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AILA KORPIVAARA
MRL-työryhmän jäsen 

PÄÄKIRJOITUS

Asuntorakentaminen 
murroksessa – miten 
lakiuudistus vastaa?

”
 PÄÄKIRJOITUS

R
akennusliikkeiden johtajat valittivat Helsingin 
Sanomissa, että sääntely eli kaavoitus ja auto-
paikat nostavat asuntojen hintoja tarpeetto-

masti (HS 26.1.2020, ”Mikä uusissa asunnoissa maksaa?”). 
Samassa artikkelissa haastatellun kaupunkitalous-
tieteen professori Tuukka Saarimaan mielestä on hyvä, 
että ympäristöön vaikuttavia tekijöitä säädellään, kos-
ka rakennusliikkeillä ei ole intressiä huolehtia alueiden 
viihtyisyydestä. Sääntelyn purkaminen menisi todel-
lisuudessa rakennusliikkeiden omiin voittoihin, koska 
rakentamisen kustannukset eivät selitä asuntojen kor-
keita hintoja.

Asuntorakentamisen toimintaympäristö, kuten koko 
rakennus- ja kiinteistötoimiala, on parin vuosikymme-
nen aikana muuttunut merkittävästi. Nopealiikkeiset ja 
polarisoituneet kiinteistömarkkinat pitävät yllä jatkuvaa 
uudisrakentamista, rakennusten korjaamista ja käyttö-
tarkoitusten muutosta. Valtaosa uusista asunnoista tuo-
tetaan nyt sijoittajaehtoisesti. Kansainvälisten sijoitta-
jien lisäksi asuntomarkkinoiden päätoimijoita ovat 
aiemmin institutionaalisesti ja yleishyödyllisestikin toi-
mineet ammattimaiset asunto-omistajat, asuntorahas-
tot ja eläkeyhtiöt. Rakennuttaja-urakoitsijamallin tilalla 
on entistä useammin perustaja-urakoitsija. Vain harvat 
asuntokohteet käynnistyvät tavallisten perheiden ja 
asunnonhankkijoiden aloitteesta.

On selvää, että kehityssuunnalla on vaikutusta. Esi-
merkiksi kansainvälisellä sijoittajalla on erilainen näkö-
kulma kaupunkikuvan, asuinympäristön, asunnon ja 

asumisen pitkäikäisiin laatutekijöihin kuin suomalaisella 
asunnontarvitsijalla.

Vanhoilla asunnoilla on tässä tilanteessa asunto-
markkinoita tasapainottava vaikutus, koska pääosa 
asuntokaupoista ja asunnonvaihdoista tehdään olemas-
sa olevassa asuntokannassa. Vanhat asunnot ovat myös 
hyvä vertailukohde, kun uutta tuotantoa tarkastellaan 
osto-, vuokraus- tai sijoitusmielessä. On yksinkertaistet-
tua väittää, että vain sijainnilla olisi merkitystä. Asukkaan 
osto- tai vaihtoaikeeseen vaikuttavat oleellisesti myös 
asunnon pohjaratkaisun toimivuus, muunneltavuus, 
näkymät, asumiskustannukset sekä kaikki kaavoituksella 
saatava muu lisäarvo, kuten kaupunkikuva, asuinympä-
ristön toiminnallisuus, viihtyisyys ja tunnelma.

Maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksesta puuttuu 
syvällinen analyysi maankäytön ja rakentamisen toimin-
taympäristön muutoksesta ja sen seurauksista. Ovatko 
kaikki kehityspiirteet toivottavia? Miten ne heijastuisivat 
lakiin, ja miten niiden mahdollisia haittoja estetään tai 
korjataan lainsäädännöllä?

Lakiuudistuksen tavoitteeksi tulisi saada yleisesti 
hyväksytty näkemys siitä, minkälaista maankäyttöä ja 
rakennettua ympäristöä Suomessa seuraavien vuosi-
kymmenien aikana tavoitellaan. Maankäytön suunnitte-
lun ja lainsäädännön vaatimukset on tarkoitettu seikoiksi, 
jotka takaavat usean sukupolven ajan asukkaille hyvän 
elinympäristön ja pitkäikäiset asuttavuusominaisuudet 
– ja samalla luovat säälliset puitteet hyvälle asuntosuun-
nittelulle ja asuntorakentamiselle.

Vanhoilla asunnoilla 
on tässä tilanteessa 
asuntomarkkinoita 
tasapainottava vaikutus.
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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

Onko sinulla mielessäsi tapahtuma 
tai ohjelmakokonaisuus, jonka haluaisit järjestää 
Arkkitehtuurimuseon uudistetussa kirjastossa? 

Ehdota meille! 

SYNTTÄRIT MUSEOSSA
Haluatko tarjota lapsellesi erilaisen syntymäpäivän
arkkitehtuurin peruskäsitteisiin tutustuen?
Juhlatilana toimii museon A&O-lastenhuone, jossa 
arkkitehtuuri avautuu leikin kautta. Synttäreille mahtuu 
kerralla 5–15 lasta. Vanhemmat ovat tervetulleita 
tutustumaan museon näyttelyihin. mfa.fi/palvelut

ERÄTAUKO-DIALOGIT
Arkkitehtuurin arvot, ilmastoteot, kaupunkikuva...
Mistä rakennettuun ympäristöön liittyvästä aiheesta
sinä haluaisit keskustella? Erätauolla voit tuoda eri 
lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista 
keskustelua. Erätauko-keskusteluja on järjestetty 
Arkkitehtuurimuseossa vuodesta 2018. Tapahtuman 
sisällöt, tarpeet ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä 
tilaajan kanssa. mfa.fi/palvelut

TAPAHTUMAT
Keskiviikko 4.3. kello 18
Puheenvuoroja: Suunnittelijat ja positiot – 
Aino Aallosta feministiseen suunnitteluun 
10/5/0€, Museokortti
 
Keskiviikko 18.3. kello 18
Luento / Lauri Louekari: Arkkitehdin metsä; 
pohjoinen luonto eläytyvän tulkinnan ja 
analyyttisen katseen kohteena 
10/5/0€, Museokortti

Keskiviikko 25.3. kello 17–18.30 
Opastettu kävelykierros: Töölönlahti – 
Herooisten kaupunkisuunnitelmien hautausmaa 
FT Petteri Kummala opastaa.
Lähtö: Oopperan puistolava.
Maksuton. Säävaraus.
 

 

EHDOTA TAPAHTUMAA!

Työpaja, elokuvakerho, musiikkiesitys, lukupiiri, 
zinejulkkarit… uudistunut kirjastomme tarjoaa 
maksuttoman tilan, tuotannollista ja viestinnällistä 
apua sekä esitystekniikan tapahtumien toteuttamiseen.

Jatkuva haku on avattu, ehdota heti: 
mfa.fi/ehdota-kirjastotapahtumaa

KUVA M
ICHEL NADER
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HAASTAT TELU
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”

T
anskalainen arkkitehti Mette Lange esiintyi Architec-
ture Speaks! -luentosarjassa Helsingissä joulukuussa. 
Istahdimme Löylyn ravintolaan nauttimaan takka-

tulen lämmöstä, ihailemaan myrskyävää, teräksenharmaata 
merta ja keskustelemaan hänen arkkitehtuuristaan. Monis-
sa hänen projekteissaan meri ja takkatuli ovatkin tärkeässä 
osassa.

Alun perin halusit kultasepäksi. Miten päädyitkin arkki-
tehtuuriin?
– Olin tosiaan ajatellut ryhtyväni kultasepäksi tai vaatesuun-
nittelijaksi. Pääsin kuitenkin lukiotodistuksellani suoraan opis-
kelemaan arkkitehtuuria. Päätin, että tarkkailen vuoden ver-
ran, jatkanko. Heti opintojen alussa tutustuin hienoihin ja ins-
piroiviin ihmisiin. Jo muutaman kuukauden jälkeen tiesin, että 
jäisin tälle tielle. Toisella vuosikurssilla perustin oman työhuo-
neen ja tein projekteja tiimissä. En ole koskaan katunut pää-
töstäni ryhtyä arkkitehdiksi.

Olisin voinut ryhtyä kultasepäksi, mutta pidän arkkitehtuu-
rin monista mittakaavoista. Pidän myös siitä, miten arkkitehti-
na ensin kaivan tontilla kaiken ylös ja sitten luon kauneutta 
tilalle.

Mikä on tontin ja luonnon merkitys arkkitehtuurissasi?
– Avain hyvään arkkitehtuuriin on rakennuspaikkaan tutustu-
minen ja sen ominaisuuksien ymmärtäminen. Suunnittelem-
me paljon loma-asuntoja. Perinteisesti Tanskassa loma-asun-
not ovat olleet melko yksinkertaisia ja primitiivisiä. Olennaise-
na osana mökkeilyyn kuuluu luonnon läsnäolo, ulkona oleske-
lu ja vaikkapa takkatulen ääressä kirjan lueskelu.

Nykyään loma-asunnoilta vaaditaan tietysti energiatehok-
kuutta ja muuta, mutta perusajatus on ennallaan. Niinpä 
rakennuksen luontoyhteydellä on erityisen suuri merkitys. 

Tanskassa villi luonto tarkoittaa yleensä merta, koska pienessä 
maassa käytännössä kaikki muu paitsi rannikko on viljeltyä tai 
rakennettua. Kesämökki on enemmän paikka kuin rakennus, 
siellä voi elää erilaista, yksinkertaisempaa elämää kuin kau-
pungissa.

Vietin vuosia suunnittelemallani kesämökillä. Minä perhei-
neni olimme yhdessä rakennuksessa ja isäni vaimoineen toi-
sessa. Nuo vuodet kolmen sukupolven kesken lähellä luontoa 
muodostivat kirjaston kaiken arkkitehtuurini pohjaksi. Rakas-
tan yksinkertaista ja hiljaista arkkitehtuuria.

Miten tontin tärkeys näkyy suunnitteluprosessissanne?
– Kun saamme uuden toimeksiannon, muutamme koko toi-
miston voimin kolmeksi päiväksi tontille. Tutkimme auringon 
kiertoa, näkymiä, tuuliolosuhteita, puiden paikkoja ja muita 
olennaisia asioita. Rakennamme malleja ja teemme ensim-
mäiset luonnokset. Yleensä monet ensimmäisten päivien aja-
tukset kulkevat mukana läpi projektin. Kolmantena tonttipäi-
vänä esittelemme ensimmäiset suunnitelmat asiakkaille ja 
yleensä käymme heidän kanssaan hedelmällistä keskustelua.

Voin suositella tätä työtapaa lämpimästi. Projekti ja raken-
nuspaikka todella menevät ihon alle, kun viettää kunnolla 
aikaa itse paikalla. Kunnollinen syventyminen tonttiin säästää 
aikaa projektin muissa vaiheissa.

Jotta tällainen työtapa on mahdollinen, toimistosi ei voi 
olla kovin iso, eihän?
– Olen tietoisesti pyrkinyt pitämään toimistoni pienenä. Mei-
tä on vain minä ja kaksi harjoittelijaa kerrallaan. Haluan työs-
kennellä nuorten ihmisten kanssa, jotta en vaivu horrokseen 
omassa ajattelussani. Nuoret, lahjakkaat ihmiset innoittavat 
minua ja pitävät hereillä.

Tanskassa yliopiston harjoitteluohjelma kestää viisi kuu-

Arjen kehystäjä

Kunnollinen syventyminen 
tonttiin säästää aikaa 
projektin muissa vaiheissa.

A
N

N
E 

KI
N

N
U

N
EN

31353814_au_2_2020_sisus.indd   731353814_au_2_2020_sisus.indd   7 19/02/2020   14.5819/02/2020   14.58



au 2  |  2 0 2 08 HAASTAT TELU

kautta. Pyrin siihen, että harjoittelijat työskentelisivät kanssani 
vähintään vuoden ja että he vaihtuisivat aina vuorotellen. 
Näin kokeneempi voi opastaa kokemattomampaa toimiston 
rytmin ja toimintatapojen omaksumisessa. Pieni toimisto ja 
nuoret työntekijät mahdollistavat myös sen, että voin oleskel-
la puolet vuodesta Intiassa.

Vietät tosiaan kaikki talvet Goalla, Intiassa, ja kesät Tans-
kassa. Miten olet päätynyt tällaiseen ratkaisuun?
– Työskentelin nuorempana pitkään eräässä arkkitehtitoimis-
tossa, mutta kun poikani syntyi, oravanpyörä alkoi ahdistaa. 
Halusin irtisanoutua, mutta sen sijaan pääsinkin työnantaja-
ni kanssa sopimukseen siitä, että työskentelen Tanskassa vain 
kesäaikaan ja matkustelen talvet. Sanon aina nuorille arkki-
tehdeille, että jos he haluavat poikkeavia järjestelyjä työelä-
mässä, niitä on uskallettava kysyä. Työnantaja ei tule niitä tar-
joamaan.

Matkustelu vei minut lopulta Goalle, mistä ensin vuokra-
simme talon ja myöhemmin suunnittelin meille oman talon 
joen varteen. Noudatin suunnittelussa intialaiselle perinne-
rakentamiselle tyypillisiä, läpivetoa tehostavia periaatteita, 
kuten suurta, matalalle laskeutuvaa kattoa, ja käytin paikallisia 
materiaaleja, kuten hiekkakiveä.

Tein kuitenkin myös omia ratkaisuja. Tieltä päin talo on 
hyvin suljettu, ja tulija kohtaa ensimmäiseksi suuren umpinai-
sen luonnonkiviseinän. Tämän jälkeen talo on lähes täysin 
yhtä avointa pulpettikatolla katettua ulkotilaa. Vain makuu-
huoneet on rajattu erikseen, ja seinän vierustalla on lukittavia 
varastotiloja, jotka osaltaan jäykistävät seinää.

On ihanaa tulla pölyiseltä ja hikiseltä tieltä kotiin raikkaa-
seen, talon läpi puhaltavaan joki-ilmaan. Sijoitimme talon 
huolellisesti olemassa olevien puiden lomaan. Puut stabiloivat 
maaperää ja estävät rakennusta liukumasta monsuunisatei-
den mukana jokeen. Istutimme myös uuden frangipani-puun, 
joka luo kauniita varjoja.

Et käy Intiassa pelkästään lomailemassa, vaan sinulla on 
kansalaisjärjestö, jossa suunnittelet ja rakennat kouluja. 
Miten järjestönne toimii?
– Kansalaisjärjestömme nimi on Moving School, liikkuva kou-
lu. Se sai alkunsa vuonna 2001. Goalla on paljon muualta tul-
leita siirtotyöläisiä. He liikkuvat tarpeen mukaan, puhuvat eri 
kieliä ja käyttävät eri kirjainjärjestelmää kuin goalaiset, joten 
heidän lapsensa eivät voi käydä paikallisia kouluja. Suunnitte-
limme kelluvan koulun, joka voi liikkua lasten mukana, ja jär-
jestimme sinne opettajat, jotka puhuvat heidän kieltään. Ra-
kennelma koostuu kelluvasta lautasta, yksinkertaisesta bam-
burakenteesta ja palmunlehtikatosta. Suunnittelimme erään 
teollisen muotoilijan kanssa myös pyörillä liikkuvan koulun. 
Sen voisi taitella kasaan ja rullata paikasta toiseen tarpeen 
mukaan, mutta se on nyt seissyt vuosia keskeisellä paikalla 
Goalla ja ollut koko ajan käytössä.

Liikkuvan koulun projekti päättyi, kun Goan viranomaiset 
lopulta ottivat hoitaakseen siirtotyöläisten lasten kouluttami-
sen. Nykyään toimimme Intian toisessa osassa, Gujaratissa, 
jossa on vähän vastaava tilanne kuin Goalla aiemmin. Siellä 
koulujen ei tarvitse olla siirrettäviä, joten rakennamme ne 
maatiilestä. Teemme yhteistyötä muiden arkkitehtien, muo-
toilijoiden ja käsityöläisten kanssa. Heillä on valtavasti tietotai-
toa, intoa ja osaamista.

Nämä projektit eivät olisi mahdollisia ilman paikallisia 
ihmisiä, jotka pyörittävät koulujen toimintaa vuodesta toi-
seen. Kun toimitaan ympäristössä, jossa kaikki ei ole valmista 
ja järjestyksessä, ihmisiltä löytyy eri tavalla tarmoa ja yhteis-
kunnallista aktiivisuutta. Pidän idealistisista ihmisistä.

Mainitset, että sinua inspiroivat erilaiset ihmiset opintoje-
si aikana, Intiassa ja toimistossasi. Onko ketään yksittäistä 
arkkitehtia, joka sinua olisi erityisesti inspiroinut?
– Glenn Murcutt on ollut minulle tärkeä hahmo. Olin hänen 
pitämällään luennolla 1990-luvulla, ja vaikutuin. Pidän erityi-

Villa Buresø, Slangerup, Tanska. Kiranpani, Goa, Intia.
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KUKA?

>  Mette Lange, syntynyt Gentoftessa, Tanskassa.
> Valmistunut arkkitehdiksi Kööpenhaminan 

Kuninkaallisesta taideakatemiasta 1990.
> Oma toimisto Mette Lange Architects vuodesta 

2002.
> Asuu ja työskentelee Tanskassa ja Intiassa.
> On työskennellyt projekteissa myös Iranissa, Sri 

Lankalla ja Islannissa.
> Ollut mukana kehittämässä Intiaan Moving School 

-projektia.
> Saanut lukuisia palkintoja, esimerkiksi Eckersberg-

mitalin 2018.

sesti hänen pientaloistaan ja hänen tavastaan puhua raken-
nuspaikan merkityksestä. Sen lisäksi hän on detaljoinnin mes-
tari. Hän osaa tehdä teknisistä välttämättömyyksistä arkkiteh-
tonisia elementtejä ainutlaatuisella tavalla. Kaikella on merki-
tys hänen arkkitehtuurissaan.

Murcutt myös innosti minua pitämään toimistoni pienenä. 
Hän sanoi, että on aina halunnut työskennellä yksin, jotta voi 
keskittyä suunnitteluun eikä toimiston pyörittämiseen. Muu-
tama vuosi sitten osallistuin Glenn Murcuttin master class 
-kurssille. Se oli hyvin innoittava kokemus. Muut osallistujat 
olivat tietenkin lahjakkaita arkkitehteja, mutta sen lisäksi he 
olivat hienoja ihmisiä.

Kehittelette yhdessä puolisosi Christian Rejnholdin kans-
sa erilaisia rakentamiskokeiluja. Voitko kertoa esimerkik-
si Mini House -minitalokonseptistanne?
– Minitalo sai alkunsa eräästä toimeksiannosta vuonna 2011. 
Nuorella perheellä oli tarve kesämökille, pieni budjetti ja rajal-
liset tilalliset tarpeet. Käytimme tilaisuuden hyväksi ja kehi-
timme kohtuuhintaisen, modulaarisen, monistettavan mini-
talokonseptin yhdessä mieheni, puuseppä Christianin kanssa.

Minitalo muodostuu esivalmistetuista liimapuukehistä. Ne 
tuodaan tontille valmiina, mutta muuten talo rakennetaan 
paikan päällä. Kehät määrittävät rakennuksen geometrian ja 
leveyden, mutta periaatteessa niitä voi laittaa äärettömän pal-
jon peräkkäin ja muodostaa näin vaikkapa moniosaisia raken-
nuksia. Minä suunnittelen ja Christian tiimeineen rakentaa 
minitalot.

Kehittelemme yhdessä detaljiikkaa ja rakennusprosessia 
jatkuvasti ja tutkimme, miten pitkälle mitäkin asiaa voi opti-
moida ilman, että laatu kärsii. Christianin kanssa työskentely 
on antoisaa ja hyödyttää myös muita projekteja, sillä opin 
rakentamisesta jatkuvasti lisää.

Pidämme omaa taloamme leikkikenttänä, jossa teemme 
erilaisia kokeiluja. Toteutimme työtilaamme horisontaalin kat-
toikkunan, mitä ei kukaan suosittelisi. Se on kuitenkin toimi-
nut teknisesti ihan hyvin ja on esteettisesti kauniimpi kuin 
osasimme odottaa. Sateen jälkeen vesi ei valu pois vaaka-
suuntaiselta lasipinnalta vaan muodostaa pikkuruisia lätäköi-
tä. Kun aurinko tulee esiin, se paistaa pikkulätäköiden läpi ja 
luo sisätilaan fantastisia valoja ja varjoja. Tuntuu kuin olisi lam-
men pohjassa. Jørn Utzon sanoi joskus kokevansa pienen 
onnen hetken aina, kun auringonsäde osuu hänen kotinsa sei-
nään. Minä koen pienen onnen hetken aina sateen jälkeen.

Kuulostaa hyvin runolliselta. Onko runollisuus sinulle tär-
keää arkkitehtuurissa?
– Yritämme aina luoda runollista arkkitehtuuria. Runollisuu-

desta on hirveän vaikea puhua tai sitä on vaikea tavoittaa, 
mutta se on äärimmäisen tärkeä osa arkkitehtuurin kokemis-
ta. Miltä tuntuu kävellä kylmällä kivilattialla, miltä puu tuok-
suu, miten verhot tanssivat tuulessa tai miten jokin tila muis-
tuttaa toisesta tilasta – se on osa tietyn paikan kertomusta.

On upeaa, kun tuntee onnistuneensa luomaan jotakin 
runollista. Minulle se tarkoittaa arkisen elämän kehystämistä. 
Kotien ei pidä muistuttaa museoita, vaan niissä pitää näkyä 
eletty elämä. Haluamme kotiemme heijastelevan sitä, keitä 
me olemme, ja elämää, jota elämme. Kaikessa on lopulta kyse 
elämästä.

Elina Koivisto

Rakastan yksinkertaista ja 
hiljaista arkkitehtuuria.”

Kesämökki, Nekseløbugten, Tanska.
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M
aankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset 
(MAL) ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurim-
pien kaupunkiseutujen kanssa. Parhaillaan ovat 

käynnissä neuvottelut Helsingin, Turun, Oulun ja Tampereen 
kaupunkiseutujen MAL-sopimusten solmimisesta vuosille 
2020–2031.

Aiheesta olivat keskustelemassa Oodissa Jyväskylän yleis-
kaavapäällikkö Leena Rossi, Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyr-
ki Mattila, eläkkeellä oleva liikenneneuvos Petri Jalasto, Kau-
punkitutkimus Oy:n Seppo Laakso ja Helsingin kaupungin 
asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell. Johdantopuheenvuo-
ron keskustelun teemoihin piti arkkitehti Matti Vatilo ympä-
ristöministeriöstä.

Kohti unelmien  
MAL-sopimusta
Keskustakirjasto Oodissa järjestetyssä keskuste-

lutilaisuudessa pohdittiin MAL-sopimusten kehit-

tämistarpeita ja haasteita.

Tarvitaan parempaa kumppanuutta
MAL-sopimisen ideana on lisätä kaupunkiseudun kuntien 
välistä yhteistyötä, tukea seudullista elinvoimaa vahvistavaa 
kehittämistä sekä syventää kaupunkiseudun ja valtion kump-
panuutta maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta. Onnistu-
neen ja kaikkien osapuolten tarpeet täyttävän MAL-sopimuk-
sen laatiminen ei kuitenkaan ole mutkatonta. Esimerkiksi kun-
tien intressit ovat keskenään erilaisia, ja lisäksi ministeriöiden 
toimintakulttuurit poikkeavat toisistaan.

– Eräs keskeinen haaste on, että mukana on monia erilaisia 
tahoja. Keskenään erilaisten intressien yhteensovittaminen on 
mennyt parempaan suuntaan, mutta on olemassa riski, että 
homma tavallaan kaatuu siihen. Institutionaalinen vakiintu-
minen ilman tiukkaa lainsäädäntöä voi olla paikallaan, Seppo 
Laakso totesi.

Valtiolla on MAL-sopimukset voimassa Helsingin, Turun, 
Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen kuntien kanssa. Viime 
vuonna ympäristöministeriö käynnisti selvitystyön MAL-sopi-
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Tärkein kumppa-
nuus on kuitenkin 
maankäytön, 
asumisen ja 
liikenteen välinen 
kumppanuus.
– Leena Rossi

musmenettelyn laajentamisesta Kuopion, Lahden ja Jyväsky-
län kaupunkiseuduille. Näillä seuduilla MAL-sopimukset 
vähentäisivät henkilökeskeisyyttä ja mahdollistaisivat maan-
käytön, asumisen ja liikenteen paremman yhteensovittamisen 
päätöksenteossa ja suunnittelussa.

– Sopimusmenettelyssä keskiössä olisivat asiat. Tärkein 
kumppanuus on kuitenkin maankäytön, asumisen ja liikenteen 
välinen kumppanuus. Sen suhteen on valtavasti opittavaa. 
MAL-kumppanuuden kehittäminen on huipputärkeää, sillä se 
on suurin asia, joka vaikuttaa siihen, miten ihmiset pärjäävät ja 
kokevat asiat, Leena Rossi painotti.

Prosessi kaipaa avoimuutta
MAL-sopimisessa tulee ottaa huomioon monia nykyisiä ja tule-
via haasteita. Maankäytöllä, asumisella ja liikenteellä on kes-
keinen rooli esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisessa. 
Samalla Suomessa väestörakenne vanhenee ja asumisen tavat 
muuttuvat. Etenkin urbaanin elämäntavan kysyntä on lisään-
tynyt – esimerkiksi Helsingissä asukasmäärä on viime vuosina 
kasvanut vuosittain noin 6 000 hengellä.

– Laadullinen kysymys on esimerkiksi asumisväljyys, joka ei 
mene yhteen ilmastotavoitteiden kanssa. Kokonaisuudessa 
täytyy olla kohtuus, ja nykyään asumisen kohdalla puhutaan 
paljon yhteisöllisyydestä. Meidän tehtävämme on luoda edel-
lytyksiä sille, että asuinalueet kehittyvät yhteisöllisiksi ja että 
asemanseudut olisivat pelkkien vaihtopaikkojen sijaan enem-
män olohuoneita, Mari Randell sanoi.

MAL-prosessista nousi keskustelussa esiin seikkoja, joissa 
olisi petrattavaa. Prosessi sai kritiikkiä esimerkiksi avoimuu-
den puutteesta. Tällöin näyttää helposti siltä, että asioista on 
päättämässä vain pieni joukko ihmisiä.

– Parhaillaan käytävistä neuvotteluista on todella vaikea 
saada tietoa. Jossain saatetaan kertoa muutaman vuoden 
takaa, että prosessi on käynnistynyt, mutta ei oikeastaan muu-
ta. Jo hallintomenettelylakikin ohjaa sitä, miten asioita pitää 
valmistella, Rossi huomautti.

Tärkeintä on kuntalaisten etu
Panelistien mukaan tärkeitä asioita unelmien MAL-sopimi-
sessa ovat kumppanuus, luottamus, asumisen tiivistäminen, 
rahakysymykset liikenteen hinnoittelussa ja saavutettavuus 
etenkin asemanseutujen osalta. Keskustelussa korostui myös 
synkronointi ja sen haasteellisuus muiden suunnitelmien, 
kuten liikennejärjestelmäsuunnitelman, kanssa.

– Jos 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmis-
tuu esimerkiksi Helsingin osalta vasta vuonna 2021, niin haas-
teena on saada tämä väliaika sovittua, sillä hallitukset vaihtu-
vat ja suunnitelmat kehittyvät. On haasteellista saada nämä 
niveltymään toisiinsa, jotta ne tukevat toisiaan eivätkä ole ris-
tiriidassa, Jyrki Mattila pohti.

MAL-sopimisessa on kyse suurista strategisista kysymyksis-
tä, jotka vaikuttavat monitahoisesti kuntalaisten arkeen. 
Monessa puheenvuorossa painotettiinkin, että keskiössä on 
pidettävä asukkaat.

– Täytyy muistaa, että meidän ensisijainen tehtävämme on 
helpottaa kuntalaisten arkielämän järjestymistä. Ihmisten täy-
tyy löytää haluamiaan asuntoja ja pystyä liikkumaan helposti 
heille tarpeellisten paikkojen välillä. Kuntalaisten etu on erit-
täin tärkeä pitää mukana, Randell totesi.

Taavi Lindfors

”
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A
suminen osuus keskivertosuomalaisen hiilijalan-
jäljestä on viidennes. Asumisen hiilijalanjälki muo-
dostuu talon rakentamisen, käytön, korjaamisen ja 

lopulta purkamisen aiheuttamista päästöistä. Päästöjä voi-
daan pienentää ja välttää monella tapaa.

Olemassa olevien rakennusten elinkaaren pidentäminen 
on uudisrakentamista vähähiilisempi vaihtoehto. Uudisraken-
taminen tuottaa aina kertaluonteiset päästöt, niin sanotun 
hiili piikin. Voitaisiinko syrjäseutujen vajaakäyttöisten lähiö-
talojen betonielementtejä hyödyntää kasvukeskusten uudis-
rakentamisessa?

Mikäli uudisrakentaminen on välttämätöntä, puu sekä 
muut luonnonmateriaalit, kuten savi ja olki, aiheuttavat koh-
tuullisen pienen hiilijalanjäljen ja kuluttavat vähän luonnon-
varoja. Raskas perustaminen lisää rakennusvaiheen päästöjä.

Tilatehokkuudella on ratkaiseva vaikutus asumisen hiili-
jalanjälkeen. Mitä väljemmin asutaan, sitä enemmän energiaa 
kuluu ja päästöjä syntyy asukasta kohden. Asumisväljyys on 
tuplaantunut 1970-luvulta, ja samalla on kasvanut asumisen 
hiilijalanjälki.

Asumisesta 
ekologisempaa 
– miten?
Asumisen ekologinen kestävyys – tai kestämät-

tömyys – on monen osatekijän summa. Kestävän 

asumisen kulmakiviä Suomen oloissa ovat pie-

ni hiilijalanjälki, luonnonvarojen säästäminen ja 

luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Ääritapauksissa tuhlaileva 
perhe voi kuluttaa 
säästeliääseen verrattuna 
jopa tuplaten energiaa.

”

Energiaa säästäviä ratkaisuja ovat asunnon tilojen ja pinta-
alan jousto ja muunneltavuus asukkaiden tilantarpeen ja elä-
mäntilanteen mukaan. Asuinkerrostalossa keittiöt, pesulat, 
saunat ja vierashuoneet voivat olla yhteisiäkin. Tarvitseeko 
urbaanissa ympäristössä aina edes keittiötä?

Uusiutuvat energiat osaksi arkkitehtuuria
Rakennusten lämmitysenergiankulutus on pienentynyt, mut-
ta sähkön ja lämpimän käyttöveden kulutus ovat olleet jopa 
hienoisessa kasvussa. Energiatehokkaat laitteet toki pienen-
tävät päästöjä, mutta samaan aikaan laitteiden määrä on lisään-
tynyt.

Asuntojen runkosyvyyden kasvaessa ja ikkunattomien 
keittonurkkausten ja alkovien lisääntyessä kasvaa myös valais-
tuksen tarve ja sähkönkulutus. Kapeammalla runkosyvyydellä 
sekä vaaleilla sisäpinnoilla ja ikkunapeilillä voidaan vähentää 
valaistuksen tarvetta.

Kesien lämpeneminen lisää asuntojen ylikuumenemisris-
kiä. Koneellinen viilentäminen lisää energiankulutusta ja 
ilmastonmuutosta ruokkivia päästöjä. Puilla ja rakennusten 
osilla, kuten räystäillä, parvekkeilla ja lipoilla, voidaan suojata 
asuntoja liialta kesäauringon paahteelta. Kesäiltoina ja 
-aamuina aurinko paistaa pitkään matalalta ja pääsee porotta-
maan helposti sisään asuntoihin. Varsinkaan pieniä asuntoja, 
joissa ei ole läpituuletusmahdollisuutta, ei tule sijoittaa aukea-
maan kohti nousevaa tai laskevaa aurinkoa.

Uusiutuvien lähienergioiden hyödyntäminen pienentää 
roimasti talon käytönaikaisia päästöjä ja asumiskustannuksia-
kin. Seuratuissa korjauskohteissa hiilijalanjälki on kutistunut 

Tilavaraus pienoiskeittiölle mahdollistaa huoneen erottamisen 
omaksi asunnokseen, mikäli huoneelle ei ole käyttöä perheen 
elämäntilanteen muuttuessa. As Oy Kellokas, arkkitehti Karin 
Krokfors.

YMPÄRISTÖ
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40–70 prosenttia, kun fossiilienergioihin perustunut järjestel-
mä on korvattu uusiutuvia hyödyntävällä. Uusiutuvien ener-
giamuotojen haltuunotto osaksi talon arkkitehtuuria on uusi 
haaste.

Pelkkä tekniikka ei riitä
Pelkkä tekniikka ei yksin riitä tekemään asumisesta ekolo-
gisesti kestävää. Asukkaiden vaikutus on suuri. Energian-
kulutuksessa erot eri ruokakuntien välillä täysin samanlaisissa 
asunnoissa voivat olla kolmanneksen luokkaa. Ääritapauksis-
sa tuhlaileva perhe voi kuluttaa säästeliääseen verrattuna jopa 
tuplaten energiaa.

Oleellista on miettiä, kuinka arkkitehtuurin ja suunnittelun 
keinoin voidaan kannustaa asukkaita energiaa säästävään 
asumiseen ja helpottaa ekologisesti kestävää arkea. Lajittelu 
on tehty helpoksi, loskan kuorruttaman polkupyörän sulatta-

Rehevä piha sadepuutarhoineen lisää luonnon monimuotoisuut-
ta ja tasaa pienilmasto-oloja. Räystäät, parvekkeet ja puut 
varjostavat ja suojaavat kesällä asuntoja liialta kuumenemiselta 
– tosin varjostavien puiden kasvaminen vie vuosia. Kuninkaan-
tammi, Helsinki.

miseen löytyy oma paikka, ja tavaroita voi korjailla tai kierrät-
tää kotitalon tiloissa – samalla naapureihin tutustuen.

Kasvilajien runsaus ja monikerroksellisuus lisäävät luon-
non monimuotoisuutta pihapiirissä, ja yhdessä monta pihaa 
muodostavat suuren luonnonreservaatin. Rehevä piha tasaa 
sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia ilmastonmuutoksen voimis-
tuessa – ja ehkä myös saa asukkaan viihtymään aloillaan kau-
komatkailun sijaan.

Pekka Hänninen

Aiheesta lisää:

Miliza Ryöti: Ilmastoviisas asuminen. HSY 2018.

Pekka Hänninen: Ekologisesti kestävä pientaloasuminen. 

Ympäristöministeriön raportteja 20/2014.

eko-boxi.safa.fi
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R
uotsalainen ohjaaja Fredrik Gertten on tehnyt kii-
teltyjä dokumenttifilmejä ajankohtaisista aiheista. 
Uusin ja jo useaan kertaan palkittu dokumentti PUSH 

kertoo keskiluokan ja pienituloisten jatkuvasta työntämisestä 
pois omista kaupunginosistaan ja kaupunkien keskustoista.

Ilmiössä on kyse muustakin kuin lattekahviloista ja gentri-
fikaatiosta; kyse on kiinteistöjen ja myös asumisen finanssoi-
tumisesta. Asumisella tehdään rahaa. Rahamaailman hait 

Kun asumisella tehdään 
rahaa
Tärkeässä dokumentissa näytetään, millaista on, 

kun asumisen hinta kiipeää ihmisten ulottumat-

tomiin. Arkkitehtienkin tulisi ymmärtää finanssi-

talouden mekanismeja ja pohtia, kenelle suunnit-

telutyötä tekee.

pumppaavat rahaa, ja pumppaamisen tuloksena hinnat kar-
kaavat ulottumattomiin ja ihmiset pumppautuvat kaupunki-
en laitamille – tai pois kotikaupungeistaan, pidem pien työ-
matkojen taakse. Kehitys ei ole tervettä, eikä sillä taatusti ole 
mitään tekemistä kestävän kehityksen kanssa.

Tilanne on hurja esimerkiksi New Yorkin Harlemissa, jossa 
erään dokumentissa haastatellun nuoren miehen laskelmien 
mukaan asuminen söisi pian 90 prosenttia nettoansioista. Kyl-
lä, aikoinaan kovinkin rappiollisessa Harlemissa.

Kuvia eri puolilta maailmaa
Ohjaaja Gertten on kahden vuoden ajan seurannut Ottawassa 
asuvan YK:n erikoisasiantuntijan ja ihmisoikeuslainsäädännön 
ekspertin Leilani Farhan työskentelyä ja matkoja eri puolille 
maailmaa. Dokumentin seikkailu alkaa Torontosta. Siellä asuk-
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kaita ollaan häätämässä bisneksen tieltä ja pois rumentamas-
ta gentrifikaation mukaan muuttuvaa katukuvaa.

Siitä pompataan Lontoon Notting Hilliin ja seuraamaan 
vuokratalotornin katastrofaalisen tulipalon seurauksia. Näh-
dään myös paremman väen Lontoota, jossa asuntoja on pää-
oman sijoituksena ilman asukkaita. Kiinteistöbisneksen lonke-
rot ulottuvat jo Ruotsin Uppsalaan saakka.

Etelä-Korean Soulissa on häädetty paratiisimaisen rinteen 
taloista asukkaita jopa väkivallan keinoin. Chilen Valparaísossa 
vanha rouva pelkää pienen talonsa sortuvan, koska kylkeen 
tulee torneja varakkaille – sekä sijoittajille että poikkeukselli-
sen hyvätuloisille. Viranomaisetkaan eivät tunnu välittävän 
vähäväkisempien tilanteesta. Herää kysymys, miksi.

Perusoikeus vai tuote?
Asumisesta on lähes joka maailmankolkassa tullut muuta kuin 
perusoikeus. Farha korostaa, että asumisen täytyy olla perus-
oikeus, jotta kaupungit eivät näivety omaan mahdottomuu-
teensa.

Asunnottomuutta ei suinkaan synnytä asuntojen puute. 
Liikkeellä on tuhoisia voimia, joita edustavat rahan tekemi-
seen keskittyneet ylikansalliset firmat. Runsaasti mainintoja 
saa Blackhill. Se ostaa useita taloja kerralla, häätää asukkaat ja 
remontoi keveällä kädellä. Vuokrat nousevat kymmenillä pro-
senteilla.

Ohjaaja on päässyt kuvaamaan Farhan tapaamisia muun 
muassa kansainvälisesti arvostetun sosiologin ja globalisaa-
tion tutkijan Saskia Sassenin kanssa, Nobel-ehdokkaan ja 
taloustieteilijän Joseph Stiglitzin kanssa sekä mafiaa kirjas-
saan ja televisiosarjassa Gomorra kuvanneen Roberto Savia-
non kanssa. Saviano korostaa, että ylikansallinen kiinteistöbis-
nes palvelee rahanpesua. Taustaltaan rikolliset tahot hyötyvät 
erityisesti kiinteistöjen yhä nousevista hinnoista.

Dokumentissa tavataan myös Barcelonan uusi pormestari, 
kansalaisaktivistinakin tunnettu Ada Colau Ballano. Katalo-
nian pääkaupunki kärsii asumisen hintojen ja massaturismin 
ongelmista. Jotakin on tehtävä.

Berliinissä käydään Kreuzbergissä, missä paikallisten yrittä-
jien vuokria nostetaan julmasti. Dokumentti pistää pohtimaan 
sitäkin, miksi Starbuckseja ja muita ylikansallisia ketjuja ei ihan 
heti kannattaisi toivottaa tervetulleiksi omille kaduilleen.

Ohjaajan ja päähenkilön kuljettama tarina vie mennes-
sään. Onko asunto tuote, vai tuleeko hyvän asumisen edel-
leenkin kuulua perusoikeuksiin? Filmi yrittää antaa vastauksia 
myös siihen.

Tarja Nurmi

PUSH on katsottavissa Yle Areenassa huhtikuun loppuun asti.

Liikkeellä on tuhoisia 
voimia, joita edustavat 
rahan tekemiseen 
keskittyneet ylikansalliset 
firmat.

Kiinteistönvälittäjä Torontossa.
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A
rkkitehti Olav Hammarströmin töitä ei ole Suomessa 
juuri tunnettu eikä julkaistu. FT Liisa-Maria Hakala-
Zilliacuksen pitkäjänteiseen, vuosia vieneeseen tut-

kimukseen perustuva teos Amerikan arkkitehti, Petsamon soti-
las avaa mielenkiintoisella tavalla Hammarströmin elämäntai-
paleen, jota johdatti ura arkkitehtina.

Olav Hammarström (1906–2002) valmistui Teknillisestä kor-
keakoulusta vuonna 1938. Uran alkuvaiheen keskeinen ja sodan 
vuoksi dramaattiseksi muodostunut tehtävä oli Petsamossa, 
Kolosjoen nikkelikaivosyhdyskunnan pääsuunnittelijana.

Sodan jälkeen paikkaansa etsinyt Hammarström muutti 
Bostoniin jatkamaan Veli Paatelan työtä Alvar Aallon Baker 
House -asuntolarakennuksen (1949) paikan päällä työskente-
levänä projektiarkkitehtina. Tämän moni tietääkin, mutta 
Hakala-Zilliacus avaa totutusta Aalto-näkökulmasta poikkea-
van kontekstin.

Etäyhteistyö Aallon kanssa lienee ollut haastavaa, eikä se 
lopulta asuntolan jälkeen jatkunut. Sen sijaan Hammarström 
sai töitä muun muassa ensin Saaristen ja sittemmin Walter 
Gropiuksen arkkitehtitoimistoista.

Amerikasta löytyi uudestaan myös nuoruuden rakastettu, 
tekstiilitaiteilija Marianne Strengell (1909–1998). Hammar-
strömistä ja Strengellistä tuli paitsi aviopari myös työpari. 
Hammarströmin suunnittelema Cape Codissa sijaitseva loma-
asunto (1952) oli tukikohta ja pariskunnan koti kahden viimei-
sen vuosikymmenen ajan. Cape Codissa sijaitsee myös Ham-
marströmin keskeisin oma työ, St. James the Fisherman -kap-
peli (1957).

Elämää taustaroolissa
On suunnittelijoita, jotka eivät paistattele jatkuvan huomion 
kohteena, mutta omalla osuudellaan, taustalla, riviarkkitehtei-
na mahdollistavat suurtenkin mestareiden tuotannon toteu-
tumisen. Samalla heillä kuitenkin voi olla selkeä oma arkkiteh-
toninen näkemyksensä ja huomattavia töitä.

Hakala-Zilliacus pohtii Hammarströmin osalta tätä 
”toiseutta”, toiseksi jäämistä tai taustarooliin tyytymistä. Myös 

Riviarkkitehdin 
poikkeuksellinen 
ura

suhteessa menestyneeseen puolisoon Hammarström saattoi 
vaikuttaa taustahahmolta, mutta vääränlaisen kilpailun puut-
tuminen olikin ehkä ylläpitävä voima.

Hakala-Zilliacuksen sujuvaa tekstiä on miellyttävää lukea. 
Kohteeseensa kirjoittaja suhtautuu arvostavasti: elämän vai-
keitakin asioita sivutaan, mutta hienotunteisesti. Keskeisimpiä 
tutkimuslähteitä ovat olleet Hammarströmin ja Strengellin 
Yhdysvalloissa taltioidut haastattelut. Robert F. Brownin 
vuonna 1982 nauhoittamasta yli kuusituntisesta keskustelusta 
Olav Hammarströmin kanssa voi kuulla katkelman verkossa – 
vuosikymmenten läpi säilynyt suomenruotsalainen aksentti ja 
puheesta piirtyvä huumorintaju tekevät arkkitehdin eläväksi.

Tuula Pöyhiä

Liisa-Maria Hakala-Zilliacus: Amerikan arkkitehti,

 Petsamon sotilas. Olav Hammarströmin elämä. 

SKS 2019. 280 sivua.

Haastattelunauhoitus löytyy osoitteesta 

www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-

interview-olav-hammarstrom-11706.

Myös suhteessa 
menestyneeseen 
puolisoon Hammarström 
saattoi vaikuttaa 
taustahahmolta.

”

KIRJAT
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Kuntasektorin tietomallipäivä 
to 14.5.2020 klo 12–16, Annankatu 25, 00100 Helsinki
Pureudumme kaupunkien ja kuntien arkkitehtuuri-, tila- ja aluesuunnittelun digiajan  
mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kuulemme sekä kaupunkien että arkkitehtitoimistojen  
kokemuksia sekä hyviä käytäntöjä julkisen sektorin tietomallinnuksesta.

Asiamme on yhteinen – tule mukaan kyselemään, keskustelemaan ja oppimaan.  
Haluamme kuulla myös sinun kuntasi tilanteesta!

Katso ohjelma ja varaa paikkasi:

www.mad.fi
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RAKENNUSLEHTI 3.2.2020
Arkkitehdeilla on täystyöllisyys – ”Se, ettei tänne löydy 
väkeä, on kasvun este”:

” Turussa olisi töitä useammallekin arkkitehdille vaikka 
heti. Sigge Arkkitehtien toimitusjohtaja Pekka Mäen 
mukaan arkkitehteja on kuitenkin vaikea houkutel-

la Aurajoen varteen. Sigge on joutunut kieltäytymään jois-
takin kiinnostavista tehtävistä sen vuoksi, ettei toimistolla 
ole ollut riittävästi arkkitehteja. Osaajapulaa on niin arkki-
tehtitoimistoissa kuin julkisellakin sektorilla, kuten kunti-
en rakennusvalvonnoissa. Pula on kärjistynyt nyt, kun Suo-
messa on rakennettu paljon ja moni arkkitehti on jäänyt 
eläkkeelle. Arkkitehdeilla on käytännössä täystyöllisyys. 
Arkkitehtitoimistojen liiton toiminnanjohtaja Kalle Euro 
huomauttaa, että kaupungistumisen jatkuessa arkkiteh-
tien kysyntä ei ainakaan vähene. Euro laskee, että Suomes-
sa pitäisi kouluttaa yhden laitoksen verran lisää arkkitehte-
ja. Nyt heitä valmistuu vuosittain 130–140.”

HELSINGIN SANOMAT 6.2.2020
Voisivatko Helsingin lähiöt näyttää näin hie-
noilta?:

” Yhdeksän nuoren arkkitehtitoimiston 
Uusi Kaupunki -kollektiivi on laatinut 
yhdessä Helsingin kaupungin kaupunki-

ympäristön toimialan kanssa visiotyöt Malmin 
ja Malminkartanon asemakeskuksista. ’Malmilla 
on runsaasti vahvistettavia hyviä ominaisuuksia, 
sekä selkeästi potentiaalisia kehitettäviä puolia; 
Malmin keskusta on liikenteellisesti hyvin kyt-
keytynyt keskeisen juna-aseman kautta, mut-
ta sisäisesti jakautunut kahteen osaan, Ylä- ja 
Ala-Malmiin’, kertoo Malmin tulevaisuustarkas-
telun projektipäällikkö, arkkitehti Niilo Ikonen. 
– – ’Uusi rakentaminen luo rohkean portin Hel-
sinkiin ja synnyttää asemaympäristöön maail-
manluokan tunnelman, joka yhdistää uudista-
vaa korkealuokkaista rakentamista, luontoa ja 
yllättävän lähihistoriallisen kerroksen’, paljastaa 
Malminkartanon vision projektipäällikkö, arkki-
tehti Jussi Vuori.”

RAKENNUSLEHTI 7.2.2020
Matkalla hiilineutraaliin rakentamiseen on tartut-
tava ensin kaavoitukseen:

” Kunnilla on kaavoituksen kautta merkittävä 
vastuu vähähiilisen ympäristön tuottamisessa. 
Kaavoituksen pitkäaikaisista vaikutuksista joh-

tuen täytyy rakentamisen hiilijalanjälki nostaa välit-
tömästi yhdeksi merkittäväksi kaavoituksen yhte-
ydessä tarkasteltavaksi asiaksi. Lyhyesti voidaan 
todeta, että hyvä kaava mahdollistaa rakentamisen 
pienen hiilijalanjäljen, huono estää parhaat ratkai-
sut. Kaava määrittää rakentamispaikan ja tämä puo-
lestaan rakennustyön vaatimat pohjarakenteet ja 
perustamistavat. Huonosti kantavalle maalle raken-
taminen on kallista sekä rahassa että hiilijalanjäljessä 
mitattuna”, arkkitehti Eero Puurunen kirjoittaa Näkö-
kulma-palstalla.

Alkuvuonna on käyty keskustelua arkkitehtitoimis-

tojen työvoimapulasta, hiilineutraalista 

rakentamisesta ja Malmin alueen kehittämisestä.
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”

J
okaisessa kodissa on joitakin lääkkeitä, ensiaputarpeita ja sairaanhoitovälineitä. 
Tämä lääkevarasto edustaa joskus huomattavaakin pääomaa, mutta sisältää toi-
saalta melkoisen määrän aineita, jotka liian suurin annoksin aiheuttavat etenkin 

lapsille vaikeita, usein kuolemaan johtavia tapaturmia.
Lääkehoidon tehokkuuden lisääntyessä tulee käyttöön uusia, voimakkaasti vaikuttavia 

aineita, jotka liian suurina annoksina aiheuttavat helposti myrkytyksiä. Kun ihmiset yhä 
enemmän turvautuvat vaivoissaan lääkärinhoitoon, tulee näitä aineita yhä enemmän kotei-
hin ja ne muodostavat aina aiheen myrkytystapaturmille. Lääketeollisuus pyrkii tekemään 
lääkkeet muotoon, jossa niiden ottaminen on vaivatonta ja miellyttävää. Paha maku on 
pyritty poistamaan laittamalla lääke kapseleihin tai päällystämällä tabletit makeanmakui-
sella aineella, joten tabletit muistuttavat helposti makeisia. [– –] Kaikki tämä lisää osaltaan 
myrkytystapaturmia. Tilastollisesti onkin todettavissa, että myrkytystapaukset ovat selvästi 
lisääntymässä. Maassamme sattuu vuosittain yli 200 kuolemaan johtanutta myrkytystapaus-
ta, joista vahinkomyrkytyksiä yli 2/3:sta ja suurelta osin lapsia, loput itsemurhia ja murhia.

[ – – ]
Kaikesta edellä mainitusta jo ilmenee riittävän selvästi, ettei lääkkeiden säilytys kodissa 

ole mikään vähäpätöinen asia. Estääksemme lääkkeiden aiheuttamat myrkytykset ja löy-
tääksemme nopeasti tarpeellisen lääkkeen, sidetarpeen tai sairaanhoitovälineen, on välttä-
mätöntä, että nämä säilytetään määrätyssä lukollisessa paikassa. Lähinnä edullisempana 
ratkaisuna tulisi kysymykseen lukollinen lääkekaappi. [– –] Jos lukollinen lääkekaappi alun 
perin suunniteltaisiin esim. jonkin komeron yhteyteen, niin se ei kaiketi tulisi siten kalliim-
maksi kuin erillisen hankkiminen ja säästäisi vuosittain paljon ihmishenkiä myrkytystapa-
turmilta. Tällainen kaappi saisi olla niin iso, että sinne mahtuisi omaan erilliseen lokeroonsa 
lisäksi muut kodissa käytetyt myrkyt, kuten hyönteismyrkyt ym.

[ – – ]
Hyvät arkkitehdit, on suurelta osalta teidän käsissänne, saadaanko jyrkästi kohoava myr-

kytystapaturmia kuvaava kuolleisuuskäyrä jälleen laskemaan. Jos te suunnittelette asuntoi-
hin myös lääkkeiden säilytystä varten lukollisen tilan, niin on melko varmaa, että asunnon 
haltijat ilomielin hyväksyvät toimenpiteen ja tällä toimenpiteellä olisi erittäin suuri merkitys 
myös yleiseen mielipiteeseen. [– –] Vaikka emme huomioisi lainkaan kotien suruja ja ihmis-
henkien arvoa, niin on asialla myös huomattava taloudellinen puolensa. Voidaan arvioida, 
että esim. H:gin kaupungille maksaa myrkytystapausten hoito vuosittain sairaalakuluina 
ainakin 8 milj. markkaa. Mitä maksavat ihmishenget, sitä ei voida rahassa arvioida.

Toivoisin, että Suomen arkkitehtikunta kuulee tämän vetoomuksen ja tekee voitavansa 
asian korjaamiseksi. Osittain arkkitehtikunnan toimenpiteellä voidaan säästää maallemme 
vuosittain toistasataa lasta ja kotia suunnattomilta suruilta.

Eino V. Venho

Arkkitehdin osuus 
myrkytystapaturmien 
ehkäisyssä

1950-luvulla markkinoille 

tulvi runsaasti uusia lääke-

aineita. Arkkitehtiuutisten 

numerossa 5/1957 lääkäri 

Eino V. Venho vetosi ark-

kitehteihin, jotta lääkkeis-

tä aiheutuvat myrkytys-

tapaukset vähenisivät.

Suurelta osalta 
teidän arkki- 
tehtien käsis- 
sänne on, 
saadaanko  
jyrkästi  
kohoava  
myrkytys-
tapaturmia 
kuvaava 
kuolleisuus- 
käyrä jälleen 
laskemaan.
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K
ävellessäni lähiön metroaseman aulan poikki huo-
masin katselevani mustia, alaspäin kapenevia lahkei-
ta, jotka olivat lyhyet siten että ihoa näkyi harkitusti 

ennen valkoisia jalkineita. Viehkeä vaaleatukkainen olento lii-
kutteli lahkeita. Jatkoin kohden ostaria ja suojatiellä huomasin 
vierelläni kaksi mustaa alaspäin levenevää lahjetta, jotka viisti-
vät maata eikä kenkiä juuri näkynyt. Salaperäinen tummatuk-
kainen olento kuljetti lahkeita.

Kapenevat lyhyet ja levenevät pitkät lahkeet toivat mie-
leen 70-luvun. Reaaliset näyt avasivat vaivattomasti muistojen 
oven. Ensimmäisenä päälle hyökyy rock-musiikkia: ”Gimme, 
Gimme Shelter” Rolling Stones rämisee repivästi ja lujaa, heti 
perään King Crimsonin ”21st Century Schizoid Man”… ou-jee. 
Sitten saavuttamattomia hiuksia, kasvoja… Koulu on väärän-
lainen, koko yhteiskunta epäoikeudenmukainen… Karl Mar-
xin tekstejä, lentolehtisten jakamista, poliittisia kokouksia 
loputtomiin… huh-huijaa.

Päästyäni opiskelemaan arkkitehtuuria ja muuttaessani 
suureen kaupunkiin, Tampereelle, kuvittelin irrottautuvani 
yhteiskunnallisesta lähetystoiminnasta eli poliittisesta tou-
huamisesta. Vaan ei. Ajan henki taisi ilmetä kaiken politisoitu-
misena, enkä kyennyt sitä pakenemaan. Marxia tietyllä tavalla 
johdonmukaisesti soveltaen olin päätynyt, kuten moni muu-
kin 70-luvun opiskelija, luonnollisesti äärivasemmistoon, uus-
stalinistien ryhmään. Oikeudenmukaisempi yhteiskunta pysyi 
tärkeänä ihanteena, vaikka siitähän ei käytännössä ollut kysy-
mys ja vaikka jouduinkin kuuntelemaan kailottavia propagan-
dalauluja yhä uudelleen ja uudelleen – onneksi omat ääni-
levyt odottivat uskollisesti kämpillä.

E
nnen ostarin ulko-ovea muistojen virta katkesi, kun 
ajatukset alkoivat etsiä yhtäläisyyksiä nykyhetken ja 
70-luvun kulttuuri-ilmapiirin välillä, siis muitakin yhtä-

läisyyksiä kuin ne inspiroivat lahkeet.
Lähdin etenemään housunlahkeiden muotojen luoman 

atmosfäärin varassa tai huumaamana. Mieleen tuli heti Mtv3:n 

Odottamattomia  
yhtäläisyyksiä

”tulossa”-ruutujen kulmikas grafiikka, jossa on leveät kirjaimet 
ja vain isot kirjaimet sekä räikeät värit. Se vaikuttaa jotenkin 
70-lukulaiselta. Sitten pönäkkä sana ”politiikka” tunkee mie-
leen ja työntää grafiikat sivuun. 

Politiikka on tullut takaisin. Halu vaikuttaa aktiivisesti ja 
poliittisesti on tekemässä paluuta. Etenkin ilmastonmuutos 
on vaikuttanut asenteisiin. Opiskelijat ja nuoret haluavat 
muuttaa yhteiskuntaa, mikä tarkoittaa politiikan muuttumista 
kiinnostavaksi pitkän hiljaiselon jälkeen. Vaikuttaa siltä, että 
uusi sukupolvi haluaa pelastaa tulevaisuutensa ilmastonmuu-
toksen uhkaavalta tuholta. Myös globalisaation ajan tuottama 
monikulttuurisuuden ideologia on nostanut esiin poliittiset 
linjakysymykset. Pitää ottaa kantaa.

70-luvulla nuoren sivistyneistön ja myös arkkitehtien kes-
kuudessa vallitsi aika vahva vasemmistolaisuus. Väri oli punai-
nen. Nyt poliittisuuden väri on vaihtunut vihreäksi. Vaikuttaa 
itsestään selvältä, että nuoret arkkitehdit kannattavat ny kyään 
vihreiden politiikkaa.

P
olitiikka kytkeytyy kaupunkisuunnitteluun suoraan 
ja vahvasti. Jos on kiinnostunut kaupunkisuunnitte-
lusta, joutuu väistämättä tekemisiin politiikan kans-

sa. Ja päinvastoin: vaaleilla valitut poliitikot joutuvat linjaa-
maan päätöksillään, miten kaupunkia halutaan kehittää.

Kaupunkisuunnittelu on tällä hetkellä nousussa. Tämä kor-
keasuhdanne yhdistää nykyhetkeä ja 70-lukua. Globaalissa 
maailmassa kaupungit kilpailevat pääomista, osaavista ihmi-
sistä ynnä muusta. Kaupunkiympäristön kehittäminen on osa 
kaupunkipolitiikkaa ja profiloitumista kilpailussa muiden kau-
punkien kanssa. Etenkin yhteisöllisyys, kaikille yhteiset tilat 
ovat nousseet uusin tavoin esiin.

70-luvulla kaupunkisuunnittelu laajeni valtavasti ja sen 
rooli vahvistui. Silloin ei puhuttu julkisista tiloista, vaan raken-
nettiin ruutukaavalähiöitä, joihin maaltamuuttajat asutettiin 
Suomen kaupungistuessa nopeasti.
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P
oliittisista ohjelmista tai ideologioista ei löydy 
mitään suoraa tietä itse arkkitehtuuriin. Poliitti-
nen päätöksenteko muokkaa suunnittelun reu-

naehtoja, mutta arkkitehtuuri jää pohjimmiltaan arkkiteh-
tien ratkaistavaksi – tästä huolehtiminen on itse asiassa 
arkkitehtien eettinen velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan.

Siksi arkkitehtuurikilpailut ovat tärkeä instituutio. Se 
ylläpitää innovaatiota ja mahdollistaa uudistumisen. Tosin 
70-luvun vasemmistolaisperusteluissa kilpailuja pidettiin 
kyseenalaisina, koska niissä meni paljon työtä hukkaan, ja 
sen työmäärän olisi voinut käyttää yhteiskunnallisesti pal-
jon hyödyllisemmin.

70-luvulla arkkitehtuurin hallitseva muototeema oli 
harmaa, betoninen ruutuelementti ilman variaatioita. Sitä 
käytettiin tasa-arvoisesti ja suurina sarjoina kaikissa kau-
pungeissa. Toisaalta vasemmistolaisuuden hengessä 
puhuttiin demokraattisesta arkkitehtuurista, siitä, kuinka 
arkkitehtuuria piti tehdä kansalle, suurten joukkojen elä-
mää parantamaan eikä vain kansakunnan eliitin iloksi. Piti 
pyrkiä demokraattisuuteen ja hylätä arkkitehtien edusta-
ma elitismi.

B
ussissa ostoskassin kanssa. Ajatukset jatkavat vielä 
kulkuaan 1970/2020-vertailussa. Demokraattinen 
– äh, unohdin talouspaperin – arkkitehtuuri 

tavoitteli arjen estetiikkaa, tosin epäselväksi jäi, mitä se 
on. Sen sijaan tarkasti muotoiltiin, mitä se ei ole.

Alvar Aallon myöhäiskauden merkittävä työ, Finlan-
dia-talo (1971), näyttäytyi aikalaiskritiikille pröystäilevänä 
kerskarakennuksena. Se edusti epädemokraattisuutta ja 
elitismiä. Arjen estetiikka ei siinä toteutunut. Finlandia-
talon takaa häämöttää upea kirjastotalo Oodi (Ala-arkki-
tehdit, 2019). Julkisuudessa suuresti juhlittu upea talo ei 
saanut vastaanottaa Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoa 
viime syksynä. Vaikuttaa siltä, että arjen estetiikka tekee 
paluuta.

Vasemmistolaisuuden 
hengessä 70-luvulla  
puhuttiin 
demokraattisesta 
arkkitehtuurista.
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H
elsingin kaupungin järjestämän ideakilpailun tavoit-
teena oli löytää ratkaisuja Töölöntorin alueen toteu-
tuksen, toiminnallisen kehittämisen ja elinkeinojen 

tukemisen pohjaksi. Torin lisäksi kilpailualueeseen kuuluivat 
viereiset kadut ja koko toria ympäröivien rakennusten rajaa-
ma kaupunkitila.

Kilpailussa arvioitiin arkkitehtonista kokonaisratkaisua 
myös maisemallisesti sekä houkuttelevuutta ja toimivuutta 
torikaupan ja muun elinkeinotoiminnan kannalta. Kilpailijoi-
den tuli huomioida rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja 
ominaispiirteet sekä liikkumisen ja liikenteen toimivuus.

Monialaisuutta ja mittakaavan tajua
Kilpailuun tuli 79 ehdotusta, jotka antoivat lukuisia erinomai-
sia ideoita alueen kehittämiseksi. Töiden runsaus ja niiden 
keskinäinen erilaisuus tarjosivat mahdollisuuden tutkia moni-
puolisesti alueen tulevaisuutta.

Vaativa suunnittelutehtävä sisälsi kaupunkikuvallisia ja toi-
minnallisia kysymyksiä, jotka edellyttivät paikan ominaispiir-
teiden, tilallisen jäsentelyn, torimyynnin ja liikkumisen syväl-
listä ymmärrystä. Parhaissa töissä nämä näkökulmat oli onnis-
tuttu yhdistämään hallituksi kokonaisuudeksi.

Merkittävä osa töistä käsitteli vain yhtä asiaa ja keskittyi 
esimerkiksi ainoastaan kaupunkikuvaan unohtaen toiminnan 
tai vain toimintaan laiminlyöden kaupunkikuvalliset näkökoh-
dat. Monessa työssä uudisrakentaminen sai liian suuren roolin 
ja toritilan suunnittelu jäi sivuosaan.

Yksi olennaisimmista asioista oli suhtautuminen avoimeen 
toritilaan. Tuomaristo arvosti töitä, joissa oli ymmärretty torin 
avara luonne ja käytöltään joustava tila eikä yritetty täyttää 
toria erilaisilla toiminnoilla tai rakenteilla. Parhaissa ehdotuk-
sissa kaupunkitilan käsittely ulottui Töölöntoria ympäröiviin 
katuihin ja kivijalkoihin, jolloin alueelle syntyi sekä liiketoimin-
taa että liikkumista palveleva konsepti.

Uudistusten sopiva määrä oli hankala määritellä, ja monis-
sa ehdotuksissa torialueen muutokset olivat paikkaan ja teh-
tävään nähden ylimitoitettuja. Parhaissa töissä oli oivallettu 
kehittämisen oikea mittakaava ja luonne.

Palkinnot parhaille kokonaisratkaisuille
Ensimmäisen palkinnon sai Arkkitehtitoimisto Konkretin eh-
dotus Two to One. Työssä yhdistyvät kaupunkitilan taitava 
suunnittelu, toiminnallisuus ja liikkuminen. Toritila on rajattu 
ympäröivistä kaduista hienovaraisesti luontaisiin maanpinnan 
korkoihin liittyvillä porrastuksilla ja puuriveillä. Porrastukset 
muodostavat sopivan yksinkertaisen hierarkian.

”Kantakaupunkiin arvoympäristöön sijoittuva julkinen tori 
oli kilpailutehtävänä erittäin houkutteleva ja harvinainen tilai-
suus. On hienoa olla mukana suunnittelemassa Töölöntorista 
elävä ja viihtyisä tila kaikille”, toteaa voittajatoimisto Konkretin 
arkkitehti Essi Peltola.

Töölöntorista houkutteleva 
osa kaupunkia
Ideakilpailun Helsingin Töölöntorin kehittämises-

tä voitti Arkkitehtitoimisto Konkret.

Voittajaehdotus Two to One, aksonometria.

31353814_au_2_2020_sisus.indd   2231353814_au_2_2020_sisus.indd   22 19/02/2020   14.5819/02/2020   14.58



au 2  |  2 0 2 0 23KILPAILUT

Torin itälaitaan sijoitettu 
kauppahalli mahdollistaisi 
toteutuessaan elämykselli-
sen ja ympärivuotisen 
toritoiminnan.
– Essi Peltola, Konkret

”

▼

Two to One, korttelileikkaus (yllä) ja ilta- ja päivänäkymät (alla).
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Keskeinen toritila jää riittävän laajaksi ja joustavaksi, ja itä-
päähän syntyy hieman korotettu tasanne esiintymisiin ja oles-
keluun. Tasanteelle on esitetty ilmeeltään kevyt modulaarinen 
kauppahalli, joka yhdistyy Pisararadan aseman sisäänkäyntiin. 
Kauppahallin kaupalliset toteutusmahdollisuudet tulee jatko-
tutkia, mutta ehdotuksen kokonaisuus toimii toisenlaisellakin 
tilanrajauksella, esimerkiksi katoksella.

Liikenne on ratkaistu tasapainoisesti. Erityisesti kävely-
kaduksi rauhoitettu Tykistönkatu ja sen päätteenä oleva Rune-

berginkadun ylitys edistävät alueen käveltävyyttä. Ehdotus on 
luonteva ja paikkaansa sopiva, ja sen ratkaisut ovat varma-
otteisia detaljitasolle asti. Torista muodostuu viihtyisä, estee-
tön ja toimiva kokonaisuus.

”Ehdotuksen nimimerkki Two to One viittaa Töölöntorin 
alkuperäisiin ihanteellisen aukion mittasuhteisiin 2:1 ja tavoit-
teeseen muuttaa nykyinen jakautunut Töölöntori yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi. Aukion monikäyttöistä keskiosaa on suun-
nitelmassa rajattu matalien portaiden ja istutusaltaiden avul-
la, jolloin torin avoin luonne ja tärkeät näkymälinjat säilyvät. 
Torin itälaitaan sijoitettu kauppahalli mahdollistaisi toteutues-
saan elämyksellisen ja ympärivuotisen toritoiminnan”, Peltola 
kuvailee.

Toisen palkinnon sai ehdotus La Ritournelle. Sen sommitel-
ma on rauhallinen ja hallittu. Johtoajatuksena on liittää sivu-
katujen kivijalat toritilaan yhtenäisellä kiveyksellä. Ajatusta 
tukee myös rakennusten ja pienen puistikon sijoitus tori-
alueen kehyksiksi. Puistikko osoittautuu hienoksi tavaksi rajata 
Runeberginkadun vartta, tosin sen muotokieleen kaivataan 
kaupunkimaisuutta. Rakennukset ovat maamerkinomaisia 
mutta paikkaansa sopivia.

” On hienoa olla mukana 
suunnittelemassa Töölön-
torista elävä ja viihtyisä 
tila kaikille.
– Essi Peltola

Pormestari Jan Vapaavuori (keskellä) jakoi palkinnot voittajille 
Lallukan taiteilijakodissa. Vasemmalta: Stefanos Theodorou, 
Anne Routaniemi, Essi Peltola ja Jaakob Solla.
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▼

Ehdotuksessa La Ritournelle 
puistikko rajaa hienosti 
Runeberginkadun 
vartta, tosin sen 
muotokieleen kaivataan 
kaupunkimaisuutta.

”
Toisen palkinnon voittanut La Ritournelle: näkymä (ylhäällä), 
asemakaava (keskellä), korttelileikkaus (alhaalla).
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Kolmannen palkinnon sai ehdotus Ryijy. Huolella tutkittu 
ehdotus nojaa monikäyttöiseen toritilaan ja korostaa kaupun-
kitilan yhtenäisyyttä ja käveltävyyttä. Työ nivoo koko alueen 
yhteen yhtenäisellä pintamateriaalilla, puuistutusten vihreällä 
kehyksellä ja sujuvalla ratkaisulla Runeberginkadun ylityksessä.

Lisäksi jaettiin kunniamaininnat kolmelle vaikuttavalle kil-
pailutyölle. Töölön kerä on toiminnallisuudeltaan rikas ja huo-
lellisesti tutkittu esitys, jossa käveltävyys on huomioitu erin-
omaisesti. Dolce Piazza esittää arkkitehtuuriltaan poikkeuksel-
lisen onnistuneen paviljonkirakennuksen torin äärelle. Töölön 
kaste taas on vahva, jopa sakraali tyhjän tilan ylistys.

Ranja Hautamäki

maisema-arkkitehti MARK

Hilla Rudanko

arkkitehti SAFA

” Ehdotus Ryijy nojaa 
monikäyttöiseen toritilaan 
ja korostaa kaupunkitilan 
yhtenäisyyttä ja 
käveltävyyttä.

Palkitut kohteet

1. palkinto Two to One
Arkkitehtitoimisto Konkret
Tekijät: Jaakob Solla, Essi Peltola, Stefanos 
Theodorou, Anne Routaniemi
Avustajat: Emmi Juslin, Janne Hänninen,  
Mari Hakkarainen

2. palkinto La Ritournelle
Tekijä: Anssi Lauttia
Avustaja: Meri Wiikinkoski

3. palkinto Ryijy
Tekijät: Ilkka Törmä, Otto Autio

Kunniamaininta Dolce Piazza
Tekijät: Jaakko Heikkilä, Katariina Heikkilä

Kunniamaininta Töölön kerä
Tekijä: Veera Tolvanen
Työryhmä: Tuulikki Peltomäki; TREA Team for 
Resilient Architecture: Maija Parviainen,  
Hanna Kuivalainen, Vilma Autio

Kunniamaininta Töölön kaste
Arkkitehtitoimisto Opus
Tekijät: Matias Kotilainen, Tuomas Martin-
saari, Paul Thynell, Anna Wawrzyniak, Janne 
Hovi, Jere Pääkkönen

Kolmannen palkinnon saanut Ryijy: korttelileikkaus (ylhäällä), 
asemakaava (keskellä), näkymä (alhaalla).
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Palkintolautakunta

Helsingin kaupunki: Mikko Aho, toimialajohtaja (pj.); 
Marja Piimies, asemakaavapäällikkö; Hanna Pikkarai-
nen, tiimipäällikkö; Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja 
maisemasuunnittelupäällikkö; Jouni Heinänen, tiimi-
päällikkö; Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnit-
telupäällikkö; Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja
MARK: Ranja Hautamäki, professori, maisema-arkki-
tehti MARK
SAFA-tuomari: Hilla Rudanko, arkkitehti SAFA
Sihteeri: Mervi Savolainen, WSP Finland

Ehdotukset vuoden 2020 SAFA-palkin-

non saajaksi tulee toimittaa 20.3.2020 

mennessä. Palkinto jaetaan Arkkiteh-

tipäivillä Turussa 8.5.2020.

S
uomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 
jaetaan tunnustuksena maamme kun-
nalle tai muulle julkiselle tai yksityisel-

le yhteisölle tai yritykselle, joka on toiminut esi-
merkillisesti hyvän suunnittelun edellytysten ja 
tulosten aikaansaamiseksi. Palkinto annetaan 
toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla edis-
tänyt tarkoituksenmukaista ja hallittua yhdys-
kuntakehitystä ja hyvän elinympäristön synty-
mistä.

Ehdotuksia SAFA-palkinnon saajaksi voivat 
tehdä kaikki Suomen kansalaiset ja yhteisöt. Pal-
kintolautakunta muistuttaa, että kaikilta SAFAn 
paikallis- ja alaosastoilta on tärkeää saada ehdo-
tuksia palkinnon saajiksi.

Ehdotuksiin tulee liittää perustiedot ja perus-
telut, ja ne tulee toimittaa 20.3.2020 mennessä 
osoitteeseen Suomen Arkkitehtiliitto, Malmin-
katu 30, 00100 Helsinki tai koulutus@safa.fi.

Palkintolautakunta koostuu Suomen Kunta-
liiton, SAFAn ja ympäristöministeriön edustajis-
ta. Lautakunnan puheenjohtajana toimii SAFAn 
varapuheenjohtaja Harri Hautajärvi. SAFA-pal-
kinnon säännöt ja luettelo palkinnon tähän 
mennessä saaneista löytyvät verkkosivuilta 
www.safa.fi/vaikutamme/#palkinnot.

Lisätietoa:
erityisasiantuntija Pia Selroos,  
pia.selroos@safa.fi tai puh. 041 528 2952

Ehdota SAFA-
palkinnon saajaaKunniamaininnan saaneet ehdotukset (ylhäältä): 

Dolce Piazza, Töölön kerä, Töölön kaste.
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A
kateemikko Alvar Aallon nimeä kantava ja hänen 
suunnittelemansa mitali on perustettu vuonna 1967 
kunnioittamaan luovaa arkkitehtonista työtä. Mitali 

voidaan antaa elossa olevalle henkilölle, joka on erittäin mer-
kittävällä tavalla ansioitunut luovan arkkitehtuurin alalla. Kan-
sainvälisesti arvostettu mitali jaetaan kolmen vuoden välein.

– Alvar Aallon moderni humanismi avaa paljon mahdolli-
suuksia. Tuomaristo on käynyt vilkasta keskustelua siitä, miten 
eri tavoin Aallon henkinen perintö nykyarkkitehtuurissa elää. 
Suuresta ehdokkaiden määrästä olemme päätyneet valitse-
maan hyvin erityislaatuisen mitalistin, tuomariston puheen-
johtaja Jan Utzon sanoo. Tuomaristo kokoontui helmikuussa 
Helsinkiin valitsemaan ehdokasta.

Alvar Aalto -mitalisti esitellään Arkkitehtuurimuseon stu-
diossa 9.6.–16.8.2020.

Nimekäs tuomaristo
Tuomariston jäsenet ovat arkkitehti Enrique Sobejano Espan-
jasta, diplomi-insinööri, kaupunkisuunnittelija Gunnar Heipp 
Sveitsistä sekä arkkitehdit Pia Ilonen ja Anu Puustinen Suo-
mesta. Tuomariston puheenjohtajana toimii arkkitehti Jan 
Utzon Tanskasta.

Alvar Aalto -mitalin saaja  
julkistetaan kesäkuussa
Alvar Aalto -mitali jaetaan 8.6.2020 Helsingissä 

järjestettävässä tilaisuudessa. Mitalistin valitsee 

nimekäs jury.

Enrique Sobejano opiskeli arkkitehtuuria Madridissa ja 
New Yorkissa. Hän toimii Berliinin taideyliopistossa arkkiteh-
tuurin professorina sekä Nieto Sobejano Arquitectos -toimis-
ton osakkaana yhdessä arkkitehti Fuensanta Nieton kanssa. 
Arkkitehtipari sai vuoden 2015 Alvar Aalto -mitalin.

Jan Utzon työskenteli valmistumisensa jälkeen useissa ark-
kitehtitoimistoissa Tanskassa ja ulkomailla. Vuodesta 1975 läh-
tien Jan Utzon työskenteli isänsä perustamassa Utzon Archi-
tects -toimistossa. Vuonna 1983 valmistunut Kuwaitin parla-
menttirakennus on yksi hänen päätöistään.

Gunnar Heipp on työskennellyt muun muassa Münchenin 
MVG-kuljetusyhtiön strategisena johtajana. Nykyisin hän toi-
mii kaupunki-, liikenne- ja aluesuunnittelun professorina 
Sveitsissä (Hochschule für Technik Rapperswil).

Pia Ilonen perusti Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin 
vuonna 1995 saatuaan tehtäväksi Helsingin Lasipalatsin res-
taurointisuunnittelun yhdessä yhtiökumppaniensa kanssa. 
Ilonen on tullut tunnetuksi myös avoimen loft-asuntokonsep-
tin kehittäjänä. Ilosen uusi toimisto ILO-arkkitehdit aloitti toi-
mintansa hiljattain.

Anu Puustinen perusti Ville Haran kanssa Avanto Arkkiteh-
dit vuonna 2004 Pyhän Laurin kappelin avoimen suunnittelu-
kilpailun voiton myötä. Toimiston kansainvälisesti tunnetuin 
työ on Löyly. Avanto Arkkitehdit on saanut lukuisia kotimaisia 
ja kansainvälisiä palkintoja.

Lisätietoa: www.alvaraalto.fi/tietoa/alvar-aalto-mitali

Tuomaristo on 
käynyt vilkasta 
keskustelua siitä, 
miten eri tavoin Aallon 
henkinen perintö 
nykyarkkitehtuurissa 
elää. 

”
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Enrique Sobejano (vas.), Anu Puustinen, Jan Utzon, Pia Ilonen ja Gunnar Heipp.
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Kaupunkiympäristö
www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Laatukilpailu Kalasataman  
asuinkerrostalotonteista
Helsingin kaupunki luovuttaa laatukilpailulla 
Kalasataman Nihdin asuinkerrostalotontit (AK, AK-1) 
10668/1-4. Tontille 1 tulee toteuttaa vapaarahoitteisia 
omistusasuntoja Hitas I -ehdoin, tontille 2 valtion tuke-
mia (pitkä korkotuki) vuokra-asuntoja sekä tonteille 3 
ja 4 sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistus-ja/
tai vuokra-asuntoja. Kaupunki vuokraa tontit 1 ja 2 sekä 
myy tontit 3 ja 4.

Kaikki neljä tonttia varataan korkealaatuisimmaksi 
arvioidun kilpailuehdotuksen esittäneelle toteuttajalle 
tai toteuttajaryhmälle. Kilpailun tarkemmat ehdot ja 
tiedot ilmenevät tarjouspyynnöstä osoitteesta  
www.hel.fi/tontit -> Tonttihaut ja -kilpailut 

Laatukilpailu päättyy perjantaina 29.5.2020 klo 12. 
Tiedusteluihin vastaa johtava kiinteistölakimies Martti 
Tallila, puh. (09) 310 36449, martti.tallila@hel.fi.

T
avoitteena on saada hallituksen esitys uudeksi maan-
käyttö- ja rakennuslaiksi valmiiksi vuoden 2021 lop-
puun mennessä. Uudistustyötä tehdään moniportai-

sesti: parlamentaarisessa seurantatyöryhmässä, sidosryhmä-
foorumissa sekä työryhmässä ja sen kuudessa jaostossa. SAFA 
osallistuu uudistustyöhön sidosryhmäfoorumissa ja rakenta-
misen jaostossa.

Tällä hetkellä rakentamisen jaostossa mietitään, voisiko 
rakennuslupa olla jatkossa kaksivaiheinen. Ensin tutkittaisiin, 
voiko rakennuksen sijoittaa esitetylle paikalle, ja sen jälkeen 
tarkastettaisiin, täyttääkö rakennus lain asettamat tekniset 
vaatimukset. Uudistuksessa pohditaan myös, kuinka raken-
nusvalvonta järjestetään. Vaikka osassa kunnista on tarpeeksi 
resursseja, saattaa osaaminen olla vaativissa kohteissa puut-
teellista. Voisiko apua silloin löytyä viereisestä kunnasta?

Raja-arvot vähähiilisyydelle
Rakentamisella voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ra-
kentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat energiaratkaisut, liik-
kumisjärjestelmät sekä rakennusmateriaalien valinta ja niiden 
kierrätys. Tulevaisuudessa jo rakennusta suunniteltaessa on 
mietittävä rakennusosien helppoa vaihdettavuutta ja puret-
tavien osien uudelleenkäyttöä. Kaikkein epätoivottavin ratkai-
su on purkujätteen vienti kaatopaikalle.

Rakennusten elinkaarilaskennan osalta testataan parhail-
laan rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää. Vähä-
hiilisyydelle asetetaan raja-arvot ennen vuotta 2025.

Kesään mennessä avoimesti verkkoon kommentoitavaksi 
tulevat pykäläluonnokset, jotka käsittelevät rakennusvalvon-
nan järjestämistä, rakennuslupajärjestelmää, rakentamisen 
vastuukysymyksiä sekä rakennusten vähähiilisyyttä ja elinkaa-
riajattelua.

Viime vuoden lopussa kommentoitavana olivat alueiden-
käyttöä koskevat pykäläluonnokset. Ehdotuksessa muun 
muassa maakuntakaavan rooli olisi muuttunut ja kunnat olisi-
vat hoitaneet kaavoituksen yhdellä kuntakaavalla. Vastauksis-

MRL-uudistus: 
missä mennään?
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö on 

edennyt lähes puoliväliin. Pykäläluonnosten 

kommenttien perusteella luovuttiin yhden  

kuntakaavan mallista.

sa erityisesti tätä yhden kuntakaavan mallia vastustettiin, kos-
ka sen katsottiin tekevän kaavoitusprosessista entistä seka-
vamman ja vaikeammin hahmotettavan. Vastauksissa toivot-
tiin, että kunnan kaavoituksen hierarkkisuus säilytetään, kos-
ka se takaa yleispiirteisten ja yksityiskohtaisten asioiden käsit-
telyn oikealla tarkkuudella ja oikea-aikaisesti.

Tulosten perusteella on päädytty siihen, että yhden kunta-
kaavan mallia ei oteta jatkokehittelyn pohjaksi. Kaikki kom-
mentit ovat luettavissa sivuilta mrluudistus.fi, joita kannattaa 
muutenkin seurata.

Heini Korpelainen

erityisasiantuntija, SAFAn edustaja rakentamisen jaostossa

Kesään mennessä avoimesti 
verkkoon kommentoitavaksi 
tulevat seuraavat 
pykäläluonnokset.

”

 MRL
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J
ätkäsaaren peruskoulu sijaitsee kaupunkikuvallises-
ti keskeisellä paikalla Jätkäsaaren merellisessä mai-
semassa Helsingissä. Kaikkien osapuolten toimivalla 

yhteistyöllä ja osaavalla betonin käytöllä on saatu aikaan 
rakennusteknisesti onnistunut ja taitavilla detaljeilla varustettu 
arkkitehtoninen kokonaisuus.

– Koulun julkisivuissa on käytetty ympäristöönsä sopivia ja 
kestäviä materiaaleja, kuten valkoista kuitubetonia, tiiltä ja 
merialumiinia, korostaa kilpailun tuomaristo.

Keskusaulan lattiapinta, kuten pääosin muutkin koulun lat-
tiapinnat, ovat betonia. Lattiat pinnoitettiin valujen kuivuttua 
betonimassalla, joka hionnan jälkeen on ilmeikäs. Betoniraken-
teinen saumaton lattia on hengittävä, kestävä ja helposti huol-
lettava. Vaaleiden sisätilojen vastapainoksi paikallavaletut por-
rashuoneet seinä- ja lattiapintoineen jätettiin harmaille betoni-
pinnoille. Kattoikkunan kautta valaistut betoniportaat detaljei-
neen ilmentävät materiaalin luonnetta käyttöpinnoissa.

Jätkäsaaren 
peruskoulu on 
Vuoden  
Betonirakenne
AOR Arkkitehtien suunnittelema koulu palkittiin 

taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta 

sekä laadukkaasta toteutuksesta.

Rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen valkoisista 
kuitubetonisista julkisivuista muodostuu vaihteleva, ikkunoi-
den ja reliefisyvennysten rytmittämä kuvio. Betonielement-
tien saumajako on häivytetty uritusten ja valesaumojen avulla. 
Kuorielementtiratkaisulla on päästy kapeisiin elementtisau-
moihin sekä mittatarkkaan ja korkealaatuiseen loppu-
tulokseen.

– Tiiviissä yhteistyössä niin suunnittelijoiden, pääurakoitsi-
jan kuin elementtivalmistajan kanssa saavutettiin hieno lop-
putulos, joka innosti myös muiden rakennustöiden laadukasta 
toteutusta, kiittää arkkitehtisuunnittelusta vastanneen 
AOR:n arkkitehti Erkko Aarti.
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Champion Door -siltanosturiovet ovat lähes huoltovapaita 
ja ne kestävät pölyä, kylmyyttä ja kuumuutta.

Saat ne aina omien tarpeidesi mukaan tehtynä. 
Tutustu! championdoor.com

Siltanosturiovet

Hopeatie 2 | 85500 Nivala | Puh. 08 445 8800 | info@championdoor.com | championdoor.com

PALKINNOT
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S
uomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi kestävän kehityk-
sen TunnustusPAANUn 2019 Jyväskylän kaupungille. 
Tunnustus myönnettiin kestävyyden ja kaupunki-

vihreän integroimisesta ansiokkaasti kaupunkisuunnitteluun 
sekä resurssiviisauden ja ekologisesti kestävien toimintatapo-
jen edistämisestä. Tunnustuksen jakoi SAFAn puheenjohtaja 
Henna Helander.

– Jyväskylän kaupunki on laaja-alaisesti edistänyt kestävän 
kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä ja toimi-
nut esikuvana kaikille rakennusalan toimijoille. Jyväskylässä 
on vuodesta 2012 ollut voimassa valtakunnan ensimmäinen 
viherpolitiikka, joka nivottiin yhteen arkkitehtuuripolitiikan 
kanssa. Viime vuonna valmistunut Avoin kaupunkiympäristö 
-politiikka luo paikalliset tavoitteet Jyväskylän rakennetun 
ympäristön ja kaupungissa sijaitsevien viherympäristöjen 
kehittämiselle sekä ohjaa niitä koskevia suunnittelutapoja, 
EKO-SAFAn puheenjohtaja Jonna Taegen perusteli valintaa. 

Yksi kaupungin pilottiprojekteista on Green Street, jossa 
hulevesien määrällistä hallintaa ja puhdistumista katualueilla 
edistetään erilaisten läpäisevien pintojen, kuten viherpainan-
teiden ja istutusten, avulla. Näin vesi ohjautuu pinnoitteen 
kautta maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen. Samalla 
hulevesirakenteet tuovat vihreyttä kaupunkiympäristöön. 
Ensimmäisen Green Street -pilottikorttelin rakennustyöt val-
mistuivat syksyllä 2019, ja seuraava kohde on jo suunnitteilla.

Kehä Vihreä taas kokoaa yhteen useita rakennetun ympä-
ristön, maiseman ja kokemuksellisuuden pilottihankkeita. Täl-
lainen on esimerkiksi Tourujoen kunnostus, jossa Kankaalla 
sijaitseva vesivoimalaitos lakkautetaan, yläpuolisten järvien 
säännöstely puretaan ja Tourujoki kunnostetaan luonnon-
mukaiseksi virtavesiuomaksi.

Resurssiviisaus kärkenä
Yksi Jyväskylän kaupunkistrategian neljästä kärjestä on re-
surssien viisas käyttö. Tavoitteena on muun muassa toteut-

TunnustusPAANU  
Jyväskylän kaupungille
Jyväskylän kaupungin palkitsemisella SAFA 

haluaa herättää keskustelua kestävän ja ilmasto-

tietoisen suunnittelun merkityksestä ja mahdolli-

suuksista.

Jyväskylässä on ollut 
vuodesta 2012 valtakunnan 
ensimmäinen viherpolitiikka, 
joka nivottiin yhteen arkki-
tehtuuripolitiikan kanssa. 
– Jonna Taegen

taa eheää yhdyskuntarakennetta, tehdä kestäviä hankintoja, 
pyrkiä hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi, edistää 
kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa, käyttää luonnonvaroja 
harkiten ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Jyväskylä 
valittiin viime syksynä vuoden kiertotalouskunnaksi.

– Muuttuva ilmasto ja toiminnalliset tarpeet vaativat kau-
punkisuunnittelua uudistumaan, jotta kaupunkiympäristöm-
me viihtyisyys ja toimivuus olisi turvattu tulevaisuuden ääre-
vissä olosuhteissa, totesi Jyväskylän kaupunkirakennepalvelu-
jen toimialajohtaja Erja Saarivaara.

”

Puutarhakatu, Jyväskylä.

31353814_au_2_2020_sisus.indd   3131353814_au_2_2020_sisus.indd   31 19/02/2020   14.5919/02/2020   14.59



au 2  |  2 0 2 032 PALKINNOT

L
änsimetro on Helsingistä Espooseen ulottuva metron 
läntinen osa, joka koostuu kahdeksasta maanalaises-
ta asemasta. Kohteen valaistussuunnittelusta vastasi 

VALOA design.
– Asemilla valaistus ja arkkitehtuuri toimivat saumatto-

masti yhteen. Joillain asemilla valaistuksella ja valotaiteella on 
oma selkeä roolinsa, joillain se väistyy ja tukee hienovaraisesti 
arkkitehtuuria. Valaistus on toteutettu energiatehokkaasti ja 
häikäisemättömästi nykyaikaisella tekniikalla. Länsimetron 
asemien arkkitehtoniset valaistustoteutukset ovat virkistävä 
poikkeus tavanomaisista metroasemien valaistuksista. Laadu-
kas ympäristö saa matkustajat tuntemaan, että suunnittelussa 
on toimivuuden lisäksi pyritty lisäämään heidän viihtyvyyt-
tään, tuomaristo perusteli palkitsemista.

Ulkovalaistussarjan voittanut Aurora Experience on Saari-
selän hiihtokeskukseen Suomen pisimmän pulkkamäen yhtey-
teen toteutettu valaistus. Suunnittelun lähtökohtana oli alueel-
le tehty taidesuunnitelma, jonka pohjalta valaistus hyödyntää 
Lapin tunturiluontoa ja mytologiaa. Valaistuksen suunnitteli 
WhiteNight Lighting.

– Valaistus kertoo väreillään ja projisoiduilla kuvillaan tari-
naa revontulista ja perimätiedosta. Samalla se saattelee laski-

Vuoden valaistuskohteet Länsi-
metro ja Aurora Experience
Vuoden valaistuskohde 2019 -kilpailun sisävalais-

tussarjan voitti Länsimetro. Ulkovalaistussarjassa 

voiton vei Aurora Experience.

jaa turvallisesti alas rinnettä. Toteutuksessa on käytetty nyky-
aikaista valaistustekniikkaa ja valaistusohjausta. Perinteisten 
laskettelurinteiden valaistuksesta poikkeavalla tavalla tässä 
kohteessa on suurelta osalta valon avulla luotu uusi kiinnosta-
va ja vaikuttava vetonaula hiihtokeskusmaailmaan, tuomaris-
to perusteli.

Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistus-
suunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta 
an siokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Kilpailun 
järjestävät Suomen Valoteknillinen Seura, RAKLI, Sisustusark-
kitehdit SIO, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Sähkö- ja teleura-
koitsijaliitto STUL, Sähkösuunnittelijat NSS ja Sähköteknisen 
Kaupan Liitto. Palkinnot jaettiin Sähkö Valo Tele AV -messuilla 
Jyväskylässä.

”Länsimetron asemien 
arkkitehtoniset 
valaistustoteutukset 
ovat virkistävä poikkeus 
tavanomaisista 
metroasemien valaistuksista.
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K
ilpailun tuomariston mukaan Bryga edustaa tulevai-
suuteen katsovaa kaupunkirakentamista, joka rikas-
tuttaa paikallista kaupunkiympäristöä, inspiroi uutta 

kaupunkikulttuuria ja edistää kaupunkiekologiaa.
Bryga on osa Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumon 

suunnittelemaa Kalasataman keskeisten ulkotilojen sarjaa. 
Päivisin avoinna olevaan puistoon voi tulla hengähtämään ja 
aistimaan meren läsnäolon. Brygalta löytyy niin tapahtuma-
aukio kuin tilaa vapaalle oleskelulle aurinkotuoleista näköala-
terassiin. 

Puistokansi Bryga on  
Vuoden Ympäristörakenne

Puistokansi Bryga on valittu Vuoden 2019 Ympä-

ristörakenteeksi. Bryga on yleisölle avoin puisto, 

joka sijaitsee kauppakeskus REDIn katolla Helsin-

gin Kalasatamassa. 

Ulkotilojen jäsentely heijastelee saaristolaisteemaa: kivi-
pinnat muistuttavat rantakallioita, leikkipaikkojen turva-alus-
tapinnat matalia rantaniittyjä. Pääreitin varrella on rantahei-
nikkoa ja kivien rytmittämiä tulvareittejä. Puistokannelle on 
istutettu yli 50 merenrannan ja saariston kasvilajia, jotka kes-
tävät paikan vaativia kasvuolosuhteita.

Koko kannen alueelle on asennettu hulevesien keräilyken-
nosto. Hulevedet hyödynnetään muun muassa alueen kasvil-
lisuuden käyttöön.

Istutusalueet lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, 
parantavat pienilmasto-olosuhteita ja akustiikkaa, suojaavat 
tuulelta ja vähentävät hulevesikuormitusta viemäriverkossa 
sekä sitovat ilman epäpuhtauksia.

Vuoden Ympäristörakenne -palkinto jaettiin nyt 29. kerran. 
Kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäris-
tökokonaisuuksia.
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Koululaisten kilpailun voitto  
meni Kouvolaan

A
lvar Aalto -säätiö ja Arkkitehtuurin tiedotuskes-
kus Archinfo järjestivät Alvar Aalto -kouluille suun-
nittelukilpailun, jolla juhlistettiin arkkitehtuuri- ja 

muotoilukasvatusta sekä valtakunnallista Arkkitehtuurin päivää.
Ovenkahvan suunnittelukilpailussa etsittiin luovia, kekse-

liäitä ja hyvin perusteltuja ehdotuksia, jotka ottavat huomioon 
myös tilan ja ympäristön, johon ovenkahva on suunniteltu. Kil-
pailuun saapui yhteensä 37 ehdotusta kahdeksasta ala- ja ylä-
koulusta. Jokainen kilpailuun osallistunut luokka valitsi yhden 
työn kilpailuun lähetettäväksi.

Voittaja sulatti tuomariston sydämet
Suunnittelukilpailun ensimmäisen palkinnon voitti Tehtaan-
mäen koulun 4.-luokkalaisen Joafiina Teiskosen ehdotus 
Eläinsairaalan ovenkahva.

– Työ oli yksi kilpailun koskettavimmista. Hienot materiaa-
lit, oivaltava pieni silmälappu ja nalle. Lohdullinen sisäänkäyn-
ti vaikeassa tilanteessa. Joskus näissä asioissa on kuunneltava 
sydäntään, perusteli tuomaristo voittajan valintaa.

Tehtaanmäen koulun rehtori Harri Luiskari kertoi koko 
luokan riemuinneen yhdessä voitosta.

– Kilpailuun mukaan lähteminen oli luontevaa, koska olem-
me mukana Alvar Aalto -koulujen verkostossa. Työskentely oli 

tiivistä, millä pyrittiin pitämään aihe ja ideat tuoreina sekä koh-
dentamaan energia suunnittelutehtävään, Luiskari sanoi.

Kultainen erityiskunniamaininta
Alakoulujen sarjassa (luokat 1–6) kunniamaininnan saivat Tik-
kaovenkahva Kauttuan koulusta Eurasta sekä ehdotukset Kät-
telykäsi ja Vuokko Tiirismaan peruskoulusta Lahdesta.

Yläkoulujen sarjassa (luokat 7–9) kunniamaininta myön-
nettiin ehdotuksille Koivu ja Kieppi Tiirismaan peruskoulusta 
ja ehdotukselle Vanhainkodin pehmeä sankari Myllytullin kou-
lusta Oulusta.

Erityiskunniamaininnan sai Alajärven Paavolan koulun  
1. luokan ehdotus Kultainen ovenkahva. Työtä kiiteltiin sen 
oivaltavuudesta ja toteutuksessa tavoitetusta materiaalintun-
nusta – hienosti hohtavasta kultaisesta väristä.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat arkkitehti Minna Lukan-
der, taiteilija Meiju Niskala, lukiolainen Ville Sekki, muotoilija 
ja arkkitehti Ilkka Suppanen sekä dokumentti- ja elokuva-
ohjaaja Virpi Suutari. Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana 
toimi intendentti Mia Hipeli Alvar Aalto -säätiöstä.

Palkinto luovutettiin voittajille Tehtaanmäen koululla. 
Ensimmäinen palkinto oli Abloyn sponsoroima 500 euron 
rahalahja, joka jaettiin voittaneen ehdotuksen luokalle yhtei-
sesti käytettäväksi. Muille kilpailussa sijoittuneille jaettiin 
Alvar Aalto -säätiön ja Archinfon sekä yhteistyössä mukana 
olleiden Arkkitehtuurimuseon, Designmuseon ja Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFAn tuotepalkintoja ja opastettuja kierroksia 
museoihin.

Ovenkahvan suunnittelukilpailun voitti kouvola-

lainen Tehtaanmäen koulu ehdotuksellaan Eläin-

sairaalan ovenkahva.

Hienot materiaalit, 
oivaltava pieni 
silmälappu ja nalle. 
Lohdullinen sisäänkäynti 
vaikeassa tilanteessa.
– tuomariston perustelut

”
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Lisätietoja safa.fi /kilpailut

KILPAILUKALENTERI

YLEISET KILPAILUT

18.12.2019 – 31.3.2020 Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Vanha Domus

9.1.2020 – 21.4.2020 Turun Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu

SISÄÄN JÄTETYT YLEISET KILPAILUT

15.5.2019 – 27.9.2019 Tampereen Viinikanlahti

17.6.2019 – 25.10.2019 Itä-Helsingin keskusta

19.6.2019 – 5.11.2019 Kangasalan Lamminrahkan koulu

KUTSUKILPAILUT

10.1.2020 – 3.4.2020 Keski-Pasilan peruskoulu ja päiväkoti

15.1.2020 – 28.4.2020 Uusi Lagmansgårdenin koulukoti

12.2.2020 – 5.5.2020 Katajanokan Silmu

24.2.2020 – 22.5.2020 Kontulan keskusta

4/2020 – 8/2020 Kruunuvuorenrannan keskuskoulu, hankintailmoitus 3/2020

MUUT KILPAILUT

3/2020 – 5/2020 Hyytiälän metsäasema, kilpailullinen neuvottelumenettely

4.2.2020 – 29.5.2020 Kalasataman Nihdin kortteli, tontinluovutuskilpailu

2/2020 – 6/2020 Kemin keskusta, opiskelijakilpailu

3/2020 – 9/2020 Kuninkaantammen koulu ja päiväkoti, kilpailullinen neuvottelumenettely,

   osallistumishakemukset 18.3. mennessä

JULKISET HANKINNAT

HILMA www.hankintailmoitukset.fi 

SIMAP simap.ted.europa.eu
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P
ia Sjöroos työskentelee Tuusulan kaupungin kaavoi-
tuspäällikkönä. Urallaan hän on toiminut myös Hel-
singin kaupungin kaavoittajana ja arkkitehtuurikil-

pailujen tuomarina.

Miten päädyit arkkitehdiksi?
– Olin päättänyt jo hyvin nuorena, että lähden alalle. Muistaak-
seni kummitätini suositteli sitä, kun olin lapsi. Se oli myös luon-
tevaa, sillä olin koko nuoruuteni luova ja taiteen kanssa teke-
misissä. Myöhemmin kävin tekniikkalukion, jossa opiskellut 
aineet tukivat päätöstä hakea opiskelemaan arkkitehtuuria.

Muistan ajatelleeni, että arkkitehtuuri on isomman luokan 
taidetta. Esimerkiksi tauluissa on kaksiulotteinen pinta, mutta 
arkkitehtuurissa rakennus voi olla taidetta kaupungissa. Lisäk-
si tuntui vaikuttavalta, että arkkitehtuuri on osa kaikkien elä-
mää, vaikka sitä ei erikseen ajattelisi.

Millainen kaupunkisuunnittelu on innoittanut sinua?
– Minua viehättävät erityisesti vanhat eurooppalaiset kaupun-
git. Keskiaikaiset kaupungit olivat hyvin tiukasti järjestyneitä 
ja katutilat olivat ihmisen mittakaavassa, koska ei ollut nyky-
ajan tekniikkaa. Niistä ei ole voinut kuitenkaan suoraan ottaa 

Onnellisuuden 
ja hyvinvoinnin 
asialla

vaikutteita omaan suunnitteluun, koska niiden hienous ei toi-
mi sellaisenaan tämän päivän kontekstissa.

Olen kuitenkin pyrkinyt tuomaan keskiaikaisista kaupun-
geista omaan suunnitteluun esimerkiksi sen, että katutilat 
ovat tiivistettyjä ja ihmisen mittakaavassa. Tekniikka tuo omat 
rajoituksensa, mutta on hienoa, jos edes johonkin saa kohdan, 
jossa katutila tiivistyy. En kuitenkaan inhoa suorakulmaisuut-
ta, sillä pidän ruutukaavoista. Niissä parasta on se, että ulkotila 
on helposti hahmotettava ja jalankulkijaystävällinen.

Miten kaavoitusprosessia voisi kehittää?
– Vastaus riippuu kaupungista ja kunnasta. On kaupunkeja ja 
kuntia, jotka tekevät tällä hetkellä suunnittelua joustavasti, 
mutta suurissa organisaatioissa prosessista tulee helposti ker-
rostunut. Pienessä organisaatiossa asioista sopiminen on hel-
pompaa, sillä kaavoittaja saa kaikki tarvittavat henkilöt kas-
votusten kiinni.

Itse olen kehitysmyönteinen ja uskon aina uusiin ratkaisui-
hin. Uskon, että paikkatieto ja automatisointi tulevat helpotta-
maan ja nopeuttamaan prosesseja. Tällä hetkellä kaavoittajat 
joutuvat harmillisen usein käyttämään aikaa esimerkiksi läh-
tötietojen keräämiseen. Toimenpiteitä nopeuttaisi, jos tiedot 

Luotan ensimmäiseen 
tunteeseen, joka 
syntyy käydessäni 
kilpailuehdotuksia läpi.
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olisivat suoraan rakennuttajilla eikä viranomaisten tarvitsisi 
enää palvella heitä.

Olet toiminut tuomarina arkkitehtuurikilpailuissa. Millai-
sia kokemuksia sinulla on siitä?
– Luotan ensimmäiseen tunteeseen, joka syntyy käydessäni 
kilpailuehdotuksia läpi. Ehdotuksessa on jotain hyvää, jos se 
herättää tunteita tai saa aikaan elämyksen. En siis käy niitä läpi 
kovinkaan rationaalisesti tai analyyttisesti.

Tunteita kilpailuehdotuksissa herättää yleensä kauneus. 
Meidän täytyy onnistua luomaan ympäristöjä, jotka saavat 
ihmiset voimaan hyvin. Tutkimustenkin mukaan ihminen on 
onnellisempi ympäristössä, jossa muodot ja värit koetaan kau-
niiksi. Kauneuden kokeminen tosin on subjektiivista.

Tärkeää on myös kehittyminen ja uudet ratkaisut. Ei pärjää, 
jos kilpailusta toiseen tuo yhtä onnistunutta ratkaisua. Var-
maankin jokainen tuomareista reagoi, kun jotain hyväksi 
havaittua ratkaisua on saatu kehitettyä eteenpäin ja parem-
maksi.

Millainen merkitys arkkitehtuurikilpailuilla mielestäsi on 
Suomessa?
– Arkkitehtuurikilpailujärjestelmä on tae laadusta. Jokaises-
ta asiasta ei tarvitse kilpailla, mutta ympäristön suunnittelun 
tason kannalta on välttämätöntä, että kilpailuja on jatkuvas-
ti käynnissä useassa paikassa. Ilman kilpailuja arkkitehtuuri ja 
kaupunkisuunnittelu tuskin kehittyisivät samassa mittakaa-
vassa, sillä silloin helpommin junnattaisiin tutuissa suunnitte-
luratkaisuissa. Kilpailut myös herättävät huomiota, joten niillä 
on positiivista imago- ja mainosarvoa kunnille ja kaupungeille.

Arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelukilpailut ovat tärkei-
tä myös siksi, että niiden kautta pystytään ratkaisemaan ajassa 
olevia suuria kysymyksiä, esimerkiksi ilmastonmuutoksen 
haasteita. Meillä on todella tärkeä ammatti.

Millaisista asioista arkesi koostuu?
– Olen aina urheillut paljon. Kiipeilyssä olen ollut MM-tasolla-
kin kilpailemassa ja myöhemmin myös valmentamassa. Olen 
aika kilpailullinen luonne, ja sen takia tunnen intohimoa myös 
arkkitehtuurikilpailuja kohtaan. Lisäksi harrastan laskettelua ja 
lumilautailua.

Olen myös hyvin luova – olen maalannut tauluja öljyväreil-
lä, ja minulla on oma korumallisto. Maalauksissani olen käsitel-
lyt paljon kiipeilyyn liittyviä aiheita, kuten kiveä. Kokeilen eri-
laisia värejä ja muotoja. On ollut mielenkiintoista esimerkiksi 
maalata valkoista väriä ja pyöreitä muotoja eri tavoilla.

Taavi Lindfors

SAFA–RIL SUUNNITTELIJAN 

AJANKOHTAISILTAPÄIVÄ

Hiilineutraalirakenta- 
misen energiaratkaisut
1.4.2020 klo 13–17
LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki

S
uomi on asettanut tavoitteekseen olla hiili-
neutraali jo vuonna 2035. Tavoite on kunnian-
himoinen ja vaatii merkittäviä toimenpiteitä 

kaikilla sektoreilla. Euroopassa rakentaminen kuluttaa 
enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden-
ala, noin 50  % raaka-aineista painoprosentteina mitat-
tuna. Lisäksi rakennusten käyttö aiheuttaa noin 32  % 
ener giankulutuksesta sekä 30  % hiilidioksidipäästöis-
tä. Rakennusten energiajärjestelmät, rakennusten käyt-
tö ja rakennusmateriaalit ovat keskeisessä roolissa, jotta 
tavoitteisiin päästään. Ajankohtaisseminaarissa kuullaan 
konkreettisia case-esimerkkejä.

OHJELMA

SRI, Smart Readiness Indicator
Mitä SRI tarkoittaa, ja auttaako se 
hiilineutraalisuustavoitteessa?
TkT Eerika Janhunen, Aalto-yliopisto

Miten rakennuksen päästötön  
energiaratkaisu toimii?
Onko se mahdollista myös korjausrakentamisessa?
Projektipäällikkö ja rakennuttaja Krista Jaatinen,  
Helen Oy

ILMOITTAUTUMINEN

www.safa.fi/tapahtuma/hiilineutraalirakentamisen-
energiaratkaisut-suunnittelijan-ajankohtaisiltapaivat

OSALLISTUMISMAKSUT 

RILin, SAFAn ja SIOn jäsenet: 295 euroa + alv 24 % 
Muut: 330 euroa + alv 24 %

Hinnat sisältävät luennot, luentoaineiston sekä  
iltapäiväkahvin.
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Asuntojousto – sosiaalinen 
ilmastoteko

K
asvukeskuksissa on nyt samanaikainen pienasunto-
paine ja perheasuntojen ahtautuva tilanne. Viiden 
viime vuoden aikana Helsingissä on rakennettu yli 

neljän huoneen perheasuntoja ja yksiöitä kumpiakin viiden-
nes kaikista asunnoista. Molempien koot ovat vuosikymme-
nen aikana pienentyneet, perheasuntojen jopa 10–15 neliö-
metriä. Perusongelma on korkea hintataso, mutta taustalla on 
myös asuntoratkaisujen jäykkyys.

Muunneltavuutta ovat viime vuosina tutkineet väitöskir-
joissaan Jyrki Tarpio ja Karin Krokfors. Ympäristöministeriön 
rakentamisen ohjauksessa Harri Hakaste selvittää muunto-
joustoa; olen osallistunut neuvotteluryhmään. Olen aikaisem-
min suunnitellut pari vuosikymmentä ArkOpen-tiimissä eri 
tavoin muunneltavia kohteita.

Asuntokokojen parempi jousto elämänvaiheiden 

mukaan on haastavaa, mutta sille on vahva sosi-

aalinen tilaus. Kaksoiskäyttö auttaa perhe- 

ja pienasunto-ongelmiin.

Nykytilanteessa esiin on noussut varsinkin perheasuntojen 
kaksoiskäyttö. Siinä kaksioon tai kolmioon liittyy eri sisään-
käynnillä sivuasunto, joka voi olla asunnon osa tai itsenäinen. 
Yhdistelmä muuntuu elämänvaiheisiin, kuten lasten varttumi-
seen ja ikääntyvien hoitoon.

Perusasunnon tilankäyttöä tehostaa ja siihen tuo väljyyden 
tuntua avokeittiö oleskelun yhteydessä. Sivuasuntoon kuulu-
vat sisäänkäynti, pieni kylpyhuone ja avokeittiö sekä ranska-
lainen ikkuna tai pienparveke. Kompaktius ja helppous ovat 
konseptissa oleellisia. Yhdistelmän ala on vastaavan huone-
luvun perheasuntoon verrattuna hiukan isompi. Asumisväl-
jyys ja toimivuus paranevat, ja vuokrattavuus tuo rahoitusta ja 
vakuusarvoa.

Asuntojen kaksoiskäytön suunnittelu asettaa vaatimuksia 
asemakaavalle. Näitä asuntoja tarvitaan vain pieni osa, ja 
yleensä sopivia paikkoja löytyy, mutta ihanteellista on mah-
dollisuus vaikuttaa kaavaan.

Muunneltavuus oli vuonna 2017 eräs ohjelmatavoite Van-
taan Kivistön 500 asunnon tontinluovutuskilpailussa, johon 
osallistui 10 arkkitehtitoimistoa ja rakennuttajaa. Toimin hank-

” Kasvukeskusten 
pienasuntojen tarvetta olisi 
luontevasti integroitavissa 
perheasumiseen.

Duo-konseptin kuvia esitteistä. Vasemmalla Arkkitehti-
toimisto Jukka Turtiainen, oikealla JKMM.
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keen valmistelijana ja valintaraadissa, ja hankkeen pohjalta 
osa korttelin rakennuksista on vireillä. Kilpailussa syntyi laaja 
aineisto, josta olen tutkinut asuntojen kokomuuntelun vaiku-
tusta. Hyvät asuntoratkaisut osoittautuivat haastaviksi. Esi-
merkiksi Jaakob Sollan paras asuntokonsepti odottaa tontti-
varauksen vaihtumista.

Suomen ilmastotavoitteet ovat kovat, ja tarvitaan melko 
välittömiä keinoja. Helsingin asuntotuotannossa viiden viime 
vuoden keskiarvo oli 4 000 asuntoa, joista 800 oli neljän huo-
neen asuntoja tai isompia. Jos nämä olisivat kaksoiskäyttöisiä 
ja sivuasunnoista keskimäärin puolet olisi vuokrattuna, olisi 
asukasmäärä 3 prosenttia eli lähes 200 asukasta isompi. Lisä 
syntyy asumistilastojen luvuin pelkästään tehostuvasta tilan-
käytöstä. Ilmastovaikutus kaksinkertaistuu pysyvästi, kun 
energian lisäksi rakentamistarve vähenee tehostuksen verran.

Helsingin asuntotuotanto on viidenneksen luokkaa kasva-
vista asutuskeskuksista. Yhteensä niiden tilankäytön tehostus 
poistaisi likimain tuhannen asukkaan eli 3  000 tonnin hiili-

päästöt vuodessa, mikä vastaa 1 500 metsähehtaarin hiilen-
sidontaa.

Suomessa epäterve vastaus pienasuntojen paineeseen on 
rakentaa lisää yksiökasarmeja. Kasvukeskusten pienasuntojen 
tarvetta olisi luontevasti integroitavissa perheasumiseen. Kak-
soiskäyttöisiä asuntoja voisi vuosikymmenen lopulla olla jopa 
10 prosenttia asunnoista, kun otetaan huomioon vanhan 
asuntokannan saneeraus ja täydennysrakentaminen.

Asiaan tarvitaan rakennuttajien ja viranomaisten myötä-
vaikutusta, mutta perustana on arkkitehtien suunnittelutaito. 
Kasvukeskukset tarvitsevat dynaamista elinkaarijoustoa, joka 
on itsesäätyvää ja poistaa keskialojen tiukan säätelytarpeen. 
Kaksoiskäyttö tarjoaa ilman raskaita investointeja merkittävää 
parannusta lapsiperheille ja pienasuntojen tarvitsijoille. 
Samalla se on vahva ilmastoteko.

Esko Kahri

entinen asuntoprofessori
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S
AFAn koulutus- ja tutkimustoimikunta teetti marras-
joulukuussa 2019 arkkitehtiopiskelijoille kyselyn, jonka 
aiheina olivat hyvinvointi ja yhdenvertaisuus sekä työ 

ja ura. Vastaava kysely on tehty vuosina 2015, 2012 ja 2010.
Kyselyissä on seurattu opiskelijoiden hyvinvointia ja opin-

tojen etenemiseen liittyviä seikkoja. Viime vuosina näihin ovat 
vaikuttaneet muun muassa opiskelijan toimeentulon ja opin-
totuen muutokset, yliopiston rahoitus sekä kaksiportaiseen 

Miten arkkitehtiopiskelijat 
voivat?
Arkkitehtiopiskelijat vastasivat taas kyselyyn 

opiskelusta ja hyvinvoinnista. Opinnot koetaan 

vahvasti kuormittaviksi.

tutkintorakenteeseen siirtyminen. Opiskelijoiden arkeen eri 
kouluilla ovat vaikuttaneet myös esimerkiksi uudet tutkinto-
rakenteet ja muuttuneet opiskelutilat.

Tässä kirjoituksessa käsitellään kyselyn hyvinvointia ja 
yhdenvertaisuutta koskevia osioita. Työskentely- ja ura-asioita 
puretaan au:n seuraavassa numerossa.

Opintoilmapiiri on pääosin hyvä
Kyselyn ensimmäinen kokonaisuus ”Hyvinvointi ja yhdenver-
taisuus” oli jaettua alaotsikoihin, jotka olivat opintojen suju-
vuus ja laatu, opintojen kuormittavuus, opinnot ja toimeen-
tulo, opinnot ja terveys, opinnot ja yhdenvertaisuus. Ryhmit-
telyllä pyrittiin selkeyttämään kyselyä.

0 %

46 %

39 %

10 %

5 %

0 %

0 %

45 %

36 %

13 %

3 %

3 %

0 %

33 %

40 %

22 %

4 %

0 %

En osaa sanoa

5

4

3

2

1

Aalto arkkarit (Vastauksia: 45)
Oulu (Vastauksia: 31)

(1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)

Tampere (Vastauksia: 59)

Opintojen sujuvuus ja laatu – Opintoilmapiiri opiskelijoiden kesken 
on laitoksellamme kannustava ja positiivinen

Opiskelu tuntui 
mielekkäältä 
63 %:n mielestä.

”
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Opintojen sujuvuuden ja laadun suhteen kehitettäväksi 
teemaksi nousivat opintojen ohjaus sekä käytännön järjeste-
lyt. Tyytyväisimpiä opintojen ohjaukseen oltiin Tampereella ja 
Oulussa, joissa tyytyväisiä oli 45 % vastaajista. Aallossa vastaava 
luku oli 35 %. Avovastauksissa esiin nousi kurssi- tai opetus-
henkilökuntakohtainen suuri vaihtelu, mikä vaikutti esimer-
kiksi käytännön järjestelyihin.

Joistain haasteista huolimatta opintoilmapiirin koki hyväksi 
tai erittäin hyväksi 80 % vastanneista, ja opiskelu tuntui mie-
lekkäältä 63 %:n mielestä. Henkilökohtaisen opintosuunnitel-
man (HOPS) ilmoitti tehneensä 81 % vastaajista.

Kilpailuhenkisyys kuormittaa
Kyselystä nousi voimakkaasti esiin arkkitehtiopiskelijoiden 
kuormittuneisuus. Kandivaiheen opintojen työmäärän totesi 
liian suureksi Aallossa 62 % vastaajista (2015: 70 %), Oulussa 
52 % (2015: 56 %) ja Tampereella 37 % (2015: 11 %). Vain 19 % sa-
noi aikansa riittävän hyvin koulun ulkopuolisiin harrastuksiin 
ja vapaa-aikaan.

Avovastauksissa kuormittavuuteen vaikuttavina tekijöinä 
mainittiin muun muassa yleinen epäselvyys ja epävarmuus, 
haasteet opintojen suunnittelussa sekä opiskelutaitojen ja 
työkalujen puutteellinen hallinta. Myös opiskelijoiden keski-
näisen kilpailuhenkisyyden ja ”all-nighter”-kulttuurin mainit-
tiin ruokkivan kuormittavuutta: monet opiskelijat tekevät 
suunnittelukurssien eteen huomattavasti enemmän töitä kuin 
opintopistemäärä vaatisi.

Toimeentulo huolettaa etenkin  
pääkaupunkiseudulla
Kyselyvastauksissa näkyivät opiskelijoiden toimeentuloon vii-
me vuosina tehdyt muutokset. Toimeentulon haasteet koros-
tuivat etenkin Aallossa, sillä pääkaupunkiseudulla asuntojen 
vuokrat ovat muuta maata korkeammat.

Osa vastaajista nostikin esiin sen, että opintoraha ja asu-
mistuki eivät yksin riitä kattamaan toimeentuloa, jolloin työs-
säkäynti tai lainan ottaminen on välttämätöntä. Vastanneista 
opintorahaa ilmoitti nostavansa noin 63  % ja opintolainaa 
48 %. Opintolainan nostamisessa paikkakuntakohtaiset erot 

Opintojen kuormittavuus – Kandivaiheen työmäärä 
on/oli mielestäni liian suuri

” Vain 19 % sanoi 
aikansa riittävän 
hyvin koulun 
ulkopuolisiin 
harrastuksiin ja 
vapaa-aikaan.
▼
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olivat suuret: Aallossa ja Oulussa noin 60 % kertoi nostavansa 
lainaa, kun Tampereella vastaava luku oli 32 %.

Valtakunnallisessa vertailussa arkkitehtiopiskelijoista suh-
teellisen moni nostaa opintolainaa. Kaikkien korkeakoulu-
opiskelijoiden Opiskelijabarometrissa (2014) lainaa arveli otta-
vansa vain 24 % opiskelijoista.

Stressiä tai ahdistusta melkein kaikilla
Opinnot ja terveys -osiossa kysyttiin psyykkisten ja fyysisten 
oireiden kokemisesta opintojen aikana. Psyykkisiä oireita vas-
tanneista oli kokenut yhteensä noin 87 %. Aallossa stressiä tai 
ahdistusta opintojen aikana oli kokenut 91 % vastaajista, Tam-
pereella 86 % ja Oulussa 83 %. Apua oireisiinsa oli hakenut 
43 % vastaajista (2015: 25 %). Fyysisiä oireita oli kokenut 85 % 
vastaajista, mikä oli selkeästi edellisen kyselyn lukemaa (2015: 
50 %) suurempi.

Korkeita lukuja voi selittää se, että mielenterveysongelmis-
ta ehkä puhutaan aiempaa enemmän. Myös apua uskalletaan 
hakea, vaikkakin edelleen vain alle puolet oli hakenut oireisiinsa 
apua. Kysymyksessä ei myöskään tarkennettu, minkä asteista 
tai kuinka jatkuvaa psyykkinen tai fyysinen oireilu on ollut.

Epäasiallista käytöstä kokenut joka viides
Opinnot ja yhdenvertaisuus -osio oli kyselyssä kokonaan uusi, 
ja vastausten perusteella se oli hyvä ja tarpeellinen lisäys. Ky-
symykset koskivat epäasiallisen käytöksen, häirinnän ja syrjin-
nän kokemista.

Epäasiallista käytöstä opintojensa aikana oli kokenut noin 
joka viides vastanneista. Avovastauksissa esimerkkeinä epä-
asiallisesta käytöksestä mainittiin muun muassa epäasialliset 
kommentit kritiikkitilanteissa. Häirintää oli kokenut noin 4 % 
ja syrjintää 3,5 % vastanneista.

Kyselystä selviää, että opiskelijoiden hyvinvoinnin taustat 
ovat moninaiset ja tilanteet yksilöllisiä. Opiskelijoiden työ-
kykyyn eli opiskelukykyyn vaikuttavat niin opiskelutaidot, 
opiskeluympäristö, opetustoiminta kuin omat voimavarat 
(opiskelukyky.fi). Lisäksi suunnittelualan kilpailuhenkisyys ja 
korkea motivaatio voivat ruokkia kuormittuneisuutta. Arkki-
tehtiopiskelijoiden kuormittuneisuus onkin otettava vakavasti. 
Huomioitavaa kyselyn tuloksissa on myös yhdenvertaisuus-
teemasta nousevat epäasiallinen käytös, häirintä ja syrjintä, 
joihin puuttuminen on äärimmäisen tärkeää.

Kyselyn tulokset on käsitelty SAFAn koulutus- ja tutkimus-
toimikunnassa, ja ne on toimitettu kouluille jatkotoimenpitei-
tä varten. Lisäksi killat ja Opiskelija-SAFA käyvät tulokset läpi 
opiskelijoiden kanssa.

Emma Savela

SAFAn opiskelijavastaava

Tampereen opiskelijat 
vastasivat ahkerimmin

K
ysely toteutettiin verkossa, ja vastauksia tuli 138 kap-
paletta: vuoden 2015 kyselyyn verrattuna vastaajien 
määrä nousi 38 %. Ensimmäistä kertaa vastausmah-

dollisuus oli myös Aallon maisema-arkkitehtuurin ja sisustus-
arkkitehtuurin opiskelijoilla. Maisema-arkkitehtuurin opiske-
lijoista vastasi 12 henkilöä, mutta sisustusarkkitehtuurista ei 
saatu vastauksia. Tässä kirjoituksessa käsiteltiin arkkitehtuu-
rin opiskelijoiden vastauksia. Maisema-arkkitehtuurin opiske-
lijoiden tuloksia käsittelee MARK.

Vastaajamäärät jakautuivat eri koulujen kesken hieman 
epätasaisesti: vastaajista 33  % oli Aalto-yliopistosta, 23  % 
Oulun yliopistosta ja 44 % Tampereen yliopistosta. Vastaajat 
jakautuivat melko tasaisesti vuosikurssien 1 ja 5 välille, ja vas-
taajien ikä painottui ikävuosiin 19–30. Vastaajista 47 % oli kan-
divaiheen opiskelijoita ja 53 % maisterivaiheen opiskelijoita, 
mikä poikkeaa edellisestä kyselystä, jossa vastaajista enem-
mistö oli kandivaiheen opiskelijoita.

Lähes kaikki vastaajat olivat suorittaneet kandidaatin tut-
kintonsa 3–4 vuodessa. Tutkinnon kaksiportaisuus ja opinto-
tuen jakautuminen erikseen kandidaatin ja maisterin tutkin-
toon näkyy yhä selkeämmin opintojen suorittamisessa. Oulu-
laisista 59 % ja tamperelaisista 50 % ilmoitti kandidaatin opin-
tojensa kestoksi 3 vuotta. Aallossa kandidaatin tutkinnon 
suorittaminen jakautui tasaisemmin 3 ja 4 vuoden välille, ja 
3 vuodessa kandin ilmoitti suorittaneensa 35 % vastaajista.

Huomattava osa vastanneista ei ollut vielä valinnut opin-
tojensa painopistettä tai pääainetta, mutta aiempien kyselyi-
den tapaan suosittuina painopisteinä nousivat esiin raken-
nussuunnittelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Koulukohtaiset erot opintotarjonnassa näkyivät kysymyk-
sessä muiden alojen opinnoista: Aallossa 30  % vastaajista 
ilmoitti suorittavansa osana tutkintoaan jonkin muun alan 
opintoja, kun taas Tampereella vastaava luku oli 15 % ja Oulus-
sa vain 3 %. Toisaalta lähes joka kolmas oululaisista kertoi suo-
rittaneensa jonkin aikaisemman tutkinnon, mikä selittynee 
osittain maisterivaiheeseen opiskelemaan tulleilla rakennus-
arkkitehdeilla.

Tampereella vaihtoon oli lähdössä 45 % vastanneista, Aal-
lossa 38 % ja Oulussa 29 %. Etenkin Oulussa muutos edelli-
seen kyselyyn verrattuna oli suuri: vuonna 2015 vaihtoaikeis-
taan ilmoitti 66 %. ”Kyllä”-vastausten vähenemiseen saattoi 
vaikuttaa myös ”En osaa sanoa” -vaihtoehdon lisääminen. 
Vaihtokohteista suosituimmiksi mainittiin useat kohteet 
Euroopassa ja erityisesti aaltolaisten keskuudessa Japani.

au 2  |  2 0 2 0
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J
aakko Hippinen aloitti marraskuussa siviilipalveluk-
sensa Suomen Arkkitehtiliitossa. Helsingin Vuosaa-
resta kotoisin oleva Hippinen valmistui ylioppilaaksi 

viime keväänä ja sai saman tien opiskelupaikan Aalto-yliopis-
ton arkkitehtuurin laitokselta.

Mistä sait idean hakeutua siviilipalvelukseen Suomen Ark-
kitehtiliittoon?
– Päädyin SAFAan sattumalta. Hain ensin Archinfoon, koska 
sisustusarkkitehtiäitini tiesi, että siellä oli aiemmin ollut siviili-
palvelusmies. Archinfolta minut kuitenkin ohjattiin ottamaan 
yhteyttä SAFAan. Tuntui erittäin luontevalta hakea paikkaan, 
joka on lähellä tulevaa ammattiani. On todellinen lottovoitto, 
että pääsin tänne asian ytimeen.

Mikä on tähän mennessä ollut kiinnostavinta siviilipalve-
luksesi aikana?
– Erityisen mielenkiintoista on ollut päästä kilpailuarkiston 
kautta tutustumaan viime vuosikymmenten arkkitehtuurikil-
pailuihin. Ennen tätä työtä minulla ei ollut minkäänlaista käsi-
tystä edes siitä, miten kilpailut toimivat.

Onko käsityksesi arkkitehdin työstä muuttunut?
– Aiemmin mielikuvani arkkitehdin työstä oli hyvin yksipuoli-
nen. Nyt on avautunut, miten paljon arkkitehdeille on eri alo-
ja arkkitehtuurin ympärillä. Esimerkiksi Arkkitehti-lehden verk-

SAFAsta oppia 
tulevaan 
ammattiin

kosivujen päivittämisen myötä olen tajunnut, että arkkitehdit 
voivat työkseen kirjoittaa arkkitehtuurista.

Jo muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen tuntuu, 
että minulla on tuhat kertaa enemmän tietoa arkkitehtuurista 
kuin ennen tätä. Lisäksi saan täällä kontakteja ja kokemusta. Ei 
voi olla parempaa työpaikkaa kuin SAFA, jossa pääsee arkki-
tehtuuriin käsiksi näin konkreettisesti. Tietoa on tullut niin pal-
jon, että en ole vielä ehtinyt sisäistämään kaikkea.

Mihin aiot itse arkkitehtina suuntautua?
– Suunnitteluarkkitehtuuriin, koska olen visuaalisesti luova ja 
pidän taiteen tekemisestä. Uskon, että suunnitteluarkkiteh-
tuurissa pääsisi toteuttamaan näitä visuaalisia näkemyksiä. Jo 
kouluaikoina kävin lähes kaikki mahdolliset kuvataidekurssit, 
ja nykyisinkin huomattava osa vapaa-ajastani kuluu taiteen te-
kemiseen itsekseen tai kavereiden kanssa.

Vasta julkaistun opiskelijakyselyn mukaan arkkitehtiopis-
kelijat ovat kuormittuneita ja kärsivät stressistä. Millä mie-
lin itse odotat opiskeluaikaasi?
– Odotan opiskelua kovasti, sillä ala on todella kiinnostava. 
Kouluaikoinani en paljoa stressannut. Olisi ehkä pitänyt, kos-
ka se olisi motivoinut yrittämään enemmän. Luultavasti sitten 
opiskelujen aikana opin stressaamaan.

Taavi Lindfors

” Mielenkiintoista on ollut 
päästä kilpailuarkiston 
kautta tutustumaan 
viime vuosikymmenten 
arkkitehtuurikilpailuihin.
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A
voin keskustelutilaisuus PaikkaNYT – Regionalismi 
2020-luvulla veti Oulussa Kulttuuritalo Valveen aula-
kahvilan tupaten täyteen. Tilaisuuden järjesti Jees-

jeesgood-kollektiivi, ja tapahtumaa tukivat Pohjois-Suomen 
SAFA ja Oulun Arkkitehtikilta.

Aalto-yliopiston vanhempi yliopistonlehtori Anni Vartola 
puhui alustuksessaan regionalististen suuntausten aatehisto-
riasta ja peilasi regionalismia nykyajan arkkitehtuurikeskuste-
luun. Professori emeritus Anna-Maija Ylimaula analysoi 
1970-luvulla syntyneen Oulun koulun perintöä. Ylimaulan 
mukaan Oulun koulun suunnittelufilosofian lähtökohdat, 
kuten aidot luonnonmateriaalit, perinteitä kunnioittavat 
rakenneratkaisut, inhimillinen mittakaava ja paikan henki, 
ovat edelleen toimivia.

Samoja arvoja nosti esiin LUO Arkkitehtien Virve Väisänen. 
Hän osoitti, että konteksti- ja paikkasidonnaisuudella voidaan 
uudella vuosikymmenellä tarkoittaa niin tontin maisemallis-

ten ominaisuuksien huomioimista kuin ympäröivän rakennus-
kannan rakennushistorian kunnioittamista esimerkiksi perin-
teisiä rakennusmenetelmiä hyödyntämällä.

Paneelikeskustelua veti Anni Vartola, ja panelisteina toimi-
vat Anna-Maija Ylimaulan ja Virve Väisäsen lisäksi Oulun yli-
opiston tuore työelämäprofessori Anssi Lassila, arkkitehti, TkT 
Lauri Louekari ja arkkitehti Anja-Kaisa Ylimommo. Regiona-
lismin keskeisiksi teemoiksi nousi konteksti ja osallistaminen, 
josta myös Oulun koulun ihmislähtöisyys Lauri Louekarin 
mukaan kumpuaa.

Louekari mainitsi Alvar Aallon tuotannon sisältäneen 
regionalistisia piirteitä, mihin myös arkkitehtuuriteoreetikko 
Kenneth Frampton on viitannut käyttäen esimerkkinä Säy-
nätsalon kunnantaloa. Rakennusten suhde maisemaan ja 
materiaalien käsinkosketeltavuus olivat myös Oulun koulun 
arkkitehtien keskeisimpiä inspiraation lähteitä.

Avaus uudelle arvokeskustelulle?
2020-luvun regionalismin uudeksi teemaksi veikattiin ilmas-
tonmuutosta. Virve Väisänen pohti aihetta lähirakentamisen 
ja materiaalien kautta ja laajensi paikallisuuden käsitettä luon-
non monimuotoisuuden huomioivaksi.

Regionalismin uusi tuleminen?
Oulussa pohdittiin regionalistisen Oulun koulu  

-liikkeen arvojen ajankohtaisuutta 2020-luvun 

arkkitehtuurikeskustelussa.
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2020-luvun regionalismin 
uudeksi teemaksi veikattiin 
ilmastonmuutosta.

”Anni Vartola nosti esiin kriittistä regionalismia nykyaikana 
käsittelevän OASE 103 -arkkitehtuurijulkaisun (2019), jonka 
artikkelissa belgialainen arkkitehti Ken De Cooman asettaa 
nykyajan ongelmiksi ekosysteemin romahtamisen, resurssien 
hupenemisen, väestönkasvun, ilmastonmuutoksen ja globaa-
lin epätasa-arvon. Niiden ratkaisemiseksi arkkitehtien täytyy 
toimia proaktiivisesti.

Erityisesti nuoret arkkitehdit peräänkuuluttivat arvokes-
kustelun tarvetta, monialaisuuden hyödyntämistä ja arkkiteh-
din valta-aseman arviointia. Anja-Kaisa Ylimommon mukaan 
regionalismia voidaan nykyrakentamisessa lähestyä esimer-
kiksi kansanrakentamisen aiheiden, tunnelmien, tontin ole-
muksen tai yleisen kulttuuri-ilmapiirin ja elämäntapojen kautta. 
Anssi Lassila tulkitsi regionalismin sisältävän erityisesti kon-
tekstin ja paikan mahdollisuuksien arviointia. Paneelikeskus-
telussa todettiin, että parhaimmillaan arkkitehdit voivat yhtei-
sön moniäänisyyttä kanavoimalla palauttaa ihmisten luotta-
musta arkkitehtuuriin.

Tilaisuuteen kuului kohdekierros, joka havainnollisti regio-
nalismin kehityskaarta 1980-luvulta tähän päivään asti. Koh-
teiksi oli valittu Arkkitehtitoimisto NVV:n Oulunsalon kunnan-

talo (1982), Arkkitehtitoimisto Heikki Taskisen Pitkäkankaan 
koulu (1985) sekä alt Arkkitehtien ja Arkkitehtitoimisto Karsik-
kaan yhteistyönä suunnittelema Niemenrantatalo (2012).

Runsaan osallistujamäärän perusteella regionalismi kiin-
nostaa niin arkkitehtiopiskelijoita kuin alalla pidempäänkin 
olleita. Opiskelijat harmittelivat lähes olematonta opetusta 
arkkitehtuurin aatehistoriasta ja Oulun koulun teemoista sekä 
kaipasivat suunnittelun opetukseen syvällisempää analyysiä 
ja keskustelua. Ehkäpä tilaisuus oli avaus uudelle arvokeskus-
telulle.

Irina Garnets, Panu-Petteri Kujala ja Anni Saviaro

Jeesjeesgood-kollektiivin jäsenet
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PALVELUHAKEMISTO 

BUDJETTIHINNAT JA KUSTANNUSARVIOT

BETONIKIVET

AKUSTIIKKAPALVELUT

PYÖRILLE OMA SÄILYTYSTELINE

TERÄSPORTAAT JA LASIKAITEET

Ota yhteyttä:
p. 050 5250 522

raimo.tanskanen@fmcgroup.fi
fmclaskentapalvelut.fi

Meiltä laskelmat
päätöksentekoon

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

ovella organisoi 2020.
Kohteessa n. 200  pp, PyöräNoja DD-4 , Junior V-3 & 

LVV-tanko -parkkiratkaisuilla.

UUSI DD-4!
DD-4- 

kerrosteline: 4 
pyörää kahdessa 

kerroksessa!  
EU designregnro: 
007509153-0001.

Lataa  
DWG-objektit 
www.ovella.fi 

Hiljaisuus vakiona

Ilmoita Arkkitehti- 
lehden jäsenpalstalla

Voit ilmoittautua SAFAn sivuilla: 
www.safa.fi/julkaisut

Lisätietoja: mail@ark.fi
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 JÄSENILLE

Hae vuokralaiseksi kotoisaan  
Mökki Saloon Vähä-Kiljavalle

H
ae Mökki Saloon vuokralaiseksi kaudelle 1.5.2020–
30.4.2021. Salon koko on 39 m2. Mökissä on kuusi 
makuupaikkaa, joista 2+2 sijaitsee erillisissä makuu-

tiloissa. Salo on täysin kalustettu ja varustettu. Mökissä on 
sähkölämmitys ja avotakka sekä mukava terassi etelään päin. 
Mökki sopii hyvin myös lapsiperheelle: edessä on suuri piha-
maa, jonne pääsee autolla. Hiekkarannalle, pesutupaan ja kai-
volle on lyhyt matka.

Kiinnostaako vapaa-ajanvietto 
Vähä-Kiljavalla ja Oivalassa?

Mökki Salon vuokra tulevalta kaudelta on 2 340 euroa, 
lisäksi sähkö. Mökin vuokra-aikaa on mahdollisuus jatkaa vuo-
della. Sopimukseen ei poikkeuksellisesti kuulu mökin kunnos-
tusvelvollisuutta. 

Mökin vuokraan sisältyy saunavuoro ihanassa vanhassa 
hirsisaunassa. Mökkiin on mahdollisuus tutustua soittamalla 
isännöitsijä Arto Huttuselle, 040 5595 806. Hakemukset 
20.3.2020 mennessä osoitteeseen heini.korpelainen@safa.fi.

Lisätietoja: www.safa.fi/liity-jaseneksi/jasenedut/vuokrat-
tavat-kiinteistot.

Villa Oivalan kesäviikkojen hakuaika 
27.2.–26.3.2020

S AFAn jäsenillä on mahdollisuus viettää kesäinen viik-
ko Villa Oivalassa Villingin saaressa. Tilat vuokrataan 
jäsenistön käyttöön perhelomailuun viikoiksi 23–24 ja 

26–34 sekä juhannukseksi. Vuokra yhdeltä viikolta ja juhan-
nukselta (to–su) on 950 euroa. Näiden viikkojen ulkopuolella 
Oivalaa vuokrataan varausten perusteella syyskuulle asti. Tar-
kemmat tiedot tiloista, vuokra-ajat, hinnasto sekä hakulomake 
ja -ohjeet löytyvät SAFAn verkkosivuilta: www.safa.fi/liity-jase-
neksi/jasenedut/vuokrattavat-kiinteistot.

Lisätietoja: isännöitsijä Jyri Haukkavaara, jyri.haukkavaara@
a6oy.fi, 043 211 4211.
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ARKKITEHTI, ARKKITEHTIOPISKELIJA
Työtä tarjolla monipuolisten asunto- ja julkisten rakennusten sekä kaupunkisuunnittelun 
ja korjausrakentamisen parissa.

Etsimme sekä projektinhoitoon kykeneviä ammattilaisia että innostuneita ja opinhaluisia 
työryhmän jäseniä.

Työskentelemme mm. Revit, AutoCad ja 3D-max-ohjelmistoilla.

Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla: rekry@arksi.fi tai postitse.

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY 
Korkeavuorenkatu 25 A 5, 00130 Helsinki              www.arksi.fi

LOHJAN kaupunki tarjoaa kaupunkisuunnittelun näkö-
alapaikan ja mahdollisuuden kehittää asemakaavoi-
tusta mukavassa työyhteisössä!

Haemme kaupunginarkkitehtia 
vakituiseen virkasuhteeseen monipuolisiin asemakaa-
voitustehtäviin.

Tehtävänäsi on vaativien asemakaavojen laatiminen 
sekä kaikkien asemakaavaprosessien aikatauluista, 
koordinoinneista ja työnjohdollisista ohjauksista vas-
taaminen. Teet yhteistyötä kaupungin sisäisten ja mui-
den sidosryhmien, erityisesti elinkeinoelämän kanssa.

Lisätietoja tehtävästä ja hakemukset 6.3.2020 klo 
15.00 mennessä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopai-
kat/kaupunginarkkitehti-loh-06-8-20/

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi

TYÖPAIKAT
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Lisää työpaikkoja SAFAn verkkosivuilla www.safa.fi

ARKKITEHTUURIN LEHTORI
 
Oletko kehittämisorientoitunut tekniikan alan asiantuntija? Haemme ammattilaista rakennusarkkitehti-
koulutuksen ohjaukseen ja opetukseen Savonian uudelle kampukselle, jossa pääset osallistumaan myös 
tutkimus- ja kehitystyöhön sekä liiketoimintaan. Jos pystyt toimimaan sekä suomeksi että englanniksi ja  
sinulla on ylempi korkeakoulututkinto, juuri sinä voit olla Savonian uusi arkkitehtuurin lehtori.

Tule tekemään vaikuttavaa työtä!
HAE MEILLE: SAVONIA.FI/REKRY

HAE SAVONIAN OSAAVIEN TIIMIPELAAJIEN JOUKKOON.

6600
OPISKELIJAA

500
TYÖNTEKIJÄÄ

AKTIIVINEN

KUMPPANI
ELINKEINOELÄMÄN

PROJEKTIARKKITEHTI 
&PÄÄSUUNNITTELIJA 
TAMPEREEN /  HELSINGIN TOIMISTOIHIN

lisätietoja: www.neva.fi/rekry
työha kemus ja CV sähkö pos titse: rekry@neva.fi
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HUOM!
Kirjoitusten aikataulu sovittava 
toimitussihteerin kanssa.

arkkitehtiuutisetau

Esteettistä moninaisuutta, digitaalista 
 verkostoitumista ja rajatonta mielikuvitusta: 
anna itsesi vaikuttua teknisten ratkaisujen 
kirjosta ja uusista design-ideoista – maail-
man suurimmassa valaistustrendien 
 tapahtumassa.

Connecting. Pioneering. Fascinating.

info@finland.messefrankfurt.com
Puh. 040 544 5577

Design kohtaa  
toiminnallisuuden: 
win-win-tilanne 
kaikille.

8. – 13. 3. 2020 
Frankfurt am Main 20

VUOTTA
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Helsingin keskustakirjasto Oodi © John Cipriani

Tutustu ainutlaatuiseen, osastoivaan SGG Contraflam Structure  -lasi- ja 
kiinnitysjärjestelmäyhdistelmään, joka mahdollistaa lähes rajattoman muunneltavuuden. 
Yhdistelmällä voidaan liittää erikoisrakenteisia Contraflam EI-luokan laseja toisiinsa ilman 

häiritseviä pystyprofiileja, lasien väliin jää ainoastaan ohut silikonisauma. Ylä- ja alaprofiileiksi 
voidaan valita parhaimmat testatuista teräs-, alumiini- tai puuprofiilijärjestelmistä. 

Ota meihin yhteyttä!
 09 8190 450
www.vitrea.fi

SGG Contraflam Structure
varmaa palonsuojaa ja vaikuttavia lasiratkaisuja

lähes rajattomalla muunneltavuudella
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Uudet edistyksellistä tekniikkaa edustavat LUMI & LUMO design-venttiilit ovat osa sisustusta.  
Sisustuskehyksen ansiosta venttiilit vaihtavat ilmettä nopeasti, aivan kuten kameleonttikin tekee.  
Venttiileissä on likaa hylkivä CleanVent®-pintakäsittely ja ilmavirran mittaus ja säätö sekä  
lukitseminen tehdään suoraan venttiilin etupuolelta. 

MADE IN FINLAND. 

MAAILMAN PARASTA SISÄILMAA
Juuri sellaisena kuin haluat 

Juuri sen näköisenä kuin haluat
SUUNNITELTU 

SULAUTUMAAN
TEKNIIKALTAAN 

EROTTUVA
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