvinvoinnillemme ja 
toimii keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnäs-

sä. Ajallisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-
vä rakentaminen on taloudellisesti kannattavinta. Velvollisuu-
temme on rakentaa ja huoltaa yhdyskuntiamme ja kiinteistö-
jämme siten, että ne kestävät toimivina ja terveinä sukupol-
via”, hallitusohjelmatavoitteissa todetaan.

”Poikkitieteellisen riippumattoman tutkimustiedon tarve 
rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun alalla on kasvanut 
muun muassa vähähiilisen, energiatehokkaan, viihtyisän, 

Kohti toimivampaa ja  
laadukkaampaa ympäristöä
SAFAn hallitusohjelmatavoitteet on julkaistu. Ne pu-

reutuvat muun muassa rakennetusta ympäristöstä ja 

sen laadusta huolehtimiseen, alan tutkimustiedon li-

säämiseen sekä suunnitteluosaamisen varmistamiseen 

tulevaisuudessa.

Vuoden 2019 hallitus. Eturivissä (vasemmalta oikealle) Esa 
Kauppi, Miia Perkkiö, Pirkko-Liisa Schulman, Juuso Pajukko, 
Noora Laak, Ruut Ronni. Takarivissä Auvo Lindroos, Jonna 
Taegen, Tuomo Hahl, puheenjohtaja Henna Helander sekä 
varapuheenjohtajat Hannu Salmi ja Harri Hautajärvi.
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Hallitusohjelmatavoitteet  
pähkinänkuoressa 
•  Rakennetusta ympäristöstä ja asuntopolitiikas-

ta vastaava ministeri uuteen hallitukseen

•  Tutkimusalusta yhdistämään rakennetun 
ympäristön käytännön ammattitoiminta, 
viranhaltijasektori sekä yliopistot

•  Arkkitehtien ja rakentamisen diplomi-insinöö-
rien yliopistokoulutuksen merkittävä 
lisääminen

•  Arkkitehtuuri- ja designmuseon perustami-
nen ja toiminnan turvaaminen pitkällä 
aikavälillä

•  Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jalkautta-
minen ja seuranta

Lue aiheesta lisää: www.safa.fi

sosiaalisesti kestävän ja terveellisen rakentamisen vaatimuk-
sista. Toisaalta rakentamista koskevan lainsäädännön muu-
tokset edellyttävät tutkimustuloksia päätöksenteon pohjaksi. 
Siksi tarvitsemme tutkimusalustan yhdistämään rakennetun 
ympäristön käytännön ammattitoiminta, viranhaltijasektori 
sekä yliopistot.

Rakentaminen ja suunnittelu on muuttunut yhä monimut-
kaisemmaksi: Rakennetun ympäristön kehittäminen, korjaa-
minen ja ylläpito vaativat yhä enemmän erikoisosaamista, in-
novaatioita ja tutkimustietoa. Yliopistotason arkkitehtien sekä 
diplomi-insinöörien puute näkyy niin suunnittelussa, viran-
omaisohjauksessa kuin rakentamisessa.”

Tavoitteissa nostetaan esiin myös uusi arkkitehtuuri- ja de-
signmuseohanke, jonka tulisi paitsi esitellä rakennustaidetta 
ja muotoilua myös toimia pohjoismaisen hyvinvointiajattelun 
näyteikkunana, tutkimus- ja keskustelufoorumina sekä kan-
sainvälisen vuorovaikutuksen areenana. 

K evään eduskuntavaaleissa valitaan 

kansanedustajat eduskuntaan vaali-

kaudelle 2019–2023. Ennakkoäänes-

tys kotimaassa on 3.–9.4.2019 ja ulkomailla 

3.–6.4.2019. Varsinainen vaalipäivä on sun-

nuntaina 14.4.2019 ja tulokset vahvistetaan 

17.4.2019. Seuraavilla sivuilla esittelemme 

kuusi safalaista eduskuntavaaliehdokasta.

Katso kaikki ehdokkaat 
verkosta.
Muista äänestää! ▼

http://www.safa.fi
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RKP
UUSIMAA

Olen kirkkonummelainen kansanedustaja, yrittäjä, arkkitehti ja viiden lapsen isä. Tun-
nen niin yrittäjien kuin lapsiperheiden arjen ja tiedän, millaisia haasteita liittyy työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Suomen Keskusta
OULU

Olen maaseudulla kasvanut ja kaupunkiin asettunut nuori arkkitehti. Lapsuuden-
kodistani sain evääksi palon yhteisten asioiden hoitamiseen. Haluan tavoitella oikeu-
denmukaista ja kestävää yhteiskuntaa.

Suomen Keskusta 
HELSINKI

 
Olen töissä ja kotona viihtyvä – parhaillaan vanhempainvapaalla oleva – isä ja ark-
kitehti. Olen lisäksi vaihtoehtoehdokas helsinkiläisessä, koko maan etua ajavassa, 
vaihtoehtopuolueessa.

Turvallinen lapsuus, ahkera aikuisuus ja 
inhimillinen vanhuus. Kestävä yhteiskunta 
ja vastuulliset arvot.

ANDERS ADLERCREUTZ

TUIJA PATANA

"Ihmisen kokoisia ilmastotekoja."
Kestävä kehitys ohjaa toimintaani päätök-
senteossa.

ERKKA PELTONEN

Tuetaan meidän jokaisen yksilönvapautta, 
kollegiaalisesti.260
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Vihreä liitto
OULU

Olen Oulun kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu. 
Työskentelen arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävissä arkkitehtitoimisto Kanttia 2:ssa. 
Minua innostaa luonnon puolustaminen ja talvien pelastaminen.

SDP
HELSINKI

TkT, kaupunki- ja maakuntapäättäjä, aiemmin muun muassa kaupunkien kestävän 
kehityksen maailmanjärjestö ICLEIn pj., rakennusvalvonnan päällikkö, Arkkitehti-leh-
den päätoimittaja. Nyt viisas #vanhavihainennainen.

Liberaalipuolue –  
Vapaus valita
HELSINKI

Olen A-85-kurssin BIM-visionääri ja sittemmin tunnettu ArchiCADin maahantuojana. 
Olen kuuden lapsen isä, yrittäjänä ymmärrän talouden mekanismeja ja lisäksi edus-
kunta kaipaa tietoteknistä ymmärrystä.

JENNI PITKO

"Pelastetaan Suomen talvet!"
Pääteemani on ilmastonmuutoksen torju-
minen ja köyhyyden vähentäminen.

KAARIN TAIPALE

Kaikki ei ole kaupan! – Eivät yhteisesti 
omistetut talot ja metsät, ei infra eivätkä 
peruspalvelut.

SEVERI VIROLAINEN

Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta on 
meillä — jätetään lapsillemme perintö, 
jota he arvostavat!

32
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E simerkiksi näitä kysymyksiä käsiteltiin Arkkitehtitoimis-
tojen liiton keskustakirjasto Oodissa järjestämässä kan-
sanedustajapaneelissa. Keskustelemassa tilaisuudessa 

olivat Anders Adlercreutz (RKP), Antti Kurvinen (Kesk.), Riit-
ta Myller (SDP), Satu Hassi (Vihr.) ja Saara-Sofia Sirén (Kok.).

Arkkitehtitoimistojen liiton toiminnanjohtaja Kalle Euron 
ja kehittämisarkkitehti Sofia Amberlan pitämän alustuksen 
jälkeen kansanedustajat pohtivat, millainen merkitys arkki-
tehtuurilla on yhteiskunnalle. Lähes jokaisen poliitikon pu-
heenvuorossa nousi esille kestävä rakentaminen ja arkkiteh-
tuurin vaikutus ilmastoon. Lisäksi Vihreiden Satu Hassi ja 
RKP:n Anders Adlercreutz nostivat esiin arkkitehtuurin merki-
tyksen identiteettien rakentamisessa.

– Suomessa on nähty arkkitehtuurin merkitys identiteetin 
luojana jo todella varhaisessa vaiheessa. Sota-aikoinakin ark-

Kansanedustajat arkkitehtuuri-
tentissä
Mitä hyvää arkkitehtuuri on tehnyt yhteiskunnallem-

me? Mitä tarkoitetaan hyvin suunnitellulla elinympä-

ristöllä? Mihin suuntaan maankäyttö- ja rakennuslakia 

pitäisi uudistaa?

kitehtuuriin on panostettu ja sitä on pidetty tärkeänä osana 
identiteetin luomista. Jos mietitään viime vuosina tapahtunei-
ta asioita, joista Suomi muistetaan, niin esimerkiksi Oodilla ja 
Amos Rexillä on ollut suuri kansainvälinen merkitys, Adler-
creutz totesi.

Esteettömiä ja turvallisia ympäristöjä
SDP:n Riitta Myller totesi esteettömyyden olevan keskeinen 
osa hyvin suunniteltua elinympäristöä: kaikkien palvelujen ja 
toimintojen tulee olla kaikille toimivia, ja eri ihmisryhmien pi-
tää pystyä helposti liikkumaan ympäristössä. Hassi ja Adler-
creutz puolestaan korostivat turvallisuutta: suunnittelussa 
tulisi pyrkiä vähentämään erilaisia pelkoa aiheuttavia asioita 
elinympäristössä. Pelot voivat johtaa esimerkiksi siihen, ettei 
lasten uskalleta antaa liikkua vapaasti ympäristössä.

TÄYTYY MYÖS MUISTAA, ETTÄ MRL:N 

TARKOITUS EI OLE SE, ETTÄ KAIKESTA 

PÄÄTÖKSENTEOSTA TEHDÄÄN 

MAHDOLLISIMMAN NOPEAA.

– ANDERS ADLERCREUTZ
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Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén piti tärkeänä sitä, että ih-
miset pääsisivät jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
mukaan suunnitteluun. Keskustan Antti Kurvisen mukaan hy-
vin toimivia elinympäristöjä pitäisi tukea politiikalla.

– Helpoksi ja yksinkertaiseksi ratkaisuksi ei pitäisi tehdä sel-
laista, joka ei ole ilmastonmuutoksen kannalta kestävää. Sen 
sijaan täytyisi olla olemassa kannustimia, jotka lisäisivät tah-
toa tehdä hyvää ja kestävää, Kurvinen sanoi.

Rakennetulle ympäristölle oma ministeri?
Yksi keskustelutilaisuuden suurista teemoista oli maankäyttö- 
ja rakennuslaki. Lähes jokaisessa puheenvuorossa esiin nousi 
tarve saada suunnittelua sujuvammaksi. Suunnittelun hanka-
luudesta Sirén mainitsi esimerkkinä sen, että hänen kotipaik-
kakunnallaan Turussa rakentamista hankaloittaa erityisesti se, 
että kaavoja ei saada tarpeeksi ripeästi ulos.

Hassi ja Myller pitivät tärkeänä sitä, että kansalaiset saavat 
osallistua ja tietää suunnittelusta jo mahdollisimman varhain. 
Kurvinen muistutti myös siitä, että mahdollisimman tiiviiseen 
rakentamiseen pyrkiminen ei ole ilmaston kannalta välttämät-
tömyys.

Poikkeavan mielipiteen esitti Adlercreutz, joka koki, että 
kaavoitusprosessi ei Suomessa ole tällä hetkellä erityisen mo-
nimutkainen.

– Kaavoitusprosessi ei ole Suomessa kansainvälisesti ver-
tailtuna hankala. Itselläni on pelko, että mikäli kaavahierarkiaa 
murennetaan, voidaan tehdä enemmän paikallisia päätöksiä. 
Tällöin kokonaiskuva häviää. Täytyy myös muistaa, että MRL:n 
tarkoitus ei ole se, että kaikesta päätöksenteosta tehdään 
mahdollisimman nopeaa, Adlercreutz totesi.

Yksi Suomen Arkkitehtiliiton hallitusohjelmatavoitteista 
on, että tulevaan hallitukseen nimitetään rakennetusta ympä-
ristöstä ja asuntopolitiikasta vastaava ministeri vahvistamaan 
rakennetun ympäristön kokonaisohjausta. Idea sai paneelissa 
varovaista kannatusta, kukaan ei ainakaan suoraan vastusta-
nut ajatusta. Sen sijaan huolta herätti nykyinen tilanne, jossa 
yhdellä ministerillä on usein hoidettavana niin paljon asioita, 
ettei ole aikaa perehtyä kaikkeen kunnolla.

Taavi Lindfors

S uomen Arkkitehtiliiton jakaman Otto-Iivari Meurman 
-palkinnon tarkoituksena on lisätä kiinnostusta suo-
malaiseen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun 

sekä antaa tälle toiminnalle valtakunnallisesti arvoa ja tun-
nustusta. Palkinto jaetaan tunnustuksena arkkitehdille tai 
arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hy-
vän elinympäristön luomiseen.

Palkinnon myöntämisen perusteena voi olla arkkitehtoni-
sesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen kaupunkisuunnittelu-
kohde tai sarja kohteita taikka pitkäjänteinen toiminta inno-
vatiivisen ja laadukkaan yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Pe-
rusteena voi olla myös uraauurtava yhdyskunta- tai kaupun-
kisuunnitteluun liittyvä tutkimus-, kehitys- tai opetustoimin-
ta taikka ansiokas elämäntyö alueiden käytön suunnittelun 
parissa.

Palkintolautakunta pyytää perusteltuja ehdotuksia 
Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajaksi 12.4.2019 men-
nessä. Ehdotukset tulee toimittaa osoitteeseen Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFA / Marja Mesilä, Malminkatu 30, 00100 
Helsinki tai sähköpostitse marja.mesila@safa.fi.

Ehdotusten joukosta palkinnon saajan valitsee lauta-
kunta, jonka Suomen Arkkitehtiliiton hallitus on nimennyt. 
Palkintona luovutetaan pronssinen Otto-Iivari Meurman 
-mitali ja kunniakirja. Palkinto luovutetaan Arkkitehtipäivil-
lä 17.–18.5.2019 Helsingissä.

SAFA on jakanut Otto-Iivari Meurman -palkinnon vuo-
desta 2013 lähtien. Ensimmäisen palkinnon sai emerituspro-
fessori Jere Maula. Seuraavat palkinnon saajat olivat Reino 
Joukamo 2014, Arkkitehtuuritoimisto B&M 2015, Trevor 
Harris ja Hennu Kjisik 2016, Helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston arkkitehdit Riitta Jalkanen, Pekka Pakkala, Mikael 
Sundman ja Matti Visanti 2017 sekä Maija Anttila 2018.

Ehdota arkkitehtia  
Otto-Iivari Meurman  
-palkinnon saajaksi

Pienoismallitoimisto HELIÖVAARA

CNC-työstöt, 3D-tulostus
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S AFA myönsi helmikuussa arkkitehtuurin ansiomerkin 
Keski-Töölön Paperikauppa Oy:n Juha Saarikoskelle an-
siokkaasta rakennustaiteen tavoitteiden edistämisestä. 

Keski-Töölön Paperikauppa on Suomen merkittävin arkkiteh-
tuuri-, design- ja taidekirjojen toimittaja. 

”Isä ja poika Saarikosken pitkäaikainen työ arkkitehtuuri-, 
design- ja taidekirjojen tiedottamisessa, välityksessä ja kirjoi-
hin liittyvässä henkilökohtaisessa palvelussa on ainutlaatuis-
ta. Asiasta innostunut asenne ja ammattitaito osoittavat 
poik keuksellisen pyyteetöntä työtä ammattikunnan hyödyk-
si”, SAFAn puheenjohtaja Henna Helander totesi palkinto-
puheessaan.

Kulttuurityöntekijöitä kahdessa sukupolvessa
Ansiomerkki myönnettiin jo Saarikosken samannimiselle isäl-
le, joka pokkasi arkkitehtuurin ansiomerkin vuonna 2002 ”pit-
käaikaisesta ja tuloksellisesta toiminnasta arkkitehtuurikirjal-
lisuuden levittäjänä”.

Arkkitehtuurin ansiomerkki kirja-
kauppias Juha Saarikoskelle

”Ryhdyttiin tutkimaan kirjakasaa. Mikä ihmetys! Siinä olivat 
juuri ne kirjat, jotka nyt olivat ajankohtaisia. Suunnittelija ei 
tiennyt niitä tarvitsevansa. Ja siinä ne olivat edessä pöydällä. 
Nyt on tilaisuus kosketella kirjaa. Tuntea sen tuoksu. Hivellä kä-
dellään kuvia. Tunnet luovuuden virtauksen. Liisa muistaa yh-
den erityisen hetken. Pöydälle asettui kirja julkisten tilojen 
opastuksesta. Miten se voi olla siinä? Se oli maagista. Sitä tarvit-
tiin juuri sinä hetkenä”, ansiomerkkiä esittäneen ryhmän puo-
lesta puhunut Pentti Murole hehkutti isä ja poika Saarikosken 
tarjoamaa henkilökohtaista palvelua arkkitehtitoimistoille.

”Kirjan merkitys on erilainen. Se ei ole somevirtaa. Kysymys 
ei ole joko tai. Kirja on olento. Se on ainetta. Se on itsenäinen 
ja muuttumaton. Se pysyy. Kirjan tuoja on kulttuurityöntekijä. 
Sinä, Juha, olet kulttuurityöntekijä. Itsenäinen ja samalla isäsi 
työn jatkaja. Onnittelut sinulle.”

Arkkitehtuurin ansiomerkkiä SAFAn hallitukselle esitti ryh-
mä arkkitehteja seuraavista toimistoista: B&M, JKMM Arkkiteh-
dit, Mer Arkkitehdit, Gullichsen Vormala Arkkitehdit, Anttinen 

Oiva Arkkitehdit, Arkkitehtitoi-
misto Harris-Kjisik, Arkkitehtitoi-
misto Lahdelma & Mahlamäki ja 
ARK-House arkkitehdit.

PÖYDÄLLE ASETTUI 

KIRJA JULKISTEN TILOJEN 

OPASTUKSESTA. MITEN 

SE VOI OLLA SIINÄ? SE 

OLI MAAGISTA. SITÄ 

TARVITTIIN JUURI SINÄ 

HETKENÄ.

– PENTTI MUROLEH
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P uhujina tapahtumassa vierailivat Suomen Arkkitehtilii-
ton puheenjohtaja Henna Helander sekä erityisasian-
tuntija Pia Selroos. Opiskelija-asiamies Emma Savelan 

alustuksen jälkeen Henna Helander tarjosi tietopaketin SAFAn 
hallitusohjelmatavoitteista ja pohdintaa esimerkiksi arkkiteh-
tuurin tulevaisuuden haasteista.

Hallitusohjelmatavoitteisiin kuuluu esimerkiksi arkkiteh-
tien määrän lisääminen. Helander korosti, että työvoimapula 
on merkittävä ja arkkitehtien osaamiselle olisi käyttöä myös 
muissa kuin tyypillisissä arkkitehdin rooleissa. Myöhemmin il-
tapäivällä pitämässään puheenvuorossa SAFAn hallituksen 
opiskelijaedustaja Juuso Pajukko toi asiaan opiskelijanäkö-
kulman. Hän pohti, miten opiskelupaikkoja saadaan lisättyä 
ilman että opetuksen laatu heikkenee.

Yksi hallitusohjelmatavoitteista on saada rakennetulle ym-
päristölle oma ministeri. Helander muistutti tämän olevan tär-
keää erityisesti sen takia, että nykyisessä tilanteessa yhdellä 
ministerille on hoidettavana liikaa erilaisia asioita.

Opiskelijat kokoontuivat  
AO-foorumissa
Maaliskuussa SAFAn opiskelija-asiamies kokosi killat ja 

Opiskelija-SAFAn johtokunnan AO-foorumiin. Joukko 

arkkitehtiopiskelijoita kokoontui Aalto-yliopiston 

Väreessä.

– Nyt ministerillä on sekä luonnon- että rakennettu ympä-
ristö. Se on kai sitä suomalaisuutta, että ei tajuta, että täällä 
asutaan jo yli 70-prosenttisesti kaupungeissa. Ympäristönsuo-
jelu ja rakennusten suojelu eivät kuitenkaan ole sama asia, 
Helander totesi.

Liittovaltuustossa myös opiskelija-asiaa
Pia Selroos puhui muun muassa arkkitehdin ammattinimik-
keen ja sen myöntämisen eroista Suomessa ja ulkomailla. 
Monista muista maista poiketen Suomessa arkkitehdin am-
matti ei ole suojeltu, vaan arkkitehti-nimikettä voi käyttää, 
vaikka ei olisi suorittanut arkkitehdin tutkintoa.

Emma Savela ja Juuso Pajukko kertoivat opiskelijoiden 
roolista SAFAn liittovaltuustossa sekä siitä, millaisia asioita 
SAFAn hallituksessa ja liittovaltuustossa käsitellään. Opiskeli-
joiden osallistuminen on tärkeää, sillä mukana on myös opis-
kelijoihin vaikuttavia asioita.

Arkkitehtikiltojen kerrottua omasta toiminnastaan ohjel-
massa oli workshopeja, joissa muun muassa pohdittiin opiske-
lijoiden tavoitteita liittovaltuustokaudelle. Päivän päätteeksi 
opiskelijat siirtyivät jatkamaan iltaa Arkkitehtikillan Majalle 
Sipooseen.

Taavi Lindfors
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Loistavat akustiset ominaisuudet omaava Solo on 
rohkein esimerkkimme siitä miten design ja toimivuus 
luovat yhdessä kokonaisuuden, joka on ilo sekä 
silmälle että korvalle. 

Solo-levyillä on mahdollista luoda akustiikkakenttä 
poikkeavasta näkökulmasta. Pystysuunnassa.  
 

Tuoteperhe onkin päivittynyt useilla uusilla muoto-, 
koko- ja värivaihtoehdoilla sekä asennustavoilla. 
 
Tutustu Solo-uutuuksiimme osoitteessa 
ecophon.fi/uusisolo.

Ecophon SoloTM Baffle -ratkaisu | Kurikan Kampus | Kuva: Studio Juha Sarkkinen

Ecophon Solo™

tuo esiin luovuutesi
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T änä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta Bauhausin pe-
rustamisesta. Saksassa juhlitaan tapahtumaa koko vuo-
den ajan. Vuosina 1919–1933 edistyksellisessä ja muotoi-

lua uudistaneessa koulussa toteutettiin uutta arkkitehtuuria. 
Eräs kohde oli sveitsiläisten arkkitehtien Hannes Meyerin ja 
Hans Wittwerin suunnittelema ADGB-ammattiyhdistysliiton 
(Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund) koulutuskes-
kus Berliinin pohjoispuolella sijaitsevassa Bernau bei Berlinissä.

Vuonna 1928 Walter Gropiuksen erottua Hannes Meye-
rista tuli koko Bauhausin johtaja Dessaussa. Hans Wittwer oli 
jo Bauhausissa johtamassa arkkitehtuuriosastoa. Meyer oli 
tunnettu Bauhausissa radikaalina funktionalistina, joka aiheutti 
jännitystä niin koulun sisällä kuin ulkopuolella. Samoin kuin 
Gropius, joka oli suunnitellut ja rakennuttanut Bauhaus-kou-
lun rakennukset Dessaussa, halusi myös Meyer konkreettisiin 
rakennustoimiin. Hän vastasi Bernaun ADGB-rakennuskomp-
leksin kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, kun Wittwer keskittyi 
yksityiskohtien toteuttamiseen.

Meyer yhdisti teoreettisen rakennusopetuksensa käytän-
töön tiiviimmin kuin Gropius. Meyer halusi lähestyä muun 
muassa teollisuutta. Bernaun-projektin suunnittelussa ja to-
teuttamisessa oleellista osaa esittivät Bauhausin oppilaat, jot-
ka olivat työssä mukana alusta loppuun saakka. Ehkä tunne-
tuin projektiin osallistuneista Meyerin oppilaista oli Arieh 
Sharon, joka johti Meyerin toimistosta Berliinistä projektin 
rakennustöitä. Ennen kuin natsit pääsivät valtaan Arieh Sharo-
nin onnistui matkustaa Palestiinaan ja välttää näin keskityslei-
rit. Sharon osallistui muun muassa nuoren Tel Avivin kaupun-
gin suunnitteluun ja rakentamiseen. Tel Avivissa on nykyään 
yli 4 000 Bauhaus-rakennusta.

Bauhaus Bernaussa
Berliinistä pohjoiseen sijaitsee vierailemisen arvoinen 

Bauhaus-kohde.
Ensin natsien ja sitten kommunistien käytössä
ADGB-ammattiliiton koulutuskeskus on rakennettu metsäi-
seen ja hieman mäkiseen maastoon, ja rakennuskompleksi mu-
kautuu taitavasti alueen topografiaan. Kokonaissuunnitelmaan 
kuuluu lähellä sijaitseva pieni lampi. Aistillinen maisemaan 
sulautuminen onkin suurin ero Gropiuksen Dessaun raken- 
tamiseen verrattuna.

Rakennuksissa on käytetty pääasiassa keltaista tiiltä, joka 
on jätetty näkyviin. Ulkoapäinkin katsottuna rakennuskoko-
naisuudesta erottuvat omina itsenäisinä elementteinä sisään-
käynti, aula, ruokailuhuone, lasikäytävä, 120 oppilaalle tehdyt 
yöpymistilat, urheiluhalli, seminaarihuoneet, opettajien asun-
tolat ja kirjasto. Erinomainen luonnonvalon käyttö eri tiloissa 
on yksi projektin parhaimmista saavutuksista.

Vuonna 1933 natsien päästyä valtaan Saksassa ADGB-raken-
nuskompleksista tuli ”Führerschule”, jonka avajaistilaisuu-
dessa oli läsnä itse Adolf Hitler. Vuonna 1945 puna-armeijan 
joukkojen vallattua Bernaun rakennuksia käytettiin sotilaiden 
sairaalana. DDR:n perustamisen jälkeen siitä tehtiin kommu-
nistieliitin koulutuskeskus. 50-luvulla entinen ADGB-raken-
nuskompleksi sai punatiilestä rakennettuja lisärakennuksia. 
Muurin avautumisen jälkeen jo vuonna 1990 perustettiin yh-
distys rakennuskompleksin pelastamiseksi ja saneeraamiseksi 
alkuperäiseen muotoonsa. Entistämis- ja saneeraustöitä on 
johtanut Berliinistä päin arkkitehti Winfried Brenne, joka on 
saanut onnistuneesta työstään muun muassa World Monu-
ments Fundin palkinnon.

Aallon ajattelua lähellä
Miten Bauhausin rakennukset vaikuttivat suomalaiseen arkki-
tehtuuriin ja ennen kaikkea Alvar Aallon tuotantoon? Se sel-
viää helposti rakennusten vertailulla. Ennen toista maailman-
sotaa Euroopan avantgardistiset arkkitehdit ja taiteilijat olivat 

ADGB-rakennuskompleksi ja sen ruokasali.
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hyvin verkostuneita. Tiedetään, että Walter Gropius ja Alvar 
Aalto olivat hyviä ystäviä ja heidän yhteistyönsä oli läheistä 
myöhemmin Yhdysvalloissa, missä molemmat olivat samaan 
aikaan opettajina.

Gropiuksen Dessaun päärakennus on selvästikin vaikutta-
nut Aallon funktionalismin alkuajan tuotantoon, mutta Ber-
naun ADGB-rakennuskompleksi on kuitenkin lähempänä Aallon 
maisemaa ja ympäristöä kunnioittavaa ajattelua. Voidaan 
sanoa, että Meyerin ja Wittwerin Bernaun-projektissa hen-
keää sama ympäristöä kunnioittava ilmapiiri kuin Aallon 
suunnittelemassa Paimion parantolassa ja miksei myös Noor-
markun Villa Maireassa.

Vuonna 2017 Bernaun-projekti liitettiin maailman kulttuu-
riperintöluetteloon muiden Weimarissa ja Dessaussa sijaitse-
vien Bauhaus-rakennusten rinnalle. Siitä syystä ja myös Bau-

H yvät kollegat – apuanne tarvitaan!
Helmikuussa 1990 avattiin Suomen rakennustaiteen 

museossa suuri näyttely Suomalaista kaupunkiarkkiteh-
tuuria – muutoksen vuodet 1979–1989. Näyttelyyn oli koottu 
noin 20 edustavan kohdealueen esittelyaineistoa ja teemapoh-
jaisesti suuri määrä muidenkin kohteiden kuvia eri puolilta 
maata. Näyttelyyn liittyi työryhmän laatima, kohteita tarkem-
min selostava ja aihetta taustoittava laaja kirja (Jussi Kautto – 
Ilkka Holmila – Jukka Turtiainen 1990: Suomalaista kaupunki-
arkkitehtuuria – Finnish Town Planning and Architecture).

Näyttelytyöryhmämme arvaili tuolloin, miten kauan seu-
raavaan Suomen kaupunkiarkkitehtuurin yleiskatsaukseen 
mahtaa mennä ja kuka toimeen tarttuisi. Kolmekymmentä 
vuotta myöhemmin kysymys on edelleen vastausta vailla. 
Minua aihepiiri alkoi uudelleen kiehtoa, kun jäin täysin palvel-
leena eläkkeelle Järvenpään kaupunkikehitystehtävistä.

Ryhdyin täydentämään pitkään keräämääni aineistoa eri 
kaupunkien ja kuntien hankkeista, kohteista ja kokemuksista 
vuoden 1989 jälkeen. Huomasin heti, että arkkitehtikunnan 
äänenkannattajasta Arkkitehti-lehdestä ei ole laajaa apua. Kol-
menkymmenen vuosikerran selauksesta käteen jäi lähinnä 
vain pääkaupunkiseudun edustuskohteita (ja pari hyppyä 
muualle). Kilpailuliitteistä ja Arkkitehtiuutisista sain kilpai-
luista kohteista täydennystä, mutta yllättävää on, miten moni 
kaavasuunnittelukilpailu on jäänyt jatkokehittelyä vaille.

Onneksi nykyään on internet. Sieltä löytyy kaikenlaista, 
kun jaksaa penkoa. Ongelmaksi jää, miten tuntemattomiin 

Suomalaista kaupunkiarkkitehtuuria ”ever after”

hausin satavuotisjuhlan vuoksi Bernauhun saapuu paljon kä-
vijöitä Saksasta ja ulkomailta. ADGB:ssa ei ollut varauduttu 
kasvavaan kävijämäärään, ja paikan päälle aiotaankin raken-
taa uusi Bauhaus-henkinen kävijäkeskus, jonka pitäisi olla val-
mis jo ensi vuonna.

Hannes Meyerin ja Hans Wittwerin ADGB-rakennuskomp-
leksiin pääsee Berliinistä aika helposti. S-Bahn-kaupunkijunalla 
ajetaan ensiksi Bernaun asemalle, josta lähtee pari kertaa tun-
nissa paikallinen linja-auto. Noin 10 minuutin kuluttua tullaan 
Bauhaus Denkmal -pysäkille. Sieltä kävellään vielä 500 metriä 
Hannes-Meyer-Campukselle, joksi Bernaun Bauhausia nyky-
ään virallisesti kutsutaan. Viikonloppuisin on maksulliset opas-
tukset, jolloin voi tutustua myös sisätiloihin.

Markku Rainer Peltonen

hankkeisiin pitäisi suhtautua kaupunkiarkkitehtuurin laadun 
kannalta. Vaihtelevasti laaditut nettitiedot harvoin riittävät 
antamaan pohjaa kunnolliselle arvottamiselle. Pienempien 
kuntien tiedottaminen on muutenkin hyvin rajallista.

Tästä syntyi ajatus pyytää Arkkitehtiuutisten lukijoiden 
apua. Olisin kiitollinen, jos saisin teiltä palautepostia erityisesti 
pienten kuntien kohteista (alle noin 25 000–30 000 asukasta). 
Vihjeet voisivat koskea tuntemianne, missä päin Suomea ja 
missä kehitysvaiheessa tahansa olevia, vuoden 1989 jälkeen 
suunniteltuja alueita tai muita kaupunkikehityskohteita (omia 
tai toisten), jotka mielestänne ovat synnyttäneet tai synnyttä-
vät tavanomaista laadukkaampaa kaupunkiarkkitehtuuria 
sekä hyvin toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Koh-
teet voivat olla isoja tai pieniä. Uutta luovat kehitysprosessit-
kin kiinnostavat.

Ehdotuksenne voivat olla missä muodossa tahansa. Koh-
teiden nimen, lyhyen kuvailun, sijaintitiedon ja perustelun li-
säksi otan mielelläni vastaan suunnittelija- ja muita tekijätie-
toja, kuvia ja muuta aineistoa (helppoa on laittaa sähköpostil-
la nettilinkki, jos aineisto on avoimesti saatavilla). Pyydän 
käyttämään ensi sijassa alla olevaa sähköpostiosoitettani, 
mutta puhelintekstari tai WhatsApp-viestikin käy.

Ilkka Holmila

arkkitehti SAFA, tekn. lis.
ilkka.holmila@gmail.com

puh. 045 225 7225
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A TL ja Asianajotoimisto Susiluoto tekivät viime kesä-
nä sopimuksen lakimiespalveluista. Asianajaja Jussi 
Kalliala käy läpi, millaiset asiat toistuvat arkkitehtien 

yhteydenotoissa.

Toimeksiannon päättäminen
Jokainen ainakin palvelusektorin yrittäjä tietää, että toimek-
siannon ennenaikainen päättyminen ei aina ole kauhistus. Se 
voi olla myös siunaus. Itse tiedätte parhaiten, millaiset asiat 
hankkeen käynnistyttyä hapantavat yhteistyötä ja jatkuessaan 
muuttavat työnne hankkeessa tuskaiseksi. Kun niin käy, toteu-
tuu helposti myös Murphyn laki: pitkin hampain tehty työ ei 
ole yhtä huolellista kuin motivoitunut tekeminen. Tuskaisen 
puurtamisen palkkiona voi vielä olla aiheellinen reklamaatio.

Minun alallani tunnetaan käsite ”luottamuspula”. Se on ti-
lanne, jossa päämies ei halua noudattaa oikeusturvansa kan-

Toimeksiannon 
voi päättää 
kesken 
hankkeen

nalta tärkeää neuvoa tai toimintatapaa, vaan vaatii oman 
etunsa vastaisesti turhia tai haitallisia toimia. Asianajajien työ 
on säädeltyä, ja viime kädessä meitä valvoo oikeuskansleri. 
Tällaisessa tilanteessa meillä on lupa luopua toimeksiannosta.

Arkkitehdinkin työ on melkoisen säädeltyä, ja siihen koh-
distuu kovia vaatimuksia ja odotuksia. Asiakas valitsee am-
mattilaisen luomaan hänen tavoitteitaan palvelevat ratkaisut. 
Kuitenkin, aina silloin tällöin, asiakas ei vastaanota viestejänne 
ja ehdotuksianne, ja päädytte toteuttamaan huonoja ratkaisu-
ja ilman selkeää ulospääsyä. Toimeksianto voi kestää vuosia.

KSE-ehtojen kohta 8.2 sisältää työkaluja sopimuksen päät-
tämiseen, kun toimeksiannon ammattimainen hoitaminen on 
asiakkaasta johtuvista syistä ylivoimaisen raskasta tai mahdo-
tonta. Aika harvoin olen kuitenkaan törmännyt konsulttiin, 
joka olisi muusta syystä kuin laskusaatavien takia päättänyt 
toimeksiantonsa. Ehkä ehto on harvoin käytössä siksi, ettei 
olla varmoja, täyttyvätkö sen määrittelemät purkamisen edel-
lytykset. Mikä esimerkiksi kulloinkin on tilaajan vaatima 
”hyvän teknisen tai ammatillisen tavan” vastainen ratkaisu?

Tekisi mieli suositella sopimukseen hieman kevyempää 
irti sanomisehtoa. KSE-kohdan purkuedellytyksiä lievempi irti-
sanomisehto voisi olla vaikka tällainen: ”Konsultilla on oikeus 
irtisanoa toimeksianto päättymään X kuukauden kuluttua irti-
sanomisesta, kun syntyy sovittamaton erimielisyys ratkaisusta, 
jolla tehtävä tai sen osa suoritetaan hyvää ammatillista tai 
teknistä tapaa noudattaen.”

Asiallisesti kysymys olisi luottamuspulasta. Ehto korostaisi 
konsultin roolia asiasta enemmän ymmärtävänä ammattilai-
sena. Tilaaja saisi kohtuullisen ajan miettiä asiaa ja hankkia uu-
den suunnittelijan. Särön saanut yhteistyö saisi mahdollisuu-
den päättyä purkuehtoa matalammalla kynnyksellä, mikä voi-
si olla hankkeelle ja molemmille osapuolille hyväksi.

Mahdollisesti olen tässä hakoteillä ja ehto kaipaa kenties 
vielä ajatustuokion tai pari, mutta asiaa kannattaa miettiä. Sii-
tä olen kuitenkin melko varma, että tällä irtisanomisehdolla 

YHTÄ ASIAA EI SAA VAKUUTUKSESTA 

MILLÄÄN RAHALLA: VÄLILLISIÄ 

VAHINKOJA.
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tai KSE-kohdan antamilla mahdollisuuksilla toimeksiantojen 
päättämiselle kesken hankkeen olisi perusteita, ja se olisi kon-
sultille usein eduksi.

Yksi tärkeä, itsestään selvä perusasia tähän liittyy. Laskutus 
täytyy pitää ajan tasalla ja rytmittää sopimuksessa järkevästi. 
Kumppanista on vaikea erota, jos kaikki rahat ovat kumppanin 
taskussa.

Sopimustasapaino
Toisena aiheena on sopimusehtojen ankaroituminen ja KSE-
turvaverkon särkeminen. Sähköpostiini tulee viikoittain kom-
mentoitavaksi sopimusluonnoksia. Kommentoitavaksi valikoi-
tuvat juuri ne, joissa

• tilaaja edellyttää konsultin vastaavan välillisistäkin 
vahingoista

• konsultti ei saa korvausta tilaajan viivästyksestä
• hankkeeseen kytketään ankara salassapitoehto huomat-

tavin sopimussakoin
• konsultin viivästysvastuu on KSE:tä ankarampi jne.

Helsinki Congress Paasitorni 

12:30 - 17:00

Helsingin kaupungin asuntotuotanto järjestää 
suunnittelijoilleen koulutus- ja infotilaisuuden. 

Ohjelmassa mm. asuntotuotannon tulevien hankkeiden 
esittelyä sekä ajankohtaisia suunnitteluasioita.
Tilaisuus on tarkoitettu Att:n kanssa yhteistyötä tekeville 
suunnittelijoille. Kutsu koskee korkeintaan kahta hen-
kilöä/toimisto. Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja lopussa 
vapaamuotoinen cocktail-tilaisuus.

Ilmoittautuminen:
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/1alibfkcp0

Tervetuloa mukaan!

SUUNNITTELIJAILTAPÄIVÄ 
13.5.2019

SuomiAreena
18.7.2019
Pori

Laita kalenteriin!

Koska kysymys on sopimuksesta, ei näihin oikeastaan muuta 
voi sanoa kuin että koettakaa neuvotella tällaiset kohdat 
pois tai älkää menkö mukaan hankkeeseen. Helppo tietenkin  
sanoa. Jos ja kun tämän kaltaisia ankaria sopimusehtoja tulee 
vastaan, ainakin tarkastakaa, miten vastuuvakuutus niihin  
suhtautuisi. Yhtä asiaa ei saa vakuutuksesta millään rahalla:  
välillisiä vahinkoja.

Osakassopimukset
Tämä aihe tähän loppuun pelkästään muistutukseksi. Ne 
osakkaat, jotka havahtuvat siihen, ettei osakassopimusta ole, 
ryhtykää miettimään asiaa. En nyt viitsisi sotkea tähän avio-
ehtosopimuksia ja testamentteja, mutta kaikki nämä sopi-
mukset ovat työkaluja muun muassa siinä, minne omistaman-
ne osuus yhtiöstä joskus vahingossa voi päätyä ja millaista 
mietittävää siitä eri tahoille syntyy. Sovitaan osakassopimuk-
sessa toki paljosta muustakin, mutta siitä lisää toiste.

Jussi Kalliala

asianajaja, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5323778&sid=Ga6Fg6sQiX
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S AFAn jäsenillä on mahdollisuus viettää kesäinen viikko 
Villa Oivalassa Villingin saaressa. Tilat vuokrataan jäse-
nistön käyttöön viikoiksi 23–33. Vuokra yhdeltä viikolta 

ja juhannukselta (to–su) on 850 euroa. Näiden viikkojen ulko-
puolella Oivalaa vuokrataan varausten perusteella elo–syys-
kuussa. Tarkemmat tiedot tiloista, vuokra-ajat, hinnasto sekä 
hakemuslomake ja -ohjeet löytyvät SAFAn verkkosivuilta  
www.safa.fi. Hakemukset tulee jättää 14.4. mennessä.

Lisätietoja antaa isännöitsijä Jyri Haukkavaara,  

jyri.haukkavaara@a6oy.fi, puh. 043 211 4211.

Oivalan  
kesäviikkojen  
hakuaika  
käynnissä

56

http://www.safa.fi
mailto:jyri.haukkavaara@a6oy.fi


au 3  |  2 0 1 9 K I I N T E I S TÖT 57

V ähä-Kiljava on kaikkien SAFAn jäsenten yhteinen kesän-
viettoalue Hyvinkäällä, kirkasvetisen Sääksjärven ran-
nalla, kauniin harjuluonnon keskellä.

Mökki Aallon ja mökki Salon kesäviikkojen hakuaika on 
20.3.–14.4.2019. Hakuajan jälkeen vapaiksi jääneitä aikoja 
jaetaan hakujärjestyksessä.

Mökkien lisäksi majoitusrakennuksen ja Kasinon huoneita 
voi vuokrata viikonlopuksi tai viikoksi kesäkaudella 1.5.–
30.9.2019. Ne varataan hakujärjestyksessä.

Alueen päärakennusta, Kasinoa, voi vuokrata juhlakäyt-
töön. Kasinolla on majoitustilaa 22 hengelle, tilava ruoka- 
kokoustila noin 70 hengelle, kettiö ja takkahuone. Viereisessä 
majoitusrakennuksessa on lisää majoitustiloja.

Vähä-Kiljavalle pääsee helposti bussilla Kampin terminaa-
lista, omalla autolla tai vaikka polkupyörällä.

Tervetuloa  
Vähä-Kiljavalle  
viettämään kesää!
Tule viettämään aurinkoinen kesäpäivä rannalla, hauska 

viikonloppu tai viikko vuokrattavissa mökeissä, järjestä  

juhlat Kasinolla, osallistu jäsentapahtumiin tai lähde  

metsään sienestämään ja lämmittele sen jälkeen 

saunassa jäsenvuorolla.

Lisätietoa, kuvia ja hinnat:

www.safa.fi ja www.facebook.com/SAFAKiljava

Tilavaraukset ja tiedustelut:

SAFAn toimisto, Marja Mesilä: puh. 09 5844 4208 tai 
marja.mesila@safa.fi
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BUDJET TIHINNAT JA KUSTANNUSARVIOT

PYÖRILLE OMA SÄILY T YSTELINE

RAKENNUSAPTEEKKI

BETONIKIVET

TERÄSPORTAAT JA LASIKAITEET

HB-PRIIMA 

130 Silence:

ilmaääneneristyskyky

dB!48

HB-Priima 130 Silence -väliseinäharkot
HB-Priima Silence -väliseinäharkko takaa rakentajan mielen-
rauhan; kivipohjaisen koostumuksensa ja toimivan rakenteensa 
ansiosta HB-Priima Silencen ääneneristyskyky on erinomainen. 

AKUSTIIKKA

Rakennusapteekin  
raitisilmaventtiili
Hyväksi todettu ratkaisu  
sisäilmaongelmiin
www.rakennusapteekki.fi

Ovella Systems Oy • P. 0103372720 • www.ovella.fi  • info:ovella@ovella.fi 

organisoi fi llarit sisällä ja ulkona.
(Kohteessa n.100 pp, keskellä mukava PyöräNojaPN-2 

ja seinillä tehokas Compact PTL-2 -järjestelmä)

UUSI RT 38941!
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http://www.fmclaskentapalvelut.fi
http://www.grado.fi
http://www.hb-betoni.fi
http://www.akustiikkapalvelut.fi
http://www.byggnadsapoteket.se/fi
https://ovella.fi/


Rockfon on johtava kivivillasta valmistettujen, akustisten alakatto- ja seinäratkaisujen valmistaja.

Rockfon Suomi
Pakkalankuja 6, Vantaa
puh. 09 8563 5880

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi

ROCKFON MATTAVALKOINEN
- ja alakatto on kokovalkoinen
Listat eivät enää häiritse alakaton tyylikästä ja yhtenäistä ilmettä.
Rockfonin Matt White -listat sulautuvat väriltään valkoiseen alakattolevyyn, jolloin  
modulaarinen alakatto näyttää valkoiselta ja yhdenmukaiselta kaikista suunnista.

ROCKFON MATT WHITE -LISTAT
- markkinoiden himmeäpintaisimmat listat
- ei heijasta juuri ollenkaan: kiiltävyysaste 2,  

kun alakattoa katsotaan 60 asteen kulmassa
- muut värit eivät heijastu 
- soveltuvat kaikille Rockfon-alakattolevyille
- tyylikkäät ja turvalliset alakattoratkaisut toimistoihin ja sairaaloihin
- sopii sekä puoliksi piiloon jääviin että näkyviin alakattoihin

Tavallisten valkoisten Rockfon-listojen ja uuden mattavalkoisen listaratkaisun eron huomaa selvästi. 

http://www.rockfon.fi
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TILITOIMISTO A-PALVELU OY

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI

puh. (09) 6801 368

tilitoimisto@apalvelu.fi

TERVETULOA JOUKKOOMME 

Lupa-arkkitehti 
Rakennusvalvontakeskukseen

Rakennusvalvontakeskus osallistuu toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luo-
miseen. Se ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suun-
nittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.   

Etsimme joukkoomme asiakaspalvelutaitoista ja kehittämismyönteistä lupa-arkkitehtia 
vahvistamaan laadukkaan kaupunkiympäristön rakentumista Espooseen. Lupa-arkkitehti 
tekee vastuualueensa vaativien hankkeiden lupapäätökset ja valmistelun lautakunnalle 
sekä huolehtii osaltaan rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan liittyvästä ohjauk-
sesta ja neuvonnasta. 

Tarjoamme sinulle monipuolisen työn asiantuntevassa työyhteisössä rakennusalan näkö-
alapaikalla.

Hae 8.4.2019 klo 15.45 mennessä,  
työavain 4-48-19

Rauman kaupungin palveluk-
sessa on noin 3000 työntekijää. 
Työpanoksesi ja osaamisesi ovat 
meille tärkeitä!

Rauman kaupungin tekninen toimiala hakee

KAAVOITUSARKKITEHTIA (vakinainen)
KAAVOITUSARKKITEHTIA (määräaikainen)

poikkeuksellisen monipuolisiin ja kiinnostaviin 
kaupunkisuunnittelun asiantuntijatehtäviin. 

Kaupungissa on kaksi maailmanperintökohdetta, 
merta, saaristoa ja suursatama. 

Hakuaika: 31.3.-13.5.2019 klo 16.

Hakemukset ja lisätietoja: www.rauma.fi/rekry

rauma.fi
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Puh. 0424 552 71, info@klas1.fi, www.klas1.fi
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ARKKITEHTI / ARK.YO

Haetaan monipuolisiin asuntosuunnittelutehtäviin projektinvetäjää 
ja/tai kokenutta arkkitehtiopiskelijaa. Työskentelemme Revit-ohjelmistolla.

TOIMITILAA

Tarjotaan vuokralle remontoidun huoneiston 1-2 huonetta (4-8 työpistettä). 
Yhteiset neuvottelu- ja sosiaalitilat. Hyvä sijainti ja näkymät. 

Yhteydenotot ja vapaamuotoiset hakemukset:
elina.seppanen@mutanen.fi

ARKKITEHTITOIMISTO JUHA MUTANEN OY
Mannerheimintie 40 D 80, 00100 Helsinki

Työtä 

haasteellisten restaurointi- ja peruskorjausprojektien 

asunto- ja julkisen rakentamisen sekä

kaupunkisuunnittelun parissa

haemme sekä ammatista monipuolisesti

kiinnostuneita, itsenäiseen projektinjohtoon pystyviä 

ammattilaisia, että opinhaluisia työryhmän jäseniä.

hakemukset ja tiedustelut: jyrki.iso-aho@a-konsultit.fi

Arkkitehtitoimisto A-Konsultit oy

Ratakatu 19, 00120 Helsinki

www.a-konsultit.fi

Haemme pääsuunnittelijaa tai 
projektiarkkitehtia Helsinkiin ja Ouluun 

Etsimme porukkaamme taitavia suunnittelijoita, joilta 
toivomme kokemusta vähintään yhden hankkeen 
läpiviemisestä projektinvetäjänä.

Kanttia2 tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden 
toimia omien projektiensa tiiminvetäjänä 
ja taiteellisena johtajana hyväntuulisessa, 
keskustelevassa ja tukea antavassa työympäristössä 
omaa vapautta kunnioittavilla työajoilla.

Työskentelemme asumisen, julkisen rakentamisen, 
aluesuunnittelun ja konseptoinnin parissa ja 
käytämme projekteissamme ensisijaisesti Archicadia.

Hakemukset: info@kanttia2.fi
Lisätietoja: www.kanttia2.fi/rekry

Johan Lindfors       044 066 0034

mailto:elina.seppanen@mutanen.fi
mailto:jyrki.iso-aho@a-konsultit.fi
http://www.a-konsultit.fi
mailto:info@kanttia2.fi
http://www.kanttia2.fi/rekry
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