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E
uroopan komissio julkisti toukokuussa uusia 
aloitteita, joilla vahvistetaan koulutus-, kult-
tuuri- ja nuorisopolitiikkaa Euroopan unio-
nissa. Aloitteisiin kuuluu muun muassa tie-
donanto Euroopan uudesta kulttuuriohjel-

masta.
Ohjelman mukaan rakennettuun ympäristöön on 

omaksuttu uusi lähestymistapa, jonka lähtökohdat 
ovat korkealaatuista rakennuskulttuuria koskevan Da-
vosin julkilausuman mukaiset. Julkilausuman antoivat 
tammikuussa Sveitsin Davosiin kokoontuneet EU:n 
kulttuuriministerit. Towards a high-quality Baukultur for 
Europe -tilaisuuteen oli kutsuttu myös eurooppalaisia 
arkkitehteja edustava ACE.

Termillä Baukultur tarkoitetaan tässä mitä tahansa 
inhimillistä toimintaa, jolla pyritään muuttamaan ra-
kennettua ympäristöä. Baukultur käsittää olemassa 
olevat rakennukset ja infrastruktuurin, nykyarkkiteh-
tuurin ja kulttuuriperintömuistomerkit, julkiset tilat 
sekä maisemat. Se viittaa sekä erityisiin rakennus-
menetelmiin että laajamittaiseen kaupunkikehityk-
seen, perinteisiin käsityötaitoihin ja paikalliseen asian-
tuntijuuteen sekä innovatiivisiin tekniikoihin. Korkea-
laatuinen rakennuskulttuuri myös avaa tietä taloudel-
lisen lisäarvon tuottamiseksi. Se sisältää kaikki suunnit-
teluun ja rakentamiseen vaikuttavat kulttuuriset, 
sosiaa liset, ekologiset ja taloudelliset näkökohdat. 

Julistuksen myötä ministerit sitoutuivat sisällyttä-
mään korkealaatuisen rakennuskulttuurin keskeisiin 
poliittisiin tavoitteisiinsa, edistämään sen periaatteita 
sekä kannustamaan julkisia ja yksityisiä sidosryhmiä 
tunnistamaan sen hyödyllisen vaikutuksen yhteis-
kuntaan.

Tällaisia poliittisia julkilausumia tarvitaan, mutta 
jotta visiot jalkautuisivat toiminnaksi, tarvitaan myös 
kansallisia tahdonilmauksia ja työkaluja toteuttami-
seen. Meille tutut arkkitehtuuripoliittiset ohjelmat ovat 
olleet tärkeitä työkaluja valtiolle ja kunnille jo 20 vuo-
den ajan. Niillä on lisätty tietoisuutta arkkitehtuurin ja 
kaupunkisuunnittelun merkityksestä korkeatasoisen 
elinympäristön luomisessa. Parhaimmillaan ohjelmilla 
on myös vahva linkki suunnittelu- ja rakentamispalve-
lujen hankintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Kansallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laati-
minen toivottavasti käynnistyy lähitulevaisuudessa. 
Mutta minkälainen asiakirja olisi rakennuskulttuuri-
ohjelma?

Yhdessä muokattu toimintakulttuuri on vahva alus-
ta, mistä ponnistaa. Liikoja määräyksiä ei tarvita, jos te-
kemistä ohjaa alan yhdessä sopimat toimintatavat, joi-
ta myös lainsäädäntö tukee. Rakennuskulttuuri voi ru-
lettaa, sillä pakotteiden sijasta sen perusta on arvoissa, 
jotka kantavat ja ovat jaettavissa.

Virkistäviä lomapäiviä!

Rakennuskulttuuri rulettaa

MINKÄLAINEN ASIAKIRJA OLISI 

RAKENNUSKULTTUURIOHJELMA?
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T oukokuun lopussa arkkitehti Michel Rojkind esiintyi  
Aalto-yliopiston Hook’18: Campus of the Future -seminaa-
rissa. Meksikolainen Rojkind on profiloitunut muutoksiin 

ennakkoluulottomasti suhtautuvana suunnittelijana. Hänen 
toimistonsa Rojkind Arquitectosin tuotannossa yhteistyön eri 
muodot ja lähestymistapojen vapaus ovat pikemminkin sään-
tö kuin poikkeus.

Kampusympäristöt ovat sinulle tuttuja opettajan näkökul-
masta: toimit vierailevana professorina Pennsylvanian yli-
opistossa ja SCI-Arcissa Yhdysvalloissa sekä IAAC:ssä Barcelo-
nassa. Minkä näkisit olevan kampusalueen suunnittelun kiin-
nostavin haaste arkkitehdille?
– Suurin haasteemme on nähdä, mikä on koulutuksen tulevai-
suus. Arkkitehti ei voi vain suunnitella rakennusta, joka pyrkii 
vastaamaan muutoksiin yhteiskunnassa, viestinnässä ja koulu-
tuksessa. Meidän on luotava tilaa odottamattomille tapahtu-
mille ja toiminnoille. Meidän tulisi myös kyseenalaistaa yhä voi-
missaan oleva toimintojen erottelu. Miksi esimerkiksi kuntosali 
ja juoksurata ovat kampusalueella erillään muusta?

Neuvotteluhuone tänään on jotain aivan muuta kuin 20 tai 
30 vuotta sitten. Jos tulevaisuuden kampusta suunnittelevat 
arkkitehdit eivät vastaa yhteiskunnan ja teknologian muutok-
siin, on vaikea nähdä, miten he voisivat onnistua tehtäväs-
sään. He suunnittelisivat rakennuksia, jotka eivät kestä aikaa.

Toimistosi työskentelee lukuisissa eri mittakaavoissa alue-
suunnitelmista rakennuksiin, tuotesuunnitteluun ja palvelu-
muotoiluun. Mikä nähdäksesi olisi oikea lähestymistapa Ota-
niemen kampuksen kehittämiseen?
– Yksi näkökulma ei riitä. Yhden rakennuksen suunnittelu ei rii-
tä. Otaniemessä etenkin School as a Service -hanke vaikuttaa 
kiinnostavalta ja innostavalta kehitykseltä – tilojen ja osaami-
sen jakaminen ja lisääntynyt monipuolinen toiminta hyödyt-
tävät kaikkia.

Olet painottanut tutkimuksen merkitystä. Toimistosi on kehit-
tänyt työmenetelmän Adaptive Diagnostic Design (ADD) tun-
nistamaan kunkin hankkeen erityiset mahdollisuudet, ja olet 
myös perustanut Agent-nimisen tuotesuunnitteluun keskitty-
vän toimiston.
– Ehdottomasti – jos emme pyri ymmärtämään yhteiskun-
taamme ja sen muutosta, päädymme toistamaan oletuksiam-
me ja ennakkoluulojamme.

ADD:n tai Agentin kautta voimme kutsua mukaan keskuste-
luun enemmän ihmisiä – muiden alojen suunnittelijoita, talou-
den tai humanististen tieteiden asiantuntijoita – ja oppia paljon. 
Olen huomannut, että haaste ei koskaan ole vain arkkitehtoni-
nen, ja yksin toimivan arkkitehdin on vaikea vastata monimut-
kaisiin tilanteisiin. Alejandro Aravenan sanoin ”ei ole mitään 
pahempaa kuin antaa oikea vastaus väärään kysymykseen”.

Mieluummin 
neuvonantaja 
kuin 
suunnittelija

MUISTA YHTEISKUNNISTA JA PAIKOISTA 

ON ELINTÄRKEÄÄ OPPIA, JA OPPIMISEN 

PAIKKOJA ON MYÖS KYETTÄVÄ 

JÄTTÄMÄÄN OMIIN SUUNNITELMIINSA.
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KUKA?

> Michel Rojkind, valmistunut arkkitehdiksi Mexico Cityn 
Universidad Iberoamericana -yliopistosta.

> Vieraileva professori Los Angelesin SCI-Arcissa, 
Pennsylvanian yliopistossa ja Barcelonan IAAC:ssä.

> Luennoinut useissa foorumeissa, kuten TEDx ja Holcim 
Forum for Sustainable Construction 2010, World 
Architecture Festival (WAF) 2013, Design Indaba 2014, 
PLAT 2016 ja 2017 sekä PINC 2017.

> Palkittu edelläkävijänä muun muassa Forbes-, LA Times-, 
Wallpaper- ja ProMéxico-lehdissä.

Jos asiakas kysyy väärän kysymyksen, arkkitehdin ei tulisi 
vastata vaan sen sijaan kyseenalaistaa annettu lähtökohta.

Olen oppinut, että olen mieluummin asiakkaani neuvon-
antaja kuin hänen suunnittelijansa. Suunnittelijalle voidaan 
antaa potkut milloin vain, mutta neuvonantajaa, joka kykenee 
avaamaan asiakkaalleen laajemman näkökulman, arvoste-
taan. Samalla kuhunkin tehtävään vastaaminen on aina enem-
män kuin rakennussuunnitelman toteuttamista – toisinaan ra-
kentaminen saattaa jäädä kokonaan sivuun ja neuvonantaja-
na ratkaiset tehtävän jollain toisella tavalla.

Arkkitehtuuria ja sen tekemistä määrittelee usein kontrol-
li, sen puute tai siitä kiinni pitäminen. Näetkö tämän nimen-
omaan ammattikuntamme ongelmana?
– Kontrolli on meille arkkitehteina pakkomielle. Olen muuta-
massa viime projektissani pyrkinyt kokeilemaan siitä vapau-
tumista.

Etenkin elokuvakeskus Cineteca Nacional (Mexico City, 
2012) on tästä hyvä esimerkki. Alkuperäinen suunnittelutehtä-
vä ei sisältänyt ympäristön ja pysäköinnin suunnittelua, mutta 

suunnittelualue vanhan elokuvakeskuksen ympärillä oli asfal-
tin ja autojen peittämä. Keskitimme pysäköinnin uuteen lai-
tokseen ja vapautimme rakennuksen ympäristön julkiseksi 
puistoksi. Saimme paljon kritiikkiä tehtävän uudelleenmäärit-
telystä, panostamisesta ulkotiloihin ja pysäköinnin järjeste-
lyyn teattereiden sijaan.

Nyt alue kuitenkin toimii julkisena kaupunkitilana, jossa 
järjestetään tapahtumia, konsertteja ja luentoja. Se toimii koh-
tauspaikkana kaupunkilaisille, jotka eivät välttämättä edes 
käy elokuvissa. Suunnitelmamme tarjoaa vain katon, emme 
voi kontrolloida alueelle pääsyä tai sen käyttöä.

Meidän on suunniteltava tiloja, jotka antavat yhteiskunnal-
le tilaa toimia ja kehittyä. Näiden tilojen käytön tarkkailu on 
minulle itselleni opettavaista – arkkitehtuurin toiminta ei lopu 
valmiiseen rakennukseen, vaan rakennus antaa takaisin. Ra-
kennuksen elämä opettaa.

Voiko arkkitehti luoda tilaa epävirallisuudelle, odottamatto-
malle toiminnalle?
– Kyllä, mutta arkkitehdin on työskenneltävä yhdessä asiak-
kaan ja käyttäjien kanssa.

Mexico Cityssä kaikki vapaa tila käytetään hyväksi, epä-
virallinen pop-up-toiminta on todella vahvaa. Tämä on voima-
vara. Toisaalta Meksikossa epävirallinen luovuus johtuu välttä-
mättömyydestä: se on selviytymismekanismi. Monessa muus-
sa maassa taas järjestelmä toimii liiankin hyvin. Kukaan ei ha-
lua romahtanutta järjestelmää tai toisaalta pakkopaitaa. Guer-
rilla urbanism Yhdysvalloissa on hyvä esimerkki toiminnasta 
luovan aloitteellisuuden ja jähmeän järjestelmän välissä.

Muista yhteiskunnista ja paikoista on elintärkeää oppia, ja 
oppimisen paikkoja on myös kyettävä jättämään omiin suun-
nitelmiinsa.

Toimistonne on suunnitellut rakennuksia, joissa tietyt aihe-
piirit toistuvat, kuten toiminnallisuutta ja brändäystä yhdis-
tävät pinnat Cinetecassa ja ensimmäisessä Tori Tori -ravinto-
lassa (Mexico City, 2010) tai artikuloidut kivijulkisivut Amanali-
yksityiskodissa (Tepeji del Río, 2013), High Park -asuinkerros-
talossa (Monterrey, 2015) ja Foro Boca -konserttisalissa (Boca 
del Río, 2017). Pääosin kaikki hankkeenne ovat kuitenkin ai-
van erityyppisiä. Onko tämä suunniteltua?
– On erotettava kaksi asiaa: suunnittelustrategia ja toisaalta 
valmis rakennus. Strategiamme on aina sama – tuomme mon-
ta näkökulmaa mukaan dialogiin asiakkaan kanssa, etsimme 
hankekohtaisia mahdollisuuksia ja ratkaisumalleja. Rakenne-
tun ympäristön suunnittelussa taas en voi kuvitella samanlais-
ta lopputulosta, sillä jokaisella hankkeella on aina eri asiakas, 
maantieteellinen sijainti ja budjetti.

Foro Boca -konserttisali, Boca del Río, Meksiko.
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Se, mikä tuntuu luontevalta Mexico Cityssä, ei sovellu Mon-
terreyhin tai Boca del Ríon rannalle. Olemme kontekstiin si-
toutunut toimisto, myös toteutuksen ja teknologian suhteen 
– minkälaisia kädentaitoja ja tuotantotapoja voimme käyttää 
kussakin paikassa? Menetelminämme on usein digitaalinen 
suunnittelu mutta toteutus käsityönä paikallisin voimin.

Haluan myös itse jatkaa oppimista, en hiottujen detaljien 
toistamista.

Luuletko, että tietyn tunnistettavan tyylin puuttuminen, kon-
tekstin arvostaminen ja erilaisten työryhmien käyttäminen 
suunnitteluprosessissa on helpottanut yhteistyön tekemistä 
muiden arkkitehtien kanssa?
– Olen taustaltani muusikko, soitin rumpuja yhtyeessä. Musiikin 
tekemisessä yhdessä soittaminen on luonnollista. Arkkitehtuu-
rin tekemistä taas leimasi kateus tai omien ajatusten suojelu.

Nykyään yhteistyötä ja työryhmiä tuntuu olevan kaikkialla, 
mutta kun aloitin, se oli harvinaista. Olen pyrkinyt tekemään 
töitä muiden kanssa ensimmäisistä projekteista lähtien. Tällä-
kin hetkellä meillä on useita kiinnostavia yhteistyöhankkeita: 
Clive Wilkinsonin (Clive Wilkinson Architects) kanssa eräs pro-
jekti, joka on lähtökuopissaan, ja Bjarke Ingelsin (BIG) kanssa 
museo, jonka toteutus tosin näyttää epätodennäköiseltä.

Olen myös järjestänyt toimistoni uudelleen: neljänkymme-
nen hengen sijaan meillä on nyt kuuden hengen ydin. Työs-
kentelen aina hankekohtaisesti yhteistyötoimistojen kanssa ja 
muodostan näin kullekin hankkeelle sopivan työryhmän, aina 

SUUNNITTELIJALLE 

VOIDAAN ANTAA 

POTKUT MILLOIN VAIN, 

MUTTA 

NEUVONANTAJAA, 

JOKA KYKENEE 

AVAAMAAN 

ASIAKKAALLEEN 

LAAJEMMAN 

NÄKÖKULMAN, 

ARVOSTETAAN.

muutamaan sataan henkeen asti. Hankkeilla on aina yhtenäi-
nen ohjeistus suunnitelmien esittämiseen, mutta muuten jär-
jestely antaa minulle ja yhteistyökumppaneilleni paljon va-
pauksia ja mahdollisuuksia.

Millainen on ydinryhmäsi – kuuluuko siihen muiden suunnit-
telualojen ihmisiä?
– Kyllä, mutta ei insinöörejä vaan teollisia muotoilijoita – he 
tuovat toimistoon näkemyksen suunnittelusta, jossa eivät 
päde arkkitehtoniset ennakkokäsitykset, kuten millainen lat-
tian, seinän tai katon tulisi olla. Olemme myös palkanneet 
animaattoreita, joiden avulla olemme voineet paitsi esitellä 
töitämme uudella tavalla myös avartaa omaa käsitystämme 
suunnittelusta – mikä on vielä tärkeämpää.

Olet sanonut, että arkkitehtien koulutus tulisi muuttaa. Mitä 
tarkoitat?
– Valmiin suunnitelman merkitys on nyt liian suuri. Sanon aina 
opiskelijoilleni, että olkaa tietoisia strategian merkityksestä – 
strategian suunnittelu on jopa lopputulosta tärkeämpää.

Samoin arkkitehtuurin dialogi muiden alojen ja yhteiskun-
nan kanssa on ensisijaista rakennetun ympäristön laatua ajatel-
len. Rakennuksia ei tulisi arvioida heti niiden valmistuttua vaan 
vasta kymmenen, jopa kahdenkymmen vuoden jälkeen, jolloin 
ne ovat osoittaneet arvonsa toiminnan mahdollistajina.

 

Tommy Lindgren

Cineteca Nacional, Mexico City.
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Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin loft-tila.

Suomen paviljongin avajaiset.
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T ämän vuoden kuraattorit, Suomessakin Arkkitehtuu-
rimuseossa ja Aalto-yliopistossa luennoineet Yvonne 
Farrell ja Shelley McNamara ovat koonneet yhden vii-

me vuosien parhaista biennaaleista. Tänä vuonna ei paistatel-
la pelkästään tähtiarkkitehtien loisteessa, vaan esillä on suu-
ri määrä erinomaista työtä sydämen palolla ja humaanilla ot-
teelle tekeviä arkkitehteja. Jotkin paviljongit tarjoavat paras-
taan myös näyttelyarkkitehtuurin osalta.

Kuraattorit ovat valinneet sekä Arsenalen että Giardinin 
päänäyttelyihin suuren joukon kiinnostavia toimistoja, joilla 
on ollut vapaat kädet luoda teeman Freespace mukainen tul-
kinta itsestään ja tekemisistään.

Köysitehtaan uumenissa
Arsenalen suhteen Farrell ja McNamara ovat tehneet loista-
van valinnan: yli 300 metriä pitkä rakennus, vanha köysiteh-
das, pääsee oikeuksiinsa sillä, että se on putsattu kaikesta tur-
hasta. Näin se edustaa absoluuttista ”vapaata tilaa”. Keskiakse-
lia pitkin avautuu vaikuttava näkymä.

Arsenalen sisääntulohallissa suuren parioven takana on 
selkeästi esillä tiedot siitä, mitä rakennuksen uumenista löy-
tyy. Köysiesiripun avattuaan pääsee toiseen, neljän tanakan 
pilarin kannattelemaan vielä suurempaa tilaan, jossa pääsevät 
oikeuksiinsa laivanrakennusta palvellut köysitehdas ja sen 
vanhat piirustukset.

Suositeltavin tapa tutustua Arsenalen näyttelyyn on kävel-
lä pitkänomainen rakennus ensiksi koko matkalta ja vilkaista 
myös naapurirakennukseen. Tauon jälkeen voi sitten palata ja 
alkaa arvioida asioita yksi kerrallaan tai kiinnostavuuden mu-
kaan. Yksi vaihtoehto on viivähtää keskelle päähallia sijoite-
tussa, kaikkien seiniensä matkalta sohvilla vuoratussa tilassa, 
jossa neljällä valkokankaalla pyörii näyttelyyn valituista arkki-
tehdeista tehtyjä lyhyitä filmejä. Kollegat kertovat niissä myös 
suhteestaan tämän vuoden teemaan – freespace ei tarkoita 
vain tyhjää ja vapaasti käytettävää tilaa, vaan sanalla on mo-
nenlaisia tulkintoja.

Suuressa tilassa ei tule olla turhan vaatimaton, ellei ole sitä 
todella taitavasti. Tähän ovat pystyneet muun muassa Marie-

Arkkitehtuurin juhlaa Venetsiassa
Vuoden 2018 Venetsian arkkitehtuuribiennaalia voi  

hyvällä syyllä sanoa suomalaisittain onnistuneeksi.  

Biennaali onkin tällä kertaa useamman päivän 

Venetsian- matkan arvoinen.

José Van Hee sekä vaikuttavalla mykkäfilmillään baselilainen 
toimisto Miller & Maranta.

Vaikuttava suomalaisedustus
Suomi ja suomalaiset ovat poikkeuksellisen hienosti esillä 
päänäyttelyissä. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli on 
ymmärtänyt Arsenalen suuren tilan haasteen. Esillä on oikeas-
sa mittakaavassa toteutettu valkoinen kehikko, joka markkee-
raa toimiston ideoimaa loft-henkistä vapaata tilaa. Ihmiset 
saavat Artekin jakkaroilla istuessaan käyttää omaa mielikuvi-
tustaan. Sopivan lyhyessä videossa voi kurkistaa asukkaiden 
itse muokkaamiin asuntoihin sekä kuunnella tyytyväisten loft-
asujien kokemuksia, suunnittelemassaan talossa itsekin asuva 
arkkitehti Pia Ilonen mukaan lukien.

Suomalaista panosta edustaa Arsenalessa myös huikean 
monipuolinen ja aidosti tekemiseen kannustava Sami Rintala 
yhdessä Dagur Eggertssonin kanssa. Heiltä valmistui myös 
pysyvämmäksi jäävä paviljonki mantereelle Mestren puolelle.

Giardinin päänäyttelyssä törmää suomalaisittain hauskoi-
hin yllätyksiin. Kannattaa nauttia vaikkapa varta vasten eloku-
via varten luodun salin lyhytfilmit. Niiden joukossa on suoma-
lais-sveitsiläisen Tapio Snellmanin tekemät kaksi puhuttele-
vaa lyhytfilmiä edesmenneen Lina Bo Bardin suunnittelemis-
ta rakennuksista sekä ihmisistä ja elämästä niiden uumenissa. 
Kävijä törmää myös tuttuun rakennukseen: Kaija ja Heikki  
Sirenin Otaniemen kappelista on tehty omanlaisensa tulkinta. 
Se on näyttelysalin kuratoineiden arkkitehtien toteamuksella 
valittu merkittävien modernien rakennusten joukkoon.

Kirjastoteema oli nappivalinta
Aivan oma lukunsa ovat eri maiden paviljongit. Niistä tänä 
vuonna palkittiin muun muassa Sveitsi ja Englanti. Muiden 
kiinnostavien joukossa on Hollannin kekseliäs ja yllätyksellinen 
”postitoimisto”. Tanskan paviljonki taas esittelee OMAn suun-
nitteleman uuden arkkitehtuurikeskuksen nimeltä BLOX ja on 
muutenkin tanskalaiselle laadulle kaikin puolin uskollinen.

Omiin suosikkeihini kuuluu näyttelyalueen ulkopuolella 
vanhassa palatsissa sijaitseva Portugalin paviljonki, joka on 
kuin oma arkkitehtuurinäyttelynsä. Siihen tutustumiseen kan-
nattaa varata aikaa. Myös muun muassa Viro esiintyy paviljon-
gilla, joka on näyttelyalueen ulkopuolella mutta helposti saa-
vutettavissa.

Suomen oma, Alvar Aallon suunnittelema pieni sinivalkoi-
nen paviljonki on kooltaan perin vaatimaton. Ominaisuutta ▼
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NÄYTTELYT MUSEOSSA

SUOMEN ARKKITEHTUURIA. KATSAUS 2018
Iso näyttelysali 13.6.–16.9.2018

Suomen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaus tarjoaa 
läpileikkauksen ajankohtaisiin ilmiöihin ja korkeatasoi-
siin toteutuksiin kotimaisen nykyarkkitehtuurin kentällä. 
Katsauksen järjestävät yhdessä Arkkitehtuurimuseo, 
SAFA ja Alvar Aalto -säätiö ja sen tuomariston muodostaa 
kansainvälinen kokoonpano arkkitehtuurin ammattilaisia.

URBAN FAÇADES 
Pieni näyttelysali 13.6.–16.9.2018

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen opiskelijat ovat 
valmistaneet julkisivututkielmia osoitteeseen Punanot-
konkatu 2. Kyseessä on vanhan poliisiaseman toimisto-
rakennus, jota puretaan parhaillaan uuden asuinraken-
nuksen tieltä. Näyttely ei ota kantaa uudisrakennuksen 
arkkitehtuuriin, vaan tarkoituksena on nostaa esiin 
yleistä keskustelua kaupunkikuvasta ja rakennustaiteen 
merkityksestä tämän päivän kovaa vauhtia muuttuvassa 
Helsingissä.

AJANKOHTAISTA 

Yleisöopastukset lauantaisin 
Arkkitehtuurimuseon opastetut kierrokset järjestetään 
lauantaisin klo 13 suomeksi ja klo 15 englanniksi. Opastus 
tutustuttaa esillä olevaan päänäyttelyyn ja kestää noin 
45 minuuttia. Mukaan pääsee pääsylipun hinnalla. 

Museopiha
Museopihan kaupunkiviljelmät kukkii ja tuottaa satoa 
koko kesän. Laatikoissa kasvaa erilaisia yrttejä, kukkia, 
mansikoita ja kurpitsaa. Poimi vihreät kesäkeittiöösi 
Museopihalta!

Arkiston ja kirjaston kesän aukioloajat
Arkkitehtuurimuseon arkiston palvelut ovat suljettuna 
22.6.–31.8. Kirjasto on avoinna 3.7.–3.8. arkipäivinä 
vain pyynnöstä ja viikonloppuisin normaalisti.

VENETSIAN BIENNAALI

ANOTHER GENEROSITY
26.5.–25.11.2018

Tämän vuoden Freespace-teeman mukaisesti Another 
Generosity tarkastelee luonnon ja rakennetun ympäris-
tön suhdetta. Pohjoismaiden paviljonki näyttelyineen on 
Biennaalissa kuin kevyt tuulahdus. Näyttelyn komissaari 
Reetta Heiskanen arvioikin kokonaisuutta: ”Kokemuk-
sellinen näyttely on saanut osakseen paljon huomiota ja 
ihailua. Se houkuttelee taiteen keinoin miettimään, mitä 
arkkitehtuuri on tänään ja mitä se voisi olla tulevaisuu-
dessa. Haluammekin provosoida kävijöitä pohtimaan 
kysymystä maailmankuvamme muutoksesta.” Näyttelyn 
toteutuksesta vastasi Lundén Architecture Company 
yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon kanssa. 

Andrea Ferro Photography

täytyy osata käyttää taiten hyväksi, sekä aiheen että näyttely-
arkkitehtuurin valinnassa. Tänä vuonna valinta kirjastoteemoi-
neen ja esillepanoineen osui kertakaikkisesti nappiin. Suh-
teessa väkilukuumme meillä on todella runsaasti korkeatasoi-
sia kirjastorakennuksia – kuraattorina toimineella Anni Varto-
lalla onkin ollut mistä valita.

Myös tiedotus osui maaliin. Kansainvälisillä kentillä toimit-
taessa ei riitä, että houkutellaan paikalle muutamia valikoituja 
suomalaisen median edustajia. Biennaalissa erityisesti kansain-
välinen lehdistö on saatu kiinnostumaan, loistavin tuloksin.

Puhinaa Pohjoismaiden paviljongissa
Suomi on tänä vuonna myös Pohjoismaiden paviljongin isän-
tämaa. Vetovastuu on Arkkitehtuurimuseolla, ja näyttelyn ku-
raattorina on toiminut arkkitehti Eero Lundén.

Sverre Fehnin suunnitteleman, Giardinin alueen kauneim-
man paviljongin täyttävät erikoiset oliot, joiden on määrä ker-
toa astahtamisesta antroposeeniseen aikaan. Teemana on 
Another Generosity. Esillepanon eleganssia haittaa se, että 
kaiut timista kuultaviksi tarkoitetut eri arkkitehtien äänet eivät 
kuulu riittävän hyvin vedellä ja ilmalla täytettyjen, ympäris-
töön reagoivien teko-olentojen pihistessä ja puhistessa.

Arkkitehdille biennaali onkin myös oppitunti onnistunees-
ta tai vähemmän onnistuneesta näyttelyarkkitehtuurista. Es-
panjan visuaalisesti väkevä ja vaikuttava paviljonki on malli-
esimerkki tavasta aiheuttaa näyttelyvieraalle välitön ähky. Sii-
tä pääsee, kun istahtaa australialaisten paviljonkiinsa luomalle 
polveilevalle alkuperäiskasvien tekoniitylle tai vaeltaa Kana-
dan vastikään restauroituun, keveän aurinkoista modernismia 
edustavaan paviljonkiin.

Tarja Nurmi

Venetsian arkkitehtuuribiennaali on avoinna 

25.11.2018 saakka. Näyttelykokonaisuuteen kannattaa 

tutustua osoitteessa labiennale.org.

V enetsian arkkitehtuuribiennaalin avajaisia vie-
tettiin 24.–25. toukokuuta. Suomen paviljongin 
näyttely Mind-Building kertoo suomalaisen kir-

jastoarkkitehtuurin tarinan: se esittelee eri teemojen 
valossa seitsemäntoista eri aikakausien kirjastoraken-
nusta. Kustakin rakennuksesta on nostettu esiin jokin 
sen erityispiirre.

Näyttelyn kuraattorina on toiminut arkkitehtuuri-
kriitikko ja -tutkija Anni Vartola. ”Näyttelymme on 
kunnianosoitus kirjastoarkkitehtuurille ja muistutus 
hyvän arkkitehtuurin ajan ja paikan ylittävästä voi-
masta”, Vartola sanoo.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on vastan-
nut Suomen paviljongin näyttelystä nyt ensimmäistä 
kertaa. Mind-Building-näyttelyn komissaari on Arch-
infon toiminnanjohtaja Hanna Harris. Näyttelyarkki-
tehtuurin on suunnitellut Tuomas Siitonen ja -grafii-
kan Johannes Nieminen. 
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Hollannin paviljonki.Pohjoismaiden paviljonki.
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Hanna Harris (vas.) ja Anni Vartola.
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Tiedekulma (yllä), Valkean Karitsan kappeli (alla) ja Uudenmaankatu 36:n sisäpiha (yllä oikealla).

Pasilan Triplan työmaa.
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Kaupunki 
avautuu 
yhteistyöllä
OpenHouseHelsinki järjestettiin nyt jo yhdennen-

toista kerran. Tällä kertaa tapahtuma levittäytyi myös 

Keravalle.

R eilusti yli satapäinen joukko arkkitehtuurista kiinnostu-
neita tai muuten vain uteliaita kaupunkilaisia valuu pu-
navuorelaisen kerrostalokorttelin intiimille sisäpihalle. 

Arkkitehti Juha Ilonen nostaa megafonin esiin ja paljastaa, 
että juuri tässä Uudenmaankatu 36:ssa pidettiin aikoinaan 
Puna vuoren pahamaineisinta vuokrakasarmia.

Juha Ilosen vetämä Toinen Helsinki -sisäpihakierros oli osa 
toukokuussa järjestettyä Open House Helsinki -tapahtumaa. 
Viikonlopun aikana tapahtuma avasi ovia rakennuksiin ja kau-
pungin tiloihin, joihin ei muuten ole ulkopuolisilla pääsyä. 
Kierroksilla kaupunkilaiset kuulivat arkkitehtuurin asiantunti-
joiden ajatuksia sekä pääsivät keskustelemaan suunnittelijoi-
den, arkkitehtien ja toisten kaupunkilaisten kanssa. Arkkiteh-
tuurikävelyn lomassa oli luontevaa vaihtaa ajatuksia kaupun-
kisuunnittelun tilasta tai lapsuuden pihaleikeistä.

Jotain uutta, jotain vanhaa
Open House Helsinki tarjoaa vuosittain katsauksen ajankoh-
taiseen arkkitehtuuriin. Tänä vuonna ohjelmassa olivat niin 
syksyllä avautuneet uudet metroasemat, Pasilan Tripla kuin 
ALA Arkkitehtien suunnittelema keskustakirjasto Oodi. JKMM 
Arkkitehtien suunnittelemaa Tiedekulmaa esitteli tiloja käyt-
tävän, akateemista vertaisoppimista ja start up -kulttuuria se-
koittavan Helsinki Think Companyn väki.

Uusien rakennusten lisäksi vierailtiin muutamissa kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävissä rakennuksissa, jotka ovat viime 
vuosien aikana saaneet uudet asukkaat ja siten uuden roolin 
kaupungissa. Kaupunkilaiset pääsivät muun muassa kuule-
maan, miten vuonna 1837 rakennettu, empiretyylinen Lautta-
saaren kartano kunnostettiin taiteen ja tieteen tukikohdaksi, 
kun Koneen Säätiö osti rakennuksen Helsingin kaupungilta 
vuonna 2015.

Keravalta Kaapelitehtaalle
Maunulassa tapahtumat käynnistyivät arkkitehtien esitelmillä 
Arkkitehtitoimisto K2S:n suunnittelemassa Maunula-talossa. 
Esitelmien jälkeen osallistujat, esittelijät ja järjestäjät jalkau-
tuivat maastoon ja tutustuivat alueen leimalliseen asunto-
suunnitteluun sekä Maunulan muihin merkittäviin arkkiteh-
tuurikohteisiin.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana tapahtumassa 
oli Kerava. Siellä avautui niin vankila, presidentti J. K. Paasiki-
ven entinen työhuone kuin Valkean Karitsan kappeli, joka on 
yksi Suomen pienimmistä vihityistä kirkoista – alkuperäiseltä 
käyttötarkoitukseltaan perunakellari.

Jos vaeltelun sijaan kaipasi toimintaa, saattoi suunnata kul-
kunsa Kaapelitehtaalle. Merikaapelihallin oli vallannut Lasten 
ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin arkkitehtuurifestivaalit. 
Niin lapset kuin aikuisetkin pääsivät rakentamaan pahvi-
moduuleista sisään ryömittäviä linnoja ja kokeilemaan vank-
kaa teknistä osaamista vaativaa saippuakuplataidetta.

Yksityisen ja julkisen rajoja rikkomassa
Kuten moni monisyinen projekti, myös vuosittain järjestettä-
vä Open House Helsinki vaati yhteistyötä. Rakennusten tai ti-
lojen omistajat avaavat ovet ja kutsuvat kaupunkilaiset sisään. 
Rakennusten suunnittelijat tai muut asiantuntijat kertovat ra-
kentamisen vaiheista, suunnittelun reunaehdoista tai raken-
nusten historiaan liittyvistä hauskoista yksityiskohdista.

Open House Helsinki on esimerkki siitä, miten yhteistyöllä 
voidaan jopa nyrjäyttää kaupungin julkisten, puolijulkisten ja 
yksityisten tilojen rajoja muuttamalla puoliyksityinen sisäpiha 
kaikille avoimeksi, vaikka vain hetken ajaksi.

Kaisa Karvinen
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E nsimmäinen kirja käsittelee jämäkästi vuodet 1000–
1800. Siinä vaiheessa suomalainen – tai Finlandia-palkit-
tua Juha Hurmeen kirjaa mukaillen niemeläinen – ark-

kitehtuuri on tietenkin sujuvasti mukana. Perifeerisille itäisil-
le alueille kohosi hieman vaatimattomampia tulkintoja pää-
kaupungin ja vauraiden eteläisten maakuntien rakennuksista.

Tuhat vuotta 
tuhannella sivulla
Ruotsalainen arkkitehtuurihistoria on koottu kan-

santajuiseen ja tiiviiseen pakkaukseen. Ansiokkaan, 

kaksi osaisen kirjasarjan laati emeritusprofessori  

Fredric Bedoire. Kuka tekisi saman Suomessa?

Grindtorpin alue Täbyn kunnassa.
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Myöhemmätkin yhtymäkohdat Suomen arkkitehtuurin 
vaiheisiin ja juuri niiden pohdinta tekevät lukemisesta tavat-
toman inspiroivaa. Toisaalta – ristiriitaisesti – lukiessa koko 
kansallinen eetos tuntuu välillä tyystin asiaankuulumattomal-
ta, kun kaikkina vuosisatoina pohjoiseen on saapunut kiivaa-
seen tahtiin vaikutteita, suunnittelijoita ja tekijöitäkin.

Toisen kirjan aloittaa valtakunnan itäosan menetys Suo-
men sodassa. Loppu onkin Ruotsissa ollut historiallisen pitkän 
rauhan ja monin tavoin esimerkillisen yhteiskunnan rakenta-
misen aikaa. Tuon ajan arkkitehtuurihistorian Bedoire saattaa 
rohkeasti nykypäivään asti. Aivan viimeisten vuosien kuvai-
luissa hänen jämäkkyytensä hieman hiipuu, mikä lienee väis-
tämätöntä – lähelle on vaikea nähdä ja rakentaminen on ollut 
sangen kiivasta.

Silti viimeisten vuosikymmenten aikana ruotsalainen nyky-
arkkitehtuuri on ollut huomattavan kiinnostavaa, ja arkkiteh-
tuuriin on jälleen tullut uutta ilmaisuvoimaa. Suomessakin 
nähty kehitys kohti aiempaa suurempia arkkitehtitoimistoja 
oli nähtävissä ensin länsinaapurissa.

Vahvoja näkemyksiä
Pitkän opetustyönsä ja kokemuksensa nojalla Bedoire antaa 
omien mieltymystensä ja näkemystensä tulla esille. Toisinaan 
tulkinnat ovat suomalaisesta näkökulmasta katsottuna erikoi-
sia. Yksi tällainen on ankaran funktionalismin kritiikki ja väisty-
minen 1930-luvun lopulla. Bedoiren mukaan osa ruotsalaisark-
kitehdeista ei koskaan innostunut modernismista, ja arvojen 
pehmentyminen oli ikään kuin jatkumoa.

Suomalaislukijan tekee mieli muistuttaa Bedoiren sivuut-
tamasta tapauksesta eli Alvar Aallon puheesta ”Rationalismi 
ja ihminen” Svenska Slöjdföreningenin vuosikokouksessa 
9.5.1935. Aalto valotti orastavaa humanistista modernismiaan 
ja ryöpytti ajankohtaista rakentamista: 

”Modernismi on hätiköinyt sen muotomaailman parissa, 
jonka syntyyn vaikuttivat uusien aineiden, uusien menettely-
tapojen, uusien sosiaaliolojen jne. analyysit, ja tehnyt siitä me-
luisan kromattujen putkien, lasilevyjen, kubististen muotojen 
ja hämmästyttävien värien sillisalaatin. Tuntuu kuin olisi tehty 
kaikki mahdollinen, että uusi arkkitehtuuri saisi iloisemman ja 
oletan inhimillisemmän ilmeen, ja kuitenkin päällimmäiseksi 
jää tunkkainen inhimillisen panoksen puuttumisen tuntu.”

Artikkeleja melkein mistä vain
Bedoire kirjoittaa ihailtavan selkeästi ja kouluruotsillakin ym-
märrettävästi. Tekstit on rytmitetty aikakausittain rajattujen 
päälukujen alle artikkelimaisesti alalukuihin. Artikkelien ai-
heet ovat hyvinkin erilaisia: esittelyssä voi olla tietty arkkiteh-
ti, rakennustyyppi, merkityksellinen rakennuttaja tai melkein 

TEOS PALKITTIIN RUOTSISSA VUODEN 

TIETOKIRJAPALKINNOLLA, EIKÄ SYYTTÄ.

mikä vain pienehkö kokonaisuus. Tämä tukee kirjojen käyttöä 
haku teoksena ja vähentää väistämättä tällaiseen katsaukseen 
kumpuavaa luettelomaisuutta. Toisaalta kirjat voi lukea mai-
niosti kannesta kanteen, ja artikkelimaisuus rytmittää luku-
urakkaa mukavasti.

Myös kirjojen kuvatoimitus on onnistunut erinomaisesti. 
Runsas ja laadukas kuvitus seuraa tekstiä täsmällisesti. Teos 
palkittiin Ruotsissa vuoden tietokirjapalkinnolla, eikä syyttä. 
Kuka meillä tekisi vastaavan urotyön?

Jonas Malmberg

Fredrik Bedoire: 

Den svenska arkitekturens historia 

1000–1800 & 1800–2000. 

Norstedts 2015. 456 & 528 sivua. 

Turun tuomiokirkko.
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V ielä 1990-luvulla ja uuden vuosituhannen alussa puhut-
tiin paljon uudenlaisesta tavasta kehittää toimistotiloja. 
MoMA järjesti jopa mittavan näyttelyn, joka esitteli uu-

denlaisia huonekaluja ja järjestelmiä toimistotyön tekemisek-
si, nimenomaan tylsästä konttorimaisuudesta vapautuneissa 
toimistoissa. Kustantajat saattoivat markkinoille komeita kir-
joja, joiden nimet olivat tyyliä The Creative Office, Work Scape 
tai Workspheres.

Kannettavat tietokoneet olivat vielä pari vuosikymmentä 
sitten melko painavia, ja nykymalliset älypuhelimetkin olivat 
vasta ideoina ihmisten päässä, tableteista nyt puhumatta-
kaan. Keskiössä olivat sen sijaan uudenlaiset toimistot ja nii-
den tilastrategiat, joita kehitteli muun muassa Englannissa    
RIBAn puheenjohtajanakin toimineen Frank Duffyn ja hänen 
yhtiökumppaneittensa luotsaama DEGW. Suomessa uutta 
ajattelua toimistotyön suhteen edusti ehdottomasti Nokian 
uusi pääkonttori.

Tänään puhutaan yhä enemmän etätyöstä ja kotitoimis-
toista. Arkkitehtikunta on jo aikoja sitten tottunut siihen, että 
vaikka töitä ei pitäisi aina tuoda kotiin, on kotona voinut olla 
toimiston jatke tai jopa viikonlopputoimisto.

Puitteet kuntoon
Etätöitä tehdään usein tarkoitukseensa huonosti sopivissa ti-
loissa, mutta niitä on mahdollista tehdä myös ihan erikseen 
suunnitelluissa ja hienosti toimivissa tiloissa. Kotitoimiston tai 
-työtilan suunnittelussa tai asunnon järjestelyssä voi pyytää 
apua arkkitehdeilta tai muotoilijoilta. Työpisteen luomises-
sa on osattava käyttää myös mielikuvitusta ja nokkeluutta – 
pelkkä keittiön pöydänkulma ja jakkara eivät missään nimessä 
riitä. Kotona sijaitsevan työpisteen pitää olla inspiroiva, valais-
tuksen puolesta sopiva sekä keskittymistä ja rauhaa tarjoava.

Etätyöpiste voi olla erilainen eri ammatteja harjoittavilla. 
Juristin tai tuomarin töihin kuuluu täydellinen luottamus, kir-
jailija tai journalisti tarvitsee keskittymisrauhaa ja tekstiilitai-
teilija kaikenlaisia lisätarvikkeita sekä tietenkin säilytystilaa 
työvälineille. Istuva ihminen tarvitsee erinomaisen, aktiiviseen 
istumiseen kannustavan tuolin tai mahdollisuuden tehdä työ-
tä myös seisten. Kirjojen lukemisen tai surffailun apuna voi 
olla leposohva tai löhöttävä jättiläistyyny, ja niin edelleen.

Kotona työskentelevä voi välillä toki nousta tuoliltaan ja 
laittaa vaikka padan porisemaan tai pesukoneen pyörimään. 
Työtilaan ei kuitenkaan saisi tulla häiritseviä ruoanlaiton tuok-
suja, jotka väärinä hetkinä alkavat kutitella makunystyröitä. 
Koneiden melukin häiritsee, samoin liikenteen.

Kotihommissa

Extension House VB4, Belgia.
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Inspiraatiota ympäri maailmaa
Pariisissa asuva ja siellä kotoakin käsin työskentelevä arkki-
tehtuuritietokirjailija Anna Yudina on tehnyt napakan kirjan 
nimeltä HomeWork. Se esittelee laajan valikoiman suunnitte-
luratkaisuja kotona työskentelyä varten. Kuvia on 450, eli kir-
ja tarjoaa melkoisen annoksen esimerkkejä kätevistä seinältä 
avautuvista työskentelytasoista kokonaisiin asuntoihin ja eril-
lisiin kirjoituspyhäkköihin asti.

Jokaisesta kohteesta on yleensä aukeamallinen kuvia ja 
tekstiä, mutta myös suunnittelijatiedot löytyvät. Mukana on 
useita pikkuasuntoihin mietittyjä ratkaisuja, joissa ainakin ja-
panilaiset ovat mestareita. Erilaiset liukuvat kaapistot ja seinil-
tä laskettavat tasot edellyttävät kuitenkin täydellisyyttä hipo-
vaa toteutusta – mikään ei ole niin tuskastuttavaa kuin klenk-
kaava pöytätaso tai muu kokonaisuuden osa, joka koko ajan 
vaatii säätöä ja pitää liikuteltaessa kovaa ääntä.

Suomalainenkin esimerkki pistää tarkkanäköisen silmään. 
Se on Sami Rintalan suunnittelema, pyörillä liikkuva italialais-
tuotantoinen monitoimiviritys nimeltä Luoto. Hauskaa on 
myös, että Artekin huonekaluja ja Eero Aarnion leikkikoiria 
löytyy työ- ja kotitiloista eri puolilta maailmaa. Ihanuuksista 

voi kirjan takaosasta mainita pienet erilliset rakennukset, joita 
on räätälöity vaikkapa kirjailijaa varten jonnekin puutarhan 
nurkkaan.

Teos on kooltaan ja muodoltaan kompakti eikä kauhean 
kalliskaan. Kannessa on hauska japanilaisvalmisteinen Torafu-
arkkitehtitoimiston kehittelemä Koloro Desk. Mutta kuvan 
jakkaran vaihtaisin istuinpalloon tai kunnolliseen, monin ta-
voin säädettävään aikuisten oikeaan työtuoliin.

Tarja Nurmi

Anna Yudina: 

HomeWork – 

Design Solutions for 

Working from Home. 

Thames & Hudson 

2018. 272 sivua.

Unfinished House, Japani.

N
A

O
O

M
I 

KU
RO

Z
U

M
I

IP1704762_au 6-7_2018_sisus.indd   19 14.6.2018   12.40



au 6 – 7  |  2 0 1 8K E S TÄVÄ  K E H I T Y S

K
E

S
TÄ

V
Ä

 K
E

H
IT

Y
S

M aapallon luonnon monimuotoisuus hupenee uhkaa-
vasti. Eliölajeja on vähemmän ja harvemmassa kuin 
aiemmin. Kato ei koske vain sysimetsien harvinaisia 

kovakuoriaisia vaan ihan tavallisia lajeja: esimerkiksi pihapiirin 
kesävieraan räystäspääskyn kannat ovat kuluvan vuosituhan-
nen aikana huvenneet 75 prosenttia ja haarapääskyn 40 pro-
senttia. Luonnon monimuotoisuutta on heikentänyt ihmis-

Pihat luonnonkeitaiksi!
Luonnon monimuotoisuuden suhteen on menetetty lo-

pullisesti jo paljon, mutta paljon on vielä tehtävissäkin. 

Aloittaa voi omalta pihalta.

SUOMESSA ON JO YKSISTÄÄN 

MILJOONA OMAKOTITALOA, JOIDEN 

PIHOJEN YHTEENLASKETTU PINTA-ALA 

ON 1 500 NELIÖKILOMETRIÄ.

toiminnan leviäminen ja elinympäristöjen muutos sekä yhä 
enemmän ilmastonmuutos.

Ihmiskunta on täysin riippuvainen luonnosta ja sen tarjoa-
mista ekosysteemipalveluista. Maatalous, joka tuottaa suurim-
man osan ihmiskunnan ravinnosta, perustuu luonnonvarais-
ten hyönteisten pölytystoimintaan. Hiljattain julkaistun saksa-
laistutkimuksen mukaan hyönteisten määrä on luonnonsuoje-
lualueillakin vähentynyt neljännekseen viimeksi kuluneen 25 
vuoden aikana. Tahti on hurja. Syyksi epäillään luonnonaluei-
den vähenemistä sekä torjunta-aineita. Hyönteisten mukana 
ovat huvenneet niitä ravintonaan käyttävät eläimet, kuten juu-
ri pääskyt. Ihmiskunta sahaa kirjaimellisesti oksaa altaan.

Rehevällä pihalla elämä kukoistaa
Arkkitehdeilla ja maisema-arkkitehdeilla on hyvä mahdolli-
suus vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen isos-
sa skaalassa suunnittelutehtäviensä kautta – tai sitten ihan 
kot inurkilla, omalla pihalla. Vierailin toukokuun lopussa Suo-
men ympäristökeskuksen luonnon monimuotoisuuden asian-
tuntijan Riku Lumiaron pihalla. Rehevällä pihalla elämä tuntui 
kukoistavan ja katseltavaa riitti. 

Pihan käsittely vaikuttaa huomattavasti paikalliseen lajikir-
joon. Hallitusti rehottava piha tarjoaa elinympäristön run-
saammalle eliöjoukolle kuin kynitty nurmikko, asfalttipihasta 
puhumattakaan. Kerroksellinen ja monilajinen kasvillisuus on 
monimuotoisen pihan peruselementti. Lumiarojen periaate 
on ollut, että kasvit saavat rauhassa sekoittua ja lomittua.

Monet luonnonkasvit, kuten kotkansiipi, hiirenporras, kie-
lo ja lemmikit, soveltuvat pihakasveiksi. Osa kasveista osaa tul-
la pihalle ihan itsekin. Lumiarot tapaavat ennen kitkemistä 
tunnistaa rikkaruohot. Moni on saanut jäädä, mutta koiran-
putken kaltaiset kasvit ovat päätyneet kompostiin, sillä ne tu-
kahduttavat muut kasvit.

PEKKA HÄNNINEN
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Istutuskasveina suositaan kotoperäisiä maatiaislajeja, ku-
ten malvaa, juhannusruusua tai vaikkapa paikallisia omena-
lajikkeita. Vierasperäisiä kasveja on istutuksissa syytä välttää, 
sillä villiintyessään ne syrjäyttävät alkuperäisen kasvillisuu-
den, niin kuin komealupiini ja jättipalsami ovat tehneet.

Lumiarojen pihalla solisee vesi. Pieni lampi tarjoaa paitsi 
silmäniloa ihmisille myös juoma- ja kylpypaikan lukuisille lähi-
tienoon eläimille. Lammessa asuvat sammakot ja vesilisko, 
rannalla viihtyvät rantakukka, osmankäämi ja kurjenmiekka. 
Suodatin puhdistaa veden, ja pikkuputouksesta pulputessaan 
vesi hapettuu.

Talon lämpimällä seinustalla ruukussa kasvava syyssyrikkä 
toimii ”perhosbaarina”. Loppukesästä piha kuhisee amiraaleja 
ja suruvaippoja. Linnunpönttöjä näkyy lähes joka suunnalla, 
ja pienehköllä pihalla onkin pesinyt peräti 11 lintulajia.

Pihalla on väliä
Yksittäinen piha voi kuulostaa melko mitättömältä suuren 
globaalin ongelman ratkaisemiseksi. Näin ei kuitenkaan ole. 
Ensinnäkin paikallisesti piha voi olla hyvinkin merkittävä, ja 
lukuisat eläimet saattavat käydä laajaltakin alueelta ruokaile-
massa sillä. Rehevä piha rikastuttaa naapurustoakin.

Toisekseen Suomessa on jo yksistään miljoona omakoti-
taloa, joiden pihojen yhteenlaskettu pinta-ala on 1 500 neliö-
kilometriä. Se on kolmanneksen suurempi kuin Pallas–Ylläs-
tunturin kansallispuisto! Pihoilla ja niiden käsittelyllä on siis 
valtava merkitys.

Mitä rikkaampi luonto on geneettisesti ja lajivalikoimal-
taan, sitä paremmin se kestää myös muutoksia. Riittävän run-
sas ja monipuolinen luonnonalueiden verkosto takaa luon-
non monimuotoisuuden säilymisen. Siinä piskuinen pihakin 
voi olla tärkeä lenkki.

Pekka Hänninen

 

Lue lisää:

Juha Laaksonen, Riku Lumiaro & Mikko Lagerström: 

Luonnon kaunis pihapiiri – miten saan puutarhani 

kukoistamaan? Paasilinna 2014.

Mari Ariluoma & Varpu Mikola: Ekosysteemipalvelut 

aluesuunnittelussa – taustatietoa suunnittelijoille.

 Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2017:2.

   Annual  
   Architectural 
Research Symposium in 
Finland 2018
Global North – Global Challenges and Local  
Responses in Contemporary Architecture

Researchers, students and practitioners are invited to the 
10th Annual Architectural Research Symposium in Finland, 
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Symposium. The accepted and revised full papers will 
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Aurinkosuojausta rakennuksiin
Ilmaston lämmetessä ja ikkunapinta-alojen kasvaes-

sa sisätilat voivat ylikuumentua. Rakennusten aurinko-

suojausta pohdittiin Rakennustiedon järjestämässä se-

minaarissa toukokuun paahteissa.

G lobaalisti rakennusten viilentämiseen kulutettu energia 
ylittää määrältään lämmittämiseen käytetyn energian 
jo lähitulevaisuudessa, kertoi tilaisuuden tähtiesiintyjä, 

ruotsalainen Anders Hall. Hän toimii kansainvälisen aurinko-
suojausjärjestö ES-SO:n puheenjohtajana. Ja jotta ikkunois-
ta sisään tulvivan energian määrä aukenisi paremmin, Hall 
konkretisoi sitä kahvikuppivertauksella: vuodessa neliölle au-
ringosta lankeavan energian määrä riittäisi Pohjolassakin yli 
30 000 kahvikupin lämmittämiseen! Ei ihme, jos sisätiloissa vä-
lillä vähän keittää ja tilojen viilentämiseen palaa yhä enem-
män ja enemmän energiaa.

Aurinkosuojauksen tavoitteena on estää auringonsäteilyn 
epäedullinen vaikutus sisäolosuhteisiin ja energiankulutuk-
seen. Aurinkosuojauksella tarkoitetaan varjostusta eli suojau-
tumista lämpöviihtyvyyttä heikentävältä suoralta auringon 
lämpösäteilyltä ja häikäisyltä. Se on siis tasapainoilua valon 
hyvien ja huonojen ominaisuuksien sisälle päästämisen välillä. 
Ylikuumenemisriski liittyy nimenomaan kasvaneisiin ikkuna-
pinta-aloihin, ei niinkään vaipan energiatehokkuuden paran-
tumiseen.

Aurinkosuojaus voi perustua kasvillisuuteen, kiinteisiin 
varjostaviin rakenteisiin tai rakennuksen osiin (räystäät, lipat, 
kiinteät julkisivurakenteet), käsin ohjattaviin tai automaatti-
sesti säätyviin julkisivurakenteisiin, lasirakenteen ominaisuuk-
siin (esimerkiksi lasirakenteen tyyppi, auringonsuojakalvot) 
tai käsin tai automaattisesti ohjattaviin aurinkosuojaustuottei-
siin (kaihtimet, markiisit).
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1 Bligh Street -toimistotalossa aurinkosuojaus on osa  
arkkitehtuuria. Architectus Studio 2011.
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Suojaus maksaa itsensä takaisin
Lasin valinnan sijaan tulisi Hallin mukaan kiinnittää huomiota 
ulkoiseen aurinkosuojaukseen. Hän peräänkuulutti arkkiteh-
tien koulutusta, suunnittelijoiden yhteistyötä heti projektin 
alusta alkaen sekä kohteen valon ja lämpötilaolosuhteiden 
simulointia vuoden eri tilanteissa. Aurinkosuojaus tuo raken-
nusvaiheessa kustannuksia, mutta se maksaa itsensä takaisin 
nopeasti viilennyskulujen pienentyessä. Parhaimmillaan jääh-
dytysenergian tarve on tippunut kohteissa 80 prosenttia. Hall 
kannattaa ehdottomasti automaatiota aurinkosuojauksessa, 
manuaalinen versio kun usein tuppaa jäämään yhteen tiet-
tyyn asentoon.

Hall esitteli 1 Bligh Streetin toimistotaloa Sydneyssä hyvänä 
esimerkkinä modernin arkkitehtuurin ja aurinkosuojauksen 
onnistuneesta yhdistämisestä. Lieriömäinen kaksoisjulkisivu 
on silkkaa lasia, joka on täysin kalvotonta. Aurinkosuojaus on 
toteutettu kaksoisjulkisivun sisään asennetun automatisoi-
dun säleiköiden varjostuksella ja kaksoisjulkisivun lasipintojen 
välissä painovoimaisesti liikkuvan ilmavirran avulla. Lisäksi ra-
kennuksessa on käytetty huomattavat määrät kierrätysmate-
riaaleja. Kohde on Architectus Studion suunnittelema, ja se on 
valmistunut vuonna 2011.

Uusi RT-kortti tarpeeseen
Arkkitehti Kimmo Lylykangas esitteli tuoretta aurinkosuo-
jauksen RT-korttia. Kortti valottaa aurinkosuojausta ja passii-
vista aurinkoenergian hyödyntämistä. Lylykangas huomautti, 
että jolleivät arkkitehdit hahmota tehtäväkseen rakennuksen 
sisäolosuhteita, menetämme kokonaisuuden suunnittelun ja 
päädymme plaanien ratkojiksi ja julkisivujen sommittelijoiksi. 
Talon tehtävä on viime kädessä toimia suojana ihmiselle. Uusi 
RT-kortti tulee tarpeeseen.

Lylykangas oikoi myös käsityksiä passiivisesta aurinko-
energian hyödyntämisestä. Pelkällä rakennusten suuntaami-
sella ei ole juurikaan energiataloudellista merkitystä. Passiivi-
sesti aurinkoenergiaa hyödyntävän talon ikkuna-aukotus ja ti-
laryhmittely edellyttävät huolellista suunnittelua, eikä aurin-
kotaloa kannata lähteä puuhaamaan, ellei todella tiedä, mitä 
on tekemässä. Onnistuessaan passiivisella aurinkoenergian 
hyödyntämisellä voidaan säästää jopa kolmannes tilojen läm-
mitysenergiantarpeesta. Aurinkosuojaus korostuu hyödyn-
nettäessä aurinkoenergiaa passiivisesti.

Kuumuus on hengenvaarallista
Hannu Sipilä Aurinkosuojaus ry:stä muistutteli päivänvalon 
terveysvaikutuksista: sen riittävä saanti parantaa ihmisten 
oppimiskykyä, tehokkuutta, unenlaatua ja muistia sekä ehkäi-
see jopa eräitä sairauksia.

EU-tasolla ikkunoiden aiheuttamasta ylikuumenemisesta 
kärsii Hallin mukaan tuplasti suurempi joukko ihmisiä kuin ve-
toisuudesta. Kuumuuteen kuolee vuosittain huomattava 
määrä varsinkin vanhoja ihmisiä, Suomessakin hellekesinä 
noin 300 henkeä. Sairaaloissa ja vanhainkodeissa aurinkosuo-
jaus on tärkeää.

Rakennustietosalissa, jossa seminaari pidettiin, sälekaihti-
met retkottivat puolivälissä ikkunoita. Huikeat näkymät peit-
tyivät. Syksyllä, kun aurinko lakkaa paistamasta, ne luultavim-
min nostetaan ylös, ja keväällä, kun aurinko taas alkaa porot-
taa, ne lasketaan alas. Tämähän on käytäntö suomalaisessa au-
rinkosuojauksessa nykyään.

Pekka Hänninen

1 Bligh Street -toimistotalon 
kaksoisjulkisivu, jonka 
lasipintojen välissä on 
automatisoidut sälekaihtimet.

Aiheesta lisää:

RT 07-11300 Aurinkosuojaus

www.architectus.com.au/en/

projects/1-bligh-street-sydney
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arkkitehti SAFA, TkT

H elsingin empirekeskustassa on nähtävillä kansainvälises-
ti merkittävää kaupunkirakennustaidetta ja Suomen his-
torian aikakausia niin ainutlaatuisena kokonaisuutena, 

että sitä voitaisiin esittää Unescon maailmanperintökohteeksi.
Helsinkiä alettiin rakentaa vuonna 1640 uuteen paikkaan, 

Vironniemen kallioiseen saaristomaisemaan. Kaupunkiraken-
teessa näkyy vielä jälkiä Ruotsin vallan ajalta: vanhimmat ka-
dut ovat 1600-luvulta, Sederholmin talo ja vanha tulli- ja pak-
kahuone 1750-luvulta. Kauppatorin rannassa on myyty kalaa 
1700-luvulta lähtien.

Kun Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkau-
punki vuonna 1812, rakennettiin yhtenäinen monumentaali-
keskusta hallinto- ja yliopistorakennuksineen ja kirkkoineen. 
Se on vaikuttava yhdistelmä Johan Albrecht Ehrenströmin 
klassistista ruutuasemakaavaa ja Carl Ludvig Engelin ja mui-
den tunnettujen arkkitehtien suunnittelemia rakennuksia.

Empirekeskustassa on juhlavia aukioita ja katuja, joista tär-
kein on Unioninkatu. Kaupunkitaiteelliselle kokonaisuudelle 
antavat erityispiirteensä kumpuileva maasto, merenlahdet ja 
satamalaiturit laivoineen. Talojen perustuksissa, muureissa, 
portaissa ja katujen kiveyksissä näkyy graniittia. Rakennukset 
on tehty käsityönä, ne kestävät vuosisatoja.

Senaatintori on yksi maailman kauneimmista uusklassis-
min kauden aukioista, ja Kansalliskirjasto on yksi aikansa kau-
neimmista eurooppalaisista kirjastoista. Engelin hienopiirteis-
tä empirearkkitehtuuria täydentävät monet myöhemmät ra-
kennukset, kuten Ritarihuone ja Säätytalo puistikkoineen sekä 

Empirekeskusta  
maailman- 
perintölistalle
Helsingin vanhimmalla kaupunkialueella on erityinen 

kansallinen ja yleismaailmallinen arvo, mutta siihen 

kohdistuu edelleen myös uhkia.

Kansallisarkisto. Myös Vanha kauppahalli, Uspenskin kated-
raali, Stora Enson pääkonttori ja vanha rahapaja voisivat olla 
osa maailmanperintökohdetta, ja tietysti Esplanadin puisto, 
joka on jo miltei parin sadan vuoden ikäinen.

Mansardikattoinen Sederholmin talo antaa Senaatintorille 
tärkeää historiallista syvyyttä. Torin lounaiskulmassa sijaitse-
vaa Pohjoismaiden Yhdyspankin rakennuttamaa pääkonttoria 
on moitittu sen valmistumisvuodesta 1937 lähtien paikalleen 
sopimattomaksi, sillä se on kuusikerroksinen ja graniittipintai-
nen ja sen tieltä purettiin Engelin piirtämä kolmikerroksinen 
talo. Nyt tuon monumentaalisen pankkirakennuksen voi jo 
hyväksyä osaksi paikan historiaa, ja se kuvastaa aikansa kau-
punkirakentamisen muutoksia ja liikepankkien asemaa.

Suomen itsenäisyyden ajasta ja sen moderneista ihanteista 
kertoo myös kaksi muuta kiisteltyä rakennusta: Alvar Aallon 
metsäteollisuusyhtiö Enso-Gutzeit Oy:lle suunnittelema mar-
moripintainen pääkonttori sekä kaupungintalo, jonka Aarno 
Ruusuvuori suunnitteli Engelin piirtämän Seurahuoneen ul-
koseinien sisälle. Ruusuvuoren metodina sekä kaupungin-
talossa että viereisissä rakennuksissa oli ajalle tyypillinen pur-
kusaneeraus.

Empirekeskustan suojeleminen on ollut pitkä prosessi, jos-
sa on usein jouduttu puuttumaan yllättäviin uhkiin. 1920-luvun 
lopulla havahduttiin siihen, että rakennusjärjestys mahdollisti 
Senaatintorin ja Kauppatorin välisten talojen korottamisen. 
Ongelma syntyi Helsingin kaupungin aloittamasta ”ilman-
myynnistä”, jossa rakennuksia sai korottaa maksua vastaan. 
Tori kortteleita varjellakseen kaupunki päätyi poikkeuksellisesti 
ostamaan itselleen sekä lisärakennusoikeutta että tontteja. 
Arkkitehtiliitto kannusti kaupunkia tonttien hankintaan.

Arkkitehti Nils Erik Wickberg teki aloitteita empirekeskus-
tan suojelusta, ja vuonna 1948 kaupunki perusti Muinaistie-
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teellisen toimikunnan eli nykyisen Museoviraston esityksestä 
komitean hoitamaan asiaa. Vuonna 1952 sisäasiainministeriö 
vahvisti Senaatintorin ympäristön ”vanhaksi kaupunginosak-
si”, mutta mukaan otettiin vain julkisia rakennuksia eikä varsi-
naisesta rakennussuojelusta ollut vielä kyse. Empirekeskustan 
säilyminen turvattiin vasta myöhemmillä asemakaavoilla. Em-
pirekauden kivitaloja purettiin Helsingin keskustasta vielä 
1960-luvulla ja myöhempiä arvorakennuksia 1980-luvulle asti.

Näkemykset empirekeskustan vaalimisesta ja kehittämises-
tä voivat olla vieläkin vastakkaisia. Alueen ainutlaatuisuus ja 
merkitys kaupunkilaisille vähenee, jos sitä virikkeistetään ja 
kaupallistetaan turistimassoille. Maailmanpyörä ja parakkimai-
sesti rakennettu merikylpylä tarjoavat tarpeellisia palveluita 
mutta sopisivat paremmin vaikkapa Jätkäsaareen, sillä arvok-
kaan kaupunkirakennustaiteen keskellä ne näyttävät kuokka-
vierailta. Torikortteleiden elävöittäminen on monin paikoin on-
nistunut, mutta jotain on menetettykin. Suunnitelmista teras-
sien ja levennettyjen jalkakäytävien rakentamiseksi Senaatinto-
rin etelälaidalle ei ole onneksi vähään aikaan kuulunut mitään.

Nyt puuhataan Senaatintorin julkisivujen valaisemista. Vii-
me vuonna Senaatintorille kaavailtiin jo massiivisia, tasapak-

suja valaisinpylväitä, mutta hanke keskeytettiin ja valaisinpyl-
väiden muotoilusta on nyt järjestetty kilpailu. Kyse on vaati-
vasta suunnittelutehtävästä. Joissakin Euroopan kaupungeis-
sa on jo alettu suitsia julkisivujen valaisemista.

Helsingin empirekeskustaa olisi syytä tarkastella kaikilta 
osin kokonaisuutena, mukaan lukien alueen valaistus ja tuleva 
Kauppatorin uudistaminen. Kehittämisen ja uudistamisen läh-
tökohtana tulisi olla alueen rakennustaiteellisten ja historiallis-
ten arvojen ja ominaispiirteiden vahvistaminen.

MAAILMANPYÖRÄ JA PARAKKIMAISESTI 

RAKENNETTU MERIKYLPYLÄ TARJOAVAT 

TARPEELLISIA PALVELUITA MUTTA 

SOPISIVAT PAREMMIN VAIKKAPA 

JÄTKÄSAAREEN, SILLÄ ARVOKKAAN 

KAUPUNKIRAKENNUSTAITEEN KESKELLÄ 

NE NÄYTTÄVÄT KUOKKAVIERAILTA.

Juhlakulkue Senaatintorilla ensimmäisten yksikamaristen valtiopäivien avajaisissa vuonna 1907.
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T Suomalais-venäläinen koulu 
saa ajanmukaiset tilat

Kutsukilpailussa haettiin suunnitelmaa korvaa-

maan tilaratkaisultaan vanhentunut, sisäilma-

ongelmista kärsivä ja teknisen käyttöikänsä  

päässä oleva koulurakennus.

EHDOTUKSEN AKKUNA ARKKITEHTUURI ON 

SELKEÄÄ JA VARMAOTTEISTA, MONIPUOLISTA 

JA LAPSEN MITTAKAAVAN HUOMIOIVAA. 

Ehdotus Akkuna, Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä.
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S uomalais-venäläinen koulu muutti Helsingin Kaarelaan 
vuonna 1964, jolloin sen käyttöön valmistui arkkiteh-
ti Osmo Siparin suunnittelema koulurakennus. Talo on 

kärsinyt sisäilma-, melu- ja pienhiukkasongelmista jo pitkään, 
ja osa opetuksesta on siirretty samalle tontille sijoitettuihin 
väliaikaistiloihin.

Valtion erityiskouluna Suomalais-venäläisen koulun halu-
taan olevan etulinjassa toteuttamassa hiljattain uudistettua 
opetussuunnitelmaa, jossa on myös uudet vaatimukset oppi-
misympäristöjen tilarakenteelle. Uudisrakentaminen katsot-
tiin parhaaksi ratkaisuksi.

Senaatin järjestämän kilpailun tavoitteena oli löytää koulul-
le piha-alueineen ja lähiympäristöineen toiminnallisesti ja ark-
kitehtonisesti laadukas, turvallinen, terveellinen ja oppimista 
tukeva sekä uudet opetusmenetelmät mahdollistava ratkaisu. 
Lisäksi kilpailussa tuli tutkia tontinkäyttöratkaisuna kilpailu-
alueelle sijoitettavan liikuntahallin vaatimia järjestelyjä.

Julkisen ilmoittautumismenettelyn kautta mukaan valittiin 
viisi työryhmää: Arkkitehtitoimisto ALAn työryhmä, Arkkitehdit 
Frondelius+Keppo+Salmenperä, Arkkitehtuuritoimisto Heikki-
nen–Komonen, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit sekä työ-
yhteenliittymä Parviainen Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto 
Sami Vikström.

Arvostelulautakunta valitsi kaksi ehdotusta jatkokehityk-
seen, ja kilpailuohjelmasta poiketen yhdelle ehdotuksista an-
nettiin kunniamaininta. Jatkoon valittiin Arkkitehdit Fronde-
lius+Keppo+Salmenperän ehdotus Akkuna ja Arkkitehtuuri-
toimisto Heikkinen–Komosen ehdotus Maatuska. Kilpailun 
järjestäjä valitsee neuvottelumenettelyssä toisen ehdotuksen 
toteutukseen.

Tontinkäyttö merkittävässä roolissa
Kilpailualue sijaitsee kahden pääkaupunkiseudun vilkkaim-
man väylän risteyksessä, mikä asetti kilpailijoille haasteita 
ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Melutasoon ja pien-

EHDOTUKSEN MAATUSKA ANSIONA ON 

ERITYISESTI LIIKENNETILOIKSI 

MIELLETTÄVÄN PINTA-ALAN VÄHÄISYYS. 

LÄHES KAIKKI TILA ON KÄYTETTÄVISSÄ 

OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. 

hiukkaskuormitukseen voidaan jonkin verran vaikuttaa ton-
tinkäyttösuunnittelun keinoin.

Arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota kilpailualueen 
liikenneratkaisuihin sekä itse koulurakennuksen toiminnalli-
suuteen uusia opetusmenetelmiä tukevana ympäristönä. 
Merkitystä oli myös rakennuksen muuntojoustavuudella ja  
toteutettavuudella kustannustavoitteen puitteissa. ▼

Ehdotus Maatuska, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen–Komonen.

IP1704762_au 6-7_2018_sisus.indd   27 14.6.2018   12.40



au 6 – 7  |  2 0 1 8K I L PA I LU T

Palkintolautakunta
Senaatti-kiinteistöjen nimeämät: toimialajohtaja Tuomas Pusa, lautakunnan pu-
heenjohtaja; rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto; asiakaspäällikkö Jari Auer; raken-
nuttajapäällikkö Timo Juolevi. Käyttäjän (SVK) nimeämä: rehtori Tuula Väisänen. 
Opetushallituksen nimeämä: yliarkkitehti Reino Tapaninen. Helsingin kaupunki-
ympäristön toimialan nimeämä: yksikön päällikkö Tuomas Eskola. SAFAn nimeä-
mä: Kalle Vahtera. Sihteeri: Jyrki Tiensuu.

Jatkoon valitut ehdotukset poikkeavat toisistaan tontin-
käytön suhteen olennaisesti. Molemmissa on kuitenkin hyvät 
edellytykset tuottaa turvallista, terveellistä ja virikkeellistä op-
pimisympäristöä. Ne kestävät kovakouraistakin kehittämistä 
ilman pelkoa kantavan ajatuksen katoamisesta. Jatkokehittä-
minen on kuitenkin välttämätöntä riittävän kustannustehok-
kuuden saavuttamiseksi.

Varmaotteinen Akkuna
Ehdotuksessa Akkuna koulurakennus sijoittuu tontin suojai-
simpaan pohjoiseen päätyyn. Liikuntahalli on asetettu koulun 
ja Hämeenlinnanväylän väliin. Melumallinnuksessa Akkunan 
koulupihojen melutaso oli pienin. Myös tontin sisäisten liiken-
nevirtojen jäsentely on onnistunut oivallisesti.

Ehdotuksen arkkitehtuuri on selkeää ja varmaotteista, mo-
nipuolista ja lapsen mittakaavan huomioivaa. Aukotus, mate-
riaalinkäyttö ja katon rennosti polveileva räystäslinja edusta-
vat ajanmukaista arkkitehtuuria, mutta sopivan hillittyinä ne 
kestänevät hyvin aikaa.

Tilarakennetta määrittää kapea runkosyvyys. Oppimis-
ympäristöihin saadaan runsaasti valoa ja ulkonäkymiä. Toi-
saalta rakennukseen syntyy liikennetiloja, jotka eivät palvele 
oppimisympäristöinä. Perusratkaisu ja runkojärjestelmä salli-
vat muuntojoustavuuden, ja jatkokehityksessä tilarakenteita 
on mahdollista muokata uusia oppimisen tapoja paremmin 
palveleviksi.

Maatuska loistaa pihasuunnittelussa
Ehdotuksen Maatuska perusratkaisu toistui muutamassa 
muussakin ehdotuksessa. Kohtuullisen kompakti kouluraken-

Ehdotus Akkuna.
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Voittajat

Jaettu 1. palkinto Akkuna
Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä
Arkkitehtisuunnittelu: Jari Frondelius, Jaakko 
Keppo, Juha Salmenperä, Olli Raila, Erika Siikaoja, 
Mikko Liski
Piha- ja maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen 
Perspektiivikuvat ja animaatiot: Johannes Koskela
Rakenne- ja geotekninen suunnittelu: Toni Kekki, 
Petri Taatila, Tiina Ärväs-Tuominen, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy
LVIAJ-suunnittelu: Pertti Ihalainen, 
Granlund Lahti Oy
Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu: 
Keijo Pirttijärvi, Jouni Veijalainen, 
Granlund Lahti Oy 
Pedagogiikan asiantuntija: Raila Oksanen

Jaettu 1. palkinto Maatuska
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen–Komonen 
Tekijät: Mikko Heikkinen, Janne Kentala, Markku 
Komonen, Markku Puumala 
Avustajat: Kai van der Puij, Antti Canth, 
Jere Toivonen 
Rakenne- ja geotekniikka: Jukka Ala-Ojala, 
Sitowise Oy
LVIAJ-suunnittelu: Antti Vaahtola, Granlund Oy 
Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu: 
Matti Alakylmänen, Granlund Oy
Maisema: Anni Järvitalo, Riikka Nousiainen, 
Ina Westerlund, Nomaji maisema-arkkitehdit 
Pedagogiikan asiantuntija: Anna-Stiina Tuovinen

nusmassa on asetettu rajaamaan tonttia Hämeenlinnanväy-
län suuntaan. Yhdessä koulun viereen asettuvan liikuntahallin 
kanssa kokonaisuus suojaa koulupihoja melulta. Ehdotuksen 
pihasuunnittelu oli kilpailun parhaimmistoa ja liikennejärjes-
telytkin kohtalaisen onnistuneet.

Maatuskan ansiona on erityisesti liikennetiloiksi miellettä-
vän pinta-alan vähäisyys. Lähes kaikki tila on käytettävissä op-
pimisympäristönä. Vaikka ratkaisu vaikuttaa syvärunkoiselta, 
on muutamalla onnistuneella sisäänvedolla järjestynyt useim-
piin tiloihin ulos aukeavia ikkunoita.

Maatuskan rungon on esitetty olevan puurakenteinen. Puu 
oli vahvassa roolissa myös muutamassa muussa kilpailuehdo-
tuksessa, vähintäänkin pintamateriaalina. Luonteeltaan ja tek-
nisiltä ominaisuuksiltaan puu sopiikin mainiosti kouluympä-
ristöön. Kustannuksiltaan puurunko on kuitenkin hieman be-
tonista kalliimpi, joten puusta todennäköisesti luovutaan jat-
kokehittelyssä.

Kalle Vahtera

Ehdotus Maatuska.
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SUOMI KASVAA NYT YLÖSPÄIN.

Korkeaa rakentamista voi pitää talonrakentamisen 
kuninkuuslajina. Hankemäärien kasvaessa myös 
suomalainen osaaminen kasvaa. 

Korkealla vaatimukset ovat kuitenkin niin kovat, että 
täysin valmista osaajaa ei siellä ole olemassakaan. 
Siksi kannattaa kuulla, mitä kollegat ovat tekemässä 
Suomessa, tai jo tehneet ulkomailla - ja mitä 
ulkomaisilla kollegoilla on vinkata maailmalta.

ril.fi/korkea2018 ja safa.fi

KORKEA RAKENTAMINEN 
2018

KOULUTUKSEN HINTA
SAFAn, RILin, MILin ja SuLVIn jäsenille 480 euroa + alv 24 %,  
muille 550 euroa + alv 24 %. 

LISÄTIETOJA
Elina Rantakallio, elina.rantakallio@ril.fi, 050 520 1168
Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi, 041 528 2952

PUHEENVUOROINA MM.

Keynote 
  Global Director for High Rise Shonn Mills, Ramboll Group
Dialogi: Korkean rakentamisen linjauksia
  Arkkitehti SAFA Kimmo Ylä-Anttila, MY Arkkitehdit Oy
  Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turku
Korkean rakentamisen työmaahaasteet ja logistiikka
  Työpäällikkö Jyrki Kanto, Majakka ja Loisto, SRV Rakennus Oy
Icon Yunduan Tower, Chengdu - mitä opimme
  Suunnittelujohtaja Tuomas Silvennoinen, PES Arkkitehdit
REDI: Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva korkeassa rakentamisessa 
  Arkkitehti Pekka Helin, Helin & Co Architehdit

SCANDIC PARK, HELSINKI 6.9.2018
YLEISET KILPAILUT ALOITUS SISÄÄNJÄTTÖ

Lappeenrannan Raatihuoneen kortteli
Senaatintorin valaisinpylväs
Sastamalan ydinkeskustan ideakilpailu

18.6.2018
6/2018
10/2018

8.10.2018
9/2018
1/2019

Ajantasainen kilpailuinfo www.safa.fi/kilpailut

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

KUTSUKILPAILUT

Ouluhallin peruskorjaus ja laajennus, suunnittelu- ja
toteutuskilpailu 
Turun Ratapiha
Laitilan seurakuntatalo
Jyväskylän Hannikaisenkatu 27-29
Tapiolan kulttuurikeskus ja Kulttuuriaukion ympäristö 

30.5.2018
15.5.2018
5.4.2018
7.6.2018
21.6.2018

27.8.2018
14.9.2018
30.9.2018
17.10.2018
26.10.2018

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

SISÄÄN JÄTETYT YLEISET KILPAILUT

Helsinki High-Rise, suunnittelu- ja toteutuskilpailu 
Asuntoreformi 2018

24.1.2017
28.2.2018

16.5.2017
28.5.2018
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Ouluhallin peruskorjaus ja laajennus, suunnittelu- ja
toteutuskilpailu 
Turun Ratapiha
Laitilan seurakuntatalo
Jyväskylän Hannikaisenkatu 27-29
Tapiolan kulttuurikeskus ja Kulttuuriaukion ympäristö 

30.5.2018
15.5.2018
5.4.2018
7.6.2018
21.6.2018

27.8.2018
14.9.2018
30.9.2018
17.10.2018
26.10.2018

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

SISÄÄN JÄTETYT YLEISET KILPAILUT

Helsinki High-Rise, suunnittelu- ja toteutuskilpailu 
Asuntoreformi 2018

24.1.2017
28.2.2018

16.5.2017
28.5.2018
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J ulkisuudessa on viime aikoina usein nähty termi setä. Se-
täkuiskaaja Jenni Karjalainen kertoo (Yle 9.5.) termin tar-
koittavan merkittävässä asemassa olevaa, asiansa osaa-

vaa miestä tai toisaalta miestä, joka toivoisi olevansa merkit-
tävässä asemassa, ei aivan ole saavuttanut tavoitettaan, mutta 
käyttäytyy silti kuin olisi. Setä voi olla myös nainen, mutta nai-
sia on edelleen johtavissa asemissa miehiä vähemmän, joten 
siitä sukupuolittunut termi. Sedät käyttävät todellista tai ku-
vitteellista valtaa yhteiskunnassa, yrityksissä ja yhdistyksissä.

Olin huhtikuussa eduskunnan Pikkuparlamentissa kuunte-
lemassa Arkadia-seuran järjestämää Arkkitehtuurin tulevai-
suus -keskustelua, josta Lennart Lang ansiokkaasti kirjoitti (au 
5/2018). Kiinnitin jo ennen tilaisuutta huomiota siihen, että pu-
hujiksi oli valikoitunut vain setiä eikä mukaan tulevaisuuskes-
kusteluun ollut mahtunut yhtään ns. tulevaisuuden toimijaa. 
Eduskunta edustaa vakiintunutta valtaa ja niin myös sen jär-
jestämä tilaisuus.

Esitysten ja loppukeskustelun aikana kuitenkin todettiin 
useamman kerran, että avaimet arkkitehtuurin valoisampaan 
tulevaisuuteen ovat nuorten arkkitehtien ja etenkin arkkiteh-
tiopiskelijoiden käsissä. Markku Hedman totesi esityksessään 
luottavansa tulevaan arkkitehtisukupolveen, ja Rainer Mahla-
mäki julisti tilaisuuden lopuksi jopa, että nykyisten parikymp-
pisten on pelastettava maapallo ja arkkitehtuuri eikä yli kol-
mekymppisillä oikeastaan ole enää toivoa. Toki on hienoa, mi-
ten vahva luottamus puhujilla on nuorten kykyihin, mutta ta-
vallaan puheenvuorot kuulostivat myös siltä, että sedät ovat 
lyöneet hanskat tiskiin.

Suurten muutosten ajamiseen tarvitaan vapautuneen in-
nostuneisuuden ja tuoreiden ideoiden lisäksi paljon kokemus-
ta, vaikutusvaltaa ja verkostoja. Nimekkäiden tekijöiden mie-
lipiteillä on enemmän painoarvoa yhteiskunnallisessa ja am-
matillisessa keskustelussa kuin aloittelevien arkkitehtien kom-
menteilla. Ilmastonmuutos tapahtuu nyt, suomalaisen arkki-
tehtuurin arvostus ja arkkitehtien vaikutusvalta hapertuu nyt. 
Ei ole aikaa jäädä odottamaan, että tämän hetken opiskelijat 
keräävät riittävästi tuulta siipiensä alle saadakseen isot muu-
tokset liikkeelle. Työtä on tehtävä jo nyt ja yhteisvoimin. Sedät, 
älkää luovuttako, teitä tarvitaan!

Elina Koivisto

Sedät, älkää 
luovuttako!

 Tervetuloa 
 SuomiAreenalle!

ATL, SAFA ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus 

näkyvät heinäkuussa SuomiAreenalla.

Torstaina 19.7. brunssi Kaupunkikahvila Katariinassa 
klo 13–15 – tilaisuus on avoin kaikille arkkitehdeille ja yh-
teistyökumppaneille.

Brunssin jälkeen siirrytään omakustanteisesti jazzeille 
Kirjurinluodolle. Esiintyjinä muun muassa Nick Cave.

Perjantaina 20.7. klo 14.30–15.30 Asumisen tunti 
-keskustelutilaisuus SuomiAreenan Purje-lavalla, aihee-
na Asumisen vastuullisuus. Asumisen tunti on Suomi-
Areenan ohjelmaan kuuluva, kaikille avoin yleisötapah-
tuma.

 
VENETSIALAISET
RITARIHUONEELLA

SIO BILEET  

Tarjoilua; ruokaa ja juomaa, 
musiikkia, yrityspisteitä. 
Atelier O. Haapalan  
rekvisiittakuvausta.

Torstaina 23.8.2018 
Ritarikatu 1, Helsinki

Tervetuloa SAFAn jäsenet!
Ilmoittaudu 15.8. mennessä:
office@sio.fi | www.sio.fi
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HELSINGIN SANOMAT 21.5. 
Miksi Helsingin upeiksi luvatuista tornitaloista tulee mitä 
sattuu?:

” ’Kilpailuna käsiteltyyn prosessiin kaupunki sai 
vain yhden ehdotuksen luvatun kolmen sijaan. 
Samoin kävi Keski-Pasilan kortteleiden kilpai-

lussa. Kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjat 
avaavat näitä ihanteelliselle kaupunkikehitykselle 
kiusallisia tilanteita’, kaupunkisuunnittelun lehto-
ri Tommy Lindgren sanoo. ’Näissä erityishankkeis-
sa keskustelun pitäisi olla paljon, paljon laajempaa, 
jotta satsaukset olisivat kustannuksiltaan pieneen 
suunnitteluvaiheeseen oikein suunnatut’, kirjoittaa 
SAFAn puheenjohtaja, arkkitehti Henna Helander.”

YLE 22.5.
”Ihan kiva kesäkaupunki” ei enää riitä – kaupunkien 
keskustoihin haalitaan lisää asukkaita, kevyttä liiken-
nettä ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina:

” ’Suomessakin kaupunkien merkitys kas-
vaa’, sanoo Keravan kaupunkikehitysjohta-
ja Inari Virkkala. ’Keravalla perusasiat ovat 

kunnossa. Meillä on pohjalla historiallinen valta-
tie, vanha kauppatie Hyrylästä Pietariin. Sitä kes-
kustan Kauppakaari vieläkin noudattelee. Tietä 
risteää junaraide ja siihen kainaloon kaupunki 
on rakentunut.’”

HELSINGIN SANOMAT 7.5.
Valkoiseksi määrätystä Kalasataman tornitalosta tulikin yllät-
täen harmaa – Mitä tapahtui Helsinkiin nousevalle Suomen 
korkeimmalle asuintalolle?:

” Henna Helander kertoo, että Suomessa on edel-
leen hyvin vähän kokemusta tornitalojen raken-
tamisesta. Rakennusprojektilla oli kovat aikatau-

lupaineet ja osaan muutostarpeista päästiin vaikutta-
maan niin myöhään, ettei suurten muutosten teke-
minen ollut käytännössä enää mahdollista. Kunnian-
himon puutteesta Helander ei kuitenkaan rakennut-
tajana toiminutta SRV:tä tai arkkitehtisuunnittelusta 
vastannutta arkkitehtitoimisto Helin & Co:ta syytä. 
’Tässä on ollut ihan Suomen parhaat tekijät’, Helan-
der sanoo.”

FINANCIAL TIMES 22.5.
Five highlights of the Venice Architecture Biennale:

” In 2016, Finland was named the most lite-
rate nation in the world, and it has had a 
love affair with public libraries for over a 

century. – – Dr Anni Vartola, architecture critic 
and curator of the exhibition, says it will serve 
as a reminder to all of the civilising influence 
of public libraries, which are protected by law 
in Finland.”
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AT  oukokuussa puhutti jälleen tornitalorakentaminen – tällä kertaa keskustelun kohteena olivat Kalasataman tornit. Venetsian 

biennaalin avautumisen kynnyksellä Suomen paviljongin Mind-Building-näyttely sai kansainvälisen median huomiota. Myös 
viimeaikaiset kaupunkikeskustojen elävöittämishankkeet nousivat uutisiin.
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Arkkitehti-
kirjailija 
ravistelee rajoja

E eva Turunen on vuonna 1983 syntynyt arkkitehti, esi-
koiskirjailija ja näytelmäkirjailija. Turusen käsikirjoituk-
seen perustuva, palkittu Muutama sana Ullasta -mono-

loginäytelmä sai ensi-iltansa vuonna 2015, ja esikoiskirja Neiti U 
muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa ilmestyi tämän 
vuoden maaliskuussa. Parhaillaan Turunen paitsi tekee päi-
vätöitä arkkitehtina myös työstää toista näytelmäänsä Uuden 
näytelmän ohjelma -hankkeessa.

Arkkitehtuurin lisäksi Turunen on opiskellut kirjoittamista 
Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa. Ensimmäinen näy-
telmäkäsikirjoitus sai alkunsa, kun kirjoittajakoulusta tuttu ys-
tävä, ammatiltaan näyttelijä, kysyi olisiko Turusella jotain sopi-
vaa tekstiä, josta voisi alkaa kehitellä monologiesitystä – ja Tu-
rusella oli.

Miten arkkitehti on päätynyt kirjoittamaan?
– Olen kirjoittanut opiskeluajoilta lähtien, Turunen kertoo.  
– Se on tuntunut alusta asti tärkeältä itseilmaisun muodolta.

Neiti U kyseenalaistaa määrittelyt
Tuore proosateos Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhde-
historiaansa on ollut pitkä prosessi. Turunen työsti vuosien ajan 
erimittaisia tekstejä. Nyt julkaistu kirja on muodoltaan melko 
kokeellinen. Turunen kertoo testailleensa eri vaiheissa erilaisia 
muotoja ja tehneensä muitakin kielellisiä kokeiluja.
– Esimerkiksi tutkin perinteisen romaanin kirjoittamista, mut-
ta se alkoi tympäistä. Ja sitten alkoi kertyä lyhyempiä tekstejä, 
joista muodostui lopulta esikoiskirjan kokonaisuus.

Turusen teoksessa on piirteitä monesta kirjallisuuden lajityypis-
tä, ja se tuntuu pakenevan määrittelyitä. Onko tämä nyt lyhyt-
proosaa? Novelleja? Episodiromaani?
– Lajityyppien rajat eivät ole niin vakavia. Tykkään siitä, että 
asioita ravistellaan. Vastustan ajatusta, että aina pitää tietää, 
mistä on kyse. Minua kiinnostaa rajojen haastaminen. Ne kaik-
ki tuntuvat usein niin keinotekoisilta. Sama pätee moneen 
muuhunkin asiaan kuin kirjallisuuteen, esimerkiksi sukupuo-
leen.

Luova työ on seikkailu
Arkkitehtina Turunen on tottunut siihen, että rakennusprojektis-
sa on yleensä paljon erilaisia toimijoita ja siten runsaasti rajoit-
teita, joiden mukaan toimitaan. Reunaehtoihin sopeutuminen 
kuuluu työn luonteeseen, ja silloin kun mahdollisuudet ja rajoi-
tukset ovat tiedossa hankkeen alusta asti, suunnittelija voi käyt-
tää niitä hyödykseen.

Kirjoittamisessa rajoitteet ovat toisenlaisia, ja arkkitehtuuriin 
verrattuna taiteellinen vapaus on monessa tapauksessa suurem-
pi. Kun Turunen kirjoittaa, hän ei yleensä tiedä etukäteen, mitä 
on tulossa.
– Sieltä se asia alkaa kaivautua. En haluaisi rajoittaa etukäteen. 
Tietyt vaiheet on tosi ihania kirjoittamisessa, kun voi ihan va-
paasti vetää, proosassa etenkin. Miettii vain, että mihinkähän 
tämä on menossa. Kun ei itsekään tiedä, se on sellainen seik-
kailu.
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LAJITYYPPIEN RAJAT EIVÄT OLE NIIN 

VAKAVIA. TYKKÄÄN SIITÄ, ETTÄ ASIOITA 

RAVISTELLAAN. VASTUSTAN AJATUSTA, 

ETTÄ AINA PITÄÄ TIETÄÄ, MISTÄ ON 

KYSE.

Yllätyksellinen 
roiskautus

K ustantaja määrittelee kirjan sen takakannessa 
lyhytproosaksi, mutta oikeastaan teos asettaa 
itsensä määritelmien ulkopuolelle. Seitsemäs-

tä osasta koostuvasta kirjasta voi tunnistaa ominai-
suuksia useista kirjallisuuden lajeista. Novellin nä-
köisten osien lisäksi on niin monologimaisia tunnus-
tuspuheenvuoroja kuin paljon piirteitä, jotka yhdis-
tetään yleensä lähinnä runouteen – luetteloja, tois-
toa, merkityksillä lastattuja rivien välejä.

Kirja ei myöskään tyydy perusproosan säyseään 
typografiaan. Turunen roiskauttaa tekstiin alle- ja yli-
viivauksia, erilaista fonttia ja ryydittää kokonaisuutta 
rasti ruutuun- ja yhdistä pisteet -tehtävillä.

Aiheena ovat ihmissuhteet, niiden hankaluus ja 
koomisuus. Samalla lailla kuin kirjan muoto ja raken-
ne pitävät tavanomaista proosaa lähinnä alustana 
kokeilla jotain uutta, myös sisältö tuo näkyväksi pe-
rinteistä laajemman sukupuoli- ja ihmiskäsityksen. 
Teoksesta välittyvä maailmankuva on moninainen, 
neuroottinen, yllätyksellinen – ja tosi hauska.

 

Eeva Turunen: 

Neiti U muistelee niin sanottua 

ihmissuhdehistoriaansa. 

Siltala 2018. 210 sivua.

Kirjoittajan työkalu, kieli, muodostaa kuitenkin omat reuna-
ehtonsa.
– On myös omat rajoitteensa, kun työskentelee sanoilla. Mi-
nua viehättää se, mitä niin yksinkertaisilla elementeillä kuin 
kirjaimet ja välimerkit voi tehdä.

Kaikki tukee kaikkea
Turunen on kirjoittanut kirjan ja näytelmän. Lisäksi hänellä on 
bändi, jota hän kuvaa performanssimaiseksi, punk-henkiseksi 
pläjäykseksi. Miten kukaan onnistuu kaikessa tässä arkkiteh-
din melko vaativan työn rinnalla?

Turunen kertoo päivätyön arkkitehtina antavan tekemi-
seen tietyn aikataulun ja ryhdin. Hänellä on myös ollut työn-
antajia, joiden kanssa on pystynyt sopimaan joustavasti työn-
teosta.
– Kirjoittamista ei ehkä kuitenkaan edes voi tehdä kovin pit-
kiä yksittäisiä jaksoja kerrallaan. Jos on hyvä vaihe kirjoitta-
misessa, parissa tunnissa voi saada aikaan tosi paljon. Usein 
kyllä viikonloput menevät kirjoittamisen parissa. Mutta mi-
nulle sopii se paremmin kuin että makaisin sohvalla.

Arkkitehdin ammatista on myös iloa kirjoittamisessa. Turu-
nen ei kirjoita suoraan omista kokemuksistaan, mutta sekä 
visuaa liset että psykologiset huomiot ovat hänelle tärkeitä 
lähtökohtia.
– Kirjoittamiseni perustuu aika paljon siihen, että pitää ha-
vainnoida. Ja arkkitehdin ammatti on iso rikkaus kirjoitta-
misen kannalta, ihan muu ala, johon liittyy monentyyppistä 
porukkaa ja erilaisia paikkoja.

Turuselle sopii erilaisten asioiden tekeminen yhtä aikaa ja li-
mittäin.
– Joskus tuntuu, että ihmiset keskittyvät liikaa yhteen 
asiaan.  Minulla on välillä paljon kaikkea tekemistä. Mutta 
kun saan kaiken toimimaan, ne tukevat toisiaan.

Ulla Engman
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T utkimme yli 4 600 vuotta vanhaa arkkitehdin skissiä hol-
vikaaresta Sakkarassa, jossa sijaitsee Egyptin vanhin py-
ramidi. Samasta salista löytyvät Egyptin historian ensim-

mäinen kivipilari ja kivifriisi. On vaikeaa käsittää, että länsimai-
sen arkkitehtuurin pylväsaiheet ovat peräisin täältä aavikolta. 
Näistä ideoista kreikkalaiset jalostivat vuosituhansia myöhem-
min omat temppelinsä.

Suuressa museossa ei ole lisäksemme ketään muita. Alueen  
epävakauden vuoksi turistivirrat ovat tyrehtyneet, eikä edes 
museon lippuluukulla ole työntekijää. Aavikolta nousee ajoit-
tain mustia savupilviä.

Faaraoiden jäljillä
Menemme takaisin autoon ja ajamme syvemmälle Saharaan. 
Kuljettaja pysäyttää auton, osoittaa kädellään kohti horisont-
tia ja toteaa ”Tomb of Titi”. Kävelemme upottavassa hiekassa, 

Paratiisimainokset ja  
Kuolleiden kaupunki
Havu Järvelän matkakertomus kolmen eri kulttuurin 

arkkitehtuuriin päättyy Kairoon.
kunnes dyynien keskeltä löytyy ovi. Kyyristelemme portaat 
alas hautakammioon. Taskulampun valo paljastaa tummia ki-
viseiniin hakattuja hieroglyfejä, jotka ulottuvat kammion lat-
tiasta kattoon. Haudan sisällä ilma on viileää. Uloskäynnin 
luona häikäisevässä auringonvalossa vartija osoittaa toiseen 
suuntaan aavikolla. ”Another big tomb. Very big.”

Arkeologisten kaivausten aluetta ei ole aidattu, kuten voisi 
luulla. Alueen reunalla pylvään varjossa istuskelee valkoiseen 
kaapuun pukeutunut opas, joka alkaa kuljettaa meitä Djoserin 
temppelin sokkeloisissa raunioissa. Tuhannet vuodet ovat jau-
haneet faaraoiden rakennuttamat muurit polvenkorkuisiksi 
pehmeälinjaisiksi kummuiksi.

Hautojen välistä aukeaa orjien kaivama 28 metrin syvyinen 
kuilu. Ala- ja Ylä-Egyptin jakoa kunnioitettiin hautaamalla faa-
raon sisäelimet kuiluun ja muu keho pyramidiin. Temppelin 
jokainen kivi on kannettu tänne käsin aavikkoa ympäröiviltä 
kalkkikivikaivoksilta. Jälki on arkaaista. Hautojen ovista pää-
see luikahtamaan sisään katsomaan kolmannen dynastian ai-
kaisia monivärisiä maalauksia. ”Baksheehs”, opas tokaisee ja 
hieroo sormiaan yhteen. Kuvaaminen maksaa.
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Djoserin temppeli.
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Ruuhkat ja pilvenpiirtäjät
Nyky-Kairo on kuin peilikuva Sakkaran raunioiden hiljai-
suudesta. Kadut tulvivat kolhuisia autoja ja kaikuvat tööt-
täyksistä. Suurkaupunki sykkii 20 miljoonan ihmisen elä-
mää, liikenneruuhkat matelevat ympäri vuorokauden. 
Kaupunkia ympäröi valtava vyöhyke puoliksi rakennettu-
ja, tyhjäksi jääneitä kerrostaloja.

Esikaupunkialueen yläpuolella kulkee varakkaiden moot- 
toritie, jonka varrella kymmenmetriset mainokset kuvaa-
vat paratiisimaisia asuinalueita ja asuntoja pilvenpiirtäjän 
huipulla. Autojen virta etenee kalaparven tavoin kohti 
keskustaa. Kaistamerkintöjä ei noudateta. Moottoritie-
nopeuksilla ajavien autojen välistä puikkelehtii tien  
poikki kokonaisia perheitä.

Nykyään kaupungin pilvenpiirtäjät nousevat Niilin itä-
rannalla suurlähetystöjen täplittämän keskussaaren Zama-
lekin vieressä. 1100-luvulla hallitsijat perustivat linnoituk-
sensa kilometrien päähän joesta, jotta niitä olisi helpompi 
puolustaa. Islamilaisen maailman merkkiteoksiin kuuluu 
kolmen kilometrin akvedukti, joka kuljettaa vesipyörillä 
vettä Niilistä Salah ad-Dinin linnoitukseen.

Linnoituksen lähelle on perustettu islamilaisen maail-
man suurin basaari, Khan-el-Khalili. Kauppatavarat on jaet-
tu eri kaduille. Yksi katu pursuaa mausteita, toinen kupari-
pannuja. Minua revitään hihasta katsomaan kirjavia tuot-
teita.

Kojujen välistä pilkistää moskeijan sisäänkäynti. Oven-
suussa kengätön vanha mies viittoo astumaan sisään. Sisä-
piha on täynnä nukkuvia ihmisiä. Hiljaisuuden rikkovat 
vain sairaiden ajoittaiset yskänpuuskat.

Elämää hautausmaalla
Paluumatkalla kuljettaja ehdottaa kääntymistä Kuollei-
den kaupunkiin. Kairon köyhimmät puolitoista miljoonaa 
ihmistä ovat paenneet esikaupunkialueilta hautausmaal-
le. Kuolleiden kaupungin asukkaat elävät päivittäistä elä-
määnsä hautamausoleumeissa. Alueelle on rakennettu 
kouluja, postitoimisto, ja osassa hautoja on nykyään juok-
sevaa vettä ja sähköä. Alueesta on tullut kyseenalainen tu-
ristinähtävyys, jossa käydään katsomassa, miltä köyhyys 
näyttää.

Sakkaran hieroglyfeihin oli hakattu tuhansia vuosia sit-
ten sanonta ”jaettu hyvä tuo rauhan perheeseen ja yhteis-
kuntaan”. Se ei pidä paikkaansa nyky-Egyptissä. Yhteiskun-
nan rikkaiden ja köyhien välissä on tänä päivänä syvä kuilu 
– syvempi kuin se jollainen kaivettiin entisajan faaraon sy-
dämelle.

Havu Järvelä

ALUEESTA ON TULLUT KYSEENALAINEN 

TURISTINÄHTÄVYYS, JOSSA KÄYDÄÄN 

KATSOMASSA, MILTÄ KÖYHYYS NÄYTTÄÄ.

Alkupilareiden äärellä.

Zamalekin keskustan parempiluokkaisten kerrostalo.
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A lati kiihtyvässä kaupungistumisessa entistä tärkeämpää 
on kaupunkien ja kaupunkilaisten toiminta ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi. Kaupunkisuunnittelussa vä-

häpäästöisen elämäntavan edistämisen tulee olla tärkein fokus.
Suurin päästölähde kaupungeissa on rakennusten jälkeen 

liikenne. Se, miten ihmisten päivittäinen liikkuminen järjestyy, 
on merkittävässä osassa kaupunkien ilmastotavoitteiden to-
teutumisessa. Kaupungit ovat pitkälti rakentuneet sen mu-
kaan, kuinka pitkälle ihminen pystyy liikkumaan yhdessä tun-
nissa. Kun kaupungeissa liikuttiin vain kävellen, ne pysyivät 
hyvin tiiviinä. Autoliikenteen tullessa mukaan kaupunki levisi 
kuin pullataikina. Nykyään kaupunkien työssäkäyntialueet 
ulottuvat satojen kilometrien päähän tehokkaan raideliiken-
teen liikuttaessa ihmisiä kaupunkiseutujen välillä.

Uusi urbanismi on kuitenkin vihdoin ottamassa vallan 
myös kaavoituksessa. Vaikka liikkuminen kaupunkiseutujen 
välillä on helpottunut, pyritään ihmisten päivittäistä liikkumis-
ta kaupunkiseutujen sisällä vähentämään. Siirrytään yksikes-
kustaisista kaupungeista monikeskustaisiin verkostokaupun-
keihin, joiden sisällä suuri osa päivittäisestä liikkumisesta hoi-
tuu jalan tai pyöräillen. Palvelut lähikaupasta päivähoitoon ja 
lähipuistoon pyritään järjestämään ilman, että tarvitsee autoa 
tai pidempää matkustamista.

Tämä vähentää liikenteen päästöjä ja siten koko kaupun-
gin ilmastokuormaa. Esimerkiksi Hiilineutraali Helsinki 2035 
-toimenpideohjelmassa ehdotetaan pyöräliikenteen baana-
verkon valmistumista vuoteen 2030 mennessä, miellyttävän ja 
turvallisen kävely-ympäristön edistämistä, pyöräilyyn liitty-
vien palvelujen kehittämistä (kaupunkipyörät, pyöräkeskuk-
set, pyöräpysäköinti jne.) ja pyörien kuljettamisen helpotta-
mista raskaassa raideliikenteessä.

Kohtaamiset rakentavat tunnelmaa
Ilmastoystävällinen kaupunki on myös sosiaalinen ja taloudel-
lisesti toimelias kaupunki. Kun valtaosa päivittäisistä matkois-

Ilmastoystävällinen kaupunki  
on toimelias kaupunki

Vuoden 2016 Nuorisobarometrin mukaan ilmaston-

muutos on nuoria eniten tulevaisuudessa huolettava 

asia. 86 prosenttia nuorista allekirjoittaa väitteen ”Tu-

levat sukupolvet joutuvat kärsimään, mikäli nykyinen 

ympäristön tuhoaminen jatkuu”.

ta taitetaan jalan tai pyöräillen, syntyy ihmisten välille kohtaa-
misia. Kohtaamiset luovat yhteisöllisyyttä ja saavat kaupungin 
tuntumaan omalta. Kohtaamiset lisäävät onnellisuutta ja joh-
tavat ajatusten ja tiedon vaihtoon. Luovuuden määrä lisään-
tyy. Kohtaamiset luovat myös taloudellista hyvinvointia. Kau-
punkitaloustieteen mukaan kaupungit, joissa ihmiset kohtaa-
vat, synnyttävät enemmän ideoita, yrityksiä ja talouskasvua. 
Myös työmarkkinat toimivat paremmin.

Kaupunkisuunnittelulla pystytään vaikuttamaan paljon ih-
misten kohtaamisiin. Lyhyet käveltävät välimatkat, penkit, pai-
kat, joissa on lupa harhailla ja oleskella, puistot, kadulle aukea-
vat liiketilat ja houkuttelevat julkisen liikenteen yhteydet lisää-
vät kaikki kohtaamisten määriä. Rakennettaessa tällaista kau-
punkia tärkein askel on rakentaa tiivistä kaupunkia. Tiiviissä 
kaupungissa ihmiset asuvat lähekkäin ja lähellä palveluita, 
mikä johtaa entistä useampaan kohtaamiseen.

Matkailuvaltti ja elämys
Helsingissä otetaan tällä hetkellä suuria askelia kohti ilmas-
toystävällistä ja elävää kaupunkia. Vuonna 2016 hyväksytyn 
yleiskaavan seurauksena hidastetaan kaupungin laajenemis-
ta ja panostetaan olemassa olevan kaupungin tiivistämiseen.

Valtuustokauden kaupunkistrategiassa linjataan myös pysä-
köintinormin muuttamisesta markkinapohjaiseksi. Tämä hel-
pottaa tiiviiden alueiden rakentamista, kun alueelle voidaan 
kaavoittaa enemmän rakennusoikeutta pysäköintipaikkojen 
vastatessa paremmin kysyntään. Kun pysäköintipaikkoja ei 
enää subventoida asuntojen hintoihin, kannustaa se myös käyt-
tämään tilatehokkaampia liikkumisen muotoja autoilun sijaan.

Kävely ja pyöräily lisääntyvätkin tulevaisuuden pääkau-
pungissa valtavasti. Se tekee hyvää myös Helsingin matkailul-
le. Kaupungit, joissa kävelijä on otettu huomioon, ovat myös 
kaupunkeja, joihin halutaan matkustaa. Niissä turisti kokee ja 
näkee enemmän, kun liikkumiseen käytetty aika meneekin 
kaupunkiin tutustuessa ja kaupunkitilaa kokiessa.

Käveltävän kaupungin kasvu lisää myös kaavoittajan vas-
tuuta ihmisten arjesta. Sujuvan liikkumisen lisäksi tulee pa-
nostaa matkan kokemukseen. Tämän tulee näkyä myös pa-
nostuksina kaupunkitilan rakentamiseen käytetyissä varoissa. 
Laadukas ei aina ole kaikista halvin vaihtoehto, mutta kaupun-
kitilan viihtyisyyden tärkeys vain kasvaa, kun ihmiset viettävät 
entistä enemmän aikaa kulkemalla kaupungilla jalan.
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Tervetuloa 
vaikuttamaan, 
opiskelijat!
Kevään liittovaltuuston kokoukseen mahtui tavan-

omaisten päätösten lisäksi yksi historiallinen: opiskeli-

joiden vaalikelpoisuus ja äänestysoikeus saivat lopulli-

sen hyväksynnän.

V uosi 2017 oli SAFAn toimiston uusiin tiloihin muuton 
vuoksi taloudellisesti haastava, mutta tulos nousi silti 
noin 15 000 euron verran ylijäämäiseksi. Etenkin arkki-

tehtuurikilpailutoiminnasta saatu tuotto oli budjetoitua huo-
mattavasti suurempi.

ARKKITEHTUURIN ALALLA EI OLE 

YKSISELITTEISIÄ MITTAREITA SIITÄ, MIKÄ 

ON HYVÄÄ SUUNNITTELUA JA 

LAADUKASTA ARKKITEHTUURIA.

Liittovaltuustokokouksen yhteydessä myönnettiin Akavan ansiomerkit Kari Raimorannalle (vas.), Erja Väyryselle, Petri Aarniolle ja 
Minna Perähuhdalle (estynyt saapumasta paikalle). Pitkään liittovaltuuston puheenjohtajana toiminut Tuire Kujala (oik.) kukitettiin.

40
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Arkkitehteja tarvitaan lisää
Puolisen vuotta SAFAn puheenjohtajana toiminut Henna He-
lander nosti katsauksessaan esiin arkkitehtien usein hankalan 
aseman rakennushankkeen laadun puolustajina.

”Arkkitehtuurin alalla ei ole yksiselitteisiä mittareita siitä, 
mikä on hyvää suunnittelua ja laadukasta arkkitehtuuria. Toi-
saalta hankkeet pirstaloituvat yhä enemmän eri alojen asian-
tuntijoiden kesken. Arkkitehti voi olla hankkeessa hyvin yksin.”

Helander arvioi, että tarkkaan seuratut maakuntauudistus 
ja maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulevat työllistämään 
SAFAn asiantuntijoita ja toimikuntia myös ensi vuonna. 

”Arkkitehtien työttömyys on ollut pitkään vain yhden pro-
sentin luokkaa. Se jo kertoo, että ammattikunnalla on kysyntää 
ja meitä on liian vähän. Sisäänottomäärät on saatava kasvuun.” 

Historiallinen päätös
Kokouksen ilahduttavinta antia oli se, että joulukuun kokouk-
sessa tehty päätös opiskelijajäsenten äänioikeudesta ja vaali-
kelpoisuudesta sai lopullisen sinettinsä. Sääntömuutos edel-
lytti kuitenkin kahta peräkkäistä käsittelyä ja kolmen neljäs-
osan määräenemmistöä. Suljetussa lippu äänestyksessä sään-
töjen muuttamista kannatti liittovaltuutetuista jokainen.

Aloitteet

N ykyinen liittovaltuusto kokoontui toukokuussa 
viimeiseen kokoukseensa ja jätti vielä hallituk-
sen pureskeltavaksi nipun aloitteita:

 
•  SAFAn tutkittava mahdollisuuksia ulkomaalaisten 

Suomessa asuvien arkkitehtien huomioimiseksi / 
Emmi Keskisarja & Jussi Murole, YAPA-SAFA 

•  Arkkitehdin roolin laajentaminen ja suunnittelu-
prosessin kehittäminen puurakentamisessa /  
Emmi Keskisarja, YAPA-SAFA 

•  Arkkitehtuurilla kestäväksi /  
Emmi Keskisarja, YAPA-SAFA 

•  SAFAn toimiston/kilpailutoiminnan resurssit /  
Emmi Keskisarja

•  SAFAn tulevaisuusneuvottelukunnan perustaminen 
arvioimaan yhteiskunnallista kehitystä arkkitehdin 
tehtävien kannalta / Kari Raimoranta

Aiemmin Suomen kolmen arkkitehtikillan valitsemat opiske-
lijaedustajat ovat päässeet osallistumaan liittovaltuuston koko-
uksiin, mutta ilman äänioikeutta. Opiskelijat eivät ole myöskään 
voineet asettua ehdolle tai äänestää liittovaltuustovaalissa.

SAFAn opiskelijajäsenet ottivat siis ison harppauksen kohti 
suurempaa vaikutusvaltaa SAFAssa. Opiskelijoiden vaikutta-
mishalukkuutta testataan jo tänä vuonna, kun marraskuussa 
valitaan vaalilla liittovaltuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 
Opiskelijat muodostavat oman vaalipiirinsä. 

Opiskelijoiden äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden myötä 
SAFAn sääntöihin tulee muutamia muutoksia. Liiton jäseniksi 
määritellään jatkossa jäsenet, opiskelijajäsenet ja kunnia-
jäsenet. Jäseniä koskevat sääntökohdat koskevat siis jatkossa 
näitä kolmea ryhmää. Päivitetyt säännöt ja vaalijärjestys löyty-
vät SAFAn verkkosivuilta.

Lopuksi käytiin workshop-muotoinen ryhmäkeskustelu 
nykyisen strategian päivittämistarpeista. Varsinainen päivitys-
työ jää syksyn liittovaltuustovaalissa valittaville vaikuttajille.

 

 

Päivi Virtanen

"Olen ollut mukana valitsemassa 40 SAFAn hallitusta. Aikamoi-
nen vallankäyttäjä siis!" Osmo Lappo sanoi liittovaltuustokau-
den päätöspuheessaan.
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ELINA ALATALO MICHAEL ASGAARD ANDERSEN SELINA ANTTINEN JAAKKO BLOMBERG 
STEPHEN BATES ÉDOUARD FRANÇOIS MIKKEL FROST KRISTIEN RING ANNE KAESTLE  
ANTTI LEHTO KATJA MAUNUNAHO ELLI MOSAYEBI JUSSI MUROLE OLA NYLANDER  
PETER PICHLER SINI SAARIMAA JYRKI TARPIO JEREMY TILL VERENA VON BECKERATH

The 14th International Alvar Aalto Symposium focuses on the current challenges and opportunities for future 
housing design and construction in urban areas.

CULTURAL VARIABLES
What are the major cultural and intercultural 
changes in relation to housing?

SHARING
What kind of new types of shared and  
common spaces are emerging in housing?

ADAPTABILITY
Which flexible space concepts and various scales of spatial 
solutions are relevant in contemporary urban housing?

EMERGING TYPOLOGIES
What kinds of urban design solutions and housing 
typologies are needed for densifying cities?

Opiskelijat pääsevät äänestämään ensimmäistä kertaa. 
Opiskelijat äänestävät omassa piirissään kolme edustajaa 
liittovaltuustoon.

VAIKUTA SAFASSA asettumalla ehdolle!

Marraskuussa valitaan jäsenet SAFAn liittovaltuustoon kaudelle 2019–2021. 
Nyt on aika ryhtyä ehdokkaaksi. Ketkä tahansa kuusi SAFAn varsinaista tai opiske-
lijajäsentä, joilla on oikeus osallistua vaaliin, voi perustaa valitsijayhdistyksen ja 
asettaa ehdokaslistan. Nyt on aika toimia ja vaikuttaa SAFAssa! 

Liiton jäsenellä on vaalissa äänioikeus, mikäli hän on tullut liiton jäseneksi tai 
opiskelijajäseneksi ennen vaalivuoden kesäkuun loppua eikä ole menettänyt 
jäsenoikeuksiaan sen jälkeen. 

Ehdokaslistat SAFAn toimistoon 10.9. mennessä

Valitsijayhdistyksiltä vaalimateriaali 20.9. mennessä
verkkojulkaisua varten  

Ehdokaslistojen julkistaminen  27.9.

Äänestys (sähköisesti)  17.–31.10.

Vaalin tulosten julkistus verkossa  2.11.

Uusi liittovaltuusto kokoontuu  10.12.

Lisätietoa ja ohjeita: www.safa.fi

Opiskelijajäsenet ensimmäistä kertaa äänestämään!

Vaaliopas 2018 lomakkeineen löytyy SAFAn verkkosivuilta 
www.safa.fi. Seuraa vaalitiedotusta au:ssa ja verkossa! 
Lisätietoja SAFAn liittovaltuustovaalista: vaalit@safa.fi, 
puh. 040 7240 971.
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Avointa tilaa ja monimuotoisia 
rakenteita Peikon ratkaisuilla
Deltapalkki ja runkojärjestelmä mahdollistavat arkkitehtonisen vapauden

AVOIMIA TILOJA
Deltapalkin liittovaikutus teräksen 
ja betonin välillä mahdollistaa 
pitkät jännevälit, jotka tuovat 
muuntojoustavuutta avoimiin tiloihin.

MONIMUOTOISIA RAKENTEITA 
Deltapalkin avulla rakenteisiin ja 
julkisivumuotoihin saa vaativiakin 
yksityiskohtia, kuten kaaria ja ulokkeita. 

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA 
MATALILLA VÄLIPOHJARAKENTEILLA  
Peikon runkojärjestelmällä toteutettujen 
matalien välipohjien ansiosta 
talotekniikalle jää runsaasti tilaa
ja asennustyö on helppo toteuttaa.
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Vähä-Kiljavan juhannus
Perjantaina 22.6. järjestetään Vähä-Kiljavalla perinteinen ju-
hannusjuhla. Saunat lämpiävät klo 14–16. Juhla alkaa lipun-
nostolla klo 18, minkä jälkeen juhlitaan rannalla: ohjelmaa lap-
sille ja aikuisille. Sään salliessa poltetaan kokko. 

Kultturiperintöpäivä Vähä-Kiljavalla
Vähä-Kiljavalla vietetään lauantaina 30.6. SAFAn jäsenpäivää 
kulttuuriperintövuoden teemalla. Haluatko kuulla tarinoita 
Vähä-Kiljavan historiasta, tutustua alueeseen ja päästä kurkis-
tamaan mökkeihin? Alueen mökkiläiset opastavat. Kiinnostu-
neille voidaan järjestää myös retki Kiljavan funkissairaala- 
alueelle. Juhlapäivä alkaa klo 12. Sauna lämpiää klo 16 alkaen. 

Kimppakyytiä päivään voi ehdottaa ja kysyä SAFAsta 28.6. 
asti, puh. 09 5844 4208 tai heidi.valisalmi@safa.fi.

Kesänviettoon Vähä-Kiljavalle!
Tule viettämään päivä, yö, viikonloppu tai viikko safa-

laisten omalla virkistysalueella Vähä-Kiljavalla. Varaus-

kalenterissa on vielä vapaita aikoja kesäkaudelle.

Vähä-Kiljavan luontopäivä
Lauantaina 28.7. Vähä-Kiljavalla vietetään luontopäivää. Oh-
jelmaan kuuluu alueen luonnonolojen esittelyä, muun muas-
sa komeat pirunpellot, luontoretkiä ympäristöön ja marja-
paikkavinkkejä. Ämpärit mukaan! Sauna on lämpimänä klo 16 
alkaen.

Tervetuloa kaikki safalaiset ja seuralaiset!

V uonna 1840 valmistunut Kansalliskirjasto on Suomen 
vanhin yliopistollinen kirjasto. Suojelumääräykset, ra-
kennuksen symbolinen arvo, historia, materiaalien arvo 

ja merkitys kaupunkikuvassa asettivat vaatimustason raken-
nuksen kaikkien aikojen laajimmalle restaurointityölle. Tehtä-
vänä oli säilyttää rakennus alkuperäisessä käyttötarkoitukses-
saan kirjastona ja sovittaa siihen uutta kirjastotekniikkaa. 

Julkisivut korjattiin Arkkitehtitoimisto Okuluksen suunni-
telmien mukaan vuosina 2011–2012, ja LPR-arkkitehtien suun-
nittelema laaja korjaustyö toteutettiin vuosina 2013–2015.

LPR-arkkitehdit on korjausrakentamiseen erikoistunut tur-
kulainen arkkitehtitoimisto.

Kansalliskirjastolle Europa 
Nostran erityismaininta
Kansalliskirjaston peruskorjaushanke sai Euroopan  

unionin ja Europa Nostran yhteisten kulttuuriperintö-

palkintojen erityismaininnan. Hankkeen pääsuunnitte-

lusta vastasi LPR-arkkitehdit. Erityismainintoja jaettiin 

tänä vuonna 12 hankkeelle 11 eri Euroopan maahan.
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V iime aikoina mediassa on kiinnitetty huomiota raken-
nusmateriaaleihin. Keskeisenä keskustelunherättäjänä 
on toiminut arkkitehtien muodostama yhdistys Suoja 

ry. Huomion kohteena on ollut muun muuassa muovi, joka 
vaikuttaa haitallisesti rakennusten kestävyyteen ja sisäilman 
laatuun – ja jonka yhteisvaikutuksia muiden materiaalien 
kanssa pitkällä aikavälillä ei ole tutkittu.

Muovin käyttö ei rajoitu vain rakennuksiin, vaan sitä on 
ajallemme tyypillisesti kaikkialla. Viher- ja ympäristörakenta-
misessa käytetään paljon muovia ja muita synteettisiä mate-
riaaleja, joita ei löydy luontaisesti maaperästä. Muovia ja sii-
hen verrattavia petrokemian tuotoksia löytyy esimerkiksi suo-
datinkankaista, muista geokankaista, lujiteverkoista, sade- ja 
hulevesijärjestelmistä, putkista, kaivoista, maaviemäreistä ja 
erilaista peitteistä. Lista on pitkä.

Muovia on nykyään paljon myös pinnoitteena suorassa 
kontaktissa maaperään. Siitä osin tai kokonaan valmistetut 

Kasvit eivät 
tarvitse muovia

teko nurmet, leikkipaikkojen alustat sekä urheilupaikkojen 
kestopinnoitteet valtaavat yhä laajemman osan virkistys-
alueidemme pinta-alasta.

Kansipiha- ja viherkattoratkaisuissa muovia kertyy entistä 
enemmän. Vaatimukset keveydestä ja vedenpitävyydestä 
asettavat käytettäville rakennusmateriaaleille niin paljon ra-
joitteita, ettei vaihtoehtoja oikeastaan jää.

Muovia on maassa metreittäin
Muovin käyttö on ymmärrettävää monesta syystä. Muovit 
ovat kevyitä, helposti muokattavia materiaaleja. Niitä on help-
po standardisoida eli valmistaa, asentaa ja käyttää aina samal-
la tavalla. Kyse on paitsi helposta tuotteistamisesta myös kus-
tannuksista.

Positiiviset ominaisuudet tuntuvat kuitenkin pieniltä nyt, 
kun muovia on löydetty maapallomme syvimmästäkin kolkas-
ta. Miten olemme ajautuneet pisteeseen, jossa on normaalia 
käyttää muovia maan päällä, alla ja vedessä? Ongelma ei joh-
du ainoastaan kertakäyttömuovin kerskakulutuksesta. Muovi-
tuotteet ovat syntyneet tarpeisiin, joko todellisiin tai keksittyi-
hin. Nyt onkin kyettävä muuttamaan tarpeita.

Suunnittelun ja rakentamisen standardisoinnin myötä 
muovin käytöstä on tullut osa alamme normistoa. Esimerkiksi 
maanrakennuksen ohjeistuksissa suodatinkankaat asenne-
taan automaattisesti karkeampien ja hienompien maa-aines-
ten välille. Kukaan ei kuitenkaan tunnu kyseenalaistavan sitä, 
että suodatinkankaat ovat usein polypropeenia. Muovia siis 
asennetaan maahan metreittäin käytännössä kaikissa viher- ja 
ympäristörakentamisen kohteissa.

On ymmärrettävää, että maanrakentamisessa halutaan 
käyttää suodatinkankaiden myötä ohuempia rakennekerrok-
sia. Kyse on kustannuksista. Isoissa hankkeissa on kokonais-
päästöjenkin kannalta merkitystä, jos rakennekerroksiin käy-
tettäviä luonnonvaroja kuluu vähemmän. Louhiminen ja kivi-
aineksen käsittely itsessään kuluttavat energiaa ja vettä, ja val-
mistusvälineidenkin tekemiseen vaaditaan luonnonvaroja. 
Muovi maan alla alkaa tuntua järkevältä idealta.

Vähemmän on enemmän
Mutta onko muovi silti ainut vaihtoehto? Viherympäristölii-
ton vastikään julkaisema KESY-toimintamalli linjaa, että viher- 
ja ympäristörakentamisen aloille tulee kehittää ”mittarit, joilla 
voidaan arvioida ja vertailla ympäristörakentamisessa käytettä-
vien materiaalien ja tuotteiden elinkaarta, hiili jalanjälkeä, vesi-
jalanjälkeä ja energiatehokkuutta”. Tällä hetkellä suunnittelijan 
onkin esimerkiksi vaikea arvioida, kasvattaako muovin käyttö 
kokonaishiilijalanjälkeä vai pienentääkö se sitä.

Pienemmissä kohteissa, etenkin pihoilla ja puistoissa, 
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MUOVITUOTTEET OVAT SYNTYNEET 

TARPEISIIN, JOKO TODELLISIIN TAI 

KEKSITTYIHIN. NYT ONKIN KYETTÄVÄ 

MUUTTAMAAN TARPEITA.

muovin veteleminen maan alle ihan varmuuden vuoksi tuntuu 
kuitenkin järjettömältä. Kasvillisuus ei tarvitse kasvaakseen 
muovia, ja pienimuotoista infraa on mahdollista suunnitella 
niin, että rakennekerroksissa pysytään kohtuudessa ilman 
suodatinkankaita tai muita muovisia rakenteita.

Olemme kestävässä kehityksessä nyt pisteessä, jossa vähem-
män on todella enemmän. Muovista on vaikea luopua rakenta-
miskohteissa kokonaan heti, mutta tilanne on tällaisenaan 
osoittautunut kestämättömäksi. Muoviton maailma on iso 
muutos suunnittelijalle – yhden komponentin poisjättäminen 
ei ratkaise ongelmaa. 

Kysymys kuuluukin, pystyykö rakentamiskulttuurimme 
muuttumaan kokonaisuudessaan. Kun suunnittelulle varattu 
aika ja kustannukset jäävät minimiin ja suunniteltujen ympä-
ristöjen tulee näyttää ”heti valmiilta”, joutuu suunnittelija tur-
vautumaan katalogiin ja valitsemaan sieltä suunnittelua ja  
rakentamista helpottavia tuotteita. Muovituotteet saattavat 
toimia nopeana ja helppona ratkaisuna, mutta helppouden 
takia emme ikinä päädy pohtimaan muita ratkaisuja, ellei ajat-
telumallia muuteta.

Ajattelumme onkin auttamattoman ihmiskeskeistä. Unoh-
damme usein kysyä, mitä viherympäristöt oikeasti tarvitsevat 
voidakseen hyvin. Ympäristönsuunnittelun ja -rakentamisen 
hienous piilee siinä, että jokainen kohde on erilainen ja kyt-
köksissä kaikkeen elolliseen ja elottomaan. Tulevaisuudessa 
pohdimme toivottavasti yhä enemmän, miten suunnittelu-
kohteen maaperä, kasvillisuus ja rakenteet voisivat toimia pit-
källä aikavälillä hiilinieluna ja biodiversiteetin lisääjänä. Terve, 
kehittyvä maaperä kykenee sitomaan itseensä ja kasvatta-
maansa kasvillisuuteen huimia määriä hiilidioksidia – muovia 
emme siihen tarvitse.

Riikka Leinonen 

 
Kirjoittaja on maisema-arkkitehtiopiskelija, joka 

siirtyi lähiliikuntapaikkoja suunniteltuaan liikunnan 

yhteiskuntatieteiden pariin. Hän kyseenalaistaa nykyisen 

suunnittelujärjestelmän ihmiskeskeisyyden ja tehokkuusajattelun 

ja etsii ympäristönsuunnittelussa pitkän aikavälin 

ratkaisuja. Hän kirjoittaa blogia osoitteessa m-ark.fi.

 safa.fi

HELSINGISSÄ

VERKOSSA

ILMAINEN

KORJAUSRAKENTAMINEN

SAFAn jäsenille

14.11.2018

am
m

attipäivä 2018

IP1704762_au 6-7_2018_sisus.indd   47 14.6.2018   12.41



au 6 – 7  |  2 0 1 8T YÖ PA I K AT

T
Y

Ö
P

A
IK

A
T

JKMM Arkkitehdit

Arvostamme näkemystä ja kokemusta. ArchiCAD- ja tietomalliosaaminen 
katsotaan eduksi. Hakemukset 15.7.2018 mennessä otsikolla 
“Töihin JKMM:lle” osoitteeseen rekry@jkmm.fi. 

HAKEE TAITAVIA SUUNNITTELIJOITA. 
arkkitehteja • rakennusarkkitehteja • sisustusarkkitehteja 
arkkitehtiylioppilaita • suunnitteluassistentteja

Haemme joukkoomme uusia taitavia 
projektiarkkitehtejä Ouluun ja Helsinkiin 

Kanttia2 tarjoaa projektiarkkitehdille mahdollisuuden 
toimia omien projektiensa pääsuunnittelijana ja 
taiteellisena johtajana.

Työskentelemme laajalla skaalalla asumisen, julkisen 
rakentamisen, aluesuunnittelun ja konseptoinnin 
parissa. Tarjoamme työntekijöillemme hyväntuulisen 
ja luovan työskentelyilmapiirin sekä vapaa-ajan 
intohimoja kunnioittavat työajat. Käytämme 
projekteissa pääohjelmistona Archicadiä.
 
Hakemukset, CV ja portfolio: info@kanttia2.fi // 
Lisätietoja: Johan Lindfors (Oulu) 0440660034 / Ruusa 
Kääriäinen (Helsinki) 0415477113
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Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö edistää erityisesti 
pohjoista rakennuskultt uuria ja osaamispääoman kehitt y-
mistä. Arkkitehtuurin yksikkö on osa rakennusalan ja ark-
kitehtuurin kansallista ja kansainvälistä innovaatioketjua. 
Koulutuksen ja tutkimuksen erityiskohteena on muutt uva 
pohjoinen rakennett u ympäristö.

PROFESSORI, arkkitehtuurin historia,
korjaussuunnitt elu ja -rakentaminen

Arkkitehtuurin historian, korjaussuunnitt elun ja -rakentami-
sen professuurin ensisijaisena opetus- ja tutkimusalana on 
arkkitehtuurin historia. Professuurin vastuualueeseen kuu-
luu myös korjaussuunnitt elun ja -rakentamisen opetuksesta 
ja tutkimuksesta huolehtiminen ott aen huomioon sekä histo-
rialliset ett ä uudemmat rakennukset ja miljöökokonaisuudet.

Katso lisätietoja tehtävästä ja jätä hakemus osoitt eessa 
htt p://www.oulu. /yliopisto/tyopaikat
(Professor, History of Architecture and Renovation).
Hakuaika päätt yy 15.08.2018.
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Hamarille suunniteltu uusi Slim-tuoli on samalla kertaa ajaton ja elegantti, ryhdikäs ja ergonominen. 
Muotopuristettu selkä, siro teräsjalka, massiivipuinen käsinoja. Lukuisia puu-, väri- ja verhoiluvaihtoehtoja. 

Voidaan varustaa kirjoitustasolla. 

Hamari on kokenut auditoriokalustaja, jolla on toimituksia eri puolille maailmaa. Räätälöimme kuhunkin 
kohteeseen ilmeeltään ja toimivuudeltaan optimaalisen kokonaisuuden. Halutessasi saat kauttamme koko 

paketin ensimmäisestä ideasta viimeisen istuimen asennukseen.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

HAMARI auditorium furniture solutions Oy
Runeberginkatu 34 E // FI-06100 Porvoo Finland // mobile 050 502 4731 // www.hamari.pro

Sirosti auditorioon istuva

SLIM
Design by Timo Ripatti
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MEYER TURKU OY, family-owned by Meyer Werft, is one of the leading European shipbuilding companies. Turku Shipyard was founded in 1737. The company provides 
state-of-the-art technology solutions, advanced construction processes and cutting edge innovations for cruise operators and other ship owners. MEYER TURKU specializes in 

building cruise ships, car-passenger ferries and special vessels. Over the years the shipyard has built more than 1,300 new ships for customers around the world.
Today, MEYER TURKU has around 1,700 employees and is a major employer in Southwest Finland but also throughout the maritime network in Finland. 

ARCHITECT, COME TO LEAD
THE CRUISE SHIP ARCHITECTURE!

We are looking for a Lead Architect to lead the cruise ship architecture 
at Meyer Turku Yard. 

Our ideal candidate has a proven track record as a respected expert 
in the fi eld of architecture as well as extensive experience of leading 
large-scale architectural design projects. A good balance of a visionary 
approach combined with solid design system and process knowledge is 
essential in the position. 

Meyer Turku can offer You a key position within the shipbuilding industry 
and the support of a skillful and experienced shipyard team. 

For additional enquires You may contact Senior Consultant at Romana 
Management Ville Valtonen at +358 40 582 8838.

Send your application via rekry.meyerturku.fi  
no later than June 30th 2018.

G R P  -  D O O R S

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

KUN OVELTA VAADITAAN MAHDOTTOMIA.

On paikkoja, joissa ovelta vaaditaan tavallista enemmän. 
Silloin paras ratkaisu on LAMI-ovi, joka on kosteuden- ja 
vedenkestävä, hygieeninen, paloturvallinen ja kestää niin 
kemikaaleja, korroosiota kuin kovaa rasitusta.

Tutustu lisää osoitteessa LAMIDOORS.COM

Pienoismallitoimisto HELIÖVAARA

CNC-työstöt, 3D-tulostus

TILITOIMISTO A-PALVELU OY

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI

puh. (09) 6801 368

tilitoimisto@apalvelu.fi
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at Meyer Turku Yard. 

Our ideal candidate has a proven track record as a respected expert 
in the fi eld of architecture as well as extensive experience of leading 
large-scale architectural design projects. A good balance of a visionary 
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Management Ville Valtonen at +358 40 582 8838.
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G R P  -  D O O R S
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On paikkoja, joissa ovelta vaaditaan tavallista enemmän. 
Silloin paras ratkaisu on LAMI-ovi, joka on kosteuden- ja 
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Tutustu lisää osoitteessa LAMIDOORS.COM
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Ecophon Focus™ Ez
Vino on uusi suora

Lisää akustiikkaratkaisuista osoitteesta ecophon.fi.

Vino on uusi suora – uniikki ilme alakattoon 
Innovatiivinen Ecophon Focus –järjestelmä tarjoaa 
entistäkin enemmän inspiraatiota akustisen alakaton 
suunnitteluun – kattava reunamallivalikoima, 16 kaunista 
väriä sekä uniikki uutuustuote Focus™ Ez, jonka kolmi-
ulotteinen vino reunamuoto lisää alakaton ilmettä.

Entä jos se olisikin katto, joka saa päät kääntymään?

Tutustu Focus-uutuuteen focusEz.fi –sivulla ja tilaa 
esittely toimistollesi.
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