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LUONNOLLISTA AKUSTIIKKAA

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

Kuusilastuista ja sementistä valmistetuilla Paracem-akustointilevyillä  

loihdit tiloihin miellyttävän ääniympäristön. Saatavana useassa eri koossa ja 

vakioväreissä  tai sävytettynä vapaavalintaiseen RAL/NCS väriin.

Aviabulevardi II,  
Vantaa
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 PÄÄKIRJOITUS

SAFAn liittovaltuuston puheenjohtaja  
MAARIT KAIPIAINEN

S
AFAn liittovaltuusto vastaanotti taannoin 
kaksi aloitetta korruption vastustamises-
ta. SAFAa kehotettiin keräämään tietoa 
korruptiota kohdanneilta jäseniltä ja laati-
maan toimintaohjeet epäasiallisen toimin-

nan varalle.
SAFAn yhdyskuntasuunnittelun toimikunta nime-

si työryhmän, joka tutustui viime vuosien suomalai-
siin selvityksiin hallinnossa ja elinkeinoelämässä tun-
nistetusta korruptiosta. Korruption on havaittu ole-
van tiedon ja vaikutusvallan hallintaa epäasiallisin 
keinoin, ei niinkään ”perinteistä” lahjusten antamista.

Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta laati aiheesta 
myös kyselyn. Liiton jäsenet ja TEKin ei-safalaiset ark-
kitehtijäsenet vastasivat kyselyyn marraskuussa 2018. 
Vastauksia saatiin noin 160 arkkitehdilta.

Vastaukset osoittavat, että epäasiallista toimintaa 
suunnittelussa ja rakentamisessa havaitaan varsin 
paljon. Epäasiallisia menettelyjä tunnistetaan maan-
käytön suunnittelussa enemmän kuin rakennussuun-
nittelussa ja rakentamisessa. Eniten mainintoja epä-
asiallisista menettelyistä saivat päätöksentekijöiden 
omat intressit päätöksenteossa sekä piilovaikuttami-
nen ja painostaminen kaavahankkeen taustalla esi-
merkiksi lehtijutuin.

”On pyritty vaikuttamaan epäsuorasti kaavaratkai-
suun sukulaisten kautta. On valmisteluvaiheessa sul-

jettu keskustelun ulkopuolelle vaihtoehtoiset ratkai-
sut toimijan edun mukaisesti. On painostettu päätök-
senteon puolelta tekemään toimijalle suotuisa ratkai-
su, vaikka se ei ole yleisen edun tai MRL:n hengen mu-
kainen”, todetaan yhdessä vastauksessa.

”Työskentelin kaavoituksen johtajana. Kunnan iso 
maanomistaja kutsui koolle palavereita, mihin kutsut-
tiin esimieheni kaupunginjohtaja ja alaiseni kaupungin-
geodeetti, ja nämä palaverit pidettiin minulta salassa”, 
toinen vastaaja kertoo.

Arkkitehdin kannalta olennaista on 1) tunnistaa 
korruption eri muodot, 2) huolehtia siitä, ettei itse toi-
mi korruptiivisesti, 3) hoksauttaa oma organisaatio 
vastustamaan korruptiota, ohjeistamaan hyvistä toi-
mintatavoista ja luomaan kanava, johon havaituista 
ongelmista voi ilmoittaa, ja 4) ilmoittaa havaitsemis-
taan ongelmista.

SAFAn tulisi myös käydä keskustelua aihepiiristä 
suunnittelu- ja rakennusalan muiden järjestöjen 
kanssa sekä antaa ohjeet luottamuselintensä jäsenille 
ja työntekijöilleen.

Lisätietoa oikeusministeriön verkkopalvelusta 

korruptiontorjunta.fi.

Korruption torjunnan ohjeet ovat luettavissa 

SAFAn verkkosivuilla kesäkuussa. 

Yhdessä korruptiota vastaan

KORRUPTION ON HAVAITTU OLEVAN TIEDON 

JA VAIKUTUSVALLAN HALLINTAA 

EPÄASIALLISIN KEINOIN, EI NIINKÄÄN 

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

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

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

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

Ecophon Solo™

tuo esiin luovuutesi

2019.5.Arkkitehtiuutiset.FI
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Suomalais-itävaltalaista  
arkkitehtuuria Euroopan 
sydämessä

WIEN ON TUNNETTU MAINEIKKAASTA 

SOSIAALISESTA ASUNTOTUOTANNOSTAAN, 

MUTTA SUUNNITTELIJALLE TYÖ ON 

TODELLA VAATIVAA.
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▼

Aloitetaan ajastasi ennen läpimurtoa Berliinissä. Missä opis-
kelit?
– Päästyäni Suomessa ylioppilaaksi lähdin opiskelemaan Wie-
nin taideakatemiaan, jossa professorinamme toimi Timo Pent-
tilä. Tapasin siellä puolisoni Alfredin. Hän oli ehtinyt aloittaa 
opiskelunsa minua aikaisemmin ja oli käynytkin Suomessa.

Kun valmistuin, Alfred toimi Timon apulaisprofessorina ja oli 
juuri saanut valmiiksi ensimmäisen rakennuksensa, Wienin jää-
hallin. Päätimme yrittää onneamme arkkitehtuurikilpailussa.

Toimiston perustamisen mahdollisti ennen kaikkea yhtei-
nen kilpailuvoittomme Pohjoismaiden suurlähetystökomp-
leksiksi Berliiniin.

Mitä lähetystökompleksin kilpailu merkitsi? Ja mistä tuli aja-
tus rakennuksia kokoavasta sinivihreästä hulmuavasta hel-
masta?
– Se oli EU:n avoin arkkitehtuurikilpailu, ja kaikkiaan siihen 
tuli 225 ehdotusta. Suunnittelutehtävänä se oli poikkeukselli-
sen vaativa. Lähetystöjen lisäksi piti olla yhteinen rakennus, ja 
kaikki tämä tuli pystyä sijoittamaan suhteellisen pienelle ton-
tille Tiergartenin tuntumaan.

Samalla piti muistaa myös Berliinin mittakaava. Muutaman 
pienen rakennuksen ryhmä ei siinä kontekstissa ollut laisin-
kaan oikea tapa ratkaista ongelma. Jouduimme myös pohti-
maan, millä tavoin tuoda mukaan ja näyttää eri maiden oma 
”arkkitehtonisuus” ja kuinka luoda kokonaisuudelle yhteinen, 
pohjoismainen identiteetti. Suunnittelimme myös yhteis-
rakennuksen. Eri lähetystöistä järjestettiin sen sijaan kustakin 
erilliset kilpailut.

Millainen toimisto nyt on, kuinka ja missä toimitte?
– Toimistomme on aina ollut kansainvälinen, ja työkielinä ovat 
saksa ja englanti. Meitä on nyt 25–28 henkeä eli olemme itä-
valtalaisittain keskisuuri tai suurehko arkkitehtuuritoimisto. 
Aikaisemmin toimisto oli ydinkeskustassa, nyt sijaitsemme 

A rkkitehtipäivien toisella keynote-puhujalla, arkkitehti 
Tiina Parkkisella on juuret sekä Suomessa että Itäval-
lassa. Isä on arkkitehti Risto Parkkinen ja äiti itävaltalai-

nen. Puoliso Alfred Berger on itävaltalais-ranskalainen. Wie-
nissä sijaitseva toimisto Berger+Parkkinen Architekten kuuluu 
maan arkkitehtitoimistojen parhaimmistoon ja on profiililtaan 
kiinnostavan erilainen. Läpimurto tapahtui kansainvälisessä 
kilpailussa Berliinissä.

loistavien yhteyksien päässä mutta aavistuksen laidempana 
entisessä teollisuusrakennuksessa.

Sinulla oli professorina vankasti suomalainen Timo Penttilä, 
mutta toimintaympäristönne on Euroopan ytimessä. Kuinka 
koet pohjoismaisen ajattelun läsnäolon töissänne?
– Itävallassa oli vallalla todella vahva postmodernismin henki.  
Penttilän ”koulu” oli sille eräänlainen tervetullut vastapooli. 
Hän toi mukanaan myös Alvar Aallon perinnön ja salli mo-
nenlaisia vapauksia postmodernismin kahleista. Kyllä se aika 
ja omakin taustani on vaikuttanut meihin ja tapaamme ajatel-
la ja työskennellä arkkitehteina.

Nyt voisimme hypähtää hetkeksi Alvar Aalto Gesellschaftiin, 
jonka Itävallan osaston puheenjohtajana toimit. Mikä merki-
tys ja tausta tällä yhdistyksellä on?
– Aallon toimisto oli aina erityisen kansainvälinen. Siellä nuo-
rempina työskennelleet saksalaiset, sveitsiläiset ja itävaltalai-
set arkkitehdit omaksuivat monia asioita. Gesellschaft on pe-
rustettu vaalimaan Aallon toimiston ja työskentelytavan pe-
rintöä ja pitämään yllä yhteyksiä ihmisten välillä. Suomessa 
työskennelleet arkkitehdit toivat omiin töihinsä tietenkin mu-
kaan ajattelutapaa, johon liittyvät moderni asuminen, huone-
kalut, Artek ja niin edelleen.

Kokoonnumme tulevana syksynä vuosikokoukseen Berlii-
niin. Gesellschaft ottaa erittäin mielellään piiriinsä uusia jäse-
niä, ja kielemme on virallisesti saksa.

Millaisia projekteja teillä on viime vuosina ollut?
– Wienissä meillä on ollut suurehkoja asuntoprojekteja, sekä 
vapaarahoitteisia että sosiaalisen asuntotuotannon piiriin 
kuuluvia. Niitäkin saamme suunnitella voitettujen kilpailujen 
ansiosta. Wieniin Dresdner Strassen lähelle olemme suunnitel-
leet tornitaloja, ja urheilurakennuksista vastuullamme on ollut 
jääurheilukeskus.

Meillä on suuria projekteja Salzburgiin: Stadtwerk Life 
Science -kampus ja sen vieressä yksityisen yliopiston lääketie-
teellinen Paracelsus-korkeakoulukampus, joka kasvaa edel-
leen. Ajankohtaisin siellä on Bad und Kurhaus -rakennus Mira-
belle-puiston päässä. Uimahallin perustaso tulee sijaitsemaan 
11 metrin korkeudella suhteessa puistoon. Se kokonaisuuden 
osa valmistuu syksyllä 2019.

Suunnittelemme pian myös Helsingin Itäkeskuksen ostos-
keskusrakennusten eräänlaisen faceliftin. Meillä onkin jo val-
miiksi pieni toimisto Suomessa.
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Asuntokohteisiin liittyy nyt erilaisia haasteita. Wien on tun-
nettu maineikkaasta sosiaalisesta asuntotuotannostaan, mut-
ta suunnittelijalle työ on todella vaativaa. Jokaiseen hankkee-
seen kuuluu nelivaiheinen seula sekä tietenkin vaatimus kus-
tannusten pitämisestä kohtuullisina.

Erona sijoittajavetoiseen yksityisen rahan asuntokohtei-
den suunnitteluun on se, että viimeiseen asti on pidettävä 
kiinni myös laatuvaatimuksista. Yksityisen rahan suuremmissa 
asuntokohteissakin on usein niin, että budjetissa on pysyttä-
vä, tietenkin. Sen sijaan laadusta saatetaan joutua tinkimään 
juuri viimeistelyvaiheessa, koska kontrolli laadun suhteen ei 
olekaan yhtä tiukkaa. Tässä mielessä arkkitehti joutuu omalla 
tavallaan kovemmalle.

Uusin yksityisen rahan kohteemme perustui kehityskilpai-
luun entisen elokuvastudion alueella, yhdessä kaupungin 
kanssa. Se tunnetaan nimellä Der Rosenhügel, ja saimme siitä 
betonipalkinnon sekä vastikään Wienin kaupungin Schorsch-
palkinnon, joka myönnetään vuoden parhaille rakennuksille.

Kilpailuvoittoon perustuva tuorein asuntokohteemme Wie-
nissä käsittää yksinhuoltaja-asumista ja senioriasumista ja si-
sältää myös seniorikeskuksen, asuntoja ongelmanuorille, lii-
kuntatiloja ja niin edelleen. Pyrkimyksenä on sekoittaa samaan 
kokonaisuuteen erilaisia asumismalleja ja luoda viihtyisiä piho-
ja ja yhteisiä paikkoja. Asukkaat voivat muun muassa harrastaa 
yhdessä kaupunkiviljelyä ja joogaa. Jo Aspern Seestadtin puu-
korttelissamme pidimme kiinni asuntojen joustavasta suunnit-
telusta siten, että muuntelu on mahdollista.

Miten Wienistä käsin mutta myös Suomen tuntevana näet 
meidän arkkitehtuurimme nykytilan?
– Suomalainen arkkitehtuuri alkaa näyttää aika lailla samal-
ta kuin itävaltalainenkin. Kansainvälistyminen ja sen tuomat 
ilmiöt ovat voimakkaita. Nyt näyttää siltä, että Suomessakin 

raha alkaa liikaa määritellä rakentamista ja arkkitehtuuria, ja 
tällä tavoin ne yksiviivaistuvat. Itävallassa myös rakennus- ja 
rakennustarviketeollisuus määrittelevät asioita koko ajan en-
tistä enemmän. Rakentaminen kallistuu, ja talotekniset lait-
teistot ja järjestelmät vaativat aina vain enemmän tilaa ja li-
säävät tietenkin kustannuksia. Samaa tapahtuu Suomessakin.

Suomeen liitetty ainutlaatuisuus, Finnish touch, ja väkevä 
omaleimaisuus on silmin nähden vähentynyt. Samalla raken-
netaan entistä enemmän täysin ilman kilpailuja. Arkkitehtien 
asiantuntija-asema yhteiskunnassa näyttää heikentyneen.  
Kysymys on myös poliittinen eikä liity vain ammattikunnan 
omaan toimintaan.

Bauhaus-manifesti ja Wienin kuulu ja kiitelty asuntopolitiik-
ka täyttävät kumpainenkin nyt sata vuotta. Entä modernismi, 
mitä sille kuuluu?
– Olemme siirtyneet jo modernismin jälkeiseen seuraavaan 
vaiheeseen. Funktiot ja tarpeet voivat koko ajan muuttua ei-
vätkä puristu muotoon.

Asunnoista voisin sanoa, että Wienissä niin sanotun Grün-
derzeitin asuinrakennukset ovat aina osoittaneet joustavuu-
tensa ja pitäneet pintansa. Niissä asunnoissa on hyvät plaanit 
ja tilallista laatua, mutta tontit ovat silti maksimaalisesti hyö-
dynnettyjä. Uusien rakennusten pitäisi samalla tavoin olla jous-
tavia ja runkonsa puolesta muuntautumiskykyisiä. Ei ole hy-
väksi, jos rakennukset on suunniteltu toimimaan vain yhdellä 
tavalla ja yhdessä ahtaasti nähdyssä käyttötarkoituksessa.

Haasteita arkkitehdeilta ei tule puuttumaan. Yhteiskunta ja 
ihmisten tarpeet muuttuvat. Myöskään luonnon ja ympäris-
tön resursseja ei ole rajattomasti, varsinkaan tuhlattavaksi.

Jokaisen ajan vaatimusten tulisi peilautua omalla tavallaan 
myös rakennusten perusratkaisuissa – kuten meillä esimerkiksi 
Aspern Seestadtin muunneltavien asuntoratkaisujen ja koko-

Aspern Seestadtin puukortteli Wienissä. Berliinin pohjoismaiset suurlähetystöt.
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KUKA?

> Tiina Parkkinen, syntynyt 1965 Wienissä.
> Opiskeli arkkitehdiksi Wienin kuvataideakatemiassa.
> Perusti 1995 Alfred Bergerin kanssa Wienissä ja 

Helsingissä toimivan Berger+Parkkinen Architektenin.
> Toimisto voitti perustamisvuonnaan Berliinin 

pohjoismaisten suurlähetystöjen rakennuskompleksin 
suunnittelua koskevan kilpailun.

> Toimisto on saanut näkyvyyttä merkittävissä kansain-
välisissä arkkitehtuurijulkaisuissa ja ollut ehdolla mm. 
Mies van der Rohe -palkinnon saajaksi.

> Toimii Alvar Aalto Gesellschaftin Itävallan osaston 
puheenjohtajana.

O petus- ja kulttuuriministeriö sekä ympä-
ristöministeriö ovat asettaneet työryh-
män laatimaan Suomelle uuden arkki-

tehtuuripoliittisen ohjelman. Uuden ohjelman 
on määrä valmistua lokakuussa 2020.

Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliitti-
sen ohjelman valmistumisesta on kulunut 20 
vuotta. 

Uuden ohjelman valmistelussa tullaan huo-
mioimaan rakennettuun ympäristöön vaikut-
tavat muutosvoimat, kuten ilmastonmuutok-
seen ja luonnonvarojen ylikulutukseen liittyvä 
siirtymä vähähiiliseen rakentamiseen ja kierto-
talouteen, väestön ikääntymisen tuomat asuin- 
ja palvelurakentamisen tarpeet, kaupungistu-
misesta aiheutuva erilainen aluekehitys sekä 
rakennuskannan terveellisyyttä koskevat haas-
teet.

Myös uudet teknologiat, digitalisaatio ja 
kansainvälistyminen muuttavat voimakkaasti 
rakennusalaa. Lisäksi suomalainen luonto, 
kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri kiinnostavat 
matkailijoita ja toimivat terveyden ja virkistyk-
sen lähteenä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijoh-
taja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä ja varapuheenjohtajina kulttuuri-
asiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuri-
ministeriöstä sekä yliarkkitehti Harri Hakaste 
ympäristöministeriöstä.

Suomelle uusi 
arkkitehtuuri- 
poliittinen  
ohjelma

naiskonseptin kohdalla. Piha-alueet tuovat siellä ihmisiä yh-
teen ja tekemään miellyttäviä asioita, myös oman asunnon ja 
yksityisen reviirin ulkopuolella. Kohde oli ehdokkaana arkki-
tehtuurin valtionpalkinnon saajaksi, ja nyt se on ehdolla Wie-
nin vuoden asuntorakennukseksi.

Asuntorakentamisessa ajatukset ovat usein vielä entiseen 
juuttuneita. Ja silti, jos puhutaan asumisesta, asunnon pitää 
palvella muutakin kuin nukkumista ja viihteen kuluttamista. 
Meidän täytyy luoda vuorovaikutukseen kannustavia, toimi-
via ja joustavia ympäristöjä.

Tarja Nurmi

Der Rosenhügel Wienissä.
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M aanantai-iltana 15.4.2019 maailma järkyttyi Notre Da-
men liekeistä. Seuraavana päivänä korjauksiin ja jäl-
leenrakentamiseen oli koossa satoja miljoonia euroja. 

Samana tiistaina Kino Tapiolassa kokoontui Tapiolan uimahal-
lin kohtalosta kiinnostuneita. Siinä missä Notre Damen kor-
jaaminen on kaikille itsestäänselvyys – hinnasta viis –, Espoo 
on ilmoittanut, ettei se ole halukas korjaamaan yhtä harvoista 
arkkitehtuurimonumenteistaan, koska korjaaminen maksaisi 
miljoonia.

Ensisijaisesti Espoo ajaa uuden hallin rakentamista. Projek-
tinjohtaja Antti Mäkisen mukaan tapiolalaiset pääsevät ui-
maan 50 metrin altaassa jo vuonna 2023. Aarne Ervin suunnit-
telema, vuonna 1965 valmistunut uimahalli on kuitenkin suo-
jeltu ja lisäksi osa kansallismaisemaksi nimettyä Tapiolan puu-
tarhakaupunkia, joten ihan läpihuutelemalla uimahallia ei pu-
reta eikä 25-metrisen altaan pituus kaksinkertaistu.

Koska uimahallin säilymisen kohtalonkysymykseksi on 
nostettu betonin korjauskelvottomuus, Kino Tapiolan tilaisuu-

Kenen uimahalli, 
kenen rakennus-
perintö?

dessa oli tavoitteena selvittää, mitä betonin rapautuminen  
oikeasti on ja tarkoittaako se väistämättä purkutuomioita.  
Rakennusperintö-SAFA halusi myös avointa keskustelua siitä, 
mitä tapiolalaiset uimahalliltaan haluavat ja mitä se heille 
merkitsee.

Onko painettu paniikkinappulaa?
Taustaksi pohdinnoille arkkitehti Kari Raimoranta esitte-
li uimahallin ensimmäisen laajan korjaustyön, joka valmistui 
vuonna 2005. Arkkitehdit NRT:n suunnitteleman restauroinnin 
lähtökohtana oli kylpylämäisen uimahallin säilyttäminen osa-
na miljöötä. Esteettömyyttä parannettiin, talotekniikka uusit-
tiin ja altaat korjattiin. Uimahallin pohjoispuolelle sijoitettiin 
laajennus.

Hienovaraisesti toteutettu restaurointi sai Europa Nostra 
-palkinnon. Korjauksen jälkeen uimahallia on paikkailtu 
useaan  otteeseen, ja vuodesta 2016 lähtien se on ollut suljet-
tuna ja tapiolalaiset ilman omaa hallia.

Viranomaisten mukaan halli on ”mätä”: betoni hapertuu, 
raudoitukset sen sisällä ruostuvat, ja kattokin on romahtamas-
sa. Tapiolan uimahallin betonirakenteista on tehty tutkimuk-
sia, mutta Espoon virkamiehet eivät suostuneet luovuttamaan 
niitä Rakennusperintö-SAFAn edustajille. Tämä seikka herätti 

RAKENNUSSUOJELUN NÄKÖKULMASTA 

TAPIOLAN UIMAHALLIN PURKAMINEN EI 

OLE VAIHTOEHTO.

Tapiolan uimahalli
 
•  valmistunut 1965, arkkitehti Aarne Ervi
• restaurointi ja laajennus 2003–2005,  

Arkkitehdit NRT
• Vuoden Betonirakenne 2005
• Europa Nostra -palkinto 2008
• ehdolla Europa Nostran uhanalaisen kulttuuri-

perinnön listalle 2019
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tilaisuuden osallistujissa suurta huolta, koska avoin keskuste-
lu edellyttää myös tiedon avoimuutta.

Uimahallien betonivaurioissa on usein kyse alkalikiviaines-
reaktiosta, joka on Suomessa huonosti tunnettu ilmiö. Kun il-
miötä ei täysin ymmärretä, painetaan liian helposti paniikki-
nappulaa. Näin totesi betonia jo lähes neljä vuosikymmentä 
tutkinut Hannu Pyy Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä.

Alkalikiviainesreaktion syntyminen edellyttää reaktiivista 
kiviainesta, korkeaa alkalisuutta ja kosteutta betonissa. Jos yk-
sikin tekijä puuttuu, reaktio ei käynnisty. Olosuhteiden muut-
tuessa reaktio voi myös pysähtyä. Betonirapautuminen ei tu-
hoakaan rakennetta vääjäämättömästi: reaktio voidaan py-
säyttää, ja sen aiheuttamat vauriot ovat usein korjattavissa. 
Onko tieto uimahallin korjauskelvottomuudesta sittenkin liioi-
teltua?

Suojelu ei voi perustua mieltymyksiin
Arkkitehti Maire Mattinen, joka on tehnyt rakennussuojelun 
ja restauroinnin saralla merkittävän uran ja vaikuttaa nyt De-
signmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävien puheenjohta-
jana, näkee Tapiolan tilanteen paluuna 1960-luvulle: silloin 
arvorakennuksia purettiin tekaistuin argumentein. Kansallis-
maisema ei kestä enää suuria muutoksia, hän kiteytti.

Museovirasto puoltaa uimahallin korjaamista, minkä se on 
tuonut esille myös hankesuunnitelmia koskevassa lausunnos-
saan. Purkamista se ei ole puoltanut.

Tilaisuudessa todettiin myös, että suojelu ei voi perustua 
muuttuviin mielipiteisiin ja makumieltymyksiin – suojelupää-
töksillä ei silloin olisi mitään merkitystä. Siksi rakennussuoje-
lun näkökulmasta Tapiolan uimahallin purkaminen ei ole vaih-
toehto.

Suojelu ei tarkoita ajan pysäyttämistä eikä se estä välttä-
mättömiä, toimintaan liittyviä tai ihmisten terveyttä ja turval-
lisuutta parantavia muutoksia. Väistämättä monumentit ja 
kansallismaisemat joutuvatkin aikojen saatossa sopeutu-
maan muutoksiin. Modernin rakennusperinnön korjauksissa 
joudutaan usein tekemään radikaalejakin ratkaisuja, kun al-
kuperäiset materiaalit tai rakenteet osoittautuvat sopimatto-
miksi. Korjauskelvottomuudesta ei silti voida puhua.

Suhtautuminen rakennusperintöön kertoo yhteiskunnas-
ta, sen arvoista ja kyvystä ymmärtää menneisyyttään. Suo-
men Europa Nostran puheenjohtaja Kirsi Moisander muistut-
ti rakennusperinnön ulottuvuuksista ja herättämistä tunteis-
ta: paikallisyhteisölle tärkeistä taloista tulee joskus myös kan-
sallisesti merkittäviä, kaikkien yhteisen muistin tallentajia, yh-
teistä perintöä. Tästä on kysymys myös Tapiolan uimahallin 
kohdalla.

Miia Perkkiö

TAPIOLAN UIMAHALLIN BETONI-

RAKENTEISTA ON TEHTY TUTKIMUKSIA, 

MUTTA ESPOON VIRKAMIEHET EIVÄT 

SUOSTUNEET LUOVUTTAMAAN NIITÄ 

RAKENNUSPERINTÖ-SAFAN 

EDUSTAJILLE.
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T aiteen tohtori Michael Lettenmeier esitteli EKO- SAFAn 
tilaisuudessa Aalto-yliopiston 1.5-Degree Lifestyles -han-
ketta. Hankkeessa tutkittiin kulutuksen hiilijalanjälkeä 

(asuminen, liikkuminen, elintarvikkeet ja muu kulutus) ja etsit-
tiin keinoja jalanjäljen pienentämiseksi. Vertailukohteina oli 
viisi maata: Suomi, Japani, Brasilia, Kiina ja Intia.

Keskivertosuomalaisen kulutuksen hiilijalanjälki on 1.5-  
Degree Lifestyles -raportin mukaan 10  400 hiilidioksidikiloa 
vuodessa. Japanilaisen vastaava luku on 7  600, kiinalaisen 
4 200, brasilialaisen 2 800 ja intialaisen 2 000. Ihmiskunnan 
keskiarvo on 4 600. Kulutuksen hiilijalanjäljessä ei ole mukana 
julkisen sektorin (infra, koulutus, sosiaalihuolto, armeija jne.) 
päästöjä.

Hiilijalanjälki on hiilidioksidipäästöjä laajempi käsite ja ot-
taa huomioon käyttämiemme tuotteiden tai palveluiden koko 
elinkaaren. Näin laskettuna suomalaisen hiilijalanjäljessä on 
mukana myös ulkomailla tavaroittemme valmistamisesta syn-
tyneet päästöt. Hiilijalanjälki antaa eri tuloksen kuin valtion tai 
kunnan rajoihin rajoittuva tarkastelu. Esimerkiksi Kiinan pääs-
töistä puolet syntyy pitkälti meille länsimaalaisille tuotettujen 
tavaroiden valmistamisessa.

Jotta maapallon keskilämpötilan nousu yli 1,5 asteella väl-
tettäisiin, tulisi kulutuksen hiilijalanjäljen olla vuonna 2030 
noin 2 500 kiloa, vuonna 2040 vajaat 2 000 kiloa ja vuonna 
2050 enää 700 kiloa maapallon asukasta kohden vuodessa. 
Meidän länsimaalaisten tulisi pienentää päästöjämme yli 90 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Meillä on huomattavasti 

Leveää elämää on kevennettävä
Mistä muodostuu suomalaisen ihmisen kulutuksen 

hiili jalanjälki – ja miten sitä pienennetään 75 prosenttia 

10 vuodessa?

suurempi kaula kirittävänä umpeen kuin esimerkiksi intialai-
silla, jotka ovat jo lähempänä tavoitetta.

Suomalaisen kulutuksen hiilijalanjäljen suurimmat ele-
mentit ovat liikkuminen (2 800 kiloa hiilidioksidia), asuminen 
(2 500), vapaa-aika ja palvelut (2 100), ruoka ja juoma (1 800) 
sekä kulutustavarat (1  300). Suomalaisilla näiden kaikkien 
osuudet ovat selkeästi muiden maiden asukkaita suuremmat. 
Me elämme leveästi.

Paheemme: autoilu ja asuminen
Asuminen ja liikkuminen liippaavat eniten arkkitehdin am-
matin vaikutuspiiriä. Liikkumisen päästöjä Suomessa hallitsee 
yksi liikennemuoto: autoilu. Suomalaiset ajavat paljon, keski-
määrin 16 500 kilometriä vuodessa, ja päästöjä syntyy autoil-
len rutkasti kilometriä kohden. Japanilaisen liikkumisen hiili-
jalanjälki on 40 prosenttia pienempi kuin suomalaisen, koska 
siellä liikutaan vuositasolla kolmanneksen verran vähemmän 
ja raideliikennettä käytetään yli neljä kertaa enemmän. Brasi-
liassa puolestaan melko vähäisten automatkojen polttoainee-
na käytetään paljon etanolia, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.

Suunnittelussa tulisi Lettenmeierin mukaan edistää kestä-
vää liikkumista tekemälle se helpoksi ja houkuttelevaksi.  
Autoilu on vallitseva liikkumismuoto niin kauan kuin parkki-
paikat sijaitsevat lähempänä asuntoja kuin julkisen liikenteen 
pysäkit tai katu- ja tieverkko on suunniteltu autoilun sujuvuuden 
ehdoilla – jalankulun, pyöräilyn ja julkisen liikenteen kustan-
nuksella.

Asumisen hiilijalanjälki on Suomessa melko suuri osin il-
maston, osin väljän asumismuodon takia. Japanilaisten asu-
misen hiilijalanjälki on samaa luokkaa kuin suomalaisten. Ja-
panissa ilmasto on leudompi ja asumiseen kuluu puolet vä-
hemmän energiaa kuin Suomessa, mutta lämpö ja sähkö tuo-
tetaan pitkälti fossiilisilla polttoaineilla, mikä kasvattaa hiili-
jalanjälkeä. Asumisessa kaikki esimerkiksi aurinkoenergialla ja 
lämpöpumpuilla vähennetyt kilowattitunnit ovat kotiin päin.

Teräksen, sementin, alumiinin ja muovin tuotanto muo-
dostavat kolmasosan maapallon hiilidioksidipäästöistä. Kaikki 
uudisrakentaminen voisi Lettenmeierin mukaan olla puu-
rakentamista, ja hän ihmetteleekin, miksi näin ei Suomessa 
ole. Samaan aikaan suunnitteilla on sellutehdas, joka käyttää 
lyhytikäisiin sellutuotteisiin maailman hitaimmin kasvavia 
metsiä. Myös kiertotalousratkaisut pienentäisivät rakentami-
sen hiilijalanjälkeä.

KESKIVERTOSUOMALAISEN 

KULUTUKSEN HIILIJALANJÄLKI ON 

10 400 HIILIDIOKSIDIKILOA VUODESSA. 

JAPANILAISEN VASTAAVA LUKU ON 

7 600, KIINALAISEN 4 200, 

BRASILIALAISEN 2 800 JA  

INTIALAISEN 2 000.
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Elämäntapamuutokset ovat välttämättömiä
Mutta onko meillä realistista mahdollisuutta estää maapallon 
keskilämpötilaa kohoamasta yli 1,5 asteen? Lettenmeier on va-
rovaisen toiveikas. Vuonna 2018 tehdyssä seurantatutkimuk-
sessa kahdeksan tavallista porvoolaisperhettä onnistui pie-
nentämään hiilijalanjälkeään keskimäärin 27 prosenttia, kun 
he ymmärsivät, mistä jälki muodostuu, ja kokeilivat, kuinka 
sitä voisi pienentää.

Ilman ihmisten elämäntapamuutoksia ei Lettenmeierin 
mukaan ilmastotavoitteeseen enää päästä. Tärkeimmät tekijät 
ovat kulutuksen – oli se energiaa, kilometrejä tai tavaraa – 
määrän vähentäminen, tehokkuuden parantaminen sekä ku-
lutustavan muutokset, kuten siirtyminen auton ratista junan 
penkille. Yhteiskunnan tulisi mahdollistaa kansalaisten elä-
mäntapamuutokset: nyt kuluttaja on usein lukkiutunut yksi-
tyisautoiluun ja muihin vanhoihin loukkuihin, joista on vaikea 
päästä ulos ilman rakenteiden uusimista.

MEIDÄN LÄNSIMAALAISTEN  

TULISI PIENENTÄÄ PÄÄSTÖJÄMME  

YLI 90 PROSENTTIA VUOTEEN 2050 

MENNESSÄ.

Mitä aikaisemmin olisimme toimineet, sitä helpommaksi ja 
loivemmaksi muutos olisi saatu, muistuttaa Lettenmeier. Nyt 
tarvitaan 75 prosentin päästövähennys 10 vuodessa eli keski-
määrin 12 prosenttia vuodessa. Tämä voi kuulostaa vaativalta, 
mutta onneksi meillä on rutkasti keinoja tiedossa, kunhan 
otamme ne käyttöön nyt.

Pekka Hänninen

Aiheesta lisää: bit.ly/1o5Lifestyles

Elintarvikkeet Asuminen Liikkuminen Kodin kulutustavarat Vapaa-aika ja palvelut
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Elämäntapojen  
hiilijalanjälki  
(tuhat CO2e/hlö/vuosi)

Keskimääräinen hiilijalanjälki osa- 
alueittain eri maissa sekä ilmasto- 
tavoitteiden mukaiset hiilijalanjälkien 
tavoitetasot

Arvio elämäntapojen keskimääräisestä 
hiilijalanjäljestä eri maissa vuonna 2017 
kulutuksen eri osa-alueiden mukaan 
eriteltynä. Vaakasuorien keltaisten viivojen 
alaraja viittaa 1,5D-tavoitteeseen 
(lämpenemisen rajoittaminen 1,5 
asteeseen mahdollisimman vähäisellä 
hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla) 
ja yläraja 2S-tavoitteeseen (lämpenemisen 
rajoittaminen 2 asteeseen hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia hyödyntäen, 
oletuksena että siihen käytettävä tekniikka 
on tulevaisuudessa käytettävissä 
riittävässä laajuudessa).
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J o kirjan alussa lukijalle tehdään selväksi, ettei kyseessä 
ole mikään aikanaan nousujohteisen uran kuin tyhjästä 
luonut lahjakkuus. Ricardo Bofillin isä oli tunnettu arkki-

tehti, jolla oli mainetta kiinteistö- ja rakennusalalla sekä halu 
kaikin keinoin kannustaa poikaansa ja vihkiä tämä rakenta-
misen saloihin. Äiti oli venetsialaissyntyinen ja juutalaista su-
kua, ja hän toimi poikansa monipuolisena tukena. Bofill tunsi 
jo lapsesta asti Venetsiansa ja Palladionsa ja osasi myös käyt-
tää hyväkseen poikkeuksellista ja etuoikeutettua taustaansa.

Silmiä hiveleviä kuvia
Kirjan näyttävimmät aukeamat vievät huikaisevien väri-
kuvien pariin sekä suorastaan surrealistisiin tai megalomaa-
nisiin rakennuksiin. Eniten aukeamia saa uudelleen suureen 
suosioon Instagram-kuvauksellisuutensa vuoksi noussut La 
Muralla Roja. Se on omistettu lomanvietolle ja sijaitsee Espan-
jan Costa Blancalla, Bofillin aikaisemmin suunnitteleman eri-
koisen vihreän ja punatiilikattoisen Xanadun vieressä.

Tuoreet, osin erityisesti tätä kirjaa varten otetut valokuvat 
La Muralla Rojasta ovat osoitus siitä, että on arkkitehtuuria, 
jota todellakin kannattaa valokuvata ja julkaista aikaa ja ma-
teriaalia säästämättä. Rakennus tai rakennelma saa ajattele-
maan, että kyllä, värit kuuluvat ehdottomasti arkkitehtuu-
riin.

Bofillin perustama toimisto on nimeltään Taller de Arqui-
tectura. Se on alusta asti toiminut kuin eräänlainen työpaja 
tai verstas. Arkkitehdin filmaattinen koti ja toimisto sijaitse-
vat Barcelonan laitamilla entisessä betonitehtaassa, jota on 
1970-luvun alkuvuosista lähtien muokattu taianomaiseksi 
ympäristöksi. Kiehtovat tilat ja rakennelmat on julkaistu sekä 
ammattilehdissä että aikakauslehdissä, ja tässä kirjassa ne-
kin esitellään silmiä hivelevin kuvin. Bofillin arkkitehtuuri on 
toiminut myös monien elokuvien taustana.

Betonia nerokkaasti käytettynä
Legendaarisen Bofillin ja tietenkin koko toimiston jälki on 
vaikuttavaa. Samoin ovat rakennusten ja kohteiden nimet: 

Nomadi, mestari,  
visionääri
Vuoden alussa on ilmestynyt komea kirja katalonialai-

sesta arkkitehtuurin kauhukakarasta, arkkitehti Ricardo  

Bofillista.
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Les Arcades du Lac ja Les Temples du Lac, Bach 4 ja Bach 28, 
Walden 7, Les Espaces d’Abraxas, Kafkan linna ja niin edelleen. 
Kaikkein uusimpina teoksessa ovat Marokkoon valmistunut 
Mohammed VI:n polytekninen yliopisto, Barcelonan suuri 
konferenssikeskus ja Camp Nou -jalkapallostadion.

Kimaraan on mahdutettu sekä sosiaalista asuntotuotantoa 
varten suunniteltuja jättimäisiä barokkivaikutteisia kohteita 
että lukuisia leikkisämpiä viritelmiä. Varhaistuotantoon kuu-
luu kerrassaan nerokkaita kaupunkitaloja ainutlaatuisine de-
taljeineen ja hienostuneine materiaaleineen – siis Bach 4 ja 28.

Jo 1970-luvulla Taller de Arquitectura suunnitteli satoja 
asuntoja käsittäviä, pääosin betonisia komplekseja, joilla ei ol-
lut yhtään mitään tekemistä saman ajan joka puolelle levin-
neiden esikaupunkien lamellitalojen ja niiden harmauden 
kanssa. Kohteet osoittavat myös, kuinka mahtava materiaali 
betoni voi nerokkaasti käytettynä olla ja kuinka modulaari-
suus voi tarkoittaa jotakin aivan muuta kuin yllätyksettömiin 
pinoihin ja riveihin laitettuja toistuvia palasia. Asuntokohtei-
den kohdalla valistunut lukija olisi kuitenkin toivonut joitakin 
yleispiirroksia tarkempia asuntopohjia.

Kypärä päässä tai ilman
Kirjan toimitustyöstä ovat vastanneet Robert Klanten, Maria-
Elisabeth Niebius ja Valentina Marinai sekä toimituksellisena 
tukena itse Ricardo Bofill. Kirjan kohde esiintyy myös useissa 
valokuvissa, kypärä päässä tai ilman. Kotitaustastaan johtuen 
hänellä on verissään nimenomaan rakentajan rooli.

MUOVILAMI OY – Hygieenisiä LAMI-ovia yli 50 vuoden  kokemuksella ja ammattitaidolla

PUHDASTA LAATUA.
LAMI-ovet sopivat tiloihin, joissa ovirakenteilta vaadi-
taan ensiluokkaista hygieenisyyttä ja kosteudenkestä-
vyyttä.  Valikoimastamme löydät käynti-, heiluri-, liuku-, 
äänieristys-, palo- ja röntgenovet. 

Tutustu kotimaisiin oviimme WWW.LAMIDOORS.COM

G R P  -  D O O R S

Gestaltenin arkkitehtuu-
rikirjojen sarjaan tämä teos 
istuu kuin nakutettu ja an-
taa sisällöllään uskoa siihen, 
että arkkitehtuuri elää, edel-
leen – ja toivon mukaan 
myös Alppien pohjoispuo-
lella. Kansainvälisyydestään 
huolimatta Bofillin ajattelu-
tapa liittyy ehyesti juuri väli-
merelliseen piiriin. Archi-
gram-vaikutteista ja post-
modernistisistakin viuhahduksista huolimatta Bofill näyttää 
tukeutuvan arkkitehtuurin klassismin parhaisiin perinteisiin, 
niitä sopivasti räjäytellen.

Tarja Nurmi

Ricardo Bofill – Visions of Architecture.  

Gestalten 2019. 300 sivua.

KIRJAN NÄYTTÄVIMMÄT AUKEAMAT 

VIEVÄT HUIKAISEVIEN VÄRIKUVIEN 

PARIIN SEKÄ SUORASTAAN SURREA-

LISTISIIN TAI MEGALOMAANISIIN 

RAKENNUKSIIN. 

Viereisen sivun kuvat: kaksi ylintä  
La Muralla Roja, Calpe, Espanja, ja alin kuva  
Les Colonnes de Saint-Christophe, Cergy-Pontoise, Ranska.
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M uun muassa William Morrisista aiemmin kirjoittanut 
Fiona MacCarthy on viiden vuoden työn tuloksena 
saanut valmiiksi 500-sivuisen elämäkerran Walter Gro-

piuksesta (1883–1969). Valtavaan, osin yksityiseen lähdeaineis-
toon perustuva biografia tuo esiin Gropiuksen yksityiselämän 

Walter Gropiuksen
kolme elämää
Walter Gropius koki kouriintuntuvasti kaksi maailman-

sotaa. Natsien valtaantulon myötä ensin Englantiin ja 

sitten Yhdysvaltoihin pakeneminen ei henkisesti loiton-

tanut Gropiusta synnyinmaastaan Saksasta ja perusta-

mastaan Bauhausista.

moninaiset käänteet, jotka lo-
mittuvat saumattomasti hä-
nen uraansa ja merkitykseensä 
1900-luvun keskeisenä raken-
nustaiteen ja teollisen muotoi-
lun uudistajana ja edistäjänä.

MacCarthy on jakanut Gropiuksen elämän kolmeen jak-
soon: elämään Saksassa 1883–1934, Englannissa 1934–1937 ja 
Amerikassa 1937–1969. Kaikki jaksot sisältävät lyhyempiä tai 
pitempiä oleskeluja myös muissa maissa.

MacCarthy käyttää paljon sivuja Gropiuksen perhe- ja nais-
suhteiden selvittelyyn. Vaikka Gropius oli avioliitossa vain kak-
si kertaa, ensin Gustav Mahlerista eronneen Alma Mahlerin 
ja sitten Ise Frankin kanssa, oli Gropiuksella lukuisia muita pi-
tempiaikaisia naisystäviä. Neljätoista vuotta Gropiusta nuo-
rempi Ise täytti lopulta Gropiuksen toiveen elämänmittaisesta 
seuralaisesta, joka rakasti sekä Gropiusta että hänen työtään.

Vielä tärkeämmältä ainakin teoksen alkupuolella vaikuttaa 
suhde omaan äitiin. Gropius kaipasi äitinsä hyväksyntää lähes 
kaikkeen, mihin hän uransa alkuvaiheessa ryhtyi. Vasta Bau-
hausin perustaminen Weimariin sata vuotta sitten katkoi kah-
leita ja auttoi Gropiusta löytämään kutsumuksensa.

Dessaun pormestarin kädenojennus
Weimarin tasavallan suhteellisen raikkaat ja tulevaisuuteen 
uskovat tunnelmat kärjistyivät jo muutaman vuoden kulut-
tua ensimmäisen maailmansodan häviöstä. Berliinin vallan-
vaihdon myötä Bauhaus ja Gropiuksen oma asunto ratsattiin 
vuonna 1923. Ensimmäisen maailmansodan sotasankari Wal-
ter Gropius koki sotilaiden väliintulon suorastaan häpeällisenä.

Ihanteisiin sekä eri käsityön ja taiteen lajien hedelmälli-
seen yhteistyöhön perustunut Bauhaus oli onnistunut herät-
tämään kansainvälistä huomiota ja kokoamaan yhteen 
1900-luvun arkkitehtuuriin, muotoiluun ja kuvataiteeseen rat-
kaisevasti vaikuttaneita nuoria eri puolilta Eurooppaa. Samal-
la Saksassa voimistuneet oikeistolaiset ja antisemitistiset vir-
taukset kokivat Bauhausin ideologisena uhkana.

Kun Weimarin tuki Bauhausiin ehtyi, löytyi pelastukseksi 
Dessaun kaupunki, joka toivotti Bauhausin tervetulleeksi. Kriit-
tisinä hetkinä tuenilmaisuja lähettivät myös monet aikakau-
den nimekkäät arkkitehdit, joukossa Peter Behrens, Bruno 

Oskar Schlemmerin teos Bauhaustreppe (1932).

16
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Taut, Erich Mendelsohn ja Mies van der Rohe. Kaksi kertaa 
Weimaria suurempana kaupunkina Dessau tarjosi Gropiukselle 
ainutlaatuisen mahdollisuuden suunnitella Bauhausia varten 
lukuisia rakennuksia. Gropiuksen yksityispraktiikka oli enem-
män tai vähemmän hiipunut, kun Bauhausin johtaminen vei 
kaiken ajan. Dessaun pormestarin kädenojennus oli enemmän 
kuin tervetullut. Gropius sai houkuteltua Dessauhun muun 
muassa Wassily Kandinskyn ja Paul Kleen. 

Pinnan alla kuohui
Joulukuun 4. päivänä 1926 vihittiin käyttöön Bauhausin uusi 
rakennuskompleksi. Tilaisuus oli jättimenestys ja kokosi yli 
1 500 vierasta. Lehdistö ylisti lasin ja teräksen liittoa ja opetus-
tilojen valoisuutta. Myös opiskelijoiden asumisolosuhteet pa-
ranivat 6-kerroksisen asuntolarakennuksen myötä. Gropiuk-
sen oma studio sijoittui päärakennuksen ylimpään tasoon.

Kaiken kruunasi Bauhausin pääopettajille rakennetut kol-
me mestaritaloa ja niitä täydentävä, suuri johtajan talo. Kol-
men paritalon ja johtajan talon kokonaisuus muodostivat 
eräänlaisen pienoissiirtokunnan, jossa Bauhausin periaatteet 
ja ideat entisestään jalostuivat. Ise ja Walter Gropius pystyivät 
viettämään ihannevillassaan kaikesta hälinästä ja julkisuudes-
ta huolimatta rauhaisiakin päiviä.

Pinnan alla kuitenkin kuohui. Dessaun ennakkoluuloton 
pormestari Hesse oli joutunut vaikeuksiin Gropiuksen seuraa-
jaksi Bauhausiin valitun, kommunisteja sympatiseeranneen 
Hannes Meyerin poliittisen aktiivisuuden takia. Konflikti johti 
siihen, että Meyer joutui lähtemään Saksasta mukanaan muu-
tama Bauhausin opiskelija ja suuntanaan Neuvostoliitto, mistä 
Meyer arveli löytävänsä todellista proletariaatin kulttuuria.

Bauhausin kolmantena ja viimeiseksi jääneenä johtajana 
aloitti Mies van der Rohe vuonna 1930. Natsien valtaantulo 
johti Dessaun kauden päättymiseen jo vuonna 1932. Bauhaus 
pakkomuutettiin tynkänä Berliiniin, jossa toiminta jatkui yksi-

tyisenä oppilaitoksena vain vuoden ennen Gestapon antamaa 
lopetuskäskyä.

Uusi kotimaa
Arjalaisena ja sotasankarina Gropiuksella ei ollut niin paljon 
pelättävää kuin monilla muilla Bauhausin silmäätekevillä. 
Bauhaus ei ollut kuitenkaan mikään meriitti natsien silmissä. 
Kotvan aikaa Saksan kiristynyttä ilmapiiriä ja monen ystävän-
sä kohtaloa seurattuaan oli myös Gropiuksen tehtävä omat 
johtopäätöksensä ja siirryttävä ensin muutamaksi vuodeksi 
Englantiin ja sieltä jo aiemmilta matkoilta tutuksi tulleeseen 
USA:han. Alkoi Gropiuksen kolmas, yli kolme vuosikymmentä 
kestänyt elämä uudella mantereella.

Vanhoilliseen Englantiin verrattuna Amerikka houkutteli 
sotaan valmistautuvasta Euroopasta sadoittain pölyttyneitä 
traditioita uhmaavia emigrantteja. Juutalaiset ja saksalaiset 
toisinajattelijat olivat yliedustettuina. Gropius sai välittömästi 
kutsun Harvardiin, jossa hän pystyi luomaan suhteita Ameri-
kan arkkitehtipiireihin.

Laaja Bauhaus-näyttely avattiin MoMAn väliaikaistiloissa 
6.12.1938. Ajankohta oli tietoisesti valittu ja vastaisku Münche-
nin vuoden 1937 Entartete Kunst -näyttelylle, jossa Bauhaus oli 
tuomittu kubismin, uusasiallisuuden, surrealismin, dadan, 
ekspressionismin ja impressionismin rinnalla rappiotaiteeksi.

Amerikasta tuli Gropiuksen toinen kotimaa. Hänen arkki-
tehdin uransa kulminoitui Manhattanin toisinaan kiisteltyyn 
Pan Am -pilvenpiirtäjään (nyk. MetLife Building). Enemmän 
kuin merkittäviä rakennuksia historiaan suunnitellut arkkiteh-
ti Walter Gropius oli teoreetikko, esikuva ja Bauhausin luoja.

Lauri Jääskeläinen

Fiona MacCarthy: Walter Gropius. Visionary Founder 

of the Bauhaus. Faber & Faber 2019. 547 sivua.

ARJALAISENA JA 

SOTASANKARINA 

GROPIUKSELLA EI  

OLLUT NIIN PALJON 

PELÄTTÄVÄÄ KUIN 

MONILLA MUILLA 

BAUHAUSIN 

SILMÄÄTEKEVILLÄ.

Bauhausin päärakennus Dessaussa.
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A lun perin Bronxin taidemuseoon tuotettu näyttely 
Gordon Matta-Clark: Anarchitect on sovitettu taide-
museo Kumuun dialogissa virolaissyntyisen nykytai-

teilijan Anu Vahtran kanssa.
Gordon Matta-Clark (1943–1978) tarkasteli tuotannossaan 

sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisia merkityksiä rakennetussa 
ympäristössä. ”Anarchitecture” (yhdistelmä sanoista anarchy 
ja architecture) on termi, jota Matta-Clark taiteilijapiireineen 
käytti kuvaamaan praktiikkaa, jossa huomio kiinnitettiin 
kaupunkitilan epäjohdonmukaisuuksiin. Leikkaamalla auk-
koja rakennuksiin ja paljastamalla rakenteita pinnan takana 
hän kyseenalaisti yhteiskunnan piileviä rakenteita.

Anarkkitehtuuria 
Kumussa
Tallinnassa on vielä kesäkuun alkuun saakka esillä 

näyttely, joka esittelee 70-luvun New Yorkissa työs-

kennelleen taiteilija-arkkitehti Gordon Matta-Clarkin 

anarkistista uraa.

Valokuvasarjaan Walls (1972) Matta-Clark kuvasi purettavia 
rakennuksia ja kehitti kuvista värillisiä printtejä, joista rakensi 
lattiasta kattoon ulottuvan installaation Walls Paper. 

Anu Vahtran veistos Kumun sisäpihalla tarkastelee museon 
sijaintia ja roolia vanhan kalkkikivilouhoksen paikalla, kahden 
erilaisen kaupunginosan välissä. 

PIENEN IHMISEN NÄKÖKULMASTA KAU-

PUNKIEN KEHITYSKULKUJA ON VAIKEA 

YMMÄRTÄÄ JA MAHDOTONTA HALLITA.
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Vuonna 1976 Matta-Clark matkusti Saksaan aikomuksenaan 
räjäyttää osa Berliinin muurista. Ystävät saivat hänet luopu-
maan vaarallisesta hankkeesta, ja räjäyttämisen sijaan taiteilija 
tyytyi maalaamaan ja liimaamaan julisteita muurin pintaan.

Myös Anu Vahtran (s. 1982) teokset liittyvät usein siihen ti-
laan, jossa ne ovat näytillä. Hienovaraisilla muutoksilla Vahtra 
tuo tiloissa esiin ominaisuuksia, jotka muuten jäisivät huo-
miotta.

Matta-Clarkin töistä on jäljellä lähinnä dokumentaatioita. 
Kumun näyttelytilassa esillä on valokuvia sekä filmitallenteita 
taiteilijan tempauksista. Näyttelytila on jaettu pienempien 
huoneiden sarjaksi väliseinillä, joiden aukoista paljastuvat sei-
nien kantavat osat. Vahtran suunnittelema seinärakennelma 
on peruja edellisestä tilassa olleesta näyttelystä.

Lisäksi näyttelyssä on esillä videotallenne Vahtran perfor-
manssista (2017), jossa hän kuljettaa oppaan roolissa ihmisiä 
ympäri New Yorkin Sohoa – aluetta, jossa Matta-Clark toverei-
neen aikoinaan työskenteli. Ironisesti monet taiteilijoiden 
70-luvulla käyttämistä liiketiloista ovat nykyisin tyhjillään, sillä 
kellään ei ole enää varaa maksaa kohonneita vuokria.

Aikalaisia rautaesiripun molemmin puolin
Matta-Clarkin esiin nostamat teemat ovat yhä tunnistettavia 
ympäri maailmaa. Viime vuosina esimerkiksi Pariisissa ja To-
kiossa on pidetty isoja Matta-Clark-näyttelyitä. Niissä taitei-
lijan teoksia on käytetty alustana kaupunkien ajankohtaisil-
le rakennushankkeille, joilla olisi merkittävät vaikutukset niin 
fyysiseen kuin sosiaaliseen kaupunkirakenteeseen. Vastaavia, 
ennen näkemättömän suuria rakennushankkeita on käyn-
nissä myös Helsingissä. Pienen ihmisen näkökulmasta kau-
punkien kehityskulkuja on vaikea ymmärtää ja mahdotonta 
hallita.

Urbaanin kontekstin lisäksi Matta-Clarkin töistä ajankoh-
taisia tekee taidemaailman kasvava kiinnostus tilallista esittä-
mistä kohtaan.

Kumun näyttelyssä on myös haluttu tutkia yhtymäkohtia 
Matta-Clarkin ja virolaisten aikalaisten töiden välillä. Näyttelyä 
täydentääkin taiteilija-arkkitehti Jüri Okasin arkista arkkiteh-
tuuria esittävät valokuvat sarjasta The Concise Dictionary of Mo-
dern Architecture (1974–1986). Rinnastus tuo ilmi, miten saman-
kaltaisia ajatuksia taiteilijoilla on ollut rautaesiripun molemmin 
puolin.

Rakenteet romukoppaan
Näyttelyn aineksista on saatu aikaan kiinnostava keitos, joka 
herättelee pohtimaan arkkitehtuurin roolia yhteiskunnallisen 
tilanteen materiaalisena ilmentymänä. Anu Vahtran kontri-
buutio näyttelyyn on nimetty lainauksella Matta-Clarkin ”an-
arkkitehtuurikorteista”: Completion Through Removal. Ajatus 
täydentämisestä poistamalla sopii hyvin tähän aikaan, jossa 
rahalla saa rakennettua ylenpalttisen kulissin, mutta kiiltävän 
julkisivun alta saattaa paljastua homeinen monikerrosrakenne.

Matta-Clarkin ansio oli yhteiskunnan monimutkaisten vai-
kutussuhteiden tuominen valokeilaan. Mitä vakiintuneemmat 
rakenteet, sitä enemmän ne kaipaavat interventiota, aukkoa, 
joka mahdollistaa tarkastelun uudesta näkökulmasta. Yhteis-
kunnan rakenteiden tutkiminen taiteen keinoin juurruttaa 
näyttelyn myös Viron historiaan. Tarvitsee vain kävellä portaat 
ylös museon peruskokoelmaan todistaakseen, miten rikasta 
taidetta voi syntyä vastarintana poliittiselle sorrolle.

Ella Müller

Näyttely Gordon Matta-Clark: Anarchitect –  

Anu Vahtra: Completion Through Removal on esillä 

8.6.2019 saakka taidemuseo Kumussa, Tallinnassa.

Jüri Okas, sarjasta The Concise Dictionary of Modern Architecture 
(1974–1986).
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K uusiosainen luentosarja rakentuu kahden puheenvuo-
ron dialogeille ja avaa monipuolisesti puuarkkitehtuu-
rin keskeisiä teemoja. Arkkitehtuurimuseon lisäksi ko-

konaisuutta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto ja ympäristö-
ministeriö.

Luentosarjan on kuratoinut professori Pekka Heikkinen 
Aalto-yliopistosta. Kun mietitään, millaisilla tavoilla puuarkki-
tehtuuria voidaan edistää, Heikkinen korostaa onnistuneiden 
esimerkkikohteiden arvoa.

”Puurakennus on aina iso investointi, jossa riskin ottami-
nen on vaikeaa. Onnistuneet esimerkit ovat tärkeitä.”

Rakentamisen ympäristö- ja ilmastovaikutukset nostavat 
puurakentamisen maailmanlaajuisesti ajankohtaiseksi aiheek-
si. Heikkisen mukaan tulevaisuudessa puuarkkitehtuuri sa-
manaikaisesti monipuolistuu ja arkipäiväistyy, eikä uusi puu-
kerrostalo ole enää uutinen.

Puuosaaminen kilpailuvalttina
Puun rooli arkkitehtuurissa on kasvanut viime vuosina tasai-
sesti. Kiinnostus puurakentamiseen näkyy muun muassa puu-
rakenteisten kerrostalojen, musiikkitalojen, koulujen ja päivä-
kotien määrän kasvuna. Ilmiö on kansainvälinen. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa kaupunkimaiset, suuret puurakennukset ja nii-
den ympäristöystävällisyys ovat nousseet kuumaksi aiheeksi.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt puuohjelman, jonka 
tavoitteena on edistää puuarkkitehtuuria Suomessa. Puun 
käyttö rakentamisessa alentaa tehokkaasti sektorin hiilijalan-
jälkeä. Jemina Suikki ympäristöministeriöstä toteaa, että ilmas-
totavoitteisiin pääseminen on merkittävä syy kasvattaa puu-
rakentamisen osuutta Suomessa.

”Puu voi kuitenkin tarjota vastauksia myös muihin suunnit-
telun ja rakentamisen haasteisiin”, Suikki sanoo.

”Uskon, että olemme pakotettuja oppimaan lisää keinoista 
ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Se on tulevaisuuden 
kilpailuvaltti”, Heikkinen jatkaa.

Puun moninaisuus esille
Wood Works -luentosarja nostaa esille puuarkkitehtuurin mo-

12 näkökulmaa puuarkkitehtuuriin
Arkkitehtuurimuseo aloittaa toukokuussa arkkitehdeille  

suunnatun kansainvälisen Wood Works -luentosarjan. 

Se esittelee laadukkaita esimerkkejä puuarkkitehtuu-

rista ja -rakentamisesta.

nimuotoisuutta korostavia esimerkkejä. Vaikka puu on aina ol-
lut tärkeä rakennusmateriaali, sen monipuolinen hyödyntämi-
nen edellyttää uusien taitojen omaksumista.

”Jokainen puurakentamisen parissa toimiva tietää, että 
puun käyttö vaatii usein ylimääräistä työtä ja sitkeyttä”, Heik-
kinen sanoo. ”Itseäni kiinnostavat esimerkeissä erityisesti 
osaaminen, paneutuminen ja se, ettei anneta periksi.”

Heikkinen pitää puuarkkitehtuurin suurimpina haasteina 
asenteita ja rohkeutta ajatella uudella tavalla.

”Siksi haluaisin nähdä puuarkkitehtuurissa enemmän kek-
seliäisyyttä, rohkeutta, luovuutta ja kestävyyttä.”

Ilona Hildén

JOKAINEN PUURAKENTAMISEN PARISSA 

TOIMIVA TIETÄÄ, ETTÄ PUUN KÄYTTÖ 

VAATII USEIN YLIMÄÄRÄISTÄ TYÖTÄ JA 

SITKEYTTÄ.

– PEKKA HEIKKINEN

Wood Works -sarjan luennot alkavat 
Arkkitehtuurimuseossa 

Torstai 23.5. kello 18 
Pärjääkö puu?
Bjarne Mastenbroek, SeARCH Architects
Mika Kuisma, Aalto University, School of Business

Tiistai 4.6. kello 18
Puuarkkitehtuuri ja ympäristövaikutukset
Alan Organschi, Gray Organschi Architecture /  
Timber City Initiative
Matti Kuittinen, ympäristöministeriö

20
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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

Arkkitehdin kynä kohtaa paperin 
Eric Adlercreutzin luonnoksia ja piirustuksia
13.6.–8.9.2019, Arkkitehtuurimuseo

Tervetuloa avajaisiin Helsinki-päivänä 12.6. 
kello 18. Näyttelyn avaa arkkitehti, kansanedustaja 
Anders Adlercreutz. Kello 18.15 TkT, arkkitehti 
Juhana Heikosen luento: Arkkitehdit Italiassa.
Vapaa sisäänpääsy koko päivän!

JUGENDOHJELMA

Lauantai 25.5. kello 13, lähtö Arkkitehtuurimuseosta
Instawalk: Koristeaiheet jugend-arkkitehtuurissa
Kuvaa helsinkiläisen jugendarkkitehtuurin kasviaiheita 
@helsinkifacades -kuvaaja Kristo Vedenojan kanssa. 
Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen: mfa@mfa.fi

Keskiviikko 29.5. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Luento: Taidehistorian dosentti Teppo Jokinen:  
Runoilijan rakkaus. Herman Geselliuksen ja Eliel Saarisen 
suunnittelema Haus Molchow (talo Remer) Saksassa
Museon sisäänpääsyllä 10/5/0 €

Keskiviikko 5.6. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Luento: FT Petteri Kummala:  
Helsinki – Euroopan hienoin jugendkaupunki
Museon sisäänpääsyllä 10/5/0 €
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”Aivot, silmä, käsi ja kynä ovat jakamaton, samanaikaisesti toimiva 
kokonaisuus. Arkkitehtoniseen tai toiminnalliseen ongelmaan 

keskittyminen kynän avulla voi toisinaan synnyttää lähes 
hurmoksellisen tunteen vaikka se tapahtuisi niinkin proosallisessa 

ympäristössä kuin aamujunassa Kirkkonummelta.” 
eric adlercreutz

WOOD WORKS

12 näkökulmaa puuarkkitehtuuriin
Uusi kansainvälinen luentosarja alkaa. 
Kuraattori: professori Pekka Heikkinen, Aalto-yliopisto 
Yhteistyössä: Aalto-yliopisto ja ympäristöministeriö
Torstai 23.5. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Arkkitehti Bjarne Mastenbroek / SeARCH, Hollanti

AJANKOHTAISET NÄYTTELYT

Suur-Merijoen kartano – jugendin helmi
Arkkitehtuurimuseo 6.3.–8.9.2019
Arktisia unelmia – Lapin varhaista matkailuarkkitehtuuria 
Siida, Inari 17.4.–27.10.2019
Suomen arkkitehtuuria – Kaksivuotiskatsaus
Valtuustotalo, Kuopio 7.5.–24.5.2019
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VESA JUOLA
arkkitehti SAFA

 KOLUMNI

K O LU M N I22

T oimeksiannossa asiakas antaa arkkitehdille ongelman. 
Siitä eteenpäin työ on annetun ongelman ratkaisemista. 
Asiakkaalta saadun ongelman lisäksi kaikkiin hankkeisiin 

ovat uineet eräänlaiseksi peruskitkaksi ilmastonmuutos, hallit-
sematon väestönkasvu ja kaupungistuminen.

Näiden perusongelmien ratkaisumallit näyttävät karkeasti 
ottaen jakautuneen kahteen ryhmään: luopumisen keinoihin 
tai uusien teknologisten innovaatioiden keinoihin. Molemmat 
keinot tulevat näkyviksi arkkitehdin suunnitelmissa, ja mo-
lempiin arkkitehti voi vaikuttaa.

L uopumisen keinoja perustellaan yleensä sillä, että vä-
hempikin riittää. Esimerkiksi rakentamisessa on kuiten-
kin jäänyt epäselväksi, kenelle vähemmän pitäisi riittää 

– omistajalle, toteuttajalle, käyttäjälle vaiko rakennetulle ym-
päristölle. Valitettavan usein luopujan rooli näyttää jääneen 
käyttäjille. Heidän pitäisi oppia tyytymään ahtaampiin asun-
toihin ja pienempiin työtiloihin.

Vähempään tyytyminen ei onnistu ilman monien arvojen 
uudelleentarkastelua, sillä kun tarpeet on tyydytetty, tulee 
nautintojen kaipuu. Filosofi Michel Foucaultin sanoin: ”Ihmi-

Tehdään parhaamme
nen tähtää luonnostaan aina lähimpään ja kiireellisimpään tu-
lokseen. Hän ajattelee ensin tarpeitaan ja sitten nautintojaan.”

Kaupungissa asumisesta on tullut sekä ihmiselle että nyky-
yhteiskunnalle yhteinen ja elämää eniten ohjaava tarve, mutta 
samalla kaupunki on myös viihtymisen tyyssija. Tämä on joh-
tanut siihen, että monia kaupungistumiseen liittyviä ongel-
mia on ollut helppo väheksyä. Muuttoliikkeen paineessa tois-
ten ongelmat ovat muuttuneet toisten tavoitteiksi. Näin on ta-
pahtunut esimerkiksi asuntorakentamisessa.

Samaan aikaan kun miniasunnot mielletään oiviksi sijoi-
tuskohteiksi ja nuorekkaan asumisen ihannemuodoksi, taka-
alalle ovat jääneet erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa 
esiin nousseet ahtaan asumisen ongelmat. Toki pieneenkin ti-
laan voidaan suunnitella hienosti toimiva ja kaunis sekä vähän 
energiaa kuluttava, edullinen asunto. Mutta monistettavana 
yleisenä asumismuotona se ei toimi ilman sitä tukevaa elä-
mäntapaa ja elinympäristöä sekä palveluita.

T eknologian keinot lähtevät siitä, että – päinvastoin kuin 
luopumisessa – tarvitaan jotain enemmän. Jotta raken-
netun ympäristön elinkaaren aikaista energiankäyttöä 

VALITETTAVAN USEIN LUOPUJAN ROOLI NÄYTTÄÄ JÄÄNEEN 

KÄYTTÄJILLE. HEIDÄN PITÄISI OPPIA TYYTYMÄÄN AHTAAMPIIN 

ASUNTOIHIN JA PIENEMPIIN TYÖTILOIHIN.
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voidaan vähentää, pitää olla riittävästi varallisuutta, jotta oli-
si aikaa ja resursseja kehittää ja ottaa käyttöön uusia innova-
tiivisia ratkaisuja.

Seurauksena voi kuitenkin olla se, että rakennusten käyt-
tö, ylläpito ja omistaminen muuttuvat yhä vaativammaksi 
korkeateknologiaksi. Tällöin on vaarana, että teknologiset 
ratkaisut ylikorostuvat ja rakennuksista ympäristöineen tulee 
paljon huoltoa tarvitsevia koneita. Säännöllisin väliajoin teh-
tävien isojen remonttien tarve voi näin syödä teknologiasta 
saadun hyödyn.

S ekä luopumiseen että teknologiaan turvautuminen 
edellyttävät molemmat kokonaan uudenlaista ammat-
tiosaamista. MIT:n professorit Erik Brynjolfsson ja An-

drew McAfee ovat kirjassaan The Second Machine Age sitä 
mieltä, että nykyinen teknologiainnostus johtaa uudenlai-
seen työnjakoon: tietokoneet tulevat huolehtimaan rutiineis-
ta, ja ihmisille jää ajattelu. On arveltu, että suurin kärsijä tulisi 
olemaan paikoilleen jähmettynyt keskiluokka. Pärjääjiä olisi-
vat joustavat ja luovat ihmiset.

Arkkitehtien kannalta ennuste ei ole niinkään huono, sillä 
voihan teknologia kuitenkin olla vain väline, jolla tavoitellaan 
jotain ihmiselle hyödyllistä. Tavoitellaanko ahtautta ja selviä-
mistä vai hyvää tilaa elää?

”Harvoin me saamme ansiomme mukaan, mutta teemme 
parhaamme sillä mitä saamme”, toteaa Ndege tyttärelleen 
Comalle Alastair Reynoldsin komeassa scifi-teoksesta Posei-
donin lapset.

Vesa Juola

Ajatuksia herättäneet kirjat:

Alastair Reynolds: Poseidonin lapset. Avaruustrilogian kolmas teos. 

Like. Suom. Hannu Tervaharju. (Kannattaa toki lukea koko trilogia.)

Michel Foucault: Sanat ja asiat. Eräs ihmistieteiden 

arkeologia. Gaudeamus. Suom. Mika Määttänen.

Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee: The Second 

Machine Age. W.W. Norton & Co.

the 11th annual symposium 
of architectural research

tampere,finland 3-4 october 2019

tampereen arkkitehtikoulun
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HELSINGIN SANOMAT 26.4.
Helsingin seudulle on viime vuosina noussut taloja kuin sieniä sa-
teella – Taustalla vaikuttaa sopimus, jonka tuntematon virkamies 
junaili kaksi vuosikymmentä sitten:

” Ympäristöministeriöstä juuri eläkkeelle jäänyt ra-
kennusneuvos on ehdoton mal-mies. Parikymmen-
tä vuotta hän neuvotteli ja puursi kuntien ja muiden 

ministeriöiden kanssa sopimuksia maankäytöstä, asumi-
sesta ja liikennejärjestelmistä sekä Helsingin seudulle että 
kolmelle muulle kasvavalle kaupunkiseudulle Tampereel-
le, Turkuun ja Ouluun. – – Nykyiset kuntien ja valtion vä-
liset sopimukset perustuvat vapaaehtoisuuteen. Pitäisikö 
sopimuksen asemaa vahvistaa lainsäädännöllä pitkäjän-
teisten tulosten varmistamiseksi? ’Siihen pitäisi kytkeä 
kaupunkiseudun suunnitelma, joka kannustaa niin kun-
tia kuin eri ministeriöitä yhteistyöhön, koska ei ole met-
ropolihallintoa. Suunnitelmalla saataisiin sopimukseen 
myös hallituskauden ylittävää pitkäjänteisyyttä’, Matti 
Vatilo sanoo.”

HELSINGIN SANOMAT 1.5.
”Harvemmin tulee hyvää lopputulosta” – Arkkitehdit eivät 
kannata Guggenheimin tontille suunnitellun museon toteu-
tustapaa:

” ’Helsingissä ja varmaan muuallakin Suomessa 
on tehty ’suunnittele ja toteuta’ -kilpailuja. Niissä 
on yhtä aikaa kilpailutettu urakoitsijoita ja gryn-

dereitä, ja he kilpailevat samalla myös suunnitelmil-
la. Esimerkiksi kauppakeskus Tripla tehtiin niin. Mutta 
sehän tarkoittaa sitä, että vain rajattu määrä suunnit-
telijoita voi osallistua kilpailuun, ja he ovat toteutta-
jien valitsemia’, Henna Helander sanoo. – – ’En usko, 
että Suomessa on ketään, joka vastustaa avointa kil-
pailua. Olen varma, että löytyy ratkaisu, jolla museo-
osuudesta voidaan järjestää avoin kilpailu – voidaan 
yhdistää toisiinsa erilaisia kilpailumuotoja. Ei ole ole-
massa sellaista yksisilmäistä tilannetta, että järjeste-
tään joko avoin kilpailu tai ei-avoin kilpailu’, arkkitehti 
Rainer Mahlamäki sanoo.”

P
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HELSINGIN SANOMAT 29.4.
Uusi ”supermuseo” aiotaan runnoa läpi ilman aitoa kilpailua 
– Suunnitelma sotii Suomen arkkitehtuurimenestyksen luo-
nutta perinnettä vastaan:

” Yksi keskustelunaihe on, miksi poiketaan avoi-
men, yleisen suunnittelukilpailun traditiosta. 
Avoin, yleinen suunnittelukilpailu on nerokas 

keksintö ja ylivoimainen väline varsinkin julkisten ra-
kennusten arkkitehdin valinnassa. Ensimmäinen ylei-
nen kilpailu oli Suomen pankista vuonna 1876. Pitkää 
kilpailuperinnettämme ihaillaan ulkomaita myöten. 
– – Nyt erilaisia hinta- ja toteutuskilpailuja – joka su-
permuseollekin on suunnitteilla – on ruvettu kutsu-
maan arkkitehtuurikilpailuiksi. Sellaisilla ajetaan läpi 
suuria hankkeita, mutta käytäntö on osoittanut, että 
ne mittaavat lähinnä hintaa, eivät laatua,” Paula Hol-
mila kirjoittaa.

RAKENNUSLEHTI 24.4.
Espoo sulki arkkitehtonisesti arvokkaan koulun ja jätti sen 
vuosikausiksi tyhjilleen: Nyt rappio on häkellyttävää:

” Puutarhakaupungin länsiosaan vuonna 1960 
valmistuneet, Osmo Siparin suunnittelemat 
koulu ja opettajien rivitalot ovat tyhjillään si-

säilmaongelmien vuoksi. Tyhjentyneet rakennukset 
on tägätty ja spreijattu täyteen, ja rakennusten lähei-
syydestä on löytynyt huumeruiskuja ja harjoituspat-
ruunojen hylsyjä. – – Rakennukset ovat osa Tapiolan 
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, 
mutta niitä ei ole nykyisissä asemakaavoissa suojel-
tu. – – Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn puheenjohtaja 
Henna Helander ei kommentoi Jousenkaaren koulua, 
koska ei tunne tapausta, mutta kritisoi yleisesti tapaa, 
että rakennus jätetään ensin rapistumaan tyhjilleen 
ja vasta sen jälkeen monen vuoden päästä tehdään 
päätös sen kohtalosta. ’Kun ensin pitäisi tehdä pää-
tös ja toimia sen mukaan.’”

V apun kynnyksellä keskusteltiin uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutuksesta, ja yleisen arkkitehtuurikilpailun pe-
riaatteet saivat puolestapuhujia julkisuudessa. Rapistumaan päästetty Tapiolan Jousenkaaren koulu herätti keskustelua 
Rakennuslehdessä. Saimme lukea myös hiljattain ympäristöministeriöstä eläkkeelle jääneen Matti Vatilon haastattelun.

24
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5.9.1969

N aisia paljon eri tahoilta maail-
maa, myös suuria delegaatioita 
(esim. Mexicosta 2 naista, mu-

kana myös maan ensimmäinen nais-
arkkitehti arkkit.ylioppilastyttärensä 
kanssa). – – Neuvostoliiton naiset il-
moittivat saaneensa kutsun siksi myö-
hään, etteivät ehtineet saada viisumia. 
Yleensäkin sai sen vaikutelman, että 
kansainvälisillä puolueettomilla ken-
tillä työskentelevien naisten välises-
tä postinkuljetuksesta huolehditaan 
edelleenkin aasikuljetusta käyttäen. 
(Aasit kuljeskelevat ilmeisesti pikateil-
lä silloin, kun jokainen kunnon kansa-
lainen nukkuu rauhallista yöuntaan.)
[– – ] 

I hmisoikeuksien julistuksen toteu-
tuminen niin maassa kuin maassa 
on ilmeisen vaikeaa. Sveitsiläinen 

kollega oli menettänyt ammatinhar-
joittamisoikeutensa osallistuttuaan 
mielenosoitukseen, missä vaadittiin 
naisille valtiollisissa vaaleissa ääni-
oikeutta ennen kuin maa kirjoittaa 
alle ihmisoikeuksien julistuksen. Hän 
on siirtynyt terhakkaasti mm. arkki-

tehtuuria, yhdyskuntasuunnittelua ja 
taiteita koskevaa kirjallisuutta kustan-
tavan firman palvelukseen. 

Italiasta tuotiin loistokas tarjous 
maailman naisarkkitehdeille: Saatte 
maa-alueen ja rahat, suunnitelkaa hyvä 
kaupunki. Pystyisivätköhän naiset yk-
sin luomaan paremman, ihmisille ystä-
vällisemmän miljöön kuin koko luoma-
kunnan lähes lopullisesti lähes yksin 
turmelleet voitonhimoiset, kuuluisuu-
denjanoiset miehet? Tuskin. Ehdotuk-
selle taputettiin ja naurettiin kuitenkin 
valtavasti. 
[– –]

H auskaa siis oli ja upeaa, ah mis-
sä maisemissa! Rainierin allas 
vieressä ja maailman kuului-

simpien rattopoikien loistohuvipur-
ret parvekkeen edessä. Ihminen saat-
taa pärjätä hengissä tällä taivaankap-
paleella – mikäli UIA tulee järkiinsä ja 
naisetkin opettelevat puhumaan. Täs-
sä hengessä soisi Architectankin he-
räävän.

Irma Aaltonen

Hauskaa siis oli ja upeaa…
– Huomioita Monte Carlon kongressitapahtumista.

A rkkitehtiuutisten numerossa 18/1969 Irma Aaltonen kirjoitti Mon-

te Carlon kongressitapahtumista, joissa puheenaiheena olivat eri-

tyisesti naisarkkitehdit ja heidän asemansa. Vuonna 1969 suoma-

laisista arkkitehdeista noin 27 prosenttia oli naisia. Nykyisin valmistuvis-

ta arkkitehdeista naisia on noin puolet.

Arkkitehtiuutisissa vuonna 1969 
julkaistut mainokset kuvaavat 
naisten roolia mainoksissa.
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T ampereen kaupunki ja Pirkanmaan Osuuskauppa jär-
jestivät kutsukilpailun Kaleva–Hakametsä-paikalliskes-
kuksen ydinalueen korttelirakenteesta. Suunnittelu-

kilpailussa haettiin näkemystä muodostumassa olevan pai-
kalliskeskuksen kehittämisestä sekä toteutuskelpoista kort-
telisuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Tällä hetkellä  
aluetta hallitsee Prisma Kaleva, joka on Tampereen suurin 
päivittäistavara kauppa.

Kilpailun painopiste oli julkisen kaupunkitilan ja kortteli-
rakenteen suunnittelussa sekä alueelle soveltuvan liike- ja 
asuntorakentamisen luonteen ideoinnissa. 6,2 hehtaarin kil-
pailualueelle tuli suunnitella kerrosalaa yhteensä noin 50 000 
kerrosneliömetriä siten, että liiketilojen ja palveluiden osuus 
olisi noin 20 000 kerrosneliömetriä ja asumisen 30 000 kerros-

K I L PA I LU T
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Suurkaupunkimainen ratkaisu 
voittoon Tampereella
Kutsukilpailussa suunniteltiin Tampereelle paikalliskes-

kusta – ei perinteistä kauppakeskusta.

neliömetriä. Rakentamisen määrän suhteen useimmat kilpai-
luehdotukset olivat noudattaneet kilpailuohjelman tavoitteita 
melko uskollisesti.

Neljä erilaista identiteettiä keskukselle
Kilpailuun osallistui neljä ehdotusta. Ehdotus Kalevan malja 
esittää melko perinteisen ja yhtenäisen kauppakeskuskonsep-
tin, johon on yhdistetty asumista tornien muodossa. Kauppa-
keskus on pohjamuodoltaan pyöreä tasakorkea kappale, josta 
nousevat arkkitehtuuriltaan keskenään samanlaiset asuintor-
nit. Ehdotusta vaivaa tavanomaisuus. Paikalliskeskuksen iden-
titeetin muodostuminen jää puolitiehen.

Kirjokansi on luonteeltaan urbaani ja monin tavoin euroop-
palainen korttelimuodostelma. Se on ulospäin tiivis ja katu-
tilaa muodostava kortteli, jonka keskelle johtaa kauppakuja. 
Korttelin ytimessä on viihtyisä ja suojaisa oleskeluaukio, josta 
aukeaa näkymiä terassoituviin asuinkortteleihin. Arkkitehtuuri 
on esitetty vaihtelevana kokonaisuutena, jossa rakennukset 

26
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erottuvat toisistaan kuten kaupungeissa on tapana. Ehdotus 
kärsii ylimitoitetusta rakentamisen volyymistä, mikä johtaa 
pysäköinnin ongelmiin.

Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua on veistoksellisten ra-
kennusmassojen sommitelma, jonka asuinkorttelirakenteessa 
on havaittavissa yhtäläisyyksiä Kirjokannen umpikortteliin. Eh-
dotuksessa aukiot on porrastettu kahteen tasoon. Arkkiteh-
tuuria leimaavat rasterijulkisivut.

Saranan lähestymistapa on suurkaupunkimainen. Paikal-
liskeskus on korkeiden tornien merkitsemä tyylikäs kokonai-
suus, joka on mitoitettu suurille ihmisvirroille. Arkkitehtuuri 
on katutasossa omaleimaista ja materiaaleiltaan sovitettu kor-
keisiin asunto- ja toimistotorneihin. Ehdotuksen torni on kor-
kein koko kilpailussa.

Voittajalla vahvin visio
Kilpailun voittajaksi valittiin yksimielisesti ehdotus Sarana. 
Sen on laatinut työryhmä, jonka muodostavat Arkkitehtitoi-
misto Lahdelma & Mahlamäki, VSU maisema-arkkitehdit, WSP 
Finland ja Oy Nortecon Ab.

Sarana esittää identiteetiltään vahvan vision uuden paikal-
liskeskuksen toteuttamiseksi. Ehdotuksessa integroituvat 
luontevaksi kokonaisuudeksi joukkoliikenteen vaihtopysäkki, 
laadukas julkinen kaupunkitila, kaupallinen alue ja asuminen. 

Korttelirakenne on selkeä ja arkkitehtuuri kauttaaltaan kor-
kealuokkaista.

Palkintolautakunta ehdottaa Saranaa jatkotyöskentelyn 
pohjaksi. Liikennejärjestelyissä, kaupallisten toimintojen jär-
jestelyissä sekä rakentamisen mittakaavassa on vielä jatko-
kehiteltävää.

Ehdotus Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua sai kunnia-
maininnan. Ehdotuksen korttelirakenne on hyvä ja rakentami-
sen volyymi kilpailun tavoitteiden mukainen. Kaupallinen 
konsepti arvioitiin kilpailun parhaaksi: kauppakeskuksen laa-
jennus on toteutettu hyvin, ja kauppakeskuksen ja korttelei-
den kivijalkakauppojen suhde on osunut oikeaan.

Aaro Artto

VOITTANEEN EHDOTUKSEN SARANA 

ARKKITEHTUURI ON KATUTASOSSA 

OMALEIMAISTA JA MATERIAALEILTAAN 

SOVITETTU KORKEISIIN ASUNTO- JA 

TOIMISTOTORNEIHIN. EHDOTUKSEN 

TORNI ON KORKEIN KOKO KILPAILUSSA.

Voittanut ehdotus Sarana, korttelisuunnitelma 
(vasemmalla) ja havainnekuvat (oikealla).

IP1707323_au 5_2019_sisus.indd   27 16.5.2019   10.11



au 5  |  2 0 1 9K I L PA I LU T

Tekijät

Voittaja: Sarana
Vastuullinen vetäjä: Ilmari Lahdelma, Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamäki
Liikennesuunnittelija: Harri Haanto, WSP Finland
Maisemasuunnittelija: Outi Palosaari, VSU maisema-arkki-
tehdit
Kaupallinen asiantuntija: Risto Ahjovaara, Oy Nortecon Ab

Kunniamaininta: Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua
Vastuullinen vetäjä: Jari Lonka, L Arkkitehdit
Liikennesuunnittelija: Tommi Eskelinen, Ramboll
Maisemasuunnittelija: Lauri Axelsson, Ramboll 
Kaupallinen asiantuntija: Eero Salminen, Ramboll

Muut ehdotukset
Kalevan malja
Vastuullinen vetäjä: Adalbert Aapola, Arkkitehtitoimisto 
AJAK
Liikennesuunnittelija: Mikko Tuunanen, WSP Finland
Maisemasuunnittelija: Silja Nokso-Koivisto, Sitowise
Kaupallinen asiantuntija: Markku Hietala, Colliers Inter-
national Finland

Kirjokansi
Vastuullinen vetäjä: Valtteri Heinonen, HELT Arkkitehdit
Liikennesuunnittelija: Harri Verkamo
Maisemasuunnittelija: Jouni Heinänen
Kaupallinen asiantuntija: Anne Karlsson

Palkintolautakunta
Tampereen kaupunki: Aleksi Jäntti, apulaispormestari; Taru 
Hurme, suunnittelujohtaja; Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö; 
Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö; Eija Muttonen-
Mattila, rakennustarkastaja; Heli Toukoniemi, maankäyt-
töpäällikkö, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue; Panu 
Lehtovuori, yhdyskuntasuunnittelun teorian professori, 
Tampereen teknillinen yliopisto
Pirkanmaan Osuuskauppa: Ville Jylhä, toimialajohtaja; Rai-
no Pesu, liikepaikkojen kehittämispäällikkö; Hannu Saari-
järvi, markkinoinnin professori, Tampereen yliopisto; Pasi 
Suutari, kiinteistöjohtaja, SOK
SAFA-tuomari: Aaro Artto, arkkitehti SAFA

Kunniamaininnan saanut ehdotus Kun kaupungin läheisyys 
alkaa tuntua.
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Design Konstantin Grcic, 2018
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parhaimmillaan yhteisissä työtiloissa.

IP1707323_au 5_2019_sisus.indd   29 16.5.2019   10.11

mailto:projekti@artek.fi
https://www.vitra.com/en-fi/home


au 5  |  2 0 1 9K I L PA I LU T

S astamalan kaupunki järjesti yleisen suppean ideakilpai-
lun keskustansa kehittämisestä. Noin 25 000 asukkaan 
maaseutukaupunki, jossa on useita taajamia, on muo-

toutunut nykyiseen laajuuteensa kuntaliitosten seurauksena.
Keskustan mahdollisuuksiin kuuluu sijainti niemellä veden 

ympäröimässä maisemassa. Ideakilpailun tehtävänä olikin 
keskeisen Kauppatorin ja muiden julkisten tilojen kehittämi-
nen niin, että ne hyödyntäisivät nykyistä enemmän keskustan 
kaunista sijaintia. Toinen kilpailun keskeinen tavoite oli lisätä 
ydinkeskustan elinvoimaa ja alueen houkuttelevuutta. Kilpai-

Uusia ideoita Sastamalan 
keskustaan
Sastamalassa kehitettiin keskustaa harvinaisen kau-

niissa, veden ympäröimässä maisemassa.

lutehtävään kuului täydennysrakentamisen ideointia keskus-
tan kortteleihin, sijainnin löytäminen uimahallille sekä linja-
autoaseman toimivuuden sekä liikenne- ja pysäköintijärjeste-
lyjen parantaminen. Tarkoituksena oli saada toteuttamiskel-
poisia ideoita asemakaavoituksen ja päätöksenteon pohjaksi.

VAIHEITTAISKONSEPTIN TARKOI-

TUKSENA ON TULEVAISUUDESSA 

MUUTTAA ALUE TIIVIIKSI KAUPUNKI-

KORTTELEIKSI KIVIJALKAKAUPPOINEEN.

– ELINA AHDEOJA, MIKA SAARIKANGAS 

JA MIKKO SILTANEN

Voittanut ehdotus Promenadi.
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Visuaalinen ja toiminnallinen yhteys
Kilpailuun hyväksyttiin 48 ehdotusta. Ne vastasivat hyvin kil-
pailussa esitettyihin tavoitteisiin. Keskeinen haaste oli sel-
keästi keskustan elinvoiman ja houkuttelevuuden lisäämisen 
ja toisaalta toteuttamiskelpoisuuden välisen tasapainon löy-
täminen. Vuosittaisen uudisrakentamisen määrä on Sastama-
lassa rajallinen, ja osassa ehdotuksista ratkaisut olivat Sasta-
malaan liian raskaita ja täydennysrakentamisen määrä liian 
suuri. Toisaalta osassa ehdotuksista oli tyydytty liian vaatimat-
tomiin toimenpiteisiin keskustan kehittämiseksi.

Parhaissa ehdotuksissa uusi rakentaminen oli onnistuttu 
mitoittamaan kaupungin historiaan ja ympäristön rakentee-
seen sopivaksi. Niissä myös toteuttamisen vaiheistusta oli tut-
kittu niin, että keskustan kehittäminen saadaan liikkeelle heti 
ilman suuria purkutoimenpiteitä.

Useimmissa ehdotuksissa keskustan kaunista sijaintia il-
mennettiin luomalla visuaalinen ja toiminnallinen yhteys toril-
ta ja pääkadulta järven rantaan. Ehdotuksissa esiintyi muuta-
ma erilainen ratkaisu siitä, miten yhteys toteutettaisiin, mutta 
useimmiten yhteys toteutui rannasta rantaan ulottuvana ke-
vytliikennepainotteisena kaupunkirakenteellisena akselina. 
Kaupunkikuvalliselta ilmeeltään onnistuneimpiin lopputulok-
siin päästiin ehdotuksissa, joissa tukeuduttiin Sastamalan kes-
kustan olemassa olevan kaupunkirakenteen mittakaavaan ja 
ilmeeseen.

Joidenkin töiden heikkoutena oli pysäköinti- ja liikennerat-
kaisujen epärealistisuus. Pysäköintiratkaisut oli esimerkiksi 
perustettu liikaa rakenteellisen pysäköinnin varaan tai pää-
kadun suuntaista ajoneuvoliikennettä oli rajoitettu merkittä-
västi ilman vaihtoehtoista korvaavaa yhteyttä.

Rohkea mutta realistinen voittaja
Palkintolautakunta asetti yksimielisesti ensimmäiselle sijalle 
ehdotuksen Promenadi, joka esittää vahvan ja tasapainoisen 
näkemyksen Sastamalan keskustan kehittämiseen. Se perus-
tuu Aittalahdenkadulle sijoittuvaan, järveltä toiselle ulottu-
vaan yhteyteen. Toimenpiteet yhteyden kehittämiseksi tun-
tuvat luontevilta ja realistisilta. 

Tori on sijoitettu keskeisesti, ja se suuntautuu kohti ranta-
puistoja osana jalankulkupainotteista akselia. Torilta avautu-
vat upeat näkymät järvimaisemaan, ja harkitut puistoihin si-
joittuvat toiminnot elävöittävät ranta-alueita ilman massiivis-
ta rakentamisesta. Täydennysrakentaminen tukee onnistu-
neesti uusien julkisten tilojen muodostamista. 

Ehdotuksen vahvuutena on erityisen huolellisesti tutkittu 
toteuttamisen vaiheistus. Nykyisten rakennusten purkaminen 
ei ole ensimmäisessä vaiheessa välttämätöntä, ja kokonaisuus 
paranee täydennysrakentamisen edistyessä. Pysäköinnin si-

joittaminen kortteleiden väliselle pysäköintikadulle on onnis-
tunut ja realistinen lähtökohta. Promenadi on rohkea ehdotus 
olematta toteutettavuudeltaan epärealistinen.

– Suunnitelma korostaa järvimaiseman liittämistä osaksi 
ydinkeskustaa torilta avautuvan julkisen tilan kautta. Keskus-
taa rakennettaisiin pienimittakaavaisesti. Vaiheittaiskonseptin 
tarkoituksena on alussa mahdollistaa kauppakeskuksen toi-
minta sellaisenaan ja tulevaisuudessa muuttaa alue tiiviiksi 
kaupunkikortteleiksi kivijalkakauppoineen, kommentoivat 
voittajaehdotuksen tehneet Elina Ahdeoja, Mika Saarikan-
gas ja Mikko Siltanen.

Kiitosta muista ansioista
Toiselle sijalle ylsi ehdotus Uusi aukeama. Se on yksi harvoista 
kilpailutöistä, jotka sijoittavat torin tyystin uudelle paikalle jär-
ven rannalle. Ratkaisu tukee tavoitetta keskustan järviyhteyk-
sien vahvistamisesta, mutta asettaa toisaalta nykyisen torin pai-

Promenadin ilmakuva (yllä) ja osasuunnitelma (alla).
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kalle sijoitetut aukiot ristiriitaiseen asemaan jakamalla keskei-
sen kaupunkitilan useaan kohtaan. Ehdotus sisältää liikenteel-
lisesti kekseliäitä ja toimivia ratkaisuja, ja huolellisesti laaditun 
työn joitain yksityiskohtia voidaan käyttää suoraan jatkosuun-
nittelun pohjana.

Kolmannelle sijalle valittu ehdotus Exlibris perustuu mo-
nen muun työn tavoin Aittalahdenkadun kohdalle sijoittu-
vaan, rannat yhdistävään toiminnalliseen ja visuaaliseen väy-
lään. Ehdotus on tasapainoinen ja realistinen, se säilyttää kaik-
ki nykyiset rakennukset.

Kilpailussa jaettiin kaksi lunastusta. Idearikas ehdotus Kah-
den järven puisto perustuu vahvaan ideaan rannat yhdistäväs-
tä, keskustan läpi soljuvasta viheralueesta. Ehdotus Fuusio pa-
neutuu erityisesti korttelirakenteeseen ja onnistuu tasapai-
noisen täydennysrakentamisen suunnittelussa.

Tuomaristo päätti lisäksi myöntää kunniamaininnat ehdo-
tuksille Rannat ja Coast to coast, jotka molemmat ovat rohkei-
ta ja tinkimättömiä ehdotuksia Sastamalan keskustan kehittä-
misestä.

Tuomariston suosituksena jatkosuunnittelulle on, että kes-
kusta-alueelle laaditaan kokonaissuunnitelma, jossa hyödyn-
netään palkittujen ja lunastettujen töiden parhaita ideoita eri 
osa-alueilla. Kokonaissuunnitelma toimisi myöhemmän, vai-
heittain tapahtuvan asemakaavoituksen pohjana.

Sasu Alasentie ja Valtteri Heinonen

TOISEN PALKINNON SAANUT EHDOTUS 

UUSI AUKEAMA ON YKSI HARVOISTA 

KILPAILUTÖISTÄ, JOTKA SIJOITTAVAT 

TORIN TYYSTIN UUDELLE PAIKALLE 

JÄRVEN RANNALLE. 

Palkitut
1. palkinto Promenadi
Tekijät: Elina Ahdeoja, Mika Saarikangas,  
Mikko Siltanen

2. palkinto Uusi aukeama
Tekijä: Noora Lehtinen

Toinen palkinto, ehdotus Uusi aukeama.

Lunastus, ehdotus Fuusio. Lunastus, ehdotus Kahden järven puisto, osasuunnitelma.
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Palkintolautakunta
Sastamalan kaupunki: Jenni Jokinen, kaupunginhallituksen pj.; 
Pentti Jarkko, ympäristölautakunnan pj.; Jarkko Malmberg, 
kaupunginjohtaja; Merja-Liisa Hannuksela, maankäyttöpääl-
likkö; Jorma Tuomisto, arkkitehti
SAFA-tuomarit: Sasu Alasentie, Valtteri Heinonen
Sihteeri: kaavasuunnittelija Ida Montell

3. palkinto Exlibris
Arkkitehtitoimisto AJAK
Tekijät: Adalbert Aapola, Jarkko Kettunen
Avustajat: Vanja Pamilo, Anna-Kaisa Ylimommo,  
Mykolas Malskis, Taneli Härmä, Harry Mansner,  
Rebekka Leppälä

Lunastus Kahden järven puisto
Tekijä: Juuso Horelli

Lunastus Fuusio
Arkkitehtitoimisto OPUS
Tekijät: Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell

Kunniamaininta Rannat
TUPA Architecture
Tekijät: Juuso Iivonen, Ananda Frigiere
Avustaja: Antti Tuure

Kunniamaininta Coast to coast
Arkkitehdit Anttila & Rusanen
Tekijät: Jesse Anttila, Mikko Rusanen, Tommi Junnola,  
Noora Lahdenperä

Kolmas palkinto, ehdotus Exlibris.

Kunniamaininta, ehdotus Rannat.Kunniamaininta, ehdotus Coast to coast.
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THE POWER OF LESS 
HELPOMPAA. YKSINKERTAISEMPAA. RISKITTÖMÄMPÄÄ.

Joensuu Lighthouse on valmistuessaan Suomen ja maailman 
korkein täysin puusta rakennettu kerrostalo, mikä on  
aiheuttanut uudenlaisia haasteita äänen ja tilan optimoinnin 
suhteen arkkitehdeille, rakentajille ja valvojille. Geberit on ollut 
projektissa tiiviisti mukana tarjoten teknistä tukea ja ratkaisuja 
rajallisen putkiasennus- ja äänieristystilan suunnittelussa. 
Tätä kutsumme yksinkertaisuuden voimaksi – helpompaa, 
yksinkertaisempaa ja riskittömämpää. 
Lue lisää: geberit.fi/powerofless

THE POWER OF LESS
KÄYTÄNNÖSSÄ  
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YLEISET KILPAILUT ALOITUS SISÄÄNJÄTTÖ

EUROPAN 15
Tampereen Viinikanlahti
Töölöntori
Itä-Helsingin keskusta
Kangasalan Lamminrahkan koulu

, aloitusseminaari 5.6. klo 9–11

18.3.2019
15.5.2019
4.6.2019
17.6.2019
19.6.2019

28.7.2019
27.9.2019
11.10.2019
25.10.2019
5.11.2019

Ajantasainen kilpailuinfo www.safa.� /kilpailut

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

KUTSUKILPAILUT

Oulun Kaukovainion kortteli
Kumpulanmäki
Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi
Oulun Hartaanselkä

8.2.2019
11.4.2019
20.5.2019
20.5.2019

30.4.2019
21.8.2019
17.9.2019
25.10.2019

SISÄÄN JÄTETYT YLEISET KILPAILUT

Porin Aarre – Satakunnan museon laajennus
Uusi Kansallinen – Kansallismuseon lisärakennus

15.11.2018
10.1.2019

15.3.2019
4.4.2019

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

MUUT KILPAILUT

Helsingin päiväkotien SR-kilpailu 3.12.2018 17.5.2019
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T SAFA-palkinto Vantaan kaupunki- 

suunnittelulle ja rakennusvalvonnalle

S uomen Arkkitehtiliiton myöntämän palkinnon vastaan-
ottivat Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine 
ja rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki Arkkiteh-

tipäivillä.
– Vantaan Kivistön alueella yhdistyvät hienolla tavalla 

luonnonläheisyys ja kaupunkimaisuus. Aluetta leimaavia piir-
teitä ovat laadukas rakennussuunnittelu ja virikkeellinen ja-
lankulkuympäristö yhdistettynä hyviin julkisiin liikenneyhteyk-
siin, perustelee palkintolautakunnan puheenjohtaja, SAFAn 
varapuheenjohtaja Hannu Salmi.

SAFA-palkinto 2019 myönnettiin Vantaan Kivistön  

alueen laadukkaasta kaupunkimaisesta suunnittelusta 

ja toteutuksesta.

– Kivistön esimerkki osoittaa, että elävän ja mielenkiintoi-
sen kaupunkimaisen ympäristön rakentaminen on mahdollis-
ta myös asuntovaltaisella alueella.

Kivijalkakaupunki ja jalankulkuympäristö
Kivistön keskusta rakentuu Kehäradan varteen Kivistön ja La-
pinkylän asemien ympärille. Se on edelläkävijä vahvaan suun-
nitteluvisioon pohjautuvassa kaupunkikehityksessä. Visio mo-
nipuolisesta ja värikkäästä kaupungista pyrkii mahdollista-
maan ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellises-
ti kestävää onnellista kaupunkielämää. Keskustan ensimmäi-
set asunnot valmistuivat vuonna 2015. Tavoitellusta keskusta-
kokonaisuudesta vasta noin neljännes on asemakaavoitettu.

– Vantaan kaupunkisuunnittelun tavoitteena on aito ja kes-
tävä kaupunkiympäristö. Kivistössä olemme onnistuneet aktii-
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VANTAAN KIVISTÖN ALUEELLA 

YHDISTYVÄT HIENOLLA TAVALLA 

LUONNONLÄHEISYYS JA 

KAUPUNKIMAISUUS.

visessa sidosryhmätyöskentelyssä varmistamaan tavoitteen 
toteutumisen, Tarja Laine kertoo.

Vantaan kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan yh-
teisenä tahtona Kivistön keskustassa on ollut kaupunkikes-
kustan ja erityisesti maantasokerrosten kehittäminen eläväksi 
jalankulkuympäristöksi. Asemakaavoissa määritellään, että 
kadun puoleisten julkisivujen tulee antaa avonainen ja toi-
minnallinen vaikutelma. Miellyttävän jalankulkumiljöön muo-
toutumista ovat edesauttaneet myös määräykset laadukkaista 
julkisivumateriaaleista, värikkyydestä ja elementtirakentami-
sen välttämisestä. Taidetta toteutetaan osana kaikkea rakenta-
mista.

– Kivistön rakentamisen ohjaus käynnistyi viime vuosikym-
menen alussa kaavoituksella. Laman painaessa päälle yleisenä 
huolenaiheena oli alueen rakentumisen varmistaminen niin, 

että tavoitellusta laatutasosta pidetään kiinni, Pekka Virka-
mäki sanoo.

Rakennuslupakäsittelyssä päädyttiin ohjaamaan voimak-
kaasti kivijalkakerrosta, muun muassa alimman kerroksen 
erottumista arkkitehtuurin keinoin, umpinaisten seinäpinto-
jen välttämistä kadunvarsilla ja kivijalkakerrokseen sijoittu-
vien tilojen monikäyttöisyyttä ja yhdisteltävyyttä.

Kivistön keskustasta on kasvamassa 50 000 asukkaan koti-
kaupunki. Keskustaan tukeutuu koko Kivistön suuralue, joka 
kattaa läntisen Pohjois-Vantaan ja pinta-alallisesti kolmasosan 
Vantaasta. Työpaikkoja suuralueelle tavoitellaan saman verran.

Suuralueen länsi- ja itäreunojen laajoilla ja yhtenäisillä, 
kaupungin rajojen yli jatkuvilla metsäalueilla on useita arvok-
kaita luontoalueita. Suuralueen keskiössä virtaa Vantaanjoki, 
jonka laakso on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

5
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Galleriarakennuksen yleisötilat 
kiertyvät Edelfeltin vanhan ateljeen 
kokoisen valopihan ympärille.

S uomen Arkkitehtiliitto SAFA luovutti Arkkitehtipäivillä vuo-
den 2019 Wuorio-palkinnon Aalto-yliopiston arkkitehtuu-
rin laitokselta valmistuneelle Meri Wiikinkoskelle. Palkinto 

myönnettiin diplomityöstä Valoateljee – galleriarakennus Albert 
Edelfeltin ateljeemuseolle. Palkinto myönnetään vuosittain ansiok-
kaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle.

– Diplomityössä kuvastuu useita arkkitehdintyön keskeisiä 
ominaisuuksia: tehtävän ja paikan ymmärtäminen, innostunut ja 
luova lähestymistapa sekä yksityiskohtiin ulottuva kokonaisnäke-
mys. Näyttelyrakennuksen ulkoinen hahmo on luontevalla tavalla 
vaatimaton, mutta kuitenkin arvoituksellinen, odotuksia virittävä 

Wuorio-palkinto  
Aalto-yliopiston  
Meri Wiikinkoskelle

38
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SAFAn apurahat ja  
avustukset haettavissa

SAFAn rahastoista on tänä vuonna haettavana 

yhteensä 12 000 euroa. Apurahojen, kannustus-

palkintojen ja avustusten saajista päättää SAFAn 

hallitus syyskuussa.

Kirmo Mikkolan rahasto
Vuosittain vaihtuvista nimikkorahastoista on vuoros-
sa Kirmo Mikkolan rahasto, jonka tarkoituksena on 
tukea ja edistää rakennus- ja kuvataiteiden välistä yh-
teistyötä. Rahastosta myönnetään apurahoja nuorille 
arkkitehdeille, arkkitehtiopiskelijoille, kuvataiteilijoille 
ja kuvataiteiden opiskelijoille.  

Avustus- ja kannustusrahasto
Rahaston tarkoituksena on edistää liiton tarkoituk-
sen mukaisesti ihmisen ympäristösuhteita eheyttä-
vää ja yhdyskuntarakenteita parantavaa rakennustai-
detta jakamalla kannustuspalkintoja.

Rahasto tukee myös terveydellisistä syistä tai 
työttömyyden tai muiden vastaavien seikkojen vuoksi 
taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita arkkitehteja ja 
heidän perheitään.

Apurahahakemuksen tulee sisältää
•  selvitys haettavan apurahan käyttötarkoituksesta 

ja perustelut
• haettavan apurahan summa ja mahdollisesti 

mistä rahastosta apurahaa haetaan
•  mahdolliset muut samaan tarkoitukseen saadut 

apurahat
•  listaus mahdollisista muista viimeisten 5 vuoden 

aikana myönnetyistä apurahoista 
• lyhyt cv tai referenssilista (portfolio tarvittaessa).

Hakemukset tulee toimittaa 14.6.2019 klo 16 men-
nessä SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnalle 
osoitettuna SAFAn toimistoon tai sähköpostitse  
koulutus@safa.fi. SAFAn hallitus päättää apurahojen 
jakamisesta syyskuussa.

Lisätietoja antaa SAFAn koulutus- ja tutkimus-
toimikunnan sihteeri, erityisasiantuntija Pia Selroos, 
pia.selroos@safa.fi.

ja persoonallinen, perustelee palkinnon saajan valinnut taitei-
lijaprofessori Juha Ilonen.

– Sisätilan taiteellisesti iskevä, pakahduttava tilallinen ja 
symbolinen oivallus kunnioittaa historiallisen kohteensa sisin-
tä, Albert Edelfeltin muistoa ja taiteilijuutta. Esitystapa on si-
sältönsä mukaisesti hallittu, selkeä ja nautittava kokonaisuus.

Meri Wiikinkosken työn valvojana toimi professori Pekka 
Heikkinen ja ohjaajana professori Pirjo Sanaksenaho.

Voimaa paikan historiasta
Diplomityössä suunnittelun suurin haaste oli löytää oikea suh-
de uuden gallerian ja vanhan ateljeen välille.

– Kun saavuin tontille ensimmäisen kerran, ymmärsin, ettei 
Albert Edelfeltin ateljeemuseolla voi tarkoittaa vain vanhaa 
ateljeerakennusta itseään. Ateljeekokonaisuus on merkinnyt 
taiteilijalle niin paljon muutakin: luontoa, näkymiä, valo-olo-
suhteita ja rauhaa. Ateljeen sijaan aloin käsitellä koko tonttia 
ateljeemuseona ja sen uutta galleriarakennusta ikään kuin yh-
tenä museon huoneista. Lähtökohtani oli, että uudisraken-
nuksen on saatava voimansa paikan historiasta, mutta samalla 
lunastettava paikkansa kulttuurirakennuksena nykyarkkiteh-
tuurin kentällä, Meri Wiikinkoski kertoo. 

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin laitokselta valmistu-
neiden joukosta parhaaksi valikoitui Diana-Luiza Rimniceau-
nun diplomityö A moment of presence – Narratives of real and 
imagined – monipolvinen ja tilallisesti rikas kokonaisuus histo-
rialliseen miljööseen. Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiede-
kunnan parhaaksi nousi Kristiina Kuusiluoman massiivisen 
savirakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita Suomen olois-
sa kartoittanut diplomityö Maasta arkkitehtuuria – Päivölän 
koerakentamishanke massiivisavesta.

ATELJEEN SIJAAN ALOIN KÄSITELLÄ 

KOKO TONTTIA ATELJEEMUSEONA JA 

SEN UUTTA GALLERIARAKENNUSTA 

IKÄÄN KUIN YHTENÄ MUSEON 

HUONEISTA. 
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S uomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi vuoden 2019 Otto- 
 Iivari Meurman -palkinnon yhdyskuntasuunnittelun 
professori emeritus Kaj Nymanille. Nyman on toiminut 

ansiokkaasti kaupunkisuunnittelijana, tutkijana ja kouluttaja-
na. Palkinto jaettiin Arkkitehtipäivillä.

– Kaj Nyman on koko työuransa ajan kirjoituksillaan ja kir-
joillaan tarttunut keskeisiin arkkitehtuuria ja kaupunkiympä-
ristön kehitystä koskeviin aiheisiin ja kohdannut valtavirrasta 
poikkeavassa ajattelussaan joskus jyrkkääkin kritiikkiä. Nykyi-
sessä tilanteessa, kun haetaan uusia suuntia ilmastonmuutok-
sen torjuntaan, luonnonvarojen rajallisuuteen ja muihin haas-
teisiin, Nymanin suuntautuminen arkkitehtuuriin kaupunki-
ympäristöjen käyttötaiteena ansaitsee arvostusta. Se on esi-
merkki ajattelusta, joka ei rajoitu väittelyyn arkkitehtuurin 

Otto-Iivari Meurman -palkinto 
Kaj Nymanille

tyyleistä ja muodeista, palkintolautakunnan puheenjohtaja 
Leo Kosonen perustelee valintaa.

Talojen kielen tutkija
Nyman tunnetaan erityisesti arkkitehtien ja yhdyskuntasuun-
nittelijoiden toimintaan kohdistuvasta tiukasta itsekritiikistä. 
Väitöskirjassaan Husens språk (1989) hän esitti, että arkkitehtuu-
rin kieli on latistunut suunnittelijoiden ja muiden vallankäyttä-
jien väliseksi kommunikoinniksi ja samalla menettänyt yleis-
inhimillisen ja kaikkien ymmärtämän ”talojen kielen” ominai-
suudet.

Nuorena arkkitehtina Nyman työskenteli Vantaan eli tuol-
loisen Helsingin maalaiskunnan ensimmäisenä yleiskaava-
suunnittelijana sekä kunnan kaavoitusarkkitehtina. Rajuim-
man maaltamuuton aikaan hän oli luomassa Vantaan kaupun-
kirakenteen päälinjauksia ja lukuisia asuinalueita. Nymanin 
vuoden 1968 yleiskaavaluonnosta on luonnehdittu ”epookkia 
luovaksi kaavaksi”.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnassa YTV:ssä 
Nymanin tärkeitä saavutuksia olivat kaupunkien yhteiset YTO-
ohjelmat, joiden avulla tunnistettiin maankäytön suunnitteluun 
ja toimintojen sijoittamiseen liittyviä seudullisia ongelmia ja 
muodostettiin kehityskuvia kaupunkirakenteen järjestämiseksi.

Kaupunki on arkkitehtuuria
Nyman teki merkittävän akateemisen uran ensin Tampereen 
yliopistossa ja sitten Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnitte-
lun professorina vuosina 1991–2002. Nyman keskittyi innolla 
opetukseen ja opettajana vaati itseltään enemmän kuin opis-
kelijoiltaan: hän ei esimerkiksi pitänyt samaa luentoa kahteen 
kertaan, jotta opetuksen tuoreus säilyisi. Nymanin mielestä 
kaupunki on arkkitehtuuria siinä missä talotkin, mikä heijas-
tui vahvasti myös hänen opetukseensa. Opiskelijoiden kes-
kuudessa hän oli arvostettu ja pidetty pohdiskeleva professo-
ri, jota oli helppo lähestyä.

Nyman kirjoittaa edelleen kaupungeista. Kaupungit ovat 
hänen mukaansa ihmisen ekologiaa, halusimme sitä tai emme. 
Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaupungit tarjoavat ihmis-
lajille käyttökelpoisia ympäristöjä, Nymanin sanoin käyttötai-
detta. Tällöin ihminen viihtyy kaupungissa samalla tavalla kuin 
kasvi viihtyy sille lajityypillisessä maaperässä ja ilmastossa.

KAUPUNGIT OVAT HÄNEN MUKAANSA 

IHMISEN EKOLOGIAA, HALUSIMME 

SITÄ TAI EMME. 
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Oliko arkkitehti haaveammattisi jo lapsuudessa?
– Ei oikeastaan ollut. Arkkitehdin työ alkoi kiinnostaa vasta lu-
kiossa ja välivuoden aikana. Mietin kovasti myös lääketieteel-
liseen hakemista. Halusin kuitenkin yhdistää tiedettä ja tai-
detta. Arkkitehtuuriin päädyin varmaankin sen takia, että en 
osannut päättää, olenko taiteilija vai tekninen ihminen.

Millaisten vaiheiden kautta olet päätynyt nykyisten työtehtä-
viesi pariin?
– Arkkitehtiopiskelijana sain heti aluksi tehtäväksi suunnitella 
asuinalueen idealuonnoksen Saloon. Silloin olin todella kiin-
nostunut luonnonmateriaaleista rakentamisessa. Sitten sain 
lapsia ja kiinnostuin arkkitehtuurikasvatuksesta. Lopputyö-
nikin käsitteli arkkitehtuurikasvatusta. Viiden vuoden ajan tuo-
tin myös lapsille suunnattuja arkkitehtuurioopperoita. Niitä on 
esitetty ympäri Suomea, ja ulkomaillakin on ollut työpajoja.

Ennen oman talon rakentamista olin sairastunut sisäilmas-
ta, mikä aiheutti myös pienen ammatillisen kriisin. Miten voi-

Bloggaava  
sisäilma- 
ammattilainen
Ammatissa-artikkelisarjassa haastateltiin tällä kertaa 

arkkitehti Maria Nordinia. Hän on nykyisessä työssään 

erikoistunut sisäilmaongelmiin. Nordin on tunnettu 

myös huomiota herättävänä bloggaajana.

sin ikinä rakentaa nykytekniikalla taloa ennen kuin ymmärrän, 
mitä rakennusaineissa olevat kemikaalit ovat ja miten ne vai-
kuttavat ihmiseen? Mistä esimerkiksi homeongelmat johtu-
vat, ja miten rakennettu ympäristö kokonaisuudessaan vai-
kuttaa fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen? Sen jälkeen 
opiskelin rakennusterveysasiantuntijaksi.

Viimeiset seitsemän vuotta työni on ollut sisäilmaongel-
mien tutkimista ja remonttien suunnittelua siten, että otetaan 
huomioon sisäilman laatu. Bloggaaminen ja somevaikuttaja-
na toimiminen on ollut ulospäin näkyvämpi työni.

Blogikirjoituksesi ovat toisinaan herättäneet mediahuomio-
ta. Onko tämä osa persoonastasi vaikuttanut siihen, miten si-
nuun suhtaudutaan arkkitehtina?
– Olen blogissani ollut värikäs persoona ja rohkea kannanot-
taja. Olen puhunut kaikista ihmisyyteen liittyvistä aiheista, ja 
jossain vaiheessa olisi voinut luulla, että se vie uskottavuut-
tani. Minua nauratti, kun kerran päädyin lööppiin kuukautis-

MITEN VOISIN IKINÄ RAKENTAA 

NYKYTEKNIIKALLA TALOA ENNEN KUIN 

YMMÄRRÄN, MITÄ RAKENNUSAINEISSA 

OLEVAT KEMIKAALIT OVAT JA MITEN NE 

VAIKUTTAVAT IHMISEEN?
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verellä maalatusta pääsiäismunasta. Se oli eräänlainen kan-
nanotto siihen, miten kuukautisista puhutaan. Tapasin sen 
jälkeen yhden asiakkaan ison toimistoremontin suunnittelun 
yhteydessä, ja hän vitsaili minulle siitä pääsiäismuna-asiasta. 
Silloin mietin, että luottavatko ne enää minuun, kun olen kir-
joittanut tällaisia juttuja. Sain kuitenkin kovasti kiitosta siitä 
työstä. Asiakasta ei siis ollenkaan haitannut, että henkilöbrän-
dissäni on myös kevyempi puoli.

Miten toiset arkkitehdit ovat suhtautuneet sinuun?
– Muiden arkkitehtien kanssa toimiessani saatan miettiä, mitä 
muut minusta ajattelevat. Samaan aikaan olen kuitenkin koko 
ajan tehnyt tätä tosi tärkeää työtä. Itse asiassa minulla on mo-
nia arkkitehtikavereita, jotka illanistujaisissa saattavat kysellä 
esimerkiksi homeasioista tai seinärakenteiden fysikaalisesta 
toiminnasta.

Arkkitehtiosastolta minulle on jäänyt mieleen tutorprofes-
sorini Trevor Harris, joka sanoi minun olevan värikäs persoona 
ja että minun täytyy levittää rakkauttani. Sitä jotenkin ajatte-
len tekeväni. En ole sulkenut kokonaan pois sitä, että suunnit-
telisin joskus rakennuksiakin.

Eräs luennoitsija painotti, että arkkitehti voi aloittaa uransa 
vaikka päälle 50-vuotiaana. Haluan kerätä enemmän tietoa 
tästä maailmasta ja olla varma, että suunnitellessani jotain 
isompaa se on hyväksi kaikille. Tämä on myös kritiikkiä arkki-
tehtuuria kohtaan. En väitä, että se on arkkitehtien vika, mutta 
rakennusteollisuus ei toimi tällä hetkellä kovin eettisellä poh-
jalla. Uusissa rakennustekniikoissa käytetään valtavasti kemi-
kaaleja ja materiaaleja, jotka eivät ole hyväksi terveydelle.

Millaista sitten on hyvä arkkitehtuuri?
– Sen pitää paljastaa jotain ikiaikaista meistä. Kun uusia juttuja 
ja trendejä nykyaikana nousee esiin yhä tiheämmällä syklillä, 
arkkitehtuurin tulisi pitää syvempää tasoa koko ajan mukana. 
Sen ei pidä mennä mukaan tuulahduksiin.

Englantilainen filosofi ja yleisnero Francis Bacon kirjoitti aikoi-
naan Of Building -tekstissä, että rakennukset ovat asumista ei-
vätkä katsomista varten. Mitä mieltä olet tästä ajatuksesta?

– Tavallaan olen samaa mieltä. Mielestäni rakennuksen täy-
tyy olla ymmärrettävissä pelkästään katsomalla. Sitä arkkiteh-
tuuri ei nykyisin ole. Ymmärrettävyydellä tarkoitan sitä, että 
jos näkee räystään tai katon, niin arkkitehtuuria opiskelema-
tonkin tietää heti, mistä siinä on kyse. Jos sellaisia detaljeja pii-
lotetaan, niin rakennus ei ole enää ymmärrettävä.

Taavi Lindfors

S uomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto on 
myöntänyt 15 000 euron palkinnon arkkitehti Bruno 
Eratille, arkkitehdintyön suunnannäyttäjälle, eko-

rakentamisen esikuvalle. 
Bruno Erat (s. 1939) muutti kotimaastaan Sveitsistä 

Suomeen vuonna 1965 suomalaisen arkkitehtuurin ja 
urheilun innostamana. Hän työskenteli muun muassa  
Alvar Aallon ja Aarne Ervin toimistoissa. Hän toimi vuo-
sina 1968–1970 vierailevana professorina Yhdysvalloissa, 
missä hän kiinnostui maailman ekologisesta tilasta ja 
ympäristökysymyksistä. Vuonna 1977 hän perusti oman 
toimiston yhdessä vaimonsa, sisustusarkkitehti Eva Era-
tin kanssa ja omistautui ekologisen, kestävän ja terveel-
lisen arkkitehtuurin asialle. 

Suomen arkkitehtiyhteisössä Bruno Erat on ollut pio-
neeri ja pitkään lajinsa lähes ainoa edustaja. Eratin per-
heelleen ja naapurilleen vuonna 1978 suunnittelema  
Villa Solbranten Espoossa on Suomen ensimmäisiä eko-
taloja. Se on monella tapaa ollut aikaansa edellä oleva 
suunnannäyttäjä, ja siitä on muodostunut ekologisen 
rakentamisen ikoni Suomessa. 

Bruno Erat on käsitteeksi muodostunut sanansaatta-
ja, esikuva ja kannustaja, jonka vaikutus näkyy uusien 
arkkitehtisukupolvien asenteissa ja työssä. Hän on myös 
kansainvälisesti tunnettu ekologisen rakentamisen 
opettaja, luennoitsija ja kirjoittaja. Hän on opettanut 
Tampereen teknillisessä yliopistossa, Jyväskylän yliopis-
tossa ja 25 vuotta Teknillisen korkeakoulun (nyk. Aalto-
yliopisto) arkkitehtiosastolla. Erat on julkaissut useita 
kestävän kehityksen ekorakentamista käsitteleviä kirjo-
ja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Uudenmaan kulttuuri-
rahaston palkinto  
Bruno Eratille
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A rkkitehti Aatos Issakainen kuoli 2.4.2019 Porvoossa. Hän 
oli syntynyt 23.12.1932 Raudussa Karjalankannaksella, 
koti oli neljän kilometrin päässä silloisesta itärajasta. 

Kun Aatos syksyllä 1939 oli koulumatkalla, vastaan marssi pit-
kä jono sotilaita. Kohtelias poika nosti lippalakkiaan jokaisel-
le. Armeijan liikekannallepano oli alkanut, pian syttyi talvisota, 
tuli äkkilähtö, alkoi evakkomatka.

Koulunkäynti jatkui usealla paikkakunnalla, ja ylioppilaaksi 
Aatos kirjoitti Joensuun lyseosta vuonna 1954. Arkkitehdiksi 
hän valmistui TKK:sta vuonna 1962. Kiitettävän diplomityön ai-
heena oli Joensuun keskustan asemakaava. Opiskeluaikana 
hän menestyi useissa asemakaavakilpailuissa. Oma toimisto-
työ käynnistyi vuonna 1962, kun Imatran keskustan kilpailu-
voiton perusteella alkoi Imatran nykyisen keskuksen suunnit-
telu.

Kaupunkisuunnittelusta kiinnostunut Aatos oli havainnut, 
että oli tehty ”paperisuunnitelmia”, jotka eivät palvelleet 
muuttuvia tarpeita. Porvoon yleiskaavan tavoitteeksi vuonna 
1965 hän asetti hallitun kokonaisrakenteen ja joustavan to-
teuttamismahdollisuuden. Hän kehitti aluevertailujärjestel-
män, jonka perusteella kaavan toteutumista voitiin seurata ja 
tehdä alueittain tarvittavia muutoksia. Hän halusi demokra-
tiaa kaavoitukseen ja ehdotti, että tarkistuksia tehtäisiin val-
tuustokausittain.

Aatos laati vuosina 1965–1987 yleiskaavat ja niiden tarkis-
tuksia 11 kaupunkiin. Asemakaavoja hän teki vuosina 1962–
2000. Hän liikkui suunnitteluvaiheessa kaavoitettavilla alueil-
la, jutteli asukkaiden kanssa, kuunteli heitä ja toteutti toivo-
muksia mahdollisuuksien mukaan.

Aatos Issakainen 
1932–2019

Aatos suunnitteli myös asuin-, liike-, teollisuus - ja erityis-
kohteita. Teollisuuskohteita olivat WSOY:n Porvoon ja Juvan 
tuotantolaitokset. Vaativia ja innostavia olivat Ilmailulaitoksen 
monet lennonvarmistusrakennukset, joista ensimmäinen oli 
Kittilän lentoasema monine laajennuksineen.

Sanavalmis, hyväntuulinen Aatos oli kysytty esitelmöitsijä 
ja puheenjohtaja. SAFAssa hän toimi aktiivisesti monissa toi-
mikunnissa, asemakaavakilpailujen tuomarina ja TKK:ssa ase-
makaavaopin assistenttina. Hän esitti mielipiteensä suoraan ja 
sai siitä myös maksaa. Jo RUK:ssa vuonna 1958 hän oli paras 
kurssilla 95, mutta hänet jätettiin ilman priimusmiekkaa, koska 
hän oli ilmaissut kantansa sodan mielettömyydestä. Arkistoon 
tuli merkintä ”Vaaraton pasifisti”.

Myös harrastuksiin riitti aikaa ja tarmoa. Syksyt olivat kiirei-
siä, tarkalle ampujalle löytyi aina passipaikka hirvimetsältä. 
Kesät purjehdittiin, vanhetessa melottiin, viljeltiin maata ja 
hoidettiin metsää.

Kun dialyysihoidot alkoivat ja kunto heikkeni, oli aika lope-
tella suunnittelutyöt – siinä vaiheessa Aatoksella olikin taka-
naan jo 60 työvuotta. Arkkitehtuuritoimisto Aatos ja Aila Issa-
kainen toimi Helsingissä ja Porvoossa. Yhdessä hoidimme 
omia projektejamme 50 vuotta, välillä harjannostajaisia juh-
lien. Kiireisten työvuosien jälkeen saimme viettää vielä rauhal-
lista kotielämää ja nauttia yhdessä vanhan hirsitalon tunnel-
masta. Vähitellen askel lyheni, muisti himmeni, mutta hymyä 
riitti.

Aila Issakainen

puoliso ja työtoveri
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A rkkitehti, sisustusarkkitehti Matti Porttinen menehtyi 
20.3.2019 Helsingissä. Porttinen, eli ”MoPo” tai ”Mortti”, oli 
syntynyt 27.4.1947 Helsingissä. Hän oli Tölikän kundeja.

Tulevaa uraa ennustivat useat palkinnot Norssin kulttuuri-
kilpailuissa, ja Norssista Porttinen pääsi ylioppilaaksi vuonna 
1967. Armeijan käytyään hän pyrki ja pääsi Taideteolliseen op-
pilaitokseen eli ”Atskiin”, josta hän valmistui sisustusarkkiteh-
diksi vuonna 1972 kurssinsa priimuksena. Opintojaan hän jat-
koi TKK:n arkkitehtiosastolla työn ohessa, kuten tuohon ai-
kaan oli tapana. Hän valmistui arkkitehdiksi vuonna 1981 Ota-
niemestä. Diplomityön aiheena oli asuinkortteli Länsi-Pasi-
laan, arvosanaksi tuli ”erittäin hyvä”.

Porttinen työskenteli opiskeluaikanaan pääasiassa asunto-
suunnittelutehtävissä Pekkala–Seppäsen toimistossa, jossa 
viihtyikin lopulta 17 vuotta ja kehittyi vähitellen Matti Seppä-
sen pääavustajaksi. Tuolta ajalta peräisin oli toimiston perinne, 
joulujulkaisu ”Taatut korinat” eli kootut tarinat. Niissä käytiin 
läpi vuoden tapahtumat ja henkilökunta säälimättömällä ta-
valla, työnantajaa unohtamatta. Porttiselle olikin ominaista 
sanamuunnosten ja erilaisten kuvitusten taitava harrastus, 
josta jokainen sai osansa lempeän ironisella tavalla. Joulujul-
kaisuja tehtiin kymmenisen vuotta joka joulu: julkaisun teke-
miseen osallistui useita henkilöitä, mutta ”päätoimittaja” oli 
aina Porttinen. Hän myös taittoi ja tulosti lehdykän, jota mo-
nistettiin toimiston kopiokoneella riittävän suuri painos.

Matti Porttinen 
1947–2019

Noilta ajoilta ikimuistettavia olivat vapaa-ajalla lukuisat ju-
hannukset ja kesäviikonloput Porttisten mökillä ”Taidejärvel-
lä”, jossa rakenneltiin huvimajaa vanhoista ikkunapokista, laa-
jennettiin puuseetä jämälaudoilla, sienestettiin, saunottiin, 
syötiin, juotiin ja valvottiin kauniina kesäöinä. 

Pekkala–Seppäsen toimiston ”orjat” Matti ja Vesa perusti-
vat 1980-luvun lopulla toimiston Porttinen & Tiilikka, joka toi-
mi lähinnä asuntosuunnittelutehtävissä Maunulan Vesakko-
tiellä lähellä osakkaiden asuinpaikkaa. Vuodesta 1996 lähtien 
Porttinen jatkoi toimistoa yksin nimellä Arkkitehtitoimisto 
Porttinen Ky aina sen lopettamiseen asti vuoteen 2012. Hän oli 
jo vuonna 2011 jäänyt sairauseläkkeelle.

Pitkän asuntosuunnittelu-uransa ohessa Porttinen oli kui-
tenkin pohjimmiltaan kalustesuunnittelija. Se leimasikin hänen 
arkkitehdin työtään positiivisella tavalla. Hän käytti tilaa ekono-
misesti, tehokkaasti ja mielikuvituksellisesti. Kalustesuunnittelu 
säilyi mukana kalustesuunnittelukilpailujen muodossa. Yritet-
tiinpä hänen suunnitelmiaan saada tuotantoon Italiassakin, to-
sin ilman menestystä; Mattihan ei ollut markkinamies.

Porttinen oli nuoruudessaan modernin tanssin harrastaja 
ja esiintyi 70-luvulla muun muassa Riitta Vainion tanssiryhmän 
produktioissa Viitta ja Sepät. Hän oli kädentaitaja, useiden 
omien protojen rakentaja ja myöhemmin akvarellisti. Myös ur-
heilu oli mukana läpi elämän: hän oli nuorena maantiepyöräi-
lijä, piiritason keihäänheittäjä ja myöhemmin vielä toimiston 
suunnistusharrastuksen herättäjä, triatlonisti ja maratoonari.

Porttinen oli omanlaisensa moderni mutta samalla van-
hanaikainen renessanssiruhtinas, monitaitoinen ja sosiaalinen 
sanaseppo. Hän oli aika ehdoton mielipiteissään, jyräsi välillä 
muiden mielipiteet jyrkästi, mutta oli seuraavassa hetkessä 
taas välitöntä ja ystävällistä pöytäseuraa. Matti oli aikamoinen 
velikulta. Hänen kanssaan keskustelu oli virkistävää, ei kos-
kaan tylsää, eikä hänen kanssaan aika tullut pitkäksi, vaikka 
välillä pitkään menikin.

Myöhään syntynyt Italian-innostus vei Matin ja hänen puo-
lisonsa Pirjon vuosittain Osmo Visurin vetämille akvarellimaa-
lauskursseille Spelloon. Ystävilleen hän lahjoitti maalauksiaan, 
joita leimasi Italian kaunis valo. Matti ei lähettänyt matkoiltaan 
Facebook-päivityksiä vaan kauniisti tekstattuja ja itse piirtä-
miään postikortteja.

Viime aikoina tapaamiset jäivät valitettavan harvoiksi, niihin 
liittyi jo selvästi Matin voimien väheneminen ja liikkumisen vai-
keus. Juhlissa aikaisemmin loppuun asti jaksanut seuramies 
poistui jo alkuillasta omaan heikkoon vointiinsa ärtyneenä.

Mattia jää muistamaan karhealla lämmöllä ja nostetulla 
oluttuopilla.

Matti Seppänen ja Vesa Tiilikka

Matin kollegoita, ystäviä ja työtovereita
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P rojektien kannattavuuksia ei tiedetä. Suunnittelijoilla ei 
ole tiedossa projektitehtävien tuntibudjetteja. Projekti-
sopimukset puuttuvat. Tuntikirjaukset tehdään excelei-

hin, ja niistä kootaan käsityönä sekä myyntilaskut että asiakas-
kohtaiset raportit.

Tällaiset tilanteet ovat valitettavan tyypillisiä liiketoimin-
nan ongelmia luovilla aloilla. Puutteet projektihallinnassa ja 
talousjohtamisessa näkyvät myös arkkitehtitoimialan kannat-
tavuuslukuja tutkailtaessa.

Askel kerrallaan  
kohti ammattimaisuutta

Mikä erottaa hyvää tulosta tekevät toimistot yrityksistä, 

jotka kamppailevat kannattavuutensa kanssa? Vastaus 

löytyy liiketoiminnan johtamisen ammattimaisuudesta.

Konsultin silmin toimialan toiminnanohjauksen tekee 
haasteelliseksi sekavilta vaikuttavat toimintatavat. Projekti-
työt alkavat liian usein ilman sopimuksia, ja projektille saate-
taan tehdä paljon töitä ennen kuin on varmuutta, voidaanko 
tehtyä työtä koskaan laskuttaa.

Nyt on otollinen aika panostaa ammattimaisuuteen ja tuo-
da liiketoiminnan johtamiseen toimintatapoja ja järjestelmiä, 
jotka ovat olleet käytössä muilla toimialoilla jo vuosikausia.

Budjetteja ja palavereita
Siinä missä perinteinen koulukunta vannoo edelleen luo-
vuuden, vapauden, intohimon ja kevyen excel-seurannan ni-
meen, hyvin johdetut toimistot muun muassa budjetoivat ta-
louttaan ja pitävät viikoittaisia resursointipalavereita.

Kilpailu suunnittelu- ja rakennusalalla asettaa kasvavia 
haasteita yritysten johtamiselle, varsinkin projekti- ja talous-
hallinnalle. Tiukat sopimukset, raportointivaatimukset ja hin-
takilpailu ovatkin kannustaneet yrityksiä johtamaan liiketoi-
mintaa ja projekteja entistä ammattimaisemmin.

Arkkitehtitoimialan yritykset ovat viime vuosina esimerkik-
si rekrytoineet toimitus- ja talousjohtajia muilta toimialoilta. 
Projektijohtamisen osaamista syvennetään erilaisilla koulu-
tuksilla, ja onpa alan kärkinimien kalentereihin ilmestynyt 
jopa viikoittaisia myyntipalavereitakin.

Faktaa, ei mutua
Mitä lisäarvoa yritykset kokevat saavansa prosessien kehittä-
misellä ja moderneilla järjestelmillä?

Ensimmäisenä yritysjohtajat mainitsevat arjen sujuvuu-
den. Ammattimaisesti projektejaan johtavilla toimistoilla on 
hyvä kokonaiskuva sekä tämänhetkisestä että tulevasta työ-
tilanteestaan. Projektikatetta seurataan säännöllisesti, ja siten 
saadaan tietoa tulevien töiden tarjouslaskentaan. Mikä tär-
keintä, johtaminen perustuu faktatietoon, ei mututuntumaan.

Hyvin johdetuissa projekteissa suunnittelijoilla on töiden 
aloituksesta lähtien selkeä kuva siitä, paljonko kuhunkin pro-
jektiin ja suunnitteluvaiheeseen on käytettävissä aikaa. Tämä 
luonnollisesti vaikuttaa suoraan projektin onnistumiseen, ai-
katauluun ja kannattavuuteen. Myös resurssivaihteluun osa-
taan varautua hyvissä ajoin.

46
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Henkilöstön laskutusasteen seuranta on tärkeää. Johdon-
mukainen ja luotettava raportointi auttaa kehittämään työn-
ohjausta ja paljastaa ongelmakohtia.

Tilitoimistokumppani kannattaa valita niin, että yhteistyö 
hoituu reaaliaikaisilla, yhteiskäyttöisillä järjestelmillä. Hallin-
non työtä tehostaa merkittävästi, kun työn tueksi valjastetaan 
oikein hyödynnettyjen järjestelmien automatiikka. Laskutus, 
palkanlaskenta ja johdon raportointi kevenee, jolloin aikaa va-
pautuu laskutettavaan työhön.

Matti Tiilikainen

Kirjoittaja on Askele Oy:n toimitusjohtaja, jolla on 10 vuoden 

kokemus suomalaisten asiantuntijayritysten toiminnanohjauksen 

prosessi- ja järjestelmäkehityksestä. Askele Oy on konsultoinut 

satoja suunnittelualan yrityksiä kannattavuuden 

kehittämisessä ja liiketoiminnan digitalisoinnissa.

MIKÄ TÄRKEINTÄ, JOHTAMINEN 

PERUSTUU FAKTATIETOON,  

EI MUTUTUNTUMAAN.

Ammattimaisen toiminnan-
ohjauksen check-list

• Varmistakaa johtoryhmässä, että teillä on reaali-
aikaista ja luotettavaa tietoa projektikatteista, hen-
kilöstön laskutusasteesta sekä liiketoiminnan en-
nusteista (myynti, laskutus, resursointi).

• Käykää vähintään kahden viikon välein läpi päätty-
neiden projektien toteumat, aktiivisten projektien 
tilanne sekä henkilöstön resursointi.

• Varmistakaa, että suunnittelijat tietävät, kuinka pal-
jon projektitehtäville on käytettävissä suunnittelu-
aikaa.

• Keskustelkaa hallinnosta vastaavan henkilön kans-
sa siitä, onko työ sujuvaa. Modernit tunti- ja lasku-
tusohjelmat ovat edullisia ja helppokäyttöisiä.

• Huolehtikaa, että toimintanne osa-alueet ovat 
mahdollisimman riippumattomia henkilöstä, jol-
loin minimoidaan toiminnan riskit projektipäälliköi-
den, talouspäällikön tai tilitoimiston vaihtuessa.
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K aupungistuminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja 
siihen sopeutuminen ovat asettaneet maisema-arkki-
tehdit ja rakennetun ympäristön suunnittelijat entistä 

keskeisempään rooliin. Vaikutusmahdollisuutemme ja vas-
tuumme ovat merkittävät myös yleisemmin kestävän kehi-
tyksen huomioimisessa.

Enää ei riitä, että teemme joka alalla tuttuja asioita entistä 
paremmin. Pitää myös oppia tekemään ja ajattelemaan asioita 

Rohkeasti yhdessä ilmaston-
muutosta vastaan
Muuttamalla totuttuja suunnittelukäytäntöjä ja ajatte-

lua voidaan saada välittömiä päästö- ja kustannussääs-

töjä sekä sopeutumiskykyisempää kaupunkia.

rohkeasti toisin – yhdessä ja monialaisesti. Tiedon jakaminen 
ja hyvät esimerkit ovat entistä arvokkaampia.

Avaan muutaman esimerkin kautta alamme merkitystä il-
mastonmuutoksen näkökulmasta.

Päästöt ratkaistaan suunnitteluvaiheessa
Infrarakentamisen päästöistä yli 90 prosenttia ja valtaosa 
myös kustannuksista ratkaistaan suunnittelun eri vaiheissa. 
Maa-ainesten hyötykäytöllä saavutettiin Helsingin Alakiven-
puiston rakentamisessa 3,8 miljoonan euron, 400 000 poltto-
ainelitran ja 1 000 hiilidioksiditonnin säästöt verrattuna siihen, 
että 60 000 kuutiometriä kaivumaata olisi ajettu vastaanotto-
paikoille ja pintamaat olisi ostettu. Luonnonmukaisten kasvu-

Esimerkki Kööpenhaminan yhden hulevesikadun poikkileikkauksesta tulvatilanteessa.

RA
M

BO
LL
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alustojen hyödyntäminen alensi myös ylläpitokustannuksia ja 
lisäsi alueen luonnon monimuotoisuutta.

Kivikon eritasoliittymän rakentamisessa toteutuneita hiili-
dioksidipäästöjä saatiin pienennettyä 50 prosenttia ja kustan-
nuksia 25 prosenttia vielä katusuunnitelmavaiheen jälkeen. 
Keskeisiä tekijöitä olivat muun muassa massojen hyötykäyttö 
kohteessa ja sen läheisyydessä sekä kivimurskeen korvaami-
nen betonimurskeella.

Kaupunkeihin sinivihreää infrastruktuuria
Ilmastonmuutos ja muut voimistuvat globaalit ilmiöt haasta-
vat yhteiskuntamme kyvyn sopeutua muutoksiin. Konkreetti-
simmin tämä näkyy uutisina sään ääri-ilmiöistä, jotka toistuvat 
yhä useammin ja koskevat yhä isompia alueita. Haasteissa pii-
lee onneksi myös mahdollisuuksia, kun ymmärretään esimer-
kiksi sinivihreän infrastruktuurin merkitys elinvoimaisen ja so-
peutumiskykyisen kaupungin elintärkeänä kerroksena.

Valuma-aluelähtöinen suunnittelu sekä maaperää ja vettä 
sitovan ja tuulennopeuksia vähentävän kasvillisuuden rooli 
korostuvat entisestään. Ne on syytä huomioida kaikilla suun-
nittelutasoilla.

Kööpenhaminassa laadittiin Euroopan kalleimmaksi nime-
tyn vuoden 2011 tulvan jälkeen tulvanhallintasuunnitelma, 
joka huomioi virkistys-, liikenne-, turvallisuus-, veden laatu- ja 
luonnon monimuotoisuusnäkökulmat. Tulvasuunnitelman in-
tegroitujen sinivihreän infrastruktuurin ratkaisujen on lasket-
tu säästävän 134 miljoonaa euroa verrattuna perinteiseen rat-
kaisuun, jossa kasvatetaan hulevesiputkien kokoa.

Jokainen hanke on mahdollisuus
Nykyään kompensaatiot ovat tarpeen hankkeiden vaikutuk-
sista riippumatta. Tarvitaan sekä kokonaisvaltaisia, koko elin-
kaaren aikaiset vaikutukset huomioivia suunnitteluratkaisuja 
että kompensaatiotoimia.

Hiilinielujen kannalta metsien rooli on merkittävin, mutta 
myös niin sanotut hajautetut kaupunkiympäristön hiilinielut 
on tarpeen tunnistaa ja huomioida suunnittelussa. Ympäristö-
ministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen on tutkinut eri-
laisten rakennus- ja tonttityyppien potentiaalia hiilinieluina. 
Tontin maaperä, betonipinnat sekä kasvillisuus voivat sitoa lä-
hes 10 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren hiilidioksidi-
päästöistä.

Esimerkit näyttävät, että kaikki kestävän kehityksen ulottu-
vuudet – sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen kestä-
vyys – voidaan ja pitääkin huomioida samanaikaisesti.

Työskentely ulkomailla ja ulkomaisissa projekteissa on 
osoittanut, että suomalaiset ovat hyviä yhteisten tavoitteiden 
tunnistamisessa ja edistämisessä. Meillä on paljon annettavaa 
myös globaalisti hyvien esimerkkien kautta.

Haastetaan ensi viikolla itsemme, kollegamme sekä yhteis-
työkumppanimme, oli se sitten tilaaja tai konsultti. Jokainen 
hanke on mahdollisuus edistää tärkeiksi näkemiämme asioita. 
Otetaan rohkeasti vastuuta ja tehdään jotain, mistä voimme 
olla ylpeitä. Näytetään mihin yhdessä pystymme.

Elina Kalliala

Kirjoittaja on maisema-arkkitehti ja kehityspäällikkö, joka 

vastaa Rambollin kestävän kehityksen ohjelman vetämisestä 

sekä eri toimialoja yhdistävästä noin 200 asiantuntijan 

Blue & Green -verkoston toiminnasta Suomessa. 

TIEDON JAKAMINEN JA HYVÄT 

ESIMERKIT OVAT ENTISTÄ 

ARVOKKAAMPIA.
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KUVA: TUOMAS HEIKKILÄ / ISKU

WSP on eri osaamisaloja yhdistelevä yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys. Autamme 
asiakkaitamme luomaan uutta ja korjaamaan vanhaa. Suunnittelemme, tutkimme, konsultoimme 
ja muotoilemme rakennettua ympäristöä viihtyisäksi niin, että se kestää ja luo kilpailukykyä. Meillä 
työskentelee yli 650 asiantuntijaa eri puolilla Suomea. Suomen WSP on osa globaalia WSP:tä, jossa 
työskentelee noin 48 000 asiantuntijaa 550 toimistossa ympäri maailmaa.

Tule meille töihin!
Kiinnostaako työ rakentamisen näköalapaikalla? Meillä pääset mukaan arkkitehtien huipputiimiin 
ja vaihteleviin projekteihin mielenkiintoisten toimitilahankkeiden ja julkisen rakentamisen parissa. 
WSP:llä sinulla on mahdollisuuus kehittää taitojasi monialaisten ja parhaiden osaajien joukossa.

Haemme Vantaan toimipisteeseemme 
kokenutta ArchiCAD-taitoista
PROJEKTIARKKITEHTIA
Työkaveriksemme voit hakea 17.6.  
mennessä osoitteessa rekry.wsp.com  
– odotamme yhteydenottoasi!

Lisätietoja: rekry.wsp.com tai yksikönpäällikkö  
Eija-Riitta Miettinen, p. 0400 695 835

wsp.com

Pienoismallitoimisto HELIÖVAARA

CNC-työstöt, 3D-tulostus

TILITOIMISTO A-PALVELU OY 

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI 

puh. +358 10 336 6030 

tilitoimisto@apalvelu.fi
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Keraamiset suurlaatat

Suurlaatat julkisivuun ja julkisiin tiloihin
Siistit, suuret ja yhtenäiset pinnat niin sisätiloissa kuin julki-
sivuissakin. Keraaminen suurlaatta kestää säärasituksen ja 
julkistilojen kulutuksen. Suurlaattaa voi asentaa julkisivuihin 
myös taustatuulettuvana ratkaisuna.

Kalusteiden verhous ja pöytätasot
Keramiikka palvelee helppohoitoisena tasomateriaalina. 
Koska suurlaatta on ohuimmillaan vain 3mm, sitä voi käyttää 
kalusteiden ja pintojen verhoamiseen. Keramiikkaa on helppo 
puhdistaa ja ylläpitää, eikä pinta muutu ajansaatossa.

Seinät ja lattiat samalla materiaalilla
Keraamista suurlaattaa voi asentaa kaikille pinnoille, katosta 
lattiaan. Pintaratkaisuna keramiikan vahvuuksia ovat erino-
maiset käyttöominaisuudet, työstettävyys sekä valtava valiko-
ima eri kuoseja ja värejä koossa 1600x3200mm.

Erikoisratkaisut
Kun tarvitset erikoisratkaisuja tai mittatilauksena valmistettuja 
pintoja kohteeseesi, kuten keraamisia porraslaattoja tai ker-
rosnumerointia tms. Helsingissä sijaitseva ABL-Leikkaamo on 
apunasi. Meillä on osaaminen ja erikoistekniikka keraamisten 
suurlaattojen työstämiseen. 

Katso referenssejämme ja lue lisää palveluistamme 
www.abl.fi

Kiinnostuitko keraamisen suuraalan mahdollisuuksista? Meiltä saat laajan varastovalikoiman 
suuraattoja, suunnitteluapua, tuotetukea ja suurlaattoihin erikoistuneen ABL-Leikkaamon palvelut.
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REGLIT-PROFIILILASIT - energiatehokkaat ja esteettiset julkisivulasitukset

Reglit-kolmikerroslasiratkaisuilla voidaan 
toteuttaa näyttävät lasitukset

jopa 0,73 U-arvolla.
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