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PAULA HUOTELIN 
SAFAn pääsihteeeri, päätoimittaja
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uroopan komissio julkisti toukokuussa digi-
taalisten sisämarkkinoiden strategian, jonka  
mukaan Euroopalla on valmiudet johtaa maa-
ilmanlaajuista digitaloutta. Tähän pääsemi-
seksi digitaalitalouden kasvupotentiaali on 

maksimoitava.
Komission keinovalikoimassa ensimmäisenä on 

sääntelyn purkaminen, mutta sen lisäksi tulee parantaa 
digitaalista osaamista ja oppimista koko yhteiskunnas-
sa ja helpottaa innovatiivisten uusien yritysten perusta-
mista. Digitaalisen tekniikan ja verkkopalvelujen käyt-
töä pitäisi lisätä kaikilla talouden aloilla ja julkisella sek-
torilla. Digi-Euroopan kilpailukyky paranee ja myös pal-
velukonseptien vienti sisämarkkinoiden ulkopuolelle 
kasvaa kohisten.

Digitalisaatiosta odotetaan Suomessakin buustaa-
jaa monelle toimialalle. Koulutusta ei mullista oppikirjo-
jen korvaaminen tableteilla vaan opetuksessa käytettä-
vien ja syntyvien tietokantojen yhdistäminen ja tiedon 
hyödyntäminen eri tavoin. Oppilaan edistymisen seu-
ranta nousee uudelle tasolle, kun ennustava analytiikka 
tunnistaa vaaratilanteet ja varoittaa opettajaa oppilaan 
vaikeuksista.

Rakennusalallakin on tilaa digitaalisille innovaatioil-
le. Projektinhallintaa, rakentamista, kiinteistöjen ylläpi-
toa, yhdyskuntien ekotehokkuutta ja liikennejärjestel-
miä edistäville digitaalisille apuvälineille on yhä enem-
män tarvetta. 

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaa-
tio -hanke, KIRA-digi, toteuttaa julkisten palveluiden  

digitalisoimisen kärkihanketta. Vuoden 2018 loppuun 
kestävän hankkeen 16 miljoonan euron rahoituksesta 
puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamis-
ala. Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakenta-
misfoorumi (KIRA-foorumi1), kunnat ja ministeriöt. Han-
ketta vetämään on valittu digipäällikkö. Strategisen 
johtoryhmän puheenjohtajana toimii Kiinteistö- ja ra-
kentamisfoorumin puheenjohtaja Tarmo Pipatti.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa vauhdittaa 
alan toimintatapojen muutosta, testata erilaisia malleja 
ja kehittämispolkuja ja toteuttaa kokeiluja. Tänä syksy-
nä käynnistyy pilottihankkeiden haku. Näin rahoitetaan 
kokeiluja, jotka tarjoavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja 
rakennusalan arvoketjua hyödyttäviä ratkaisuja ja toi-
mintatapoja.

Hankkeissa tarvitaan arkkitehtikunnan panosta. Ver-
kottukaa alan toimijoiden kanssa, lähtekää uudista-
maan toimintatapoja ja luomaan uutta! 

 

1) KIRA-foorumin muodostaa neljätoista yhteisöä: 

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan 

Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, 

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, 

Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI 

ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, 

Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 

RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja 

teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry.

Järkihanke
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MESSUKESKUS HELSINKI
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AUKIOLOAJAT, REKISTERÖITYMINEN JA OHJELMA

SHOWROOMFAIR.COM
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AMMATTITAPAHTUMA HABITAREN YHTEYDESSÄ.

Showroom Walk -satelliitit tuovat tapahtuman myös  
yritysten omiin näyttelytiloihin ympäri Helsinkiä.
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M arja Salmela on asunut neljässä kaupungissa. Hän 
syntyi ja aloitti koulunkäyntinsä Rovaniemellä, suo-
ritti ylioppilastutkinnon Kemissä ja valmistui valtio-

tieteellisestä tiedekunnasta Helsingissä. Helsingin Sanomien 
toimittajana hän työskenteli ensin Helsingissä, sitten Oulussa 
ja uudestaan Helsingissä. 

Mitä mieltä olet entisistä ja nykyisestä kotikaupungistasi?
– Ajan mittaan kaupungit ovat muuttuneet. Vierailin äskettäin 
pitkästä aikaa Rovaniemellä. Siellä keskustan ylimitoitettu ra-
kentaminen tuhoaa sitä arvokasta perintöä, jota Alvar Aal-
lon suunnittelemalla kaupungilla on. Opiskeluaikojeni tek-
nokraattinen ja byrokraattinen autokaupunki Helsinki taas 
on muuttunut parempaan suuntaan: kevyt liikenne huomioi-
daan, kulttuurielämä monipuolistuu, ja miljöö paranee.

Oulu on kuitenkin edelläkävijä, jossa suunnittelun ja raken-
tamisen lähtökohtana ovat pitkään olleet kaupungin käyttä-
jät, asukkaat. Se näkyi paljon ennen Helsinkiä laajassa pyörä-
tieverkostossa, huolitellussa rakentamisessa ja hyvässä maa-
politiikassa. Kemiin en erityisesti kaipaa.

Miten päädyit toimittajan uralle, ja miten kiinnostuit juuri 
arkkitehtuurista?
– Aloitin koulunkäyntini kulttuuripainotteisessa, Jorma Jär-
ven suunnittelemassa koulussa, jonka sosiaalinen sydän oli 
vaikuttava keskusaula. Isä toimi Veitsiluoto Oy:ssä metsän-
hoitajana ja oli innokas vanhojen rakennusten suojelija. Äi-
din isä, pappa, oli Helsingissä Tekniska läroverketissä opiskel-
lut rakennusmestari, joka suunnitteli taloja Pohjois-Suomes-
sa. Apteekkari-täti oli kiinnostunut arkkitehtuurista, ja hänen 
kanssaan kiertelimme Alvar Aallon töihin tutustumassa. Lap-
pia-talo oli suuri elämys, samoin Kolmen ristin kirkko Vuok-
senniskalla.

Aikanaan harkitsin arkkitehdin uraa ja pyrin kerran Oulun 
yliopistoon. Virikkeitä oli monia, ja lopulta minusta tuli valtio-
tieteiden maisteri ja Helsingin Sanomien toimittajakoulun 
suorittanut toimittaja. Se avasi toisenlaisen mahdollisuuden 
toimia arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun kentällä. Suuri 
lehtitalo tuki toimittajien kehittymistä. Oulussa kävin kuunte-
lemassa Reima Pietilän luentoja arkkitehtuurin tiedekunnas-
sa. Yhdyskuntasuunnittelua opiskelin yhteispohjoismaisella 
Nordplan-kurssilla Tukholmassa sekä Yhdyskuntasuunnitte-
lun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa, YTK:ssa, Otaniemessä 
– tämä kaikki työajalla ja työnantajan kustannuksella. 

Toimittajan työhön kuului vierailuja lukuisissa kaupun-
geissa sekä Suomessa että ulkomailla. Kirjoitin asuntopolitii-
kasta, rakentamisesta, arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnitte-
lusta. Lisäksi olen ollut laatimassa kiertonäyttelyä ja näyttely-
julkaisua Vienan Karjalasta sekä toimittamassa kirjaa Hilding 
Ekelundin suunnittelemista rivitaloista.

Toimittaja ja kaupunkilainen
Marja Salmela on yli neljäkymmentä vuotta kirjoitta-

nut Helsingin Sanomiin arkkitehtuurista, rakentamises-

ta ja kaupunkisuunnittelusta. Tästä merkittävästä työs-

tä Helsingin kaupunki palkitsi hänet vuonna 2015 kul-

taisella mitalilla, ja SAFA myönsi keväällä 2016 hänelle 

arkkitehtuurin ansiomerkin. Hän jäi keväällä eläkkeelle 

mutta jatkaa kirjoittamista itsenäisenä toimittajana.

ONKO KAIKKI UUDET ASUKKAAT 

YRITETTÄVÄ SIJOITTAA HELSINGIN 

NIEMELLE, ONKO TORNITALOILLE 

TODELLISTA TARVETTA, JA ONKO 

JÄTKÄSAAREN MITTAKAAVA KARANNUT 

KÄSISTÄ?
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ERILAISIA KONSEPTEJA VOISI KOKEILLA 

ROHKEAMMIN. NYT TUOTETAAN VAIN 

JOKO SUURIA KERROSTALOJA TAI 

OMAKOTITALOJA – SILTÄ VÄLILTÄ EI 

MITÄÄN.

Laaja ja pitkä kokemus on varmasti pohja monipuoliselle ja 
kokonaisvaltaiselle näkemyksellesi rakennetusta ympäristös-
tä. Otat myös rohkeasti kantaa.
– Kaupunkeja suunnitellaan edelleen ydinperheille, vaikka 
keskimääräinen ruokakuntakoko, runsaat kaksi henkeä, mer-
kitsee suurta yksineläjien joukkoa. Kaupungin ja rakennus-
ten tulisi mahdollistaa koko erilaisten elämäntapojen kirjo, ja 
erilaisia konsepteja voisi kokeilla rohkeammin. Nyt tuotetaan 
vain joko suuria kerrostaloja tai omakotitaloja – siltä väliltä ei 
mitään. 

Helsingin täydennysrakentaminen on hyvä asia, mutta 
onko kaikki uudet asukkaat yritettävä sijoittaa Helsingin nie-
melle, onko tornitaloille todellista tarvetta ja onko Jätkäsaaren 
mittakaava karannut käsistä? Helsingin yleiskaavaehdotuksen 
mukaisten kaupunkibulevardien ympäristöongelma ei ratkea 
autojen sähköistämisellä, sillä pienhiukkasten määrään sillä ei 
vaikuteta. 

Kannatan julkista ja kevyttä liikennettä. Olen itsekin inno-
kas pyöräilijä. Kaupungin tarkkailuun pyörän nopeus on sopi-
va. Auton kyydissä ei ennätä katsoa, ja kävellen unohtuu liikaa 
yksityiskohtiin.

Millainen on hyvä ympäristö?
– Hyvän kaupunkiympäristön ominaisuuksia ovat ainakin tii-
viys, inhimillinen mittakaava, kerroksellisuus ja yhteisöllisyys. 
Hyvä esimerkki on tämä haastattelupaikka, Helsingin Kumpu-
la, jossa olen itsekin asunut. Limingantien varteen on raken-
nettu 1920- ja 1930-luvuilla pienkerrostaloja. Miljöö on tiivis, 
kaksikerroksisten talojen korkeus vastaa likimain kapean ka-
dun leveyttä. Toisella puolella talot on rakennettu kiinni jal-
kakäytävään, toisella puolella talojen ja ajoradan välissä on 
kapea etupiha, jolla kasvavat puut antavat kadulle ilmettä 

ja toisaalta estävät suoria näkymiä vastapäisten talojen ikku-
noista. Talot ovat mittasuhteiltaan samankaltaisia mutta yksi-
tyiskohdiltaan ja väritykseltään erilaisia, ja puutalojen joukos-
sa on myös muutama rapattu talo. Asuntoihin on aina käyn-
ti yhteisen pihan puoleisista porraskäytävistä. Näitä samoja 
ominaisuuksia on myös Kumpulan 1980-luvulla rakennetussa 
HOASin  perheasuntojen korttelissa.

Tässä Intiankadun kahvila-konditoriassa Helsingin Sano
mien kustantaja ja päätoimittaja Aatos Erkko kävi aikanaan 
keskustelemassa kaupunkilaisten kanssa. Yhteistyötä ja vuo-
rovaikutusta tarvitaankin paljon nykyistä enemmän. Tarvitaan 
myös lisää eri toimijoiden, vaikkapa suunnittelijoiden ja ra-
kennusyhtiöiden, välistä luottamusta.

Esimerkiksi Wienissä oli kaupunkiuudistusprojekti, jossa 
alueen tyhjään liikehuoneistoon perustettiin suunnittelutoi-
misto. Siellä työskenteli arkkitehtien lisäksi muiden ammatti-
kuntien edustajia, kuten sosiaalialan työntekijöitä ja juristeja. 
Suunnittelijat ja asukkaat oppivat vähitellen tuntemaan toi-
sensa. Rakennettiin keskinäistä luottamusta ja vältettiin ste-
reotypioiden ja tilastollisten keskiarvojen pohjalta tehtyjä rat-
kaisuja. 

Voiko toimittaja vaikuttaa asioihin työllään?
– Toimittajan työ on näköalapaikka mutta myös vaikuttami-
sen paikka. Toimittaja voi nostaa esiin asioita, toimia kriitik-
kona ja kannustajana. Toimittaja voi myös välittää palautetta 
suunnittelijoille. 

Toimittajien ja julkisuuden avulla yritetään vaikuttaa, sekä 
hyvässä että pahassa. Viimeksi mainittuja ovat erilaiset nimby-
ilmiöt (not in my back yard), joilla yritetään estää vaikkapa 
asuntolahankkeita oman edun tai ennakkoluulojen takia. Tä-
hän saattavat syyllistyä myös asukasyhdistykset. Esimerkiksi 
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KUKA?

> Marja Salmela, syntynyt vuonna 1949 Rova-
niemellä.

> Valmistunut valtiotieteiden maisteriksi (1972), 
käynyt Helsingin Sanomien toimittajakoulun 
(1973), suorittanut opintoja YTK:ssa Otaniemessä 
(1990) ja Nordplanissa Tukholmassa (1994).

> Toiminut Helsingin Sanomien toimittajana 
Helsingissä (1973–1979 ja 1998–2016) ja  
Oulussa (1979–1998).

> Julkaissut mm. Vienan jaamalla (näyttely ja 
näyttelyjulkaisu, 1994, yhteistyö) ja Meidän rivari: 
arkkitehti Hilding Ekelundin miljöö elää ja voi 
hyvin (2012, yhteistyö).

> Saanut Helsingin kaupungin kultaisen mitalin 
(2015) ja SAFAn arkkitehtuurin ansiomerkin 
(2016).

> Toimii Yhdyskuntasuunnittelun seuran 
hallituksessa.

> Perheeseen kuuluu aviomies ja aikuinen lapsi.
> Asuu Helsingin Maunulassa Hilding Ekelundin 

suunnittelemassa rivitalossa. Kesäpaikka 
Fiskarsissa, ruukkialueen vanhassa työväen 
asuntokorttelissa, jossa kaikkiin huoneistoihin 
on käynti yhteiseltä pihalta.

Helsingissä käyttämättömäksi jääneen teollisuusraiteen tilalle 
oli suunniteltu bussikatua nopeuttamaan Kumpulan yliopis-
tokampuksen ja Pasilan aseman välistä yhteyttä. Se olisi pal-
vellut tuhansia opiskelijoita mutta häirinnyt joidenkin asuk-
kaiden ja siirtolapuutarhapalstojen rauhaa, ja koko hanke tyr-
mättiin asukasyhdistyksen vastustuksen takia. Poliitikkojen pi-
täisi kuunnella kaikkia, mutta esille pääsevät helposti äänek-
käimmät.

Olen kirjoittanut kymmenittäin artikkeleita erilaisista val-
miista asuntoalueista ja arvioinut niitä yhdessä eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa. Viime vuosina printtimedian kriisissä 
rahat ovat huvenneet, toimittajat vähentyneet ja sen seurauk-
sena arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta kirjoittami-
nen on yhä harvinaisempaa.

Jukka Kullberg

Euroopan  
kulttuuriperintö-
palkinnot haussa 
1.10. saakka 

E uroopan unionin ja Europa Nostran kulttuuri-
perintöpalkinnot ovat haettavissa 1.10.2016 
saakka. Palkintoa voi hakea kulttuuriperintö-

kohteen kunnostushankkeelle, merkittävälle tutki-
mus- tai digitointihankkeelle, yksilön tai yhteisön 
kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle 
ja koulutukselliselle tai kulttuuriperintötietoisuutta 
lisäävälle hankkeelle. Myös aineettoman kulttuuri-
perinnön hankkeet ovat ohjelmassa mukana. 

Palkittujen 30 hankkeen joukosta valitaan seitse-
män Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron 
pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan verk-
koäänestyksellä yleisön suosikiksi. Pääpalkinnon 
saajat ja yleisön suosikkikohde julkistetaan kesä-
kuussa 2017 Turussa järjestettävässä European Heri-
tage Congressissa. Merkittävä eurooppalainen kult-
tuuriperintötapahtuma järjestetään Suomessa ensi 
vuonna ensimmäistä kertaa. Tapahtuma juhlistaa 
Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ja tuo esiin suo-
malaista kulttuuriperintöä Euroopassa. 

Palkinnon tarkoituksena on lisätä eurooppalais-
ten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään, tuoda esiin 
hyviä malleja kulttuuriperinnön elävänä pitämiseksi 
ja tukea korkeatasoista konservointiosaamista.

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuri-
perintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperin-
töyhdistysten liitto, jolla on jäseniä 40 Euroopan 
maassa. Europa Nostra tekee läheistä yhteistyötä 
Euroopan unio nin kanssa. Suomessa toimii järjes-
tön paikallis yhdistys Europa Nostra Finland ry (Eu-
NoF). Yhdistyksen toimisto on Suomen Kotiseutu-
liiton toimiston yhteydessä Helsingissä.

Ohjeita hakijoille:  www.europanostra.fi

http://www.europanostra.fi
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A llekirjoittaneella oli mahdollisuus elokuun puolivälissä 
tavata Säynätsalon kunnantalolla entistä pääministe-
riämme Paavo Lipposta. Lipponen toimii tämän vuo-

den Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsijana. Keskus-
telumme ei kuitenkaan koskenut varsinaisesti tätä tehtävää 
vaan arkkitehtuuria laajemmin.

Paavo Lipponen on harvinaisen kiinnostunut arkkitehtuu-
rista, sen historiasta, rakennusperinnöstä, merkkiteoksista, yh-
dyskuntasuunnittelusta ja nykyarkkitehtuurista. Keskustelim-
me arkkitehtuurin, erityisesti kulttuuriympäristöjen, markki-
noinnista, arkkitehtuurista puhumisesta sekä poliittisen päät-
täjän tai asian harrastajan heikosta uskalluksesta työntyä 
asiantuntijoiden vaalimalle ”pyhälle alueelle”. Toivoimme mo-
lemmat asiantuntijoilta heittäytymistä ulos omalta muka-
vuusalueelta, kykyä keskustella, luennoida ja kirjoittaa arkki-
tehtuurista ymmärrettävästi ja houkuttelevasti.

Asiat eivät merkittävästi etene tai parane ennen kuin nämä 
kynnykset ylitetään. Puolin ja toisin, aina uudelleen.

Taiteen edistämiskeskus järjesti kevään aikana taiteen kri-
tiikki -aiheisen keskustelusarjan. Sieltä jäi mieleen kaikumaan 
filosofi Tuomas Nevanlinnan toteamus: asiantuntijuus ei ole 
oikeassa olemista, se on perehtyneisyyttä.

Ehkä liiankin usein arkkitehti asiantuntijana haluaa nimen-
omaan olla oikeassa. Usein tämä on käytännön työssä menes-
tymisen kannalta välttämätöntäkin. Vaikka mikä olisi, olemme 

Tärkeistä asioista 
puhuttava isosti!

Useampi kollega on kysynyt minulta, miksi 

au:ssa ei enää ole puheenjohtajan palstaa. En 

ole osannut antaa täsmällistä vastausta. Syynä 

lienee ollut puheenjohtajallekin annettu mah-

dollisuus kirjoittaa au:n pääkirjoituksia sekä 

se, että puheenjohtajista toiset ovat halunneet 

viestiä kirjoittamalla, toiset muulla tavalla.

Säännöllinen palsta tuntui houkuttelevalta 

ajatukselta. Puheenjohtajan palsta aloittaa tä-

ten tästä numerosta.

oikeassa. Onko tämä kutsuvaa, vuorovaikutukseen houkutte-
levaa, edistääkö se yhteistä asiaamme?

Mitäpä jos entistä enemmän toisimme esiin perehtynei-
syyttämme, erilaisia näkemyksiä ja jopa erimielisyyttä? Kuun-
telisimme. Puhuisimme muiden ja menneistäkin töistä, tule-
vaisuudesta. Kun yksi arkkitehtiasiantuntijanäkemys on kuul-
tu, perään on suotavaa tulla muitakin.

Tärkeistä asioista on puhuttava isosti, isoin ajatuksin, kes-
kusteltava syvältä ja laajasti. Lipponen, jonka pääministeriai-
kana Suomi sai valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjel-
man, kysyi, ”miksi Jyväskylä ei toitota olevansa World Capital 
of Aalto, koska sitähän se on”. Häkellyin. Kysyn edelleen, miksi 
Helsinki tai pääkaupunkiseutu ei haluaisi olla World Capital of 
Design. Eihän näitä titteleitä vain mainoksia varten tehdä vaan 
ihmisille ja ympäristön kaikenmittakaavaisen laadun vuoksi. 
Mikä estää?

Syksyn Arkkitehtuurin Finlandiaa odottaen

Leena Rossi

SAFAn puheenjohtaja
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P aavo Lipposen pääministeriaikana vuonna 1998 valmis-
tui Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen oh-
jelma. Hänen hallituksensa edisti puurakentamista, esi-

merkkeinä Lahden Sibeliustalo ja Euroopan metsäinstituutin 
päärakennus Joensuussa. Lisäksi kansainvälisen ympäristö-
kulttuurin, nykyarkkitehtuurin, tuotesuunnittelun ja alan tut-
kimuksen ja koulutuksen keskustelufoorumi Alvar Aalto -aka-
temia perustettiin Lipposen aloitteesta. Nykyisin Lipponen toi-
mii erityisesti rakennetun kulttuuriperinnön suojelemiseksi.

Arkkitehtuuri on ohjannut myös vapaa-ajan harrastamista.
”Pääharrastukseni on arkkitehtuuri. Syvä kiinnostus erityi-

sesti barokin aikakauden arkkitehtuuriin on vienyt matkoille 
Euroopan vanhoihin pääkaupunkeihin”, Lipponen kertoo. 

1980-luvulla Lipponen osallistui Helsingin kaupunginval-
tuuston jäsenenä aktiivisesti keskusteluun Helsingin keskus-
tan, etenkin Töölönlahden kehittämisestä. 

”Mielestäni aluetta oli rakennettava siten, että syntyy intiime-
jä aukioita Camillo Sitten ajattelun pohjalta”, Lipponen sanoo. 

Paavo Lipponen Arkkitehtuurin 
Finlandia -palkinnon valitsijaksi
SAFA myöntää seuraavan Arkkitehtuurin Finlandia 

-palkinnon lokakuussa 2016. Palkinnon saajan valitsee 

entinen pääministeri Paavo Lipponen. Palkintoehdok-

kaat julkistetaan syyskuussa ja voittaja 13. lokakuuta 

Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa.

Esiraati valitsee finalistikohteet
Esiraadin puheenjohtaja on rakennussuunnittelun professori, 
Sotera-tutkimusinstituutin johtaja Pirjo Sanaksenaho. Hän on 
myös osakkaana Sanaksenaho Arkkitehdeissa.

Muut raadin jäsenet ovat arkkitehtuurin taiteilijaprofessori 
Sari Nieminen, Lundén Architecture -toimiston vetäjä Eero 
Lundén sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori ja 
Arkkitehdit m3:n osakas Janne Pihlajaniemi. Raadin sihteeri-
nä toimii SAFAn pääsihteeri Paula Huotelin.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsijaksi vali-
taan vaikuttaja, joka on tullut tunnetuksi muun alan 
kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Hän tekee valin-
nan esiraadin valitsemien 3–5 kohteen joukosta. Pal-
kinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana val-
mistuneen merkittävän uuden rakennuksen tai ra-
kennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnitte-
lusta. Ehdokkaat julkistetaan syyskuussa. 

MIELESTÄNI ALUETTA OLI 

RAKENNETTAVA SITEN, ETTÄ SYNTYY 

INTIIMEJÄ AUKIOITA CAMILLO SITTEN 

AJATTELUN POHJALTA.
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RAPS4
RIL - SAFA - ATL - RIA - RKL - SuLVI yhteistyössä järjestävät

AIKATAULU
1. JAKSO 19.-20.10.2016, TAMPERE
• Rakentaminen kaupunkiseudun 

kehittämisen työkaluna
• Ajankohtaista rakennetussa 

ympäristössä

2. JAKSO 30.11.-1.12.2016, HELSINKI
• Rakentamisen toimintaympäristö 

huomenna
• Rakennushankkeen yleiset perusteet

3. JAKSO 25.-26.1.2017, HELSINKI
• Suunnittelu hankkeen osana
• Hankinnat ja hankintamenettelyt

4. JAKSO 15.-16.2.2017, HELSINKI
• Rakennushankkeen toteutus
• Vastaanotto, käyttö ja ylläpito

5. JAKSO 15.-16.3.2017, HELSINKI
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Seminaaritöiden esittely
• Johtaminen

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Koulutusohjelman tavoitteena on perehdyttää 
osallistujat haastavimpiin rakennuttajan tehtäviin 
ja antaa samalla ajantasainen yleiskuva raken-
nusalan tärkeimmistä kehityskuluista. Ohjelma on 
kymmenen päivän kokonaisuus, joka toteutetaan 
nyt neljättä kertaa - ja kokonaan uudistettuna.

Koulutusohjelman luennoitsijoina toimivat sekä 
julkisen että yksityisen sektorin rakennuttamisen, 
suunnittelun ja urakoinnin johtavat asiantuntijat. 
Koulutus on esitetty FISEn vanhemman raken-
nuttajan (RAPS) pätevyyden edellyttämäksi 
täydennyskoulutukseksi.

Lisätiedot vanhemman rakennuttajan pätevyy-
destä ja pätevyystentistä löydät FISEn sivuilta.

KOHDERYHMÄ
RAPS-koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat 
laajentaa ja syventää kokonaiskuvaansa raken-
nuttamisesta ja rakennuttajan tehtävistä. Laajuu-
dellaan ja monipuolisuudellaan se tarjoaa erin-
omaisen työkalupakin osaamisen päivittämiselle, 
olipa oma työrooli mikä tahansa.

Koulutukseen osallistumiseen ei ole pääsyvaati-
muksia.

OSALLISTUMISMAKSU
4 150 EUROA + alv 24 % järjestävien organisaati-
oiden jäsenille ja 4 400 EUROA + alv 24 % muille.

VANHEMMAN 
RAKENNUTTAJAN 

PÄTEVÖITYSKOULUTUS

LISÄTIEDOT    WWW.RIL.FI/RAPS4   TAI   TANJA.SUNDBERG@RIL.FI

mailto:tanja.sundberg@ril.fi
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E nsimmäinen oli Plovdivissa Bulgariassa vuosittain jär-
jestettävä One Design Week, jossa olin kertomassa Ta-
pio Wirkkalan ja Rut Brykin elämäntyöstä heidän sata-

vuotisjuhliensa varjolla. Tapahtuma oli vauhdikas ja nuorekas. 
Sama järjestäjäryhmä toteuttaa vuosittain myös arkkitehtuu-
rin ja modernin tanssin viikot.

Plovdiv on valittu vuoden 2019 Euroopan kulttuurikaupun-
giksi – eikä ainoastaan kulttuuriviikkojen ansiosta, sillä noin 
puolen miljoonan asukkaan kaupunki voi ylpeillä menneisyy-
dellään: siellä on ollut kaupunkimaista asutusta jo noin 6 000 
vuotta sitten. 1970-luvulla löydettiin hienosti maisemaan upo-
tettu roomalainen amfiteatteri, ja kaupungin kävelykeskustan 
alla on 30 000 katsojalle tehty roomalaisten aikainen stadion. 
Kaupunki on käytännössä monisyinen kulttuurikerrostuma. 

One Architecture Week järjestetään seuraavan kerran loka-
kuun ensimmäisellä viikolla. Arkkitehtuuriviikon teemana on 
asukkaiden osallistuminen oman ympäristönsä kehittämiseen 
– erityisen ajankohtainen aihe monissa entisissä sosialistiblo-
kin maissa. 

Ammattimaisesti Amsterdamissa
Toinen tapahtuma oli Amsterdamissa järjestetty kaksipäiväi-
nen seminaari What Design Can Do (WDCD). Vuotuinen ta-
pahtuma on ammattimaisesti valmisteltu ja aina mielenkiin-
toinen, koska design-teemaa tarkastellaan erittäin laajasti, 
arkkitehtuuria unohtamatta.

Tapahtumapaikkana oli uusi konserttisali Muziekgebouw 
aan ’t IJ. Arkkitehtuuriltaan kiinnostava sali toimi noin 500 osal-
listujan kanssa erinomaisesti melkoisia lounasjonoja lukuun ot-
tamatta. Molempiin seminaaripäiviin mahtui yhteensä noin 20 
luentoa, työpajatyöskentelyä ja iltajuhlia. WDCD:n perinteisiin 
kuuluu, että paikalla on elävää musiikkia (tällä kertaa gospel-
kuoro) ja DJ, joka hoitaa esitysten väliin jääviä taukoja.

Muutaman hyvin tunnetun kuuluisuuden ohella tilaa an-
nettiin hollantilaisille ja tuntemattomammille nuorille. Huip-
pupuhujista voisi mainita englantilaisen graafisen suunnitteli-

Tuoreita kulmia suunnitteluun 
Euroopasta
Kesäkuussa Euroopassa järjestettiin kaksi arkkitehtuu-

ria sivunnutta kansainvälistä designtapahtumaa, joissa 

ei pelätty lähestyä erikoisempiakaan aiheita.
MUUTAMAN HYVIN TUNNETUN 

KUULUISUUDEN OHELLA TILAA 

ANNETTIIN HOLLANTILAISILLE JA 

TUNTEMATTOMAMMILLE NUORILLE.
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Kunlé Adeyemi: Makoko Floating School.

Christian Benimana (MASS Design Group): Butaro Doctors’ Housing.
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jan Peter Savillen ja eteläafrikkalaisen pilapiirtäjän Zapiron. 
Erikoisemmalle osastolle kuului kiinnostavaa konseptuaalista 
suunnittelutapaa edustavat hollantilaiset Lernert & Sander, 
jotka olivat kehittäneet muotisarjan homoklubeihin unohde-
tuista vaatteista ja kengistä sekä performansseja purkamalla 
maailman kalleimpia villapuseroita takaisin langoiksi. 

Pakolaisongelmaa ratkomassa
WDCD:n erityisteema oli pakolaisongelma sekä Afrikan uusi 
arkkitehtuuri ja design, joita esittelemässä olivat Kunlé Ade-
yemi Nigeriasta ja Christian Benimana Ruandasta. Senegali-
lainen Selly Raby Kane esitteli villejä vaatteitaan, joita muun 
muassa Beyoncé on käyttänyt esiintyessään. Lisäksi etelä-
afrikkalainen Ravi Naidoo kertoi jo 15 vuoden ajan järjestetys-
tä afrikkalaisesta Design Indaba -festivaalista. 

WDCD oli kehittänyt pakolaisongelman tiimoille YK:n pa-
kolaisjärjestön ja IKEAn säätiön avulla myös kansainvälisen 
ideakilpailun, jonka tarkoituksena oli hakea designin keinoja 
auttaa pakolaisongelman ratkaisussa. Yksi jatkokehittelyyn 
etenevistä ehdotuksista oli amsterdamilaisen UNStudion lum-
peenkukkaa muistuttava kulttuurikeskus. Kiinnostava oli 
myös nuorten mainosalan ammattilaisten kehittämä, pako-

laisten ottamien valokuvien pohjalle rakentuva internet- 
varojenhankintamalli.

WDCD:ssa ei ole toistaiseksi ollut suomalaisia esiintyjiä, ja täl-
lä kertaa taisin olla myös ainoa suomalainen osallistuja. Maam-
me arkkitehtuurin ja designin kansainvälistymisen kannalta oli-
si tärkeää, että ainakin eurooppalaisissa päätapahtumissa käy-
täisiin minglaamassa ja oppimassa. Ensi vuonna mukaan!

Esa Laaksonen

Lokakuussa pidettävään One Architecture Week -tapahtumaan 

voi tutustua osoitteessa edno.bg/en/event/39/the-festival.

Tämänkertaisia ja aiempia WDCD-tapahtumien luentoja on 

tapahtuman sivuilla www.whatdesigncando.com. Sivuilta 

löytyy myös tietoa suunnittelukilpailun tuloksista.

    QUO VADIS ARCHITECTURA?  12th Nils Erik Wickberg lecture

     30.09.2016 17:00 - 19:00 

     OTAKAARI 1  MAIN BUILDING, LECTURE HALL C

    Beauty and Responsibility, in Landscape Architecture and Building

M A R C  T R E I B

bookm-ark.fi
arkkitehtuuriantikvariaatti

AU-mainos-Bookmarch#2EB68A0.pdf   12.8.2016   13:21:03

http://www.whatdesigncando.com
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T iiviyskysymyksiä pohdittiin kesäkuussa EKO-SAFAn jär-
jestämässä seminaarissa Helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston Laiturilla.

”Jos turvaamme luonnon monimuotoisuuden kaupun-
geissa, myös ekosysteemipalvelut säilyvät”, totesi FT, tutkija 
Kati Vierikko Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitok-
selta. Yhteiskunnan toiminta perustuu luontoon ja sen tuotta-

Tiivis mutta kuinka tiivis 
kaupunki
Ilmastonäkökulmasta hajaantuvaa yhdyskuntaraken-

netta pidetään huonona suuntana, ja sen vastakohta-

na nähdään taajamien tiivistäminen. Miten kaupunke-

ja voidaan tiivistää niiden viihtyisyyttä ja ekosysteemi-

palveluita heikentämättä? Kuinka tiivis on kyllin tiivis?

miin ekosysteemipalveluihin, joilla tarkoitetaan luonnon ihmi-
selle tuottamia hyötyjä, kuten ravintoa, puhdasta ilmaa ja vir-
kistystä. Luonto tuottaa ekosysteemipalveluita sitä paremmin, 
mitä monimuotoisempi se on. Luontoa tulisi varjella ei yksin 
sen itseisarvon vaan oman henkiriepumme nimissä.

Kaupungeissa keskeisiä ekosysteemipalveluita ovat hule-
vesien pidättäminen ja suodattaminen, auringon paahteelta 
ja tuulen tuiverrukselta suojaaminen sekä ilmansaasteiden 
suodattaminen. Luonnon merkitys terveydelle alkaa vasta 
paljastua: jo lyhyenkin oleskelun luonnossa on huomattu 
alentavan verenpainetta, ja allergioiden ja autoimmuunisai-
rauksien yleisyyden on havaittu olevan verrannollisia viher-
alueiden vähäisyyteen kodin lähiympäristössä. Lisäksi lähi-
viheralueen on todettu nostavan asunnon arvoa.

Pro Helsinki 2.0 -hanke 
seurailee löyhästi esikuvansa, 
Eliel Saarisen Pro Helsinki 
-hankkeen jalanjälkiä. 
Viheralueita on säästetty 
yleiskaavaa enemmän, vaikka 
kolmannes uudisrakentami
sesta on pientaloasutusta.
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Vehreyttä tiiviiseen kaupunkiin
Helsingin Kuninkaantammen projektipäällikkö, arkkiteh-
ti Suvi Tyynilä korosti resilienssin merkitystä kaupunkisuun-
nittelussa. Resilienssi tarkoittaa kykyä vastustaa vahingollisia 
muutoksia, joustaa, selviytyä ja toipua ääritilanteista – erään-
laista sisukkuutta siis. Kaupungissa se merkitsee muun muus-
sa monipuolisuutta ja juuri luonnon ekosysteemipalveluiden 
valjastamista osaksi kaupungin infrastruktuurin toimintaa.

Tiivistäminen ei Tyynilän mielestä yksin hillitse ilmaston-
muutosta. Lisäksi tarvitaan muutosta liikkumistapoihin ja liik-
kumispalvelujen tuottamiseen, vähähiilisempää puurakenta-
mista, uusiutuvien energiamuotojen liittämistä rakennettuun 
ympäristöön ja kaupunkilaisten elämäntapojen muutoksia. 
Tiiviin kaupungin vastapainoksi tarvitaan kaupungin keuhkot 
sekä vehreätä rakennettua ympäristöä. Viherkatot ja -seinät 
sekä puistokadut tuovat vehreyttä tiiviiseen kaupunkiin. 

Kaupunkiluonto on herkästi jäänyt jalkoihin taloudellises-
sa vertailussa. Rakennusoikeus kaupungeissa maksaa ja tiivis-
tämisellä on hinta, mutta ekosysteemipalveluilla, resilienssillä 
tai ilmastonmuutoksen torjumisella ei ole – ainakaan toistai-
sesti. Jos kuitenkin lasketaan mukaan hengittämämme ilman 
puhtaus, hulevesien käsittely sekä työntekijöiden virkeys ja 
terveys, alkaakin kaupunkiluonnon säilyttämisellä olla tuntu-
vaa kansantaloudellista arvoa. 

Päästöjen kimppuun
Aalto-yliopiston professori Seppo Junnila selvensi päästö-
käsitteitä. Päästöjen tuotantolähtöinen laskutapa antaa eri 
tuloksen kuin kulutuslähtöinen laskenta. Tuotantolähtöises-
sä mallissa esimerkiksi Raahen päästöt ovat vertailussa isot, 
vaikka asukkaiden päästöt olisivat pienet, sillä kaupungissa 
on paljon raskasta teollisuutta. Kulutusperusteisessa mallissa 
mukaan lasketaan asukkaiden käyttämien palveluiden ja hyö-
dykkeiden päästöt – ne on voitu tuottaa vaikka Kiinassa. 

Junnilan mukaan tiivis kantakaupunki ei ole niin vähähiili-
nen kuin ajatellaan. Tiiviissä keskustoissa tulotaso on korkea ja 
kuluttaminen suurta, ja tästä seuraa paljon päästöjä. Lisäksi 
kantakaupungin ja kerrostalojen energiatehokkuuden paran-
taminen on vaikeaa. Kaupungin laitamilla omakotirakentaja 
valitsee mieluummin energiatehokkaan vaihtoehdon, ja pien-

TIIVIIN KAUPUNGIN VASTAPAINOKSI 

TARVITAAN KAUPUNGIN KEUHKOT 

SEKÄ VEHREÄTÄ RAKENNETTUA 

YMPÄRISTÖÄ.

taloalueilla uusiutuvien energioiden hyödyntäminen on ylei-
sempää kuin kantakaupungissa.

Eri alueiden vastakkainasettelun sijaan Junnilan mielestä 
tulisi kuitenkin miettiä erilaisia keinoja päästöjen vähentämi-
seksi erilaisissa tilanteissa.

Urbaania näkökulmaa
Urbaania näkökulmaa toi arkkitehti Matti Tapaninen. Hän 
esitteli Urban Helsinki -ryhmän vapaaehtoisvoimin tekemää 
Pro Helsinki 2.0 -hanketta. Hankkeessa laadittiin suunnitelma, 
joka on vaihtoehto Helsingin kaupungin viralliselle yleiskaa-
valle. Hanke perustuu kaupunkilaisten asumismuotohaavei-
siin, ja tiivistäminen on kohdistettu etupäässä jo rakennet-
tuun kaupunkirakenteeseen. Luonnonalueet on pyritty pitä-
mään mahdollisimman koskemattomina. Hanke onkin saanut 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tunnustuspalkinnon.

Aalto-yliopiston professori Jarmo Suominen esitteli mie-
lenkiintoisen kokeilun tilojen yhteiskäytöstä. Otaniemessä on 
käynnistymässä projekti, jossa perinteistä koulurakennusta ei 
ole vaan tunnit pidetään kulloinkin vapaana olevissa tiloissa 
kampuksen alueella. Näin uudisrakentamisen sijaan olemassa 
olevia tiloja otetaan tehokkaampaan käyttöön.

Yleisöstä arkkitehti Olli Hakanen ihmetteli Helsingin yleis-
kaavan pohjana käytetyn kerrosneliömetrimäärän perusteita. 
Hakasen mielestä kaupungin kasvu perustuu ylioptimistiseen 
näkemykseen ja toisaalta asumisväljyyden kasvuun – eikö 
energiatehokkuuden nimissä asumisväljyyttä tulisi kohtuullis-
taa? Yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirastosta rauhoitteli, ettei kaikkia yleiskaavassa 
varattuja neliöitä ole pakko rakentaa. Lisäksi kaupunki kuun-
telee korvat höröllä Pro Helsinki 2.0:n kaltaisia ehdotuksia.

Mutta kuinka tiivis on kyllin tiivis? Vastausta ei seminaaris-
sa saatu, erilaisia näkökulmia kylläkin. Keskustelua kaupungin 
tiiviydestä varmasti jatketaan ja tarvitaan. Vähemmälle maa-
alalle on onnistuttava joka tapauksessa tuomaan enemmän 
vihreyttä, lähienergioita ja rakentamista.

Pekka Hänninen
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T ampereen teknillisen yliopiston asuntosuunnittelun 
professori Markku Hedman opiskelijoineen on etsinyt 
uusia, asukaslähtöisiä pientalojen toteutustapoja Pien-

taloteollisuus PTT ry:n koordinoimassa Kaupunkimaisen pien
taloasumisen uudet konseptit -hankkeessa. Malleja on haettu 
kotoa ja maailmalta, esimerkiksi Alankomaista, Englannista ja 
Tanskasta. Tulokset on koottu julkaisuun Talopaletti – ratkai
sumalleja urbaaniin pientaloasumiseen. Talopaletin kodit sijoit-
tuvat siivuina riveiksi ja päälletysten, pientaloksi kerrostalon 
päätyyn, ryppäiksi kerrostalotontin kulmaan tai vaikkapa ole-
massa olevan rakennuksen päälle.

Hyvää kaupunkiasumista 
etsimässä
Suurin osa suomalaisista haluaa asua pientaloissa. Kun 

tähän lisätään vaatimukset tehokkuudesta niin tilan 

kuin energian suhteen, asumisen pulma on valmis.  

Rakennustietosäätiön keskustelutilaisuudessa ongel-

maa ratkottiin sekä tutkimuksen että arkkitehti- 

suunnittelun näkökulmista.

MÄÄRÄYSTEN MUUTTUESSA IHMISEN 

TILA ON PIENENTYNYT 

PIENENEMISTÄÄN TEKNIIKAN 

KUSTANNUKSELLA.

Talopaletin viesti on, että asumisen laatutekijät eivät ole yk-
sioikoisesti sidoksissa tiettyyn talotyyppiin vaan hyvän pienta-
lomaisen asumisen tapoja on lukemattomia. Tiivis ja matala 
korttelirakenne ei ole ainoa vaihtoehto, vaan kaupunkipientalot 
voivat sijoittua urbaanin kaupunkirakenteen lomaan ja muo-
dostaa monimuotoista, asukkaiden tarpeet huomioivaa ympä-
ristöä. Ja se on mahdollista myös Suomessa, vakuutti Hedman. 

Energiatehokkuus ja elinkaari
Aalto-yliopiston projekti Energy Efficient Townhouse sohaisee 
suoraan suunnittelun kipupisteeseen, energiatehokkuuteen. 
”Projektin tavoitteena on kehittää uusi talotyyppi, joka samal-
la tiivistäisi kaupunkirakennetta ja edistäisi vähähiilistä asu-
mista. Energiatehokkaat ratkaisut suunnittelu- ja rakennus-
vaiheessa vähentävät energiankulutusta elinkaaren aikana, 
vaikka valmistusprosesseihin joudutaan investoimaan taval-
lista enemmän materiaaleja ja energiaa”, selitti hankkeen tut-
kimuspäällikkö, arkkitehti Matti Kuittinen. 

Ketään tuskin yllättää, että energiatehokkain asuinraken-
nustyyppi on kerrostalo ja tehottomin omakotitalo. Yllättävää 
ei ole sekään, että rakennusrunkoon sitoutunut energia on pie-
nin puuelementtirakennuksessa, suurin teräsrunkoisessa. Eri 
tekijöiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen monialaisesti 
saa townhouse-asumisen näyttäytymään edukseen myös ener-
giankulutuksen näkökulmasta. Suunnittelu- ja materiaalivalin-
tojen ohella asumisen energiatehokkuutta parantavat muun 
muassa aurinkosähkön hyödyntäminen ja ohjattavat ikkunat. 

Integroimalla tilaa asumiselle
Suunnittelijanäkökulmasta tilaisuudessa vastasi arkkitehti 
Kirsti Sivén, joka totesi arkkitehdin työn muuttuneen teknis-
ten järjestelmien sovittamiseksi arkkitehtuurin kustannuksel-
la. ”Suunnittelija käyttää yhä enemmän aikaa ja vaivaa sijoit-
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Kirsti Sivén & Asko Takala 
Arkkitehdit on tutkinut 
asuinkerrostalon 
rakenteiden, talotekniikan 
ja määräysten vaikutusta 
sisätiloihin Helsingin 
kaupungin rahoittamassa 
Tilaa asumiselle 
projektissa.
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Talopalettiprojektissa kartoitettiin urbaanin pientaloasuminen mahdollisuuksia. Asumiseen liittyvät vaatimukset, tarpeet ja 
toiveet ovat muuttuneet, eikä ainoa ratkaisu ole enää omakotitalo omalla tontilla.

taakseen kaiken sen, mikä ei saa näkyä. Energiaa säästetään 
eristeitä paksuntamalla, ja sisäilmaa kontrolloidaan koneilla. 
Määräysten muuttuessa ihmisen tila on pienentynyt pienene-
mistään tekniikan kustannuksella: asuntojen tilatehokkuus on 
heikentynyt, rakennusosien määrä kasvanut ja asumisviihty-
vyys kärsinyt. Kyse on suhteellisen lyhytikäisistä järjestelmistä 
suhteessa rakennuksen oletettuun elinikään.” 

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit onkin tutkinut asuin-
kerrostalon rakenteiden, talotekniikan ja määräysten vaiku-
tusta sisätiloihin Helsingin kaupungin rahoittamassa Tilaa 
asumiselle -projektissa. Siihen sisältynyt tarkastelu osoittaa, 
että määräykset ovat usein heikentäneet sisätilojen laatua. 
Esimerkiksi rakennuksen ulkovaipan lämpöhäviövaatimusten 
ja lämmöntalteenoton tehokkuusvaatimusten kiristyminen 
kasvatti alakattopinta-aloja. Tilaa asumiselle säästyisi integroi-
malla talotekniikka osaksi rakenteita. Esimerkiksi kiinteisiin 
seiniin liittyvä poistoilma- ja viemärielementti sekä julkisivuun 

integroitava tuloilmaelementti helpottaisivat tilojen muun-
neltavuutta, kun vaakasuuntaiset linjat vähenisivät. Näin 
suunnittelussa voitaisiin keskittyä arkkitehtuuriin, ja tekniikan 
valtaamat tilat vapautuisivat asumiselle, Sivén kiteytti. 

Puheenvuorot ja keskustelu vakuuttivat, että siinä missä 
pientalorakentamiseen tarvitaan uusia malleja ja toteutus-
muotoja, myös kerrostalotuotantoa on kehitettävä monipuo-
lisemmaksi. Mutta sopiiko keskieurooppalainen pientalomai-
nen kaupunkiasuminen Suomeen? Matti Kuittinen pitää van-
hoja puukaupunkeja suomalaisen townhousen juurina. Voisi-
ko teolliseen tuotantoon, uuteen teknologiaan ja innovaatioi-
hin perustuva nykyrakentaminen ottaa enemmänkin esimerk-
kiä perinteisestä rakentamisesta, vaikka nollaenergiatavoite ei 
tarkoittaisikaan veden kantamista kaivosta ja talvella kylmäs-
sä hytisemistä?

Miia Perkkiö
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H elteisenä päivänä ei ehtinyt kaikkiin messualueen 
taloihin, mutta alueen yleisilme on miellyttävä ja 
tonttien ja rakennusten sijoittelu luonnonympäris-

töön toimiva. Mukana on myös ylisuuria, kerrassaan pullis-
televia taloratkaisuja sekä pröystäileviä terasseja. 

Kiinnostavista taloista mainittakoon erityisesti olympia-
tason pikaluistelijalle ja tämän perheelle suunniteltu Talo 
Koskela. Valkoinen ja mustakattoinen split level -ratkaisu on 
ilmava, valoisa ja tilanjaoltaan käytännöllinen, intiimi sekä 
osin myös näyttävä. Arkkitehti Teemu Hirvilammi on tul-
kinnut tilaajan toiveet vaivattomasti, ja talon tunnelma on 
kaukaisesti jopa Aalto-henkinen.

Huomiota on erityisesti kiinnitetty eri huonetiloista 
avautuviin näkymiin ja mahdollisuuksiin hyödyntää vuoro-
kaudenaikoja ja ilmansuuntia: talossa on sekä paviljonki-
mainen, olohuoneen jatkeena toimiva ulkotila, sitä jatkava 
avoin puulla katettu terassi että pieni aamukahvipaikka. 
Toisessa kerroksessa on sisäänkäyntiä suojaava ja myös 
katseilta suojattu, kirjastotasanteelle ja vanhempien ma-
kuuhuoneeseen avautuva parveke. Männikköiseen luon-
toon suuntaava piha-alue on kauniisti jäsennelty, eikä 
auto talli- ja apurakennuksen sekä itse talon välistä puoli-
julkista aluetta ole turhaan asfaltoitu. Saniteettitilat ovat 
ikkunallisia, eli ne saavat riittävästi luonnonvaloa.

Avointa tilaa ja puukerrostaloja
Messujen teemana olikin puurakentaminen. CLT-massiivi-
puisista ratkaisuista yksi on noppamainen pikkutalo Koto-
la, suunnittelijana Arkkitehtitoimisto Tapani Takkula. Suun-
nitelmissa on kokonainen taloryhmä, josta nyt oli toteutet-
tu toiminnallisesti erikoinen noin 100 neliön asunto.

Tässä messutalossa on vain yksi oven taakse kätkeytyvä 
makuuhuone, muu on suurelta osalta kaksikerroksista 
avointa tilaa. Terassit ovat tyystin katoksettomia, ja piha-
rakennuksessa on sauna, jonka löylytilassa myös peseydy-
tään. Arveluttamaan jää sisätiloiltaan avonaisen ratkaisun 
tuulikaapittomuus, joka talvioloissa saattaa tuottaa pään-
vaivaa. 

Merkintöjä 
messuhelteessä
Vuoden 2016 Seinäjoen asuntomessuilla oli  

mieleenpainuvia asioita. 
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Näköalatorni Periskooppi.
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Valmistaloista tyylikkäin on OOPEAAn suunnittelema 
ulkoa musta ja sisältä vaalea hirsitalo Honka Markki. Siinä-
kin on Talo Koskelan tavoin ikään kuin puikkomaisesta pe-
rusmassasta ulos tunkeutuva poski – tässä tapauksessa 
ruokailutila. Samanlainen kehystetty mutta vähemmän ul-
koneva muodikas julkisivuaihe löytyy Kotolasta.

Messualueelle tulee myös ryhmä Lakean toteuttamia 
puukerrostaloja. Valmiina paikalla jo seisova ensimmäinen 
kerrostalo vaikutti kuitenkin ulkovärityksensä puolesta ras-
kaalta, jopa tunkkaiselta.

Järvinäkymiä Periskoopista
Asuntomessujen kiinnostaviin ansioihin kuului myös haus-
ka, pääosin puurakenteinen näköalatorni. Periskoopiksi ni-
metyn tornin ylimmältä tasanteelta avautuvat hienot nä-
kymät Pohjanmaan tulvia tasoittamaan luodun tekojärven 
yli. Kipuamaan laiskat tai aidosti liikuntaesteiset saavat 
nauttia järvinäkymistä suurten peilien välityksellä, jolloin 
myös oivaltaa periskoopin periaatteet. 

Kiivetessä on mukava tutkailla lehtikuusesta tehdyn 
tornin yksityiskohtia. Rakennelma on sijoitettu rantaviivas-
ta hienovaraisesti ulos tunkeutuvalle pikkuruiselle niemek-
keelle. Pääsy ulkoiluväylältä on tehty rannan muutostöi-
den yhteydessä kokonaan esteettömäksi. Tornin suunnit-
telusta on vastannut OOPEAA, ja toteutus on suoritettu 
paikallisen puualan opinahjon työnä. Aluesuunnittelu on 
myös OOPEAAn ja maiseman osalta Tommi Heinosen ja 
VSU maisema-arkkitehtien.

Messujen loputtua rantapuiston uimaranta, näköala-
torni ja nuotiopaikka on avattu seinäjokelaisille ja matkai-
lijoille iloksi ja virkistykseksi. Mikäli siellä päin liikkuu, ei 
pidä unohtaa poiketa Apila-kirjastoon ja taiten entisöityyn 
ja restauroituun Aallon kirjastoon. Kirjastojen välinen juuri 
avattu maanalainen yhteys toimii moitteettomasti.

Tarja Nurmi

ASUNTOMESSUJEN KIINNOSTAVIIN 

ANSIOIHIN KUULUI MYÖS HAUSKA, 

PÄÄOSIN PUURAKENTEINEN 

NÄKÖALATORNI.

Talo Koskela.

Honka Markki.

Kotola.
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K esän asuntomessualuetta kiertäessä totean itsekseni, että 
tämän kesätapahtuman brändiin voi luottaa. Tuote-esitte-
lyteltan kautta ollaan alueella, jossa kohtaa monenmoisia 

taloja. Kun uupumus uhkaa, poikkeaminen ruokatelttaan mes-
sulounaan pariin virkistää, minkä jälkeen jaksaa taas kierrellä. Yli-
työstettyjen pihojen keskellä mieli hämmentyy ja kaipaa trendin 
pikaista vaihtumista. Itse alue on paikallisen ”periferia”-toimis-
ton – OOPEAA ja Anssi Lassila – suunnittelema ja pienimitta-
kaavaisuudessaan miellyttävä. Talot asettuvat sopuisasti metsäi-
sen maaston loiviin muotoihin ja syntyy rentoa, viihtyisää asuin-
ympäristöä. 

En jaksa jonottaa tämänkertaisten messujen supersuosittuun 
taloon, joka kaukaa katsoen vaikuttaa aidolta kitschiltä, ja alan 
syyttää itseäni elitismistä, tosin niin ponnettoman velvollisuu-
dentuntoisesti, että vaikutan entistä tekopyhemmältä. Tekisi 
mieli vajota turvallisesti elitismin ja kansan maun välisten ristirii-
tojen synkeään pohdiskeluun, mutta se tuntuisi törkeältä louk-
kaukselta aurinkoista kesäpäivää kohtaan. Yritänkin nähdä asian 
valoisan puolen. 

Asuntomessut vetävät aina paljon kävijöitä, joten arkkiteh-
tuuri ja asuminen kiinnostavat suurta yleisöä eli tavallisia ihmisiä 
eli keskiluokkaa. Kuntien päättäjät satsaavat asuntomessu-
alueen rakentamiseen ja suunnitteluun tavanomaista enem-
män. Toisaalta messujen kävijämäärä todistaa, että hyvälle ym-
päristölle on jatkuva tilaus. 

Arkkitehtuuritapahtumana asuntomessut on löytänyt luon-
teensa. Kansanomaisena kesäfestivaalina se eroaa esimerkiksi 
Venetsian arkkitehtuuribiennaalin ilmeestä. Tämän vuoden Re
porting from the Front -biennaali itse asiassa haki yhteyttä glo-
baalisti ihmisten arkeen. Ehkä lokaalisti voisi rohkeasti tulkita 
Seinäjoen Pruukinrannan olevan ”etulinjassa”; pohjalaisia etulin-
jaan joutuminen ei hätkähdyttäisi. Ehkä jonain päivänä arkkiteh-
dit rynnivät asuntomessuille yhtä innokkaasti kuin Venetsian 
biennaaliin… Hätkähdän ajatuksistani, sillä auringonpaiste kuu-
mottaa suoraan päähän. Astelen varjoon ja haen kahvin.

Jorma Mukala

päätoimittaja, Arkkitehti-lehti

Valoisien 
puolien jäljillä

SAFA–RIL kouluttaa

PÄÄSUUNNITTELIJAN 
AJANKOHTAISPÄIVÄ
6.9.2016 
koulutustila Joutsen, 

Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki

OHJELMASSA
 •  KSE pääsuunnittelun näkökulmasta
 •  PS:n vastuu hankkeen muita osapuolia kohtaan 
 •  Pääsuunnittelun viimeaikaiset oikeustapaukset   

•  Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnittelijoi- 
    den kelpoisuus  

 •  Rakennusvalvonnan tulkinnat uusista  
    määräyksistä

 •  FISEn toteamat MRL:n mukaiset suunnittelija-
     pätevyydet
 
Osallistumismaksut:
Osallistumismaksut pääsuunnittelijan ajankohtais-
päivään osallistuville ovat RILin, SAFAn ja SIOn 
jäsenille 380 euroa + alv. 24 %
ja muille 450 euroa + alv. 24 %.

Osallistumismaksu sisältää ohjelmaan merkityt tarjoi-
lut sekä opetusmateriaalin.

Ilmoittautumiset:
www.lyyti.fi/reg_2016/psajank  

Lisätietoa, peruutusehdot ja ohjelma

 kokonaisuudessaan: 

www.safa.fi > Koulutus
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http://www.lyyti.fi/reg_2016/psajank
http://www.safa.fi
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V iime syksynä suurehko työryhmä tuotti high tech -hen-
kisen prototyypin nimeltä KODA, joka lanseerattiin 
Tallinnan arkkitehtuuribiennaalin yhteydessä. Talon 

valteiksi mainittiin design, ympäristöystävällisyys, nopea pys-
tytys ja terveellisyys. 

Harkujärven tuntumassa olevalle taimitarha-alueelle sit-
temmin pystytetty prototyyppi on jo elänyt talven yli, ja sitä on 
testattu ja sen olosuhteita mittailtu. Yleisölle edelleen esiteltä-
vän KODAn paikaksi valittiin laajan alueen puistomaisin osa. 
Alueella toimivat myös suunnittelutoimisto ja tuotantohalli, 
joissa kehitellään jalostettua versiota. Tilauksiakin on tullut.

Koira mukaan asukkaaksi
Koeasuin erinomaisen avaralta tuntuvaa taloa. Koirakin oli 
tervetullut – talossahan on selkeät, kulutusta kestävät mate-
riaalit. Viikon aikana tuli testattua muun muassa paahteisten 
ja sateisten päivien olosuhteet, ja ilmastointi lämpötilan sää-
telyineen toimi oivallisesti. Mitoitus oli sopiva ja jopa kylpy-
huone riittävän tilava – siihen on sijoitettu myös säilytystilaa 
erinomaisen kevyille siivousvälineille, liinavaatteille ja muul-
le tavaralle. Kylpyhuoneessa oli WC-istuimen takana seinäs-
sä peilipintaisen lasioven kätkemä huipputehokas rumpupe-
sukone sekä näiden vieressä sade- ja käsisuihku. Kekseliästä-
kin muotoilua oli, ja muun muassa kapeiden pystyikkunoiden 
kääntyvät säleet on käsitelty nanoteknologian keinoin niiden 
puhtaina pitämiseksi.

Parvi oli tilava ja sinne oli helppo nousta. Herätessään voi 
ihailla pääikkunasta avautuvaa näkymää. Keittiössä oli astian-
pesukone, induktioliesi uuneineen ja jääkaappi sekä säilytys-
tilaa pienelle astiastolle. Kohderyhmäksi on ajateltu lähinnä 
urbaaneja ihmisiä, ja pikkutalon on suunniteltu sijaitsevan 
palvelujen lähellä. Kunnallistekniikan KODA tarvitsee aina.

Koeasukkaana 
pikkutalossa 
Virossa
Virossa on innostuttu ruotsalaisesta Attefallshus-kon-

septista. Sillä tarkoitetaan pientalotontille suuremmitta 

byrokratioitta pystytettävää taloa, jonka koko saa olla 

korkeintaan 25 kerrosneliötä ja korkeus 4 metriä.

Jatkokehittely käynnissä
Prototyypistä on jo opittu, ja seitsemässä tunnissa pystytet-
tävässä versiossa piukea tekniikka tullaan viemään ikään kuin 
repuksi rungon ulkopuolelle. Näin saadaan lisää säilytystilaa 
ja ennen kaikkea hurinat pois nukkujien korvista. Kallis KODA 
toistaiseksi on, mutta mikään ei estä kehittelemästä teknolo-
gian puolesta yksinkertaisempia ja edullisempia versioita. Kun 
tilauksia ja tuotantoa tulee, pudonnee hintakin.

Eikö sitten pelottanut asustella öisin autiolla alueella? Ta-
loon kutsumatta pyrkivä olisi joutunut ahkeroimaan tuntikau-
sia, sillä turvallisuus on osa konseptia. Lisäksi vastassa olisi ol-
lut talonvahdin roolin upeasti omaksunut koira, jolle päivisin 
oli oiva paikka etuterassilla, pyörätelineen vieressä.

Tarja Nurmi

Lisätietoa: www.kodasema.com.

TALON VALTEIKSI MAINITTIIN DESIGN, 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS, NOPEA 

PYSTYTYS JA TERVEELLISYYS.
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http://www.kodasema.com


au  8  |  2 0 1 624 

V
Ä

IT
Ö

S

VÄ I T Ö S

R akennusten hiili-
jalanjäljestä on viime 
aikoina puhuttu pal-

jon – ja syystä. Kiihtyvä il-
mastonmuutos on tosiasia, 
ja rakentaminen aiheuttaa 
noin 30 prosenttia kaikista 
kasvihuonepäästöistä. Il-
mastonmuutos voimistaa 
sään ääri-ilmiöitä ja aiheut-
taa siten tulevaisuudessa 
entistä enemmän myös hu-
manitäärisiä katastrofeja.

Tekniikan tohtori, arkkitehti Matti Kuittinen on tutkinut 
humanitäärisen rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormi-
tusta ja mahdollisuuksia sen pienentämiseen väitöstutkimuk-
sessaan Carbon footprinting in humanitarian construction.

Konkreettisia ohjeita ja selkeitä malleja
Ilmastonmuutoksesta puhutaan Kuittisen mukaan paljon 
myös humanitäärisen rakentamisen yhteydessä mutta lähes 
yksinomaan katastrofien aiheuttajana. Kriisien jälkeisen hu-
manitäärisen rakentamisen omaa ympäristökuormitusta on 
tutkittu vähän, eikä selkeitä toimintaohjeita sen pienentämi-
seen juuri ole. Katastrofin jälkeen rakennetaan yleensä kaoot-

Humanitäärisen rakentamisen  
hiilijalanjälki 

tisissa olosuhteissa ja kireässä aikataulussa. Humanitääristä ra-
kentamista eivät aina valvo rakennusalan ammattilaiset, joten 
ympäristö- ja laatutavoitteiden on sisällyttävä etukäteisohjeis-
tukseen ja laatupisteytykseen.

Kuittisen väitöskirja onkin tarkoitettu käsikirjaksi humani-
täärisen rakentamisen toimijoille. Se on selkeä ja helppolukui-
nen, ja havainnollistavia kaavioita on paljon. Tutkimuksessa 
edetään teorian ja esimerkkien myötä hyvinkin konkreettisiin 
toimintaohjeisiin, jotka toivottavasti otetaan kentällä tehok-
kaasti käyttöön.

Rakennuksen hiilijalanjäljen laskeminen on monimutkai-
nen prosessi, johon on olemassa useita, keskenään vertailu-
kelvottomia malleja. Humanitäärinen rakentaminen ja sen 
ympäristövaikutusten arviointi on vielä tavallista mutkik-
kaampaa hankalien olosuhteiden ja saatavilla olevan tiedon 
epäluotettavuuden vuoksi. Väliaikaisia asumuksia tuotetaan 
usein kerralla jopa kymmeniätuhansia, jolloin ympäristövaiku-
tukset kertautuvat.

Kuittinen ehdottaa elinkaarimalliin perustuvaa, yksinker-
taistettua laskentatapaa. Vertaamalla kunkin rakennuksen ai-
heuttamia päästöjä avoimista lähteistä löytyviin luotettaviin 
tietoihin saadaan määritettyä maakohtainen tavoitetaso, jo-
hon syntyviä päästöjä on mielekästä verrata. Rakennuksen ko-
konaiskestävyyttä tulisi Kuittisen mukaan arvioida vertaamal-
la hiilijalanjälkeä, kustannuksia ja energiankulutusta.

Haitissa St. Mathieun kyläläiset rakentavat koulua betonimurskasta. Hirrestä tehtyjä väliaikaisia asuntoja Gohyakugawan kylässä, 
lähellä Fukushimaa.
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Materiaalivalinnat vaikuttavat
Rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämisestä tulee mieleen 
paikallisten, kierrätettyjen ja luonnonmateriaalien käyttämi-
nen sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen ja 
elinkaaren pidentäminen. Pätevätkö nämä myös humanitää-
risessä rakentamisessa? Kuittinen on tutkinut erilaisten raken-
nustyyppien ympäristökuormituksen muodostumista vertai-
lemalla väliaikaisasumuksia eri puolilla maailmaa sekä maan-
järistyksen jälkeen jälleenrakennettuja kouluja Haitissa.

Paikallisten materiaalien käyttäminen on katastrofin jälkei-
sissä olosuhteissa haastavaa, mutta materiaalien kuljettami-
nen kaukaa on ympäristön kannalta ongelmallista. Kuittinen 
korostaa, että materiaalien kuljetuksen ja tuotantotapojen 
kestävyyteen ja luotettavuuteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Lämpimiin maihin rakennettavissa, väliaikaisiksi 
tarkoitetuissa rakennuksissa materiaalivalinnoilla on olennai-
nen vaikutus ympäristökuormitukseen, kun käytön aikainen 
energiankulutus jää pieneksi. Teräsrakenteiden hiilijalanjälki 
on merkittävästi suurempi kuin luonnonmateriaalien. Perin-
teisen sementin korvaaminen masuunikuonalla taas tuottaa 
hyötyjä betonirakenteissa.

Kierrätysmateriaalien käyttäminen voi Kuittisen mukaan 
pienentää tai yllättäen myös kasvattaa rakennuksen ympäris-
tökuormitusta. Kun Haitissa käytettiin uusien koulujen raken-
nusaineena maanjäristyksen raunioista kerättyä betonimurs-
kaa, jouduttiin lisäämään sideteräksiä, jolloin kierrätysbeto-
nista rakennettujen koulujen hiilijalanjälki muodostui uusio-
materiaaleista rakennettuja kouluja suuremmaksi.

Viileässä Pohjois-Japanissa korostui käytön aikaisen ener-
giatehokkuuden merkitys, mutta puurakentaminen oli tässä-
kin tapauksessa kaikkein energiatehokkain vaihtoehto. Kuitti-
nen toteaa kytkettyjen rakennustyyppien olevan hyvin ener-

RAKENTAMALLA SUORAAN PYSYVÄKSI 

KELPAAVIA RAKENNUKSIA 

VÄLIAIKAISTEN SIJAAN VOITAISIIN 

SAAVUTTAA MERKITTÄVIÄ 

ENERGIANSÄÄSTÖJÄ.

Tekniikan tohtori, arkkitehti Matti Kuittinen on erikoistunut 
rakennusten elinkaaren ympäristövaikutuksiin Suomessa, 
EU:ssa sekä kehittyvissä maissa. Hän on työskennellyt mo-
nialaisissa tutkimusryhmissä, koordinoinut laajoja kansain-
välisiä kehityshankkeita, kehittänyt uusia menetelmiä ra-
kennusten hiilijalanjäljen laskentaan sekä suunnitellut pas-
siivitaloja ja ympäristöystävällisiä pakolaisleirejä.

giatehokkaita, mutta monikerroksisuus lisää suhteellisesti ma-
teriaalin määrää, jolloin käytön aikaiset energiansäästöt lähes 
kumoutuvat. Pidentämällä väliaikaisasumusten käyttöaikaa 
tilanne lähtisi paranemaan. Kuittisen mukaan rakentamalla 
suoraan pysyväksi kelpaavia rakennuksia väliaikaisten sijaan 
voitaisiin saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä.

Ilmastonmuutos tulee lisäämään yhä enemmän humani-
täärisen rakentamisen tarvetta, joten on tärkeää, ettei huma-
nitäärinen rakentaminen ole osaltaan kiihdyttämässä ilmas-
ton lämpenemistä. Kuittisen väitöskirja on tärkeä avaus vähän 
käsitellystä aiheesta. Hän esittää työnsä lopussa lisäkäsittelyä 
kaipaavia kysymyksiä – haasteen muille tutkijoille.

Elina Koivisto

Matti Kuittinen: Carbon footprinting in humanitarian 
construction. What are the CO2 emissions and how 

to mitigate them? Aalto University 2016. 135 sivua.
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Hirrestä ja puurungoista tehty väliaikainen 
dementiakoti pakolaisleiarillä Gohyakugawassa.
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U topiat on välillä unohdettu. Arkkitehtuuriin liittyy mo-
nenlaisia utopioita, mutta jostain syystä ne ovat nykyi-
sin joutumassa katveeseen. Eräänlaisia utopioita ovat 

vaikkapa edullisemmat ja paremmat asunnot ja asuinalueet 
sekä nuorten ja vähätuloisten asumisen kipeät kysymykset.

Gestaltenin kustantama komea kirja The Tale of Tomorrow 
– Utopian Architecture in the Modern Realm tuo eteen moder-
nismin ajan utopiat ja niiden luojat. Joukkoon mahtuu myös 
suomalaissyntyinen Eero Saarinen, joka onkin mukana erit-
täin näyttävästi. Kirja kertoo arkkitehtuurin monenlaisten uto-
pioiden tarinoita henkilöiden ja näiden tekemisten välityksel-
lä ja runsain kuvin. Kohteet esitellään tosin vain valokuvin, 
vaikka arkkitehdeille myös rakennusten piirrosten julkaisemi-
nen olisi ollut tervetullutta. Gestaltenin kirjakavalkadin ja kon-
septin mukaisesti teos on laadittu niin, että se sopii muidenkin 
kuin arkkitehtien selailtavaksi ja jopa keskustelun herättäjäksi.

Utopioiden tekijät
Kirjan tekijät, Robert Klanten ja Sofia Borges, kirjoittavat esi-
puheessaan niin sanotusta avaruusajan optimismista ja jaot-
televat teoksen neljäksi kokonaisuudeksi. The Road to Moder
nism esittelee Saarisen lisäksi muun muassa Le Corbusierin, 
Bruce Goffin ja Buckminster Fullerin. Otsikon Houses of Love 
and Freedom alla kohdataan muun muassa Oscar Niemeyer ja 
uskomattoman omaperäinen Zvi Hecker.

Entisen huomisen tarina
Sosiaalisten utopioiden otsikon alta löytyy kirjan ainoa 

merkittävä nainen, italialaissyntyinen mutta Brasiliassa vaikut-
tanut Lina Bo Bardi mahtavine töineen. Hänelle seuraa pitä-
vät Louis I. Kahn ja  William L. Pereira. Kaikkein hurjimpia ta-
loja esitellään luvussa Spiritual Sculptures. Yksi tämän otsikon 
alle päässeistä arkkitehdeista on Ricardo Bofill.

Noin 400-sivuinen kirja on tämän päivän arkkitehdeille 
hyvä koputus omalletunnolle. Se on myös mahtavan inspiroi-
va lahja lahjakkaalle ja periksi antamattomalle nuorelle, joka 
haaveilee arkkitehdin ammatista. 

Tarja Nurmi

KIRJA KERTOO 

ARKKITEHTUURIN 

MONENLAISTEN 

UTOPIOIDEN TARINOITA.

Robert Klanten ja Sofia Borges 

(toim.): The Tale of Tomorrow 

– Utopian Architecture 

in the Modern Realm. 

Gestalten 2016. 400 sivua.

Lisätietoa: 

www.gestalten.com.

Eero Saarinen, TWA–terminaali, John F. Kennedyn kansainvälinen 
lentokenttä, New York, 1962.

http://www.gestalten.com
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D etail lienee kustantajana ja lehtien julkaisijana tuttu 
suurimmalle osalle Arkkitehtiuutisten lukijoista. Vuosien 
varrella olemme saaneet useista laadukkaista kirjoista 

tietoa rakennuksista ja niiden yksityiskohtien ratkaisumalleis-
ta sekä eri materiaalien käytöstä. Julkaisutoiminnalle on tun-
nusmerkillistä tarkka ja johdonmukainen työ, jonka ansiosta 
lukijoilla on mahdollisuus oppia uutta.

Nyt on ilmestynyt Construction and Design Manual -sarjaan 
yhteistyössä DOM-kustantajan kanssa aivan poikkeuksellisen 
huolella toimitettu ja kiinnostava teos, jossa perehdytään mu-
seosuunnitteluun. Kirja esittelee kolmesta neljään aukeamalla 
kaikkiaan 53 aivan viimeaikaista museorakennusta eri puolilta 
maailmaa. Suunnittelijoina on maailman huiput, kuten kol-
mella kohteella David Chipperfield, neljällä kohteella SANAA, 
kolmella Steven Holl ja useat muut. Vähemmän tunnettuja 
suunnittelijoitakin on mahtunut mukaan, kuten katsauksen 
aloittava saksalainen Staab Architekten suunnittelemallaan 
Ahrenshoopin pienimittakaavaisella taidemuseolla.

Kohteita joka kolkalta
Kohteet ovat pääosin hyvinkin ajankohtaisia ja lavealla haa-
rukalla kerättyjä: esimerkiksi Kiasmaa tai Berliinin Neues Mu-
seumia ei ole joukkoon enää otettu, mutta useampi pienem-
pi projekti on löytänyt paikan valikoimassa. Mukana on myös 
Erich Mendelsohnin Schocken-tavarataloon Chemnitziin to-
teutettu arkeologinen museo, jonka näyttelysuunnittelijan 
Uwe R. Brücknerin haastattelu on myös kirjassa. Harmillises-
ti tekijät eivät ole selvästikään tunteneet Mäntän Serlachius-
museon laajennusta – se olisi ehdottomasti kuulunut mukaan. 
Nyt Pohjoismaista on esillä BIGin Elsinoren merenkulkumuseo 
ja Ruotsista White Arkitekterin Kosterhavetin luonnonpuiston 
vierailijoiden keskus.

Teos ei keskity ainoastaan esittelemään hienoja projekteja 
hienoilla valokuvilla ja Detail-lehdestä tutuilla, yhtenevästi to-
teutetuilla ja mittatarkoilla piirustuksilla. Laajat artikkelit anta-
vat myös tietoa museosuunnittelun historiasta ja suunnittelu-
perusteista: näyttelysuunnittelusta, näyttelykierron periaat-
teista, aputilojen mitoituksesta, ripustusperiaatteista, liikunta-
rajoitteisten huomioimisesta ja valaistussuunnittelusta. 

Jatkokurssi museo-
suunnitteluun

Kirjaa voi suositella jokaiselle, joka on kiinnostunut museo-
suunnittelusta tai esimerkiksi suunnittelee matkaa museo-
käyntejä silmällä pitäen. Tylsää kantta ei kannata pelästyä. Kir-
ja herättää kiinnostuksen ja halun nähdä enemmän, ja vaikka 
osa esitellyistä rakennuksista, kuten Rooman MAXXI tai Stutt-
gartissa oleva Delugan Meisslin Porsche-museo, onkin kenties 
monille tuttu, uutta ja kiinnostavaa tuntuu maailmalla riittä-
vän – niin arkkitehtuurin kuin museoiden sisällön puolesta.

Esa Laaksonen

Hans Wolfgang Hoffmann (toim. Christian Schittich): 

Museum Buildings. Construction and Design Manual. 
DOM publishers & Edition Detail 2016. 416 sivua.

HARMILLISESTI TEKIJÄT EIVÄT OLE 

SELVÄSTIKÄÄN TUNTENEET MÄNTÄN 

SERLACHIUS-MUSEON LAAJENNUSTA 

– SE OLISI EHDOTTOMASTI KUULUNUT 

MUKAAN.
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KOTIMAA
SYYSKUU
1.–2.9.2016

Kaupunkimuotoilun 40 h pop-up 
Laituri, Narinkka 2, Helsinki.
Siton 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
järjestettävä pop-up-tapahtuma avaa 
muotoilun ja taiteen roolia kaupunki-
suunnittelussa. Samaan aikaan järjes-
tettävässä Asemien Design Sprint -kil-
pailussa etsitään nuorilta suunnittelijoil-
ta uusia ideoita liikenteen solmukohtiin.

• laituri.hel.fi

1.–11.9.2016
Helsinki Design Week
Ennätyslaaja muotoilufestivaali tarjoaa 
yli 250 tapahtumaa ympäri Helsingin 
seutua teemalla Paremmin/Better. Tu-
tustu ohjelmaan verkkosivuilla.

• www.helsinkidesignweek.com

1.–11.9.2016
Helsinki Design Week Laiturilla
Laituri, Narinkka 2, Helsinki.
Helsinki Design Week näkyy Laiturilla 
muotoilun ja kaupunkisuunnittelun eri-
laisina tapahtumina. Kaikki tapahtumat 
ovat avoimia ja maksuttomia. Tutustu 
ohjelmaan verkkosivuilla.

• laituri.hel.fi

7.–11.9.2016
Habitare 
Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki.
Suomen suurin huonekalu-, sisustus- ja 
designtapahtuma järjestetään saman-
aikaisesti mm. ValoLight-messujen ja 
Helsinki Design Weekin tuottaman am-
mattitapahtuma Showroomin kanssa.

• habitare.messukeskushelsinki.fi

7.9.2016 klo 8.15–10.00
Kaupunkiakatemia: Ilmastokadun 
aamukahvit aurinkoenergialla
Laituri, Narinkka 2, Helsinki.
Aurinkosähköä ydinkeskustaan? Ilmas-
tonmuutokseen sopeutunut viihtyisä si-
säpiha? Iso Roobertinkadulla toteute-
taan ilmastoystävällistä kaupunkia yh-
teisenä suunnittelu- ja muotoiluproses-
sina asukkaiden ja yritysten kanssa.

• laituri.hel.fi

7.9.2016 klo 17–19
New York Waterfront and Open 
Space
Laituri, Narinkka 2, Helsinki.

Helsinki Design Week -vierailuluennon 
teemana on New Yorkin ranta-alueiden 
suunnittelu. Suunnitteluprojektissa toi-
miva arkkitehti Mary Kimball esittelee 
viimeisimpiä kehityshankkeita. Luento-
kielenä on englanti.

• laituri.hel.fi

8.9.2016 klo 8.30–13.00
Yhdessä parempaa kaupunkia – 
kaupunkimuotoilun kohtauspaikka
Helsingin kaupungintalon juhlasali, 
Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki.
Kohtauspaikan teemana on osallistami-
nen ja tulevaisuuden yhteiskehittämi-
nen. Seminaarin jälkeen voi tutustua 
kaupungintalon aulan Helsinki Lab -toi-
mintaan. Tilaisuus on maksuton, mutta 
ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.

• www.ornamo.fi
24.9.2016 klo 10–17

Terve talo -seminaari
Turun linnan Bryggman-sali, Linnanka-
tu 80, Turku.
Rakennammeko kertakäyttötaloja vai 
satoja vuosia kestäviä rakennuksia? On-
ko nykyisillä rakennusmääräyksillä 
mahdollista rakentaa terve talo? Semi-
naari antaa käytännön neuvoja sekä ra-
kentajalle että talon kunnostajalle. Tilai-
suus on maksuton. Ilmoittautuminen 
19.9. mennessä: sihteeri@tuuma.net.

• www.curatio.fi, turku.safa.fi,  
www.tuuma.net

27.−29.10.2016
Arkkitehtuuritutkimuksen päivät
Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere.
8. kertaa järjestettävien päivien teema-
na on Architecture and Experience Now.

• www.atut.fi

NÄY TTELY T
SYYSKUU
–4.9.2016

Epäpaikoista elinvoimaa – kaupun-
kiuudistuskohteita Tampereella
Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan 
aukio 8, Tampere.
Näyttelyssä esitellään kaupunkiympäris-
tön epäjatkuvuutta parantavia ja ker-
rostaloasumista kehittäviä hybridikoh-
teita Tampereen keskustasta.

• www.werstas.fi

–18.9.2016
Räppänä
Alvar Aalto -museon Galleria, Alvar Aal-

lon katu 7, ja Jyväskylän taidemuseo, 
Kauppakatu 23, Jyväskylä.
Kahden museon yhteistä taivalta juhli-
taan molempiin museoihin levittäyty-
vällä juhlanäyttelyllä, joka esittelee ku-
vataiteilija Jussi Heikkilän ja sisustusark-
kitehti Simo Heikkilän kädenjälkeä.

• www.alvaraalto.fi,
www.jyvaskyla.fi/taidemuseo

–25.9.2016
STILL / LIFE – Tapio Wirkkala 
Retrospective Exhibition
Siida, Inarintie 46, Inari. 
Näyttely juhlistaa Wirkkalan pitkää uraa 
muotoilun ja taiteen saralla. Se on Wirk-
kalan vuoropuhelu tämän hetken taitei-
lijoiden ja luovien tekijöiden kanssa.

• www.siida.fi

–1.10.2016
Pyöräliikenne Helsingissä
Laituri, Narinkka 2, Helsinki.
Näyttelyssä lanseerataan pyöräliiken-
teen suunnittelun uusi filosofia suunnit-
telijoille sekä kaikille helsinkiläisille. Run-
saasti oheistapahtumia.

• laituri.hel.fi

ULKOMAAT
SYYSKUU
–25.9.2016

Artek and the Aaltos: Creating a 
Modern World
Bard Graduate Center, New York, Yhdys-
vallat.
Näyttely esittelee Artekin menestystari-
naa ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa. 
Näyttelyn keskiössä ovat kaksi yrityksen 
perustaja jäsentä – Aino ja Alvar Aalto.

• www.alvaraalto.fi

–27.11.2016
Venetsian biennaali
Venetsia, Italia.
Arkkitehtuuribiennaali järjestetään nyt 
15. kerran. Teemana on Repoting from 
the Front.

• www.labiennale.org

–27.11.2016
In Therapy: Nordic Countries  
Face to Face 
Venetsia, Italia.
Pohjoismaiden paviljongissa Venetsian 
biennaalissa nähdään näyttely, jossa 
pohditaan pohjoismaisuutta.

• www.mfa.fi

http://www.helsinkidesignweek.com
http://www.ornamo.fi
mailto:sihteeri@tuuma.net
http://www.curatio.fi
http://www.tuuma.net
http://www.atut.fi
http://www.werstas.fi
http://www.alvaraalto.fi
http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo
http://www.siida.fi
http://www.alvaraalto.fi
http://www.labiennale.org
http://www.mfa.fi
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ARKKITEHTUURIMUSEO
FINLANDS ARKITEKTURMUSEUM 
MUSEUM OF FINNISH ARCHITECTURE

ti–su 11–18 ke 11–20
Kasarmikatu 24 Helsinki
puh. 09 85675100 
 

sisäänpääsy 8/4/0 € 
yhteislippu Designmuseon 
kanssa 12 €/Museokortti

mfa.fi  
Facebook
Twitter

NÄYTTELYT MUSEOSSA
15.6.–2.10.2016
 
Suomen Arkkitehtuuria. Kaksivuotiskatsaus 2016
Vuonna 2016 arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaus nostaa
esille rohkeaa ajattelua ja kokeilevaa arkkitehtuuria.
 
Le Carré Bleu: Legendaarinen pieni  
arkkitehtuurilehti Helsingistä, 1958–1961
Näyttely avaa Le Carré Bleu -lehden varhaisia vuosia, 
jolloin moderni arkkitehtuuri oli suuressa murroksessa. 

LA BIENNALE DI VENEZIA
28.5.–27.11.2016

Suomen paviljonki
From Border to Home
Yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
www.frombordertohome.fi

Suomi, Ruotsi, Norja / Pohjoismaiden paviljonki
In Therapy: Nordic Countries Face to Face

TAITEIDEN YÖ 
Torstai 25.8. kello 16–21

Vapaa pääsy museoon ja Kokoon-rakennukseen.
Taidekasvattaja Kaisa Sjövall esittelee arkkitehtuurikas-
vatuksen A&O-huonetta kaikenikäisille museokävijöille. 
Myynnissä valikoima arkkitehtuurikirjallisuutta Taiteiden 
yön alennuksin. Kello 18 opastettu kierros Suomen 
Arkkitehtuuria. Kaksivuotiskatsaus 2016 -näyttelyyn. 

HELSINKI DESIGN WEEK
5.–11.9.

Keskiviikko 7.9. kello 16–17:30, museopiha
Kokoon – Discussion on temporary housing 
& transportable solutions in the City
Yhteistyössä Designmuseo ja Aalto-yliopiston 
Wood Program 

Torstai 8.9. kello 17–19, juhlatila G18, Yrjönkatu 18
Eero Saarinen Honorary Lecture: 
Spela Videcnik, Ofis: Inspiring Limitations
Arkkitehtuurimuseon järjestämä vuotuinen kunnialuento 
juhlistaa Eero Saarisen perintöä. Kutsuvierastilaisuus.

Perjantai 9.9. kello 16: Open Studios -kierros
Lähtö Lönnrotinkatu 27. Ensimmäiset 20 osallistujaa.
Arkkitehtitoimisto ALA, Lönnrotinkatu 27
Huttunen-Lipasti-Pakkanen, Uudenmaankatu 7 b
Arkkitehdit NRT, Kalevankatu 31
Dsign, Kalevankatu 31
JKMM Arkkitehdit, Lapinrinne 3

Lauantai 10.9. kello 12
Opastettu kävelykierros: Tyylikäs Töölö
Lähtö Temppeliaukion kirkon katolta / säävaraus.
Oppaana Arkkitehtuurimuseon tutkija Petteri Kummala.

OPEN HOUSE HELSINKI 
9.9.–11.9.

Perjantai 9.9. kello 11–18
Ilmainen sisäänpääsy Arkkitehtuurimuseoon 

Lauantai 10.9. ja sunnuntai 12.9. kello 14
Englanninkielinen kävelykierros: 
Newest Finnish Architecture 
Lähtö Runebergin patsaalta Esplanadin puistosta.
Oppaana museonjohtaja Juulia Kauste. Säävaraus.

Sunnuntai 11.9. kello 15
Kaksivuotiskatsauksen kohdevierailut
Koulu- ja oppimiskeskus Opinmäki
Lillhemtintie 1, Espoo. Oppaana arkkitehti Esa Ruskeepää. 
Kipparintalo – asuinkerrostalo tukiasumiseen
Arcturuksenkatu 6, Helsinki. Oppaina arkkitehti Kati 
Murtola ja Savulaiset ry:n puheenjohtaja Leena Tyynilä.

Sunnuntai 11.9. kello 16 
Kantakaupungin skeittikierros
Lähtö museopihalta Kokoon-rakennuksen edestä. 
Oppaana näyttelytuottaja Juho Haavisto

Arkkitehtuurimuseon ajankohtaiset tapahtumat: www.mfa.fi/tapahtumat

http://www.frombordertohome.fi
http://www.mfa.fi/tapahtumat
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L apsuudestani muistan naapurin Saabin viistoon taka-
lasiin liimatun mainostarran, joka paksuin kirjaimin jan-
kutti ”Se. Varma. Kotimainen”. Ihmettelin, miksi joka sa-

nan väliin piti laittaa piste. Ihmettelin myös, miten kömpelö 
mainos oli päässyt tärkeälle paikalle pitkäkeulaisen vauhti-
auton takalasiin. Kyydissä kuitenkin oltiin, ja ruskeanoranssin 
polsterin syleilyssä teksti unohtui.

Kun nyt palaan näihin muistoihin, huomaan, että lapsuute-
ni Saabin takalasi oli hiekan kuuraama. Mainostarran läpi-
näkyvää kelmua reunusti sorateiden kimmeltävä oranssi pöly.

1970-luvulla Suomi kaupungistui. Saabien keulat käännet-
tiin kohti etelän kaupunkeja tai Ruotsin lauttasatamia. Suorat, 
mäkien yli horisonttiin aaltoilevat soratiet veivät perhekunnan 
toisensa jälkeen maalta kaupunkiin. Kesäisin palattiin hetkek-
si, ja isät tai sedät lennättivät autoa tutuissa hyppyreissä. 

On hyvin tunnettua, että Suomi on kaupungistunut myö-
hään verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Britanniaan. Kaupun-
gistuminen jatkuu Suomessa edelleen, ja jotkut puhuvat jopa 
1960- ja 1970-lukujen Suuren Muuton toisinnosta.

Mutta ovatko kaupungistumisen ajurit nyt samoja kuin ta-
kavuosikymmeninä? Onko selvää, että Suomi kulkee samaa 
kaupungistumisen uraa Euroopan verrokkimaiden kanssa? 
Ymmärrämmekö, mitä tarkoittaa kaupungistumiseen kuuluva 
syvällinen muutos, siirtyminen teollisesta urbaaniin yhteis-
kuntaan? Olemmeko yhtä mieltä edes keskustelua ohjaavista 
kaupungistumisasteen määrittelyistä?

Vastaus näihin kysymyksiin on kielteinen: eivät, ei, emme ja 
emme. 

Kaupungistuminen – tuttu ja kulunutkin sana – kätkee 
taakseen koko joukon yllättävän kehnosti ymmärrettyjä yh-

Kaupunki- 
tutkimuksen  
uusi aalto
teiskunnallisia ilmiöitä. Suuri Muutto on satoihin lauluihin, ro-
maaneihin ja teatteriesityksiin kirjattu sukupolvikokemus, 
mutta 1960- ja 1970-lukujen historiasta emme tällä hetkellä ko-
vin paljon hyödy. Globaalit ihmisten ja rahan virrat, digitalisaa-
tio, uusi urbaani palvelutalous ja monet muut tekijät erottavat 
2010-luvun 1970-luvusta. Nykyiset suurperheet ovat kaupun-
kien lähiöissä, eivät Sisä-Suomen maataloissa. Kotikieli on 
usein muu kuin suomi. 

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto on 
tarttunut kaupungistumisen tiedolliseen haasteeseen. Kau
pungistuva yhteiskunta oli yksi neljästä kuluvana vuonna jär-
jestetyn hakukierroksen teemasta. Rahoitusta sai kolme laajaa 
tutkimuskonsortiota. Suomen arkkitehtikoulut ovat hyvin 
edustettuina: Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin 
laitos on mukana kahdessa konsortiossa.

Strateginen tutkimus on suomalaisessa akateemisessa 
kentässä uudehko toimintamalli. Strategisen tutkimuksen 
hankkeet yhdistävät uudella tavalla julkisia, yksityisiä ja kol-
mannen sektorin toimijoita. Tavoitteena on lähentää tutki-
musta ja päätöksentekoa: valtioneuvosto kysyy, ja tutkijat, yh-
dessä muiden tahojen kanssa, vastaavat parhaalla mahdolli-
sella tieteellisellä työllä.

Strateginen tutkimus tarjoaa tutkijoille suorat kanavat mi-
nisteriöihin ja eduskunnan valiokuntiin. Suomen Akatemia 
painottaa myös laajaa osallistumista ja tiedottamista koti-
maassa ja kansainvälisesti. Voimme odottaa kaupunkitutki-
muksen ja kaupunkisuunnittelun uutta aaltoa. Tutkimus jal-
kautuu, näkyy ja vaikuttaa!

Lähivuosina ja -vuosikymmeninä Suomen kaupungit kas-
vavat sadoillatuhansilla asukkailla. Kaupunkisuunnittelun ja 
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Kaupunki- 
tutkimuksen  
uusi aalto

urbaanin arkkitehtuurin kannalta tilanne on mielenkiintoinen. 
Kasvavilla seuduilla rakennetaan kokonaisia uusia kaupungin-
osia. Työn, kaupankäynnin ja liikkumisen muutokset johtavat 
laajojen alueiden ja infrastruktuurien uudistamiseen tai uu-
delleenkäyttöön. On tarpeen kehittää ja toteuttaa uusia typo-
logioita ja uudella tavalla tiheitä urbaaneja muotoja. Resursse-
ja on käytössä entistä niukemmin, ja kuitenkin kaupunkien pi-
tää vastata sekä ekologisiin että sosiaalisiin haasteisiin nykyis-
tä paremmin. 

Kaupunkien kasvu herättää myös ristiriitoja. Radio Suo-
men haastattelussa 10.8.2016 eräs sipoolainen lausahti Helsin-
gin laajentumisesta itään: ”Metro olis hyvä mutta asukkaat ei.” 
Nykykaupungilla on januksenkasvot, aivan kuten teollistuvilla 
metropoleilla aikanaan. Kaupunki on edelleen uhka ja lupaus. 
Maaseudun ja kaupungin – kollektiivisen ja yksilöllisen – sym-
boliset vastakkainasettelut vaikuttavat myös 2010-luvun kes-
kusteluun. 

Syvällinen muutos kohti urbaania yhteiskuntaa tulee 
muuttamaan näitä käsityksiä. Progressiivisen tutkimuksen ja 
kaupunkisuunnittelun haasteena on saada suuri enemmistö 
mukaan parempien kaupunkitilojen ja paremman kaupunki-
elämän kehittämiseen. Strateginen tutkimus ja suunnittelun 
uusi aalto antavat tähän hienoja mahdollisuuksia. Jos mikä, 
niin kaupunki on kaikkien yhteinen asia.

Panu Lehtovuori

Lue lisää: 

Strateginen tutkimus: www.aka.fi/stn

Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto: www.urmi.fi

Ketterä kaupunki: www.agilecities.fi

KAUPUNGISTUMINEN – TUTTU JA 

KULUNUTKIN SANA – KÄTKEE 

TAAKSEEN KOKO JOUKON 

YLLÄTTÄVÄN KEHNOSTI 

YMMÄRRETTYJÄ 

YHTEISKUNNALLISIA ILMIÖITÄ.

K esään kuului perinteiseen tapaan uutisointi asun-
tomessuilta: Erään messutalon suunnitellutta Tee-
mu Hirvilammia haastateltiin bamburakentami-

sen noususta puurakentamisen vanavedessä. Suomen lo-
maillessa pohdittiin myös, miksi naiset edelleen puuttu-
vat ”arkkitehtuurin paalupaikoilta”. Elokuussa SAFA lausui 
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen 
esteettömyydestä.

SAFAn lausunnossa 12.8. todetaan: ”Mikäli iäkkäiden 
henkilöiden halutaan selviävän mahdollisimman pitkään 
kotona, tulee esteettömän asuntokannan olla riittävän 
suuri. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman mu-
kaan pitää nykymääräyksillä rakennettavan uudistuotan-
non lisäksi korjata vielä saman verran olemassa olevia 
asuntoja esteettömiksi, jotta määrä olisi tulevaisuuden 
tarvetta vastaava. Tämä on mittava haaste. Asukkaiden ta-
sapuolisen kohtelun ja tulevaisuuden tarpeiden huomioi-
misen kannalta esteettömyys on tärkeää. Valtiovallan ei 
tule heikentää ympäristön esteettömyysvaatimuksia ra-
kennuskustannusten nousun perusteella. Vaikka kaikki yli-
määräinen tuottaa rakentamisessa aina kustannuksia ja 
nostaa asuntojen hintoja, on lainsäädännössä uskallettava 
katsoa pidemmälle.”

YLE uutisoi 22.7. otsikolla Hyvä veli -systeemi jättää 
naisarkkitehdit edelleen miesten varjoon: ”Yliopistoista 
valmistuvista arkkitehdeista vähintään puolet on naisia. 
Arkkitehtuurin paalupaikoilla – toimistojen enemmistö-
osakkaina tai professoreina – naiset ovat selkeässä vähem-
mistössä. Arkkitehtitoimistojen Liiton mukaan sen jäsen-
toimistojen osakkaista noin neljännes on naisia. Enemmis-
töosakkaina naisia on enää 10 prosenttia. SAFA on listan-
nut sivuilleen arkkitehtuurikilpailujen tuloksia. Viimeisen 
kolmen vuoden aikana järjestetyissä yleisissä kotimaisissa 
kilpailuissa 64 voittajan joukossa näyttäisi olevan 14 naista. 
’Siinä on nähtävissä jo muutosta. Tytöt uskovat rohkeam-
min omiin kykyihinsä, osallistuvat kilpailuihin ja perusta-
vat toimistoja’, Pirjo Sanaksenaho uskoo.”

YLE uutisoi 9.8. otsikolla Bambukerrostaloja, miksi ei 
– suomalaisarkkitehti opettaa bamburakentamista Kii-
nassa: ”Puun ja bambun jatkojalostuksella on paljon yh-
teistä. Sen vuoksi ei ole yllättävää, että suomalaista puu-
rakentamista edustava arkkitehti, Etelä-Pohjanmaalla asu-
va Teemu Hirvilammi opettaa Kiinassa bambun teollista 
hyödyntämistä. Hirvilammi ennakoi, että bambun tulevai-
suus liittyy jatkojalostukseen ja laajempaan rakennuskäyt-
töön. ’Jossakin vaiheessa tulee bambukerrostaloja ja pa-
kettibambutaloja. Kehitys näyttää väistämättömältä. Pel-
kästään Kiinassa kasvaa yli tuhat bambulajia ja kasvuvauh-
ti on melkoinen verrattuna meidän metsiimme.’”

http://www.aka.fi/stn
http://www.urmi.fi
http://www.agilecities.fi
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H elsingin Jätkäsaareen sijoittuvan kutsukilpailun järjesti-
vät rakennusliike Lakea ja Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirasto. Kilpailuun kutsuttiin neljä toimistoa: Arkki-

tehdit Casagrande, Casagrande Laboratory Center of Urban 
Research, Mer Arkkitehdit ja OOPEAA Office for Peripheral Ar-
chitecture.

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti toteutuksen poh-
jaksi OOPEAAn ehdotuksen Karlsson. Muita ehdotuksia ei ase-
tettu paremmuusjärjestykseen.

Nopeasti rakentuva uusi kaupunginosa
Kilpailualue sijaitsee Jätkäsaareen rakentuvassa merellises-
sä kaupunginosassa. Entinen tavarasatama-alue muutetaan 

Lisää koteja Jätkäsaareen
Kutsukilpailussa suunniteltiin asuinkerrostaloa  

Jätkäsaareen. OOPEAA vei voiton luovalla ja tasa-

painoisella kokonaisuudella.

19 000 asukkaan kodiksi. Tavoitteena on sosiaalisesti, ekologi-
sesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen mukainen Helsin-
gin kantakaupungin jatke, jolla on omaleimainen ja tunnistet-
tava luonne. Alueelle tulee monipuolisia palveluita, viihtyisiä 
puistoja sekä toimivat julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet.

Kilpailussa suunniteltava tontti on osa Atlantinkaaren laa-
jempaa kokonaisuutta, jossa tontit lomittuvat toisiinsa ja jaka-
vat yhteisen sisäpihojen sarjan. Kerrosluvut vaihtelevat kolmes-
ta kolmeentoista. Rakennuksista korkeimmat sijoittuvat kortte-
leiden kärkiin, toinen Hyväntoivonpuiston ja toinen meren ää-
reen. Kilpailutontin kerroskorkeus vaihteli neljästä kuuteen. 

Pääosan asuinhuoneistoista tuli olla perheasuntoja ja kes-
kipinta-alaltaan 80 neliötä. Tontin rakennusoikeus asemakaa-
van mukaan on 5 500 kerrosneliötä, jonka lisäksi sai suunnitel-
la asukkaiden yhteistilat ja pihakannen alaisen autohallin.

Luova tasapaino ratkaisi
Kilpailuehdotukset olivat mielenkiintoisia, ja niissä kaikissa oli 
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▼

hienoja ja keskenään erilaisia ratkaisuja. Palkintolautakunta 
painotti arviossaan ehdotuksen tasapainoisuutta, arkkitehto-
nista laatua ja kokonaisuutta, minkä lisäksi tärkeänä pidettiin 
toteuttamiskelpoisuutta, asuntojen myytävyyttä ja kaupunki-
kuvaan sopivuutta.

Ehdotus Seitsemän siskoa oli ansiokas, mutta sen ratkaiseva 
ongelma oli massoittelun pienipiirteisyys ja kortteliin sopimat-
tomat vinot kattomuodot. Lisäksi perusratkaisun keskikäytä-
vällinen talotyyppi oli taloudellisesti armottoman tehoton.

Ehdotuksessa Archy pohjakerroksen voimakkaita kaarihol-
veja pidettiin suurkortteliin vieraina elementteinä. Lisäksi mo-
derneihin asuntopohjiin kuuluvat vaihtuvat jännevälit antoi-
vat pääjulkisivulle sekavahkon ilmeen. Ehdotus ei myöskään 
noudattanut kaavan ohjetta korttelin tummasta ulkojulki-
sivusta ja vaaleasta pihajulkisivusta.

PITKÄN PUISTONPUOLEISEN 

JULKISIVUN MADALTAMINEN 

TUMMALLA LAPEKATOLLA 

KOLMIKERROKSISEKSI JA SIIHEN AVATUT 

PARVEKKEET JA LAPEIKKUNAT TOISIVAT 

UUDEN RAIKKAAN LISÄN JÄTKÄSAAREN 

KAUPUNKIKUVAAN. 

Ehdotus Kettu noudatti asemakaavaa tarkimmin, mutta 
sen arkkitehtonisesta otteesta puuttui asuinrakennukselle 
ominainen herkkyys ja kutsuvuus. Puistojulkisivun osalta se 
muistutti enemmän jopa toimistorakennusta.

Voittaneessa ehdotuksessa Karlsson eri ominaisuudet oli-
vat parhaiten tasapainossa. Siitäkin löytyi pieniä poikkeamia 
asemakaavaan nähden, mutta ne oli toteutettu luovasti ja 
omaperäisesti. Pitkän puistonpuoleisen julkisivun madaltami-
nen tummalla lapekatolla kolmikerroksiseksi ja siihen avatut 
parvekkeet ja lapeikkunat toisivat uuden raikkaan lisän Jät-
käsaaren kaupunkikuvaan. Sama rento aukotus jatkui sisä-
pihan vaaleilla julkisivuilla. Huoneistojen pohjaratkaisut olivat 
järkeviä, valoisia ja muunneltavia.

Juhani Maunula

arkkitehti SAFA

Voittanut ehdotus Karlsson noudatti asemakaavan ohjetta 
tummasta ulkojulki sivusta ja vaaleasta pihajulkisivusta.
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Osallistujat
Voittanut ehdotus Karlsson
OOPEAA Office for Peripheral Architecture
 Työryhmä: arkkitehti SAFA Anssi Lassila (projektin 

johto), arkkitehti SAFA Iida Hedberg (projektiarkki-
tehti)

 Tiimi: arkkitehti SAFA Anne Kaivo-oja, arkkitehtiyli-
oppilaat Juha Pakkala, Melanie Sommerfeld, 
Karoliina Mäenpää

Ehdotus Archy
Arkkitehdit Casagrande 
 Työryhmä: arkkitehti SAFA Caterina Casagrande-

Mäkelä, arkkitehti SAFA Anna Koskiahde, arkkitehti 
Isabella Pollak, arkkitehti Henry Tossava

 Asiantuntijat: Rami Wiberg, Suunnittelulinja 
(talotekniset ratkaisut), Nikolas Salomaa, nollaE 
(energiakonsultti)

Ehdotus Kettu
Mer Arkkitehdit 
 Työryhmä: arkkitehti SAFA Julia Hertell, arkkitehti 

SAFA Jenni Hölttä, arkkitehti SAFA Paula Leiwo
 3-D-visualisointi: arkkitehti SAFA Martino de Rossi, 

Collaboratorio 
 Maisemasuunnittelu: Maisema-arkkitehtitoimisto 

Maanlumo, maisema-arkkitehti MARK Elsi Lehto, 
maisema-arkkitehti MARK Krista Muurinen, 
maisema-arkkitehti MARK Teresa Rönkä, maisema-
arkkitehtiylioppilas Aapo Pihkala

Ehdotus Seitsemän siskoa
Casagrande Laboratory Center of Urban Research
 Työryhmä: Marco Casagrande, Niilo Tenkanen, 

Sauli Ylinen, Barbara Vanic, Nikita Wu, Mirella 
Peltonen, Jarkko Vikberg, Emil Jansson, Hans-Pet-
ter Björnådal 

Palkintolautakunta
 Lakea: toimitusjohtaja Timo Mantila (puheenjohta-

ja), tekninen johtaja Veikko Jokimäki, aluepäällikkö 
Juha Kuusiniemi, projekti-insinööri Juuso Koskela

 KSV: arkkitehti Kirsi Rantama, projektipäällikkö Matti  
Kaijansinkko

 SAFAn nimeämä jäsen: Juhani Maunula
 Sihteeri: Mervi Savolainen, ISS Proko

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, 
Kotipirtti ry, Tampereen Vuokratalosäätiö 
sr  ja Tampereen kaupunki järjestävät 
arkkitehtuurikutsukilpailun:

KÄRÄJÄTÖRMÄN 
MONISUKUPOLVINEN 
Y H T E I S Ö K Y L Ä
Tehtävänä on suunnitella Tampereen 
Tohloppiin tehostettua palveluasumista ja 
muuta asumista yhdistelevä kokonaisuus, 
jossa on asuntoja kaikenikäisille. Tavoitteena 
on elävä ja yhteisöllinen pieni kaupunkikylä, 
jossa iästä, varallisuudesta, alkuperästä tai 
diagnooseista riippumatta jokaisella on hyvä 
olla ja turvallista asua.

Kilpailuun kutsutaan neljä suunnitteluryhmää. 
Kutsutuille suunnitteluryhmille maksetaan 
palkkio, 20 000 e + alv.  
Tavoitteena on jatkotoimeksianto voittaja-
ehdotuksen tekijöiden kanssa. 

Kilpailuaika: 21.9 - 19.12.2016.
Osallistumishakemukset 

2.9.2016 mennessä

Hankintailmoitus Hilmassa: 
www.hankintailmoitukset.fi 

http://www.hankintailmoitukset.fi
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YLEISET KILPAILUT ALOITUS SISÄÄNJÄTTÖ

Kuopion soiva ja sykkivä sydän, 1. vaihe
Valossa-valaistussuunnittelukilpailu
Tampereen Hiedanrannan kansainvälinen ideakilpailu
Suomenlinnan täydennysrakentaminen, suppea
Jyväskylän Kankaan sydänkorttelit

18.4.2016
1.6.2016
26.4.2016
27.5.2016
1.9.2016

5.9.2016
9.9.2016
21.9.2016
3.10.2016
1.12.2016

KUTSUKILPAILUT

PSOAS, Välkkylän tornitalo
Arabian kortteli, 2. vaihe
Lahden Hennalan alue
Oulun asemakeskus
Mountain Man Quarter, Otaniemi
Käräjäpirtin monisukupolvinen yhteistökylä
         ilmoittautumishakemukset  2.9. mennessä
Kuopion museon laajennus ja peruskorjaus
         ilmoittautumishakemukset 9.9. mennessä

18.4.2016
10.6.2016
24.5.2016
10.5.2016
15.6.2016
9/2016

9/2016

31.8.2016
14.9.2016
15.9.2016
30.9.2016
15.11.2016
12/2016

12/2016

Julkisiin hankintoihin liittyvät kilpailut

HILMA: www.hankintailmoitukset.fi, SIMAP: simap.europa.eu

Ajantasainen kilpailuinfo www.safa.fi -> kilpailut

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

SISÄÄN JÄTETYT YLEISET KILPAILUT

Seinäjoen Törnävän sairaala-alue 2.5.2016 26.8.2016

http://www.hankintailmoitukset.fi
http://www.safa.fi
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K ouvolan seurakuntayhtymä järjesti yhteistyössä Kouvo-
lan kaupungin kanssa yleisen suppean arkkitehtuurikil-
pailun, jolla etsittiin ideoita Myllykosken kirkon laajen-

nuksen suunnitteluun ja ympäristön kehittämiseen. Kilpailus-
sa tuli huomioida alueen kulttuurihistoriallinen ja arkkitehto-
ninen arvo. Tavoitteena oli suunnitella nykyisen kirkon ja uu-
den lisärakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus, niin 
sanottu monitoimikirkko.

Kilpailijoiden tuli myös ideoida kirkon lähiympäristöä, sen 
edessä olevaa toria ja Myllykoskentien vartta sekä näiden 
muodostamaa kokonaisuutta nykyistä merkittävämpänä osa-
na Myllykosken keskustan toimintoja.

Hattutemppu Myllykoskella
Sama työryhmä sai kaikki kolme palkintosijaa Kou-

volan Myllykosken kirkon ja ympäristön suunnittelu-

kilpailussa. Lisäksi tehtiin kaksi lunastusta ja annettiin 

neljä kunniamainintaa.

Valtava määrä laadukkaita ehdotuksia
Myllykosken kirkkokilpailu tuotti valtavan määrän tutkittuja 
ehdotuksia. Kirkon laajennukselle oli löydetty useita erilaisia 
lähtökohtia, mutta pääosin ehdotukset voitiin jakaa kolmeen 
kategoriaan. Osassa ehdotuksia laajennukset sijoittuivat kir-
kon eteläpuolelle piha-aluetta hyödyntäen ja muodostivat 
erillisen tilan nykyisen kirkon ja uudisrakennuksen väliin. Osa 
oli asettanut uudisrakennuksen diagonaalisesti kirkon taakse, 
lähes Myllykoskentielle asti. Lisäksi oman ryhmänsä muodosti-
vat ehdotukset, jotka sijoittuivat kirkon eteläseinustaan kiinni.

Materiaaleiltaan luontevimmiksi osoittautuivat kiviaineiset 
kirkkorakennukset, joiden uskoisi myös helpoiten saavuttavan 
kestävän 200 vuoden käyttöiän. Myös puuta käytettiin paljon 
Myllykosken historian vuoksi. Puumateriaalin käyttäminen vain 
sisätiloissa tuntui luontevammalta kuin kokonaan rakenteelli-
sesti ja julkisivultaan puisen lisärakennuksen sijoittaminen van-
han kirkon vierelle.

VOITTANUT EHDOTUS ON 

ARKKITEHTONISESTI VAHVAOTTEINEN, 

KOLMEEN HARJAKATTOISEEN 

ARKAAISEEN KAPPALEESEEN 

JAKAUTUVA PERUSRATKAISU.

Voittanut ehdotus Triadi.
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Tiukka kokonaisbudjetti oli useiden ehdotusten osalta 
jäänyt huomioimatta. Erityisesti ehdotukset, joissa voimak-
kaasti puututtiin olemassa olevan kirkon rakenteisiin, näh-
tiin kustannusmielessä ongelmallisina. Nykyinen kirkko on 
äskettäin peruskorjattu ja teknisesti varsin hyvässä kunnos-
sa, eivätkä ehdotukset, joissa muun muassa nykyiset talo-
tekniikat olisi jouduttu kokonaan uusimaan, tuntuneet mie-
lekkäiltä tai toteutuskelpoisilta.

Kirkon lähiympäristön suunnittelun näkökulmasta par-
haissa kilpailutöissä käsiteltiin koko kilpailualuetta. Näissä 
töissä esitettiin useita taajaman kokoon sekä kaupunki-
rakenteeseen sopivia kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia 
ideoita.

Parhaissa ehdotuksissa tekijät olivat löytäneet uudis-
rakennukselle yksinkertaisen ja vahvaan perusarkkitehtuu-
riin nojaavan muotokielen, jolloin tulokseksi muodostui 
uusi ehyt kokonaisuus eikä lisäsiipi nykyiselle kirkolle.

Kestävä ja arvoisa laajennus
Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kilpailun voittajaksi 
ehdotuksen Triadi, jonka tekijä on Paul Thynell. Lautakunta 
suosittelee ehdotuksen ottamista kirkkorakennuksen jatko-
suunnittelun pohjaksi.

Voittanut ehdotus on arkkitehtonisesti vahvaotteinen, 
kolmeen harjakattoiseen arkaaiseen kappaleeseen jakautu-
va perusratkaisu. Rakennusten mittakaava on harkitusti 
alisteinen ja sopusuhtainen suhteessa olevaan kirkkoraken-
nukseen, ja kokonaisuudesta tulee vahva ja yhtenäinen. Ylä-
valolliset salitilat muodostavat yhdessä komean tilasarjan, 
joka täydentää ryhdikkäästi nykyistä kirkkosalia. Julkisivu-
jen tinkimätön käsittely yhdistettynä perinteiseen raken-
nustapaan tekee kokonaisuudesta arvokkaan ja juhlavan.

▼

Palkintolautakunta
Kouvolan seurakuntayhtymän nimeämät edustajat:
 Heikki Heinonen, Anjalankosken seurakunnan 

kirkkoherra, Riitta Lonka, hallintojohtaja, Jukka Reijo, 
kiinteistöpäällikkö, Kari Punkkinen, kiinteistö- ja 
hautauspalvelun johtokunnan jäsen, Jussi Raukko, 
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan jäsen

Kouvolan kaupungin nimeämät edustajat:
 Edla Mäkelä, lupa-arkkitehti,  Kari Järvenkylä, 

lupa-arkkitehti, Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, 
Hannu Tylli, kaavoituspäällikkö, Heikki Kauppi, 
kaavoitusinsinööri

SAFAn nimeämät edustajat:
arkkitehdit Sarlotta Narjus ja Niko Sirola
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Suunnitelma osoittaa, että vanhaa kirkkorakennusta on 
mahdollista täydentää taitavasti uudisrakentamisella, joka 
muodostaa yhdessä vanhan kanssa eheän kokonaisuuden 
eikä näytä kiusallisesti aikakautensa laajennukselta. Silti uu-
disrakennus on arkkitehtuuriltaan omintakeinen ja moderni. 
Se onnistuu välttämään mukautuvuuden ja toiston karikot. 
Uudisrakennuksen myötä Myllykosken seurakunta saisi kirkol-
leen aikaa kestävän ja arvoisensa laajennuksen.

Sama nuori lahjakas työryhmä teki hattutempun voittamal-
la ensimmäisen, toisen ja kolmannen palkintosijan. Toisen pal-
kinnon sai kilpailuehdotus Portico ja kolmannen palkinnon eh-
dotus Ykseys. Lisäksi palkintolautakunta jakoi lunastukset kil-
pailuehdotuksille Ihop ja Kielo. Kunniamaininnan saivat kilpai-
luehdotukset Bless is more, Haitari, Kolme muuria ja Yhdessä.

Sarlotta Narjus ja Niko Sirola

Ehdotus Portico. Ehdotus Ykseys.

Ehdotus Haitari. Ehdotus Bless is more.
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NUORI LAHJAKAS TYÖRYHMÄ TEKI 

HATTUTEMPUN VOITTAMALLA 

ENSIMMÄISEN, TOISEN JA 

KOLMANNEN PALKINTOSIJAN.

Palkitut
1. palkinto: Triadi
Tekijä:  Paul Thynell
Avustajat: Matias Kotilainen, Tuomas    

 Martinsaari, Matti Wäre
2. palkinto: Portico
Tekijä:  Matias Kotilainen
Avustajat:  Tuomas Martinsaari, Paul Thynell,  

 Matti Wäre, Benjamin Schulman
3. palkinto: Ykseys
Tekijä:  Tuomas Martinsaari
Avustajat:  Matias Kotilainen, Paul Thynell,   

 Matti Wäre

Lunastus: Ihop
Tekijä:  Valtteri Osara
Lunastus: Kielo
Tekijä:  Sami Vikström

Kunniamaininta: Haitari
Tekijät:  Essi Peltola, Tarmo Juhola, 
  Anna Juhola, Minna-Maija Sillanpää,   

 Anna Hakamäki
Kunniamaininta: Kolme muuria
Tekijä:  Heikki Muntola
Kunniamaininta: Yhdessä
Tekijät: Erkki Karvala, Juha Ryösä
Asiantuntija: Matti Helin
Visualisointi: Ahti Kohonen
Kunniamaininta: Bless is more
Tekijät:  Kristian Kere, Aleksis Kilpeläinen,  

 Samuli Summanen

Ehdotus Yhdessä. Ehdotus Kolme muuria.

Ehdotus Ihop.

Ehdotus Kielo.
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ALUEJULKISIVU HARJUTIE 1:300

ALUEJULKISIVU PAKSUNIEMENTIE 1:300

NÄKYMÄ YLEMMÄSTÄ ATRIUM PIHASTA

1 2 3 4

K E I D A S
Yhteisöllistä vanhusten asumista

TAUSTA

Tulevaisuudessa vanhusten asumiseen on löydettävä uudenlaisia ratkai-
suja, jotka olisivat sekä asukkaita miellyttäviä, että kustannustehokkaita. 
Yhteisöllinen asuminen on tähän yksi ratkaisu. Käyttäjälle kätevä tekno-
logia -projektin teettämän tutkimuksen mukaan jopa 56 prosenttia 75-80 
vuotiaista suhtautuu myönteisesti yhteisölliseen asumiseen ja näkee sen 
mahdollisena vaihtoehtona. [1] 

Yhteisöllinen asuminen tarjoaa asukkaille monia mahdollisuuksia. Naa-
purien on mahdollista auttaa toisiaan askareissa. Lisäksi palveluiden 
tilaaminen on yhdessä helpompaa ja edullisempaa. Asumisyhteisö tarjoaa 
seuraa, mutta yhteisöllinen asuminen ei kuitenkaan tarkoita että omaa 
rauhaa asuinalueelta ei löytyisi. Lisäksi asunnot voivat olla pienempiä, sillä 
osa asunnon toiminnoista voidaan sijoittaa yhteisiin tiloihin. 

IDEA

Rääkkylässä etenkin luonto ja yhteisöllisyys on tärkeää asumisen kan-
nalta, joten kilpailuehdotuksen idea lähtee pihoista ja asumisesta niiden 
ympärillä. Piha on suojaisa keidas, jonka ympärille asunnot kerääntyvät.
Yhteisöllisen asumisen tarjoaa asukkaille mahdollisuuden nauttia joko 
yhteisistä piha-alueista tai yksityisistä terasseistaan.  

Esityksen tarkoituksena on esitellä erilaisia malliratkaisuja, joita voitaisiin 
soveltaa myös muille tonteille. Asuntotyypit onkin muotoiltu niin, että niitä 
voidaan yhdistellä eri tavoilla. 

Tonttien ympäristössä on paljon omakotitaloja ja rivitaloasuntoja pitkinä 
riveinä. Asuntoryhmät hakevat inspiraationsa molemmista. Toisella tontilla 
asunnot on ryhmitelty yksittäsiksi nopiksi ja toisessa tonttikokonaisuudes-
sa asuntorivit rajaavat atriumpihoja. 

KONSEPTI

Asunnot ovat omia yksikköjään, joita voidaan yhdistellä vierekkäin tai kul-
mittain erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Asuntojen sisätilojen esteettömyyden 
lisäksi on tärkeää, että yhteisön ulkotilat ovat esteettömiä ja helppokulkui-
sia. Näin ei tarvitse pelätä liukastumista tai kaatumista. Kulkuväylien tulee 
olla tarpeeksi loivia mahdollistaakseen pyörätuollilla kulkemisen. Tämän 
takia asunnot on yhdistetty toisiinsa joko yhdessä tasossa olevalla terasilla 
tai puolilämpimällä viherhuoneella, joka toimii myös asukkaiden kohtaa-
mispaikkana. Kaikki asunnot ovat yhdessä tasossa, jotta liikkuminen olisi 
mahdollisimman helppoa. 

Kaikissa asunnoissa eteinen, vaatehuolto ja kylpyhuone muodostavat 
yhden paketin, jonka ympärille muu asunto muodostuu halutun kokoisena. 
Kylpyhuone-eteinen paketti voidaan toimittaa paikalle yhtenä kokonaisuu-
tena, jossa on kaikki asunnon vesi- ja viemäriliittymät. 

Julkisivumateriaalina on pääsääntöisesti puu. Eloa puujulkisivuihin tuovat 
eri suuntaiset laudoitukset ja sisäänkäyntejä korostavat paanut. Lukuunot-
tamatta sisäänkäyntien erottuvia värejä, julkisivut käsitellään sävytetyillä 
puunsuoja-aineilla. Julkisivusta saadaan näin kestävämpi piilottamatta 
kuitenkaan puun kuviointia. 

?

K E I D A S[1]  KIRA - foorumin ja KÄKÄTE - projektin Ikääntyminen ja asuminen 2012 -tutkimus

R ääkkylän kunta, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Tampe-
reen teknillinen yliopisto järjestivät arkkitehtiopiskeli-
joille ideakilpailun, jossa etsittiin yhteisöllisen asumisen 

konseptia yli 55-vuotiaille. Asumisen tuli olla vaihtoehto pal-
veluasumiselle. Kilpailun tavoitteena oli löytää toimivia ja kiin-
nostavia, yhteisölliseen asumiseen soveltuvia puurakenteisia 
asuntoratkaisuja sekä tyyppitalomalleja, joita voitaisiin hyö-
dyntää tulevaisuudessa muidenkin kyläkeskustojen täyden-
nysrakentamisessa.

Kilpailuun saapui kymmenen korkeatasoista ehdotusta. 
Voittajana palkittiin Milla Rusasen ehdotus Keidas. Lisäksi an-
nettiin toinen palkinto ja jaettiin neljä lunastusta.

Monistettava kylämäinen ratkaisu
Kilpailualue sijaitsee Rääkkylän kunnassa. Ehdotuksen tuli sopia 
mittakaavaltaan ympäristöön, ja asumismuodon tuli olla hou-
kutteleva. Tavoiteltavat asukkaat ovat pääasiassa paluumuutta-
jia, ikääntyvää paikallisväestöä sekä ympäryskuntalaisia.

Voittanut ehdotus Keidas on erittäin tarkasti suunniteltu, 
arkkitehtuuriltaan varmaotteinen ja kaunis työ. Se tuo 1950-lu-
vun lautafunkkiksen nykypäivään modernilla tavalla. Ehdotus 
luo mittakaavaltaan ja ilmeeltään hallittua kylämäistä miljöö-
tä. Konsepti olisi helposti monistettavissa myös muualle kuin 
Rääkkylään. Ratkaisut mahdollistavat rakennusten tehokkaan 
teollisen esivalmistuksen.

Opiskelijat suunnittelivat  
mummolan Rääkkylään

Rääkkylän mummola -ideakilpailussa arkkitehtiopiske-

lijat suunnittelivat yhteisöllistä asumista iäkkäämmille.

Palkitut
1. palkinto: Keidas
 Milla Rusanen
2. palkinto: Pihasta porstuaan
 Roni Koski-Tuuri

Lunastukset
Basilika: Elina Merilä ja Anniina Kortemaa
Kylätie: Lassi Siitonen
Muusikko: Joni Halme
Yhdessä tai erikseen: Jani Järvinen

EHDOTUS LUO MITTAKAAVALTAAN JA 

ILMEELTÄÄN HALLITTUA KYLÄMÄISTÄ 

MILJÖÖTÄ.

Keidas, näkymä ylemmästä atriumpihasta.

Voittanut ehdotus Keidas.
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K yselyt oli suunnattu 1–6 vuotta sitten valmistuneille  
SAFAn jäsenille ja ATL:n arkkitehtitoimistoille. Yhtenä 
kimmokkeena oli arkkitehtien selvästi lyhentyneet val-

mistumisajat. Tämä näkyy muun muassa vastavalmistuneiden 
arkkitehtien vähäisempänä työkokemuksena.

Kyselyissä kartoitettiin nuorten arkkitehtien ja ATL:n arkki-
tehtitoimistojen kiinnostusta ja valmiutta osallistua työn 
ohessa suoritettavaan koulutusohjelmaan (ARKpro – arkkiteh
din ammattipolku). Koulutusohjelman suunnittelussa on huo-
mioitu EU:n ammattipätevyysdirektiivin suositukset koulutuk-
sen kestolle (2 vuotta) ja vertailtu vastaavia muita eurooppa-
laisia täydennyskoulutusohjelmia. ARK-pro-koulutukseen 
osallistuvan arkkitehdin on oltava työsuhteessa. Koulutuk-
seen sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi työssä oppimisen ele-
menttejä. Koulutus on mahdollista suorittaa useassa jaksossa.

Kohti arkkitehdin  
ammattipolkua

Hankkeen talouden hallintaan kaivataan tukea
Nuorilta arkkitehdeilta vastauksia saatiin 50 kappaletta. Suu-
rin osa vastaajista (65  %) oli aloittanut opintonsa vuosina 
2003–2005, ja heidän opintonsa painottuivat rakennussuun-
nitteluun (87 %). Opintonsa Suomessa olivat vastaajista suorit-
taneet yhtä lukuun ottamatta kaikki: Aalto-yliopistossa (37 %), 
Oulun yliopistossa (30 %) tai Tampereen teknillisessä yliopis-
tossa (30 %).

Täydennyskoulutusohjelman tärkeimmiksi sisällöiksi koet-
tiin rakennushankkeen talouden hallinta ja kustannustietous 
(65 %), pääsuunnittelijan velvollisuudet ja vastuut (57 %), uu-
distuva rakennuslainsäädäntö ja sen tulkinnat (57 %) ja raken-
nushankkeen toteutusmuodot (55 %). Vapaissa vastauksissa 
nousi esiin varsinkin maankäytön suunnitteluun liittyviä kysy-
myksiä. Suosituimpana lähiopetuspäivien määränä pidettiin 
20 päivää (49 %) kahden vuoden jaksolla.

ARK-pro-täydennyskoulutusohjelmaan osallistuminen he-
rätti vastaajissa kiinnostusta. Vain 8 % vastaajista ei ollut ollen-
kaan kiinnostunut koulutusohjelmaan osallistumisesta. Edel-
lytykseksi koulutusohjelmaan osallistumiselle mainittiin 
muun muassa se, että koulutuksen sisältö on uutta ja relevant-

SAFA toteutti yhdessä Aalto-yliopiston, Oulun yliopis-

ton ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikoulu-

jen sekä Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n kanssa kesä-

kuussa kaksi kyselyä nuorten arkkitehtien täydennys-

koulutuksesta. 

EDELLYTYKSEKSI 

KOULUTUSOHJELMAAN 

OSALLISTUMISELLE 

MAINITTIIN MUUN MUASSA 

SE, ETTÄ KOULUTUKSEN 

SISÄLTÖ ON UUTTA JA 

RELEVANTTIA JA ETTÄ 

KOULUTUS ON TOTEUTETTU 

LAADUKKAASTI YLIOPISTOJEN 

JA LIITTOJEN YHTEISTYÖNÄ.

8. Kiinnostukseni osallistua ARK-pro koulutusohjelmaan 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 

Olen kiinnostunut osallistumaan 
täydennyskoulutusohjelmaan. 

 

En ole kiinnostunut osallistumaan 
täydennyskoulutusohjelmaan. 

En osaa sanoa. 

Olisin kiinnostunut osallistumaan 
täydennyskoulutusohjelmaan, jos 

47,9 % 

8,3 % 

6,3 % 

37,5 % 

Kiinnostukseni osallistua ARKprokoulutusohjelmaan (arkkitehdit).
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tia ja että koulutus on toteutettu laadukkaasti yliopistojen ja 
liittojen yhteistyönä. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että 
työnantajan tulisi vastata kustannuksista. Kuitenkin lähes 
puolet vastaajista (41  %) oli valmis myös itse osallistumaan 
kustannuksiin.

Tietomallin hyödyntäminen hankkeessa tärkeää
Arkkitehtitoimistoja koskeva kysely lähetettiin ATL:n jäsentoi-
mistoille, ja vastauksia saatiin 38 kappaletta. Suurin osa vas-
tanneista toimistoista (72 %) oli kooltaan 5–20 hengen toimis-
toja, joissa reilussa 60 %:ssa työskenteli alle kuusi vuotta sitten 
valmistuneita arkkitehteja. Toimistojen pääasialliset tehtävä-
kentät olivat rakennussuunnittelu (94 %), kaupunki- ja yhdys-
kuntasuunnittelu (44 %) ja korjausrakentaminen ja/tai restau-
rointi (36 %). Vastanneista toimistoista suuri osa sijaitsi odote-
tusti pääkaupunkiseudulla (64 %).

Toimistonpitäjien vastauksissa koulutusohjelman tärkeim-
mäksi aiheeksi nousi selvästi rakennushankkeen tiedonhallin-
ta ja tietomallin hyödyntäminen (80 %), seuraavina rakennus-
hankkeen vaiheet ja osapuolet (64 %) sekä asiakirjat ja doku-
mentointi (53 %). Myös työnantajat (35 %) pitivät 20 lähiope-
tuspäivää sopivimpana määränä kahden vuoden jaksolla.

ARK-pro-täydennyskoulutusohjelmaan suhtauduttiin 
myönteisesti myös arkkitehtitoimistoissa. Vastanneista toimis-
toista yksikään ei sulkenut pois mahdollisuutta osallistua kou-
lutusohjelmaan. Kolmannes toimistoista ei kuitenkaan tässä 
vaiheessa osannut ottaa asiaan kantaa. Edellytykseksi toimiston 
koulutusohjelmaan osallistumiselle mainittiin muun muas sa 

se, että toimistolta löytyisi sopiva osallistuja tai että koulutuk-
sen sisältö vastaisi toimiston tarpeita. 

Yli puolet työnantajista oli valmiita vastaamaan osasta 
koulutuksen kustannuksista. Vain neljäsosa vastaajista oli sitä 
mieltä, että koulutukseen osallistuvan työntekijän tulisi itse 
vastata kustannuksista.

Työryhmä kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita arvokkais-
ta vastauksista, joita hyödynnetään pohdittaessa ARKpro – 
arkkitehdin ammattipolku -koulutuksen pilotin toteutusta. 
Laadukkaalla täydennyskoulutuksella voidaan osaltaan vah-
vistaa ammattikunnan valmiuksia alan tuleviin haasteisiin.

Pia Selroos

työryhmän sihteeri

ARK-pro-työryhmä: 
pj. professori Janne Pihlajaniemi (OY),

yliopisto-opettaja Petri Aarnio (OY), 
arkkitehti Edit Bajsz (SAFA), 

SAFAn vpj. Eva Geitel,
 professori Hannu Huttunen (Aalto),

 professori Markku Karjalainen (TTY), 
opintosuunnittelija Stefanie Kohlhoff (TTY), 

arkkitehtiylioppilas Noora Laak (Aalto), 
adjunct professor Kimmo Lintula (Aalto),

yliopisto-opettaja Maria Pesonen ja 
arkkitehti Veera Rautaheimo (ATL).

TOIMISTONPITÄJIEN 

VASTAUKSISSA 

KOULUTUSOHJELMAN 

TÄRKEIMMÄKSI AIHEEKSI 

NOUSI SELVÄSTI 

RAKENNUSHANKKEEN 

TIEDONHALLINTA JA 

TIETOMALLIN 

HYÖDYNTÄMINEN.

 9. ARK-pro koulutusohjelmaan osallistumisen kustannukset  

8,3 % 

52,8 % 

25,0 % 

13,9 % 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 

Toimistomme voisi olla valmis 
vastaamaan täydennyskoulutuksen 
osallistumismaksusta.  

 

Toimistomme voisi olla valmis 
vastaamaan osasta koulutuksen 
osallistumismaksua. 

Osanottajan itse tulisi vastata 
koulutuksen osallistumismaksusta. 

En osaa sanoa. 

ARKprokoulutusohjelmaan osallistumisen kustannukset (toimistot).
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Asiakas

Erikoistuminen
Arkkitehtien ihanteena on 
monialaisuus. Asiakkaat 
odottavat erikoistumista.

Oman alansa asiantuntija
Arkkitehdit kokevat luovansa 

synteesin usean eri tahon  
intresseistä. Asiakkaat odottavat 

oman alansa asiantuntijaa.

Ammattilehdet
Arkkitehdit 

arvostavat  oman 
alansa medioita.  

Asiakkaat seuraavat 
eri kanavia.

Prosessi
Arkkitehdit arvostavat projektin 

lopputulosta. Asiakkaat korostavat 
sujuvan prosessin merkitystä.

Yhteiset tavoitteet
Sekä arkkitehdit että asiakkaat pitävät 
yhteisiä tavoitteita, motivaatiota, 
luottamusta ja kommunikaatiota tärkeänä.

A inakin tarinoiden tasolla nämä myytit elävät yhä niin 
arkkitehtien kuin asiakkaidenkin keskuudessa.

Jotta arkkitehti voisi parantaa ympäristöä, toteuttaa 
itseään tai saavuttaa muita asettamiaan tavoitteita, tulisi hä-
nen ymmärtää paremmin asiakkaitaan. Keskeiseksi kysymyk-
seksi nousee se, millä on arvoa arkkitehtitoimiston asiakkaalle.

Tähän kysymykseen etsittiin vastausta ATL:n tukemassa 
diplomityössä Arkkitehti ja asiakas: strategia ja viestintä arkki
tehtitoimiston asiakasarvon tuottamisessa (Jolma 2016). Arkki-
tehtien ja asiakkaiden haastatteluissa esiin nousseet näkökul-
mat eivät aina kohdanneet, mikä saa kyseenalaistamaan ark-
kitehtien asenteita ja toimintatapoja.

Ymmärrämmekö asiakasta?
Arkkitehdit tarjoavat asiakkailleen asiantuntija-

palveluita, mutta kuinka moni arkkitehti kokee  

olevansa asiakaspalvelija? Haluavatko arkkitehdit  

edes ymmärtää asiakasta, vai onko asiakas vain  

väline omien näkemyksien toteuttamiselle?

Erikoistuja ja oman alansa asiantuntija
Haastattelujen perusteella osa arkkitehdeista tiedosti amma-
tillisen erikoistumisen hyödyt, mutta yleisenä tavoitteena oli 
monialainen toiminta. Monipuolisuuden nähtiin mahdollista-
van arkkitehtuurin kehittäminen ja vakaa liiketoiminta.

Arkkitehtien asenne oli ristiriidassa asiakkaiden näkemyk-
sien kanssa. Asiakkaat odottivat arkkitehtitoimistoilta erikois-
tumista. Arkkitehtitoimiston erikoisosaamisalueiden ulkopuo-
lella olevan projektityypin tilaaminen koettiin suureksi riskiksi. 
Arkkitehtien ja asiakkaiden näkemyseron suurimpana syynä 
ovat arkkitehtien ihanteet, jotka vääristävät arkkitehtitoimis-
tojen itsestään antamaa kuvaa ja strategisia valintoja.

Arkkitehdit näkivät oman ammatinkuvansa synteesin luo-
misena useiden eri tahojen intresseistä – asiakas on vain yksi 
taho, jonka tarpeisiin arkkitehti vastaa. Arkkitehdit kokivat, 
että heidän toimenkuvaansa kuuluu pääsuunnittelijuus, jolla 
tarkoitetaan koko rakennushankkeen koordinointia ja proses-
sin hallintaa.

Asiakkaat näkivät arkkitehdin ammatinkuvan suppeampa-
na kuin arkkitehdit itse. Arkkitehti nähtiin oman alansa asian-
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tuntijana, jolta ostetaan juuri tätä erikoisosaamista. Osasyy 
arkkitehdin tavoitteiden ja asiakkaiden näkemysten väliseen 
ristiriitaan on rakennusalan monimutkaistuminen ja arkkiteh-
tien ammattitaidon kaventuminen.

Yhteiset tavoitteet haussa
Sekä asiakkaat että arkkitehdit näkivät prosessin ja loppu-
tuloksen tärkeinä. Asiakkaat kuitenkin pitivät prosessia tär-
keämpänä erottuvuustekijänä arkkitehtitoimistolle, kun taas 
arkkitehdit korostivat enemmän lopputuloksen merkitystä. 
Ääriesimerkkinä mainittiin itsepäinen arkkitehti, joka saa ajet-
tua ideansa läpi tilaajan ja muiden suunnittelijoiden vastus-
tuksesta huolimatta. Asiakkaille onnistunut lopputulos ei hy-
vittänyt hankalaa prosessia. 

Näkemyseroistaan huolimatta arkkitehdit ja asiakkaat oli-
vat samaa mieltä useista asioista. Arkkitehdit ja asiakkaat ko-
kivat luottamuksen yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä arkkitehti-
toimiston liiketoiminnan kannalta. Kommunikaatio sekä yh-
teisten tavoitteiden ja motivaation löytäminen olivat arkkiteh-
tien ja asiakkaiden mielestä olennaisia molempia osapuolia 
tyydyttävissä ratkaisuissa.

TYÖSSÄ OLLAAN PITKÄJÄNTEISEN 

ARKKITEHTUURIN TEKEMISEN 

YTIMESSÄ.”  

– ILMARI LAHDELMA, DIPLOMITYÖN 

OHJAAJA JA TARKASTAJA

Monilla arkkitehdeilla oli hyvä kuva asiakkaan toiveista 
riippumatta siitä, olivatko he itse samaa mieltä asiakkaan 
kanssa. Tällaisia asiakkaan toiveita olivat ajallaan olevat ja ris-
tiriidattomat suunnitelmat, kustannusosaaminen sekä hyvät 
viranomaissuhteet.

Riko ennakkoluulot
Jotta arkkitehtien ja asiakkaiden näkemyserot eivät kasvaisi 
entisestään, arkkitehtien tulisi kehittää toimintaansa ja asen-
teitaan. Näkemyserojen korjaamisen lisäksi arkkitehtien tulisi 
edistää asiakkaan kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 

Panostamalla tietoisesti omiin osaamisalueisiinsa arkkiteh-
titoimisto voi olla asiantuntija, joka luo uutta ja myös vastaa 
asiakkaan odotuksiin. Viestimällä selvemmin asiakkaalle mo-
nitahoisesta roolistaan arkkitehdit voivat irrottautua mieliku-
vasta, jossa arkkitehti toteuttaa vain omia visioitaan. Käyttä-
mällä median kanavia monipuolisesti arkkitehtitoimisto voi 
näkyä muidenkin kuin arkkitehtien joukossa. Panostamalla 
palvelunsa ja prosessinsa laatuun arkkitehdit voivat tuottaa 
enemmän arvoa asiakkailleen ja edistää samalla laadukkaan 
rakentamisen edellytyksiä. Hyvien kokemusten ja referenssien 
avulla arkkitehdit voivat rakentaa asiakkaan luottamusta.

Monilla arkkitehdeilla on halua ymmärtää ja palvella asia-
kasta. Joillekin arkkitehdeille asiakkaan palveleminen on jopa 
tärkein tehtävä, ja ehkä itsepäisen sankariarkkitehdin ajat ovat 
jo menneisyyttä. Silti molemminpuolista ymmärrystä asiak-
kaan kanssa voisi kehittää edelleen. Ylittämällä omat ennak-
koluulonsa arkkitehdit voisivat ymmärtää asiakkaita molem-
pia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Kasmir Jolma

Kasmir Jolma: Arkkitehti ja asiakas. Strategia ja viestintä 

arkkitehtitoimiston asiakasarvon tuottamisessa. 

Tampereen teknillinen yliopisto 2016. 131 sivua.

Yleisten kilpailujen verovapaudet vuodelle 2017

Yleisten arkkitehtuurikilpailujen palkinnoille on mahdollista anoa verovapautta. SAFA laatii vuoden 2017 aikana ratkea-
vien kilpailujen verovapausanomuksen elokuussa. Tiedot tulevista kilpailuista tulee lähettää SAFAn kilpailuasiantuntijalle 
osoitteeseen mari.koskinen@safa.fi. Hakuaika päättyy 31.8.2016.

mailto:mari.koskinen@safa.fi
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V allisaaren ja Kuninkaansaaren kehittämishanke on 
edennyt vauhdikkaasti sen jälkeen, kun Metsähallitus 
sai vuonna 2013 valmisteltavakseen saarten käyttöön-

oton. Vaikka alue on tänä keväänä avattu yleisölle, saarten 

Helsingin vanhojen saarten 
uusi tuleminen
Keväästä lähtien vesibussi on kuljettanut 20 minuutissa 

Kauppatorilta kahdelle salaperäiselle saarelle, Vallisaa-

relle ja Kuninkaansaarelle. Niiden reittien varrelta löy-

tyy vanhoja linnoituslaitteita ja ainutlaatuista luontoa, 

mutta saarille suunnitellaan myös uusia toimintoja.

suunnittelu on kokonaisuudessaan vasta alussa. Aluksi laa-
dittiin maankäytön yleissuunnitelma, jonka tarkoituksena oli 
luoda kehykset tulevalle kehittämiselle ja jatkosuunnittelulle. 
Se on toiminut pohjana alueesta laaditulle asemakaavaluon-
nokselle, joka on nyt nähtävillä.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren suunnittelun lähtökohtina 
ovat olleet saarten ominaispiirteet ja arvot, kuten luontoarvot 
ja kulttuurihistoria, kertoo alueen maankäytön yleissuunnitel-
man projektipäällikkönä toiminut maisema-arkkitehti Hanna 
Hannula WSP:ltä. Olennaista oli sovittaa uusi käyttö yhteen 
herkän luonnon kanssa.

Vallisaari



au  8  |  2 0 1 6 47M A R K

SAARELLE ON TARKOITUS LUODA 

KAIKILLE AVOINTA JA MIELENKIINTOISTA 

TOIMINTAA, ESIMERKIKSI MATKAILU- JA 

VIRKISTYSTOIMINTAA, KAUSIASUMISTA 

JA TYÖTILOJA.

Suunnitteluprosessin aikana pohdittiin alueelle mahdolli-
sia tulevia toimintoja. Ajatuksena on ennallistaa Vallisaaren 
kylän elämää Vallisaaren koillisosassa, missä on aiemminkin 
ollut eniten rakentamista, mutta uudella tavalla – saarelle on 
tarkoitus luoda kaikille avointa ja mielenkiintoista toimintaa, 
esimerkiksi matkailu- ja virkistystoimintaa, kausiasumista ja 
työtiloja. 

Toimintoja kehittämään ja toteuttamaan tarvitaan laajaa 
yhteistyötä ja kumppaneita. Tärkeää on, että kaikki toimijat si-
toutuvat yhteisiin, kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Aluetta on 
kehitettävä kokonaisvaltaisesti, jotta uusi saadaan sovitettua 
nykyiseen saarten ominaispiirteitä vaalien. Parhaimmillaan 
uusi ajallinen kerros asettuu luontevaksi osaksi olemassa ole-
vaa niin, että muodostuu eheä kokonaisuus.

Kestäviä innovaatioita ja villiä mystiikkaa
Tärkeää on löytää saarille omanlainen profiili. Keskeisinä tee-
moina saarten kehittämisessä ovat muun muassa kestävät rat-
kaisut ja innovaatioiden esittely. Vallisaaressa ja Kuninkaan-
saaressa on potentiaalia toimia kokeilukenttänä uusille, kes-
täville ratkaisuille.

Tätä ajatellen kuluvana vuonna järjestettiin innovaatiokil-
pailu Puhdas Vallisaari, jonka tulokset julkistetaan 1.9.2016. Ta-
voitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi saar-
ten energiajärjestelmäksi. Alueella kokeiltuja ja hyväksi ha-
vaittuja ratkaisuja voitaisiin soveltaa muissakin kohteissa.

Saaret vaikuttavat saaneen hyvän vastaanoton. Hannula 
oli aiemmin hieman huolissaan saarten luonnon kestävyydes-
tä, mutta näyttää siltä, että kävijät liikkuvat saarilla luontoa 
kunnioittaen. Saarilla kuljetaan pitkin merkittyjä reittejä, jotka 

tällä hetkellä ovat Vallisaaren ympäri kiertävä Aleksanterin 
kierros ja Vallisaaresta kapeaa kannasta pitkin Kuninkaansaa-
reen johdattava Kuninkaansaaren kierros.

Saarten parhaaksi piirteeksi Hannula nostaa niiden kiehto-
van tarinallisuuden ja kontrastin kaupunkiin – saaret ovat niin 
lähellä kaupunkia, että pohjoisrannoilta voi tähyillä keskus-
taan, mutta samaan aikaan ne ovat hyvin luonnontilaisia ja 
rauhallisia. Saarissa on historiallisia kerrostumia ja villeyttä, 
joka kumpuaa luonnon monimuotoisuudesta.

Vallisaari ja Kuninkaansaari tarjoavat paikallisille virkistys-
kohteen keskellä luontoa ja merta sekä toimivat matkailun 
veto nauloina – jo nyt mutta tulevaisuudessa todennäköisesti 
vielä merkittävämmin. Hannula toteaa, että on ollut hienoa 
olla suunnittelemassa näin huikeaa kohdetta, ja toivoo, että 
saarten vetovoimaisuus, elämyksellisyys ja mystisyys säilyvät 
jatkossakin.

Annaleena Puska
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Kuninkaansaari
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M ika Mäkelä on toiminnallaan lisännyt suunnittelevien 
maantieteilijöiden alan tunnettavuutta, tuonut esiin 
suunnittelumaantieteilijöiden osaamista sekä ollut 

alalla esimerkillinen.
Mäkelä on valmistunut suunnittelumaantieteilijäksi vuon-

na 2013 Helsingin yliopistosta ja on nykyään jatko-opiskelijana 
historian oppiaineessa. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee 
Helsingin Puu-Kallion kaupunginosan purkamista ja uudel-
leenrakentamista. Aihe on tuttu jo hänen suunnittelumaantie-
teen pro gradu -työstään Kallion saneeraus modernistisen kau
punkisuunnittelun esimerkkinä (2013).

Mäkelän mukaan Puu-Kallion historia liittyy Suomen mo-
dernisoitumiseen: ilmiö näkyi elin- ja asuntotason nousussa. 
Ympäri Suomea oli rakennettu pääasiassa työväen asumistar-
peita varten Kallion tapaisia puutaloalueita, jotka alkoivat 
näyttää vanhentuneilta. Kalliossa uudet kerrostalot syrjäytti-
vät puutalot, joiden vuokralla olleilla asukkailla ei ollut mah-
dollisuutta vaikuttaa asiaan. Kaupunkisuunnittelussa vallitsi 
yksimielisyys suunnittelun suunnasta, eikä puutaloille annet-
tu mahdollisuutta säilyä.

”On mielenkiintoista tarkastella, miksi ja millä perusteilla 
uusi kaupunkirakenne oli aikaisempaa parempaa ja kuka 
muutosta ajoi. Minua kiinnostavat myös suunnittelijoiden, po-
liitikkojen ja rakennusliikkeiden mahdolliset kytkökset. Sa-
moin kiinnostaa, mitä Kallion tapauksen avulla voi sanoa laa-
jemmasta ilmiöstä eli Suomen modernisoitumisesta”, Mäkelä 
kertoi tutkimustyöstään.

Mäkelän tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää tämän 
päivän kaupunkisuunnittelussa:

”Kallion tapauksen valossa voidaan pohtia kaupunkisuun-
nittelun kehitystä. Muutoksista huolimatta Helsingin kaupun-
kisuunnittelua tuntuu edelleen vaivaavan modernismia lei-
mannut yksisilmäisyys, jossa näennäisillä argumenteilla pe-

Mika Mäkelälle  
SUMutus-palkinto
Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden Liitto SUM 

ry julkisti kevätkokoontumisessaan vuoden SUMutus-

palkinnon saajaksi suunnittelumaantieteilijä Mika  

Mäkelän.

rustellaan suunnittelun kulloistenkin trendien mukaisia ta-
voitteita ja ihanteita. Usein nämä argumentit on kopioitu kan-
sainvälisistä esimerkeistä, joita sovelletaan puoliväkisin huo-
mioimatta paikallisia olosuhteita ja käytännön realiteetteja.” 
Esimerkkinä tästä Mäkelä mainitsi Helsinkiin kaavaillut kau-
punkibulevardit.

”Jotta vanhoja virheitä ei toistettaisi, nykyisiä tavoitteita pi-
täisi tarkastella yhtä kriittisesti kuin tänä päivänä tiedostetaan 
modernistisen suunnittelun tuottamat epäkohdat.”

Hanna Käyhkö

MUUTOKSISTA HUOLIMATTA 

HELSINGIN KAUPUNKI-

SUUNNITTELUA TUNTUU 

EDELLEEN VAIVAAVAN 

MODERNISMIA LEIMANNUT 

YKSISILMÄISYYS.



KUVITTELE TÄMÄ MAISEMA
ILMAN VIHERRAKENTAMISTA

KAIKKI VIHERRAKENTAMISESTA JA -SUUNNITTELUSTA 
12.–14.10. MESSUKESKUKSESSA HELSINGISSÄ

ViherTek 2016: ke 12.10. ja to 13.10. klo 9–18, pe 14.10. klo 9–16

ViherTek-tapahtumasta saat viimeisimmän tiedon viherrakentamiseen liittyvistä tekniikoista  
sekä keinot ja materiaalit urbaanin ympäristön rakentamiseen. Verkostoidu tehokkaasti  
ja saa maksimihyöty vierailustasi.

Rekisteröidy veloituksetta kävijäksi ja tutustu ohjelmaan www.vihertek.fi

FinnBuild, InfraExpo, Jäte, Vesi, Ympäristö, Arena ja ViherTek tuovat Messukeskukseen yhteensä toista sataa 
puheenvuoroa, kymmeniä seminaareja, satoja mukana olevia yrityksiä, kollegasi ja uudet kontaktit. Tule päivittämään 
ammattitaitoasi ja löydä tarpeisiisi sopivimmat tuotteet, palvelut, työmenetelmät ja ratkaisut!

Lataa uusi Messukeskusapplikaatio  
älypuhelimeesi ja tee omat suosikkilistasi!

http://www.vihertek.fi
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Hakemukset ja portfoliot sähköpostilla
hakemukset@l-ark.fi

Lisätietoja:
Robert Trapp,  040 9022 613

L Arkkitehdit hakee

mukavaan joukkoomme osallistumaan
mielenkiintoisiin ja haastaviin projekteihin.
Jos olet arkkitehti, projektiarkkitehti, suunnitteluassistentti,
haastavien korjausrakennuskohteiden kokenut suunnittelija tai
sellaiseksi aikova, ota meihin yhteyttä !

Lisää hyviä tyyppejä

Hyvinkää kasvaa ja kehittyy osana metropoli-       
aluetta. Kaavoitukseen palkataan uusi

K A AVA - A R K K I T E H T I
Tehtävänäsi on erityisesti asemakaavoituksen 
kehittäminen ja täydennysrakentamisen ohjaus. 
Suunnittelet kaavarunkoja, asemakaavoja ja raken-
tamistapaohjeita sekä valmistelet kaavoitukseen 
liittyviä päätöksiä. Osallistut keskeisiin maankäyt-
töprojekteihin ja vaikutat rakennusvalvontayh-
teistyön kautta toteutuvaan kaupunkikuvaan.
Hakuaika päättyy 9.9.2016 klo 15. 
Lisätietoja: www.hyvinkaa.fi tai                               
kaavoituspäällikkö Anne Jarva p. 040 155 4220

alt Arkkitehdit Oy hakee arkkitehtia tai diplomityö-
vaiheessa olevaa arkkitehtiopiskelijaa monipuolisiin 
suunnittelutehtäviin Ouluun.
Aikaisempi työkokemus katsotaan eduksi.
Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset:
tuomas@alt-arkkitehdit.fi / 0407397574

Pienoismallitoimisto HELIÖVAARA
www.jaakkoheliovaara.fi

050 4337 499
CNC-työstöt

TILITOIMISTO A-PALVELU OY

Korkeavuorenkatu 43 D, 00130 HELSINKI

puh. (09) 6801 368

tilitoimisto@apalvelu.fi

mailto:hakemukset@l-ark.fi
mailto:tuomas@alt-arkkitehdit.fi
mailto:tilitoimisto@apalvelu.fi
http://www.hyvinkaa.fi
http://www.jaakkoheliovaara.fi
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Kaavoitusarkkitehdin työtehtävinä tulee olemaan osayleis- ja 
asemakaavojen laadinta ja konsulttikaavojen ohjaus.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on korkeakoulussa tai 
yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto. Kelpoisuus-
ehtona on käytännön kokemus kaavoituksesta tai vastaavista 
tehtävistä.  

Edellytämme joko suomen tai ruotsin kielen erinomaista 
suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kotimaisen kielen 
vähintään hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa.

Hakemukset liitteineen toimitetttava postitse viimeistään 
23.9.2016 klo 16. Lisätietoja antaa kaupunkisuunnittelu-
arkkitehti Simon Store, puh. 019 289 3843, simon.store@
raasepori.fi. Ilmoitus löytyy kaupungin verkkosivulta:

Kaavoitusarkkitehti Raaseporiin

Raasepori on pinta-alaltaan laaja, luonnonkaunis 
kaksikielinen kaupunki, jossa on noin 
29 000 asukasta. Alueellamme on useita merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja maisema-aluei-
ta mm. Billnäsin, Fiskarsin ja Mustion ruukit. 

www.raasepori.fi/vapaattyopaikat

Tervetuloa  
joukkoomme

Katso tarkemmat hakutiedot
Hakuaika päättyy 19.9.2016 klo 15.45.

YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ  
Työavain 4-86-16

Haemme yleiskaavapäällikköä, joka johtaa kaupunkisuunnittelukeskuk-
sen yleiskaavayksikköä. Hän vastaa yleis- ja osayleiskaavoituksesta, 
muusta maankäytön yleissuunnittelusta sekä siihen liittyvästä tut-
kimus- ja selvitystyöstä. Seutu yhteystyö (MAL- ja metropoliasiat) on 
merkittävä osa työnkuvaa.

Tehtävän kelpoisuusehtona on korkeakoulussa tai yliopistossa suo-
ritettu arkkitehdin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi kor-
keakoulututkinto sekä hyvä kokemus maankäytön suunnittelussa ja 
kokemusta kunnallishallinnosta.

A r k k i t e h t i t o i m i s t o  T i u r i  &  L o m m i  O y

Arkkitehti

Haemme joukkoomme arkkitehtia monipuolisiin 
asuntosuunnittelun tehtäviin. Tietomallinnamme
kaikki kohteemme ArchiCAD-ohjelmistolla.

Työhakemukset osoitteeseen:
jukka.lommi@tiurilommi.com
Jukka Lommi 040 777 9427
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5, 00140 Hki
www.tiurilommi.com

http://www.raasepori.fi/vapaattyopaikat
mailto:jukka.lommi@tiurilommi.com
http://www.tiurilommi.com
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Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

NÄKÖALAPAIKKOJA AUKI! 
Tarvitsemme lisää ammattilaisia joukkoomme

KAKSI ARKKITEHTIA  
(Työavain 28-10-16)
 
Tehtävän kuvaus: 
 
Haemme rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosastolle kahta arkkitehtia vakinaisiin virkoihin. Työtä 
tehdään osin moniammatillisissa tiimeissä.  
 
Toisessa virassa työtehtävät ovat oman vastuualueen rakennuslupien käsittely, käsittelyyn liittyvä asiakas-
neuvonta sekä muut työhön liittyvät kehittämistehtävät. Luemme eduksi asuntosuunnittelukokemuksen. 
 
Toisessa virassa on painotuksena lupakäsittelyn ja asiakasneuvonnan lisäksi kaupunkikuvalliset selvitysteh-
tävät ja ohjaus sekä muut työhön liittyvät kehittämistehtävät.  
 
Arvostamme kokemustasi käytännön rakennussuunnittelutehtävissä. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, 
olet yhteistyökykyinen, asiakaspalveluhenkinen ja oma-aloitteinen. Odotamme sinulta lisäksi kiinnostusta 
kaupunkikuvalliseen arviointiin ja analysointiin sekä sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua. 
 
Hakemukset tulee jättää 14.9.2016 klo 16 mennessä osoitteeseen  
www.helsinkirekry.fi. Työavain ohjaa suoraan ilmoitukseen. 
 
 
Lisätietoja antaa: 
toimistopäällikkö       toimistopäällikkö 
Anne Nurmio        Marjatta Uusitalo 
09 310 26470/ anne.nurmio@hel.fi   09 310 26350/ marjatta.uusitalo@hel.fi 
 
Yliarkkitehti 
Henna Helander 
09 310 26448/ henna.helander@hel.fi

http://www.helsinkirekry.fi
mailto:anne.nurmio@hel.fi
mailto:marjatta.uusitalo@hel.fi
mailto:henna.helander@hel.fi


au  8  |  2 0 1 6 53T Y Ö PA I K AT

Vastaamme Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen 
suunnittelusta. Työmme vaikuttaa siihen millainen on 
tulevaisuuden Helsinki. Tehtävämme ovat kiinnostavia 
ja ne avaavat näköaloja kasvavan kaupungin kehityk-
seen. Suurena työnantajana tarjoamme monipuoliset 
edut henkilöstöllemme.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen

ARKKITEHTIA 
(Työavain 17-14-16 )

läntiseen toimistoon, jonka tehtävänä on Helsingin 
läntisten ja pohjoisten alueiden rakennetun ympäristön 
suunnittelu. Työtehtävämme vaihtelevat laajempien 
aluekokonaisuuksien kaavoituksesta muutamia tontteja 
käsittäviin kaavamuutoksiin sekä muihin kaupunkisuun-
nittelun asiantuntijatehtäviin. Tarkemmat tiedot löytyvät 
rekrytointipalvelusta www.helsinkirekry.fi. Työavain 
ohjaa suoraan ilmoitukseen. 

Hakuaika päättyy 14.9.2016. kello 16:00.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta 
ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Haemme asuntosuunnittelutehtäviin

projektiarkkitehdiksi

ARKKITEHTIA tai KOKENUTTA ARK.YO:TA
Käytössämme on Autocad ja Archicad.
Edellytämme Archicad-mallinnustaitoa.

Vapaamuotoiset hakemukset 9.9. mennessä:
tapio.saarelainen@a6oy.fi

ARKKITEHTIRYHMÄ A6 OY
Pursimiehenkatu 29 A 00150 Helsinki

Pätevyyskoordinaattori

FISEn toiminnan kehittyessä haemme 

rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan 

henkilöpätevyyspalveluumme 

asiakaspalveluhenkistä, yhteistyö- ja 

organisaatiokykyistä  

pätevyyskoordinaattoria.

Lisätietoja www.fise.fi > Ajankohtaista  
ja toimitusjohtaja Marita Mäkinen, 
puh. 050 5745 099. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 
palkkatoiveineen ja CV:si 31.8.2016 
mennessä osoitteeseen  
marita.makinen@fise.fi.

mailto:tapio.saarelainen@a6oy.fi
http://www.helsinkirekry.fi
http://www.fise.fi
mailto:marita.makinen@fise.fi
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Lisää työpaikkoja 
SAFAn verkkosivuilla www.safa.fi

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuuri-
kilpailu nuorille, alle 40 -vuotiaille suunnittelun ammattilaisille.

Etsimme Europanille reipasta ja järjestelykykyistä 
AVUSTAJAA ajalle 2016-2017
Työhön kuuluu kilpailuun liittyvien dokumenttien valmistelua, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämistä sekä 
matkajärjestelyjä. Työ on urakkaluonteista ja arvioitu työmäärä on yhteensä 200-400 tuntia, tulevien kilpailu-
kohteiden lukumäärästä riippuen. Työ tehdään pääasiassa Europan Finlandin tiloissa Helsingissä, osoitteessa 
Runeberginkatu 5.

Työ soveltuu osa-aikaiseksi esimerkiksi opiskelujen rinnalle. Työssä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa sekä 
InDesign ja Photoshop -osaamista. Avustaja pääsee osallistumaan kahteen kansainväliseen kilpailufoorumiin. 

Vapaamuotoiset hakemukset 12.9. mennessä sähköpostitse europan@europan.fi
Lisätietoja antaa Mari Koskinen p. 045 1393 665

www.europan.fi | www.europan -europe.eu

Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
hakee arkkitehtia ja sisustusarkkitehtia

vaativiin ja monipuolisiin 
suunnitteluhankkeisiin. 

Arvostamme Archicad-osaamista 
ja innovatiivista asennetta.

Hakemukset sähköpostitse: 
jussi.murole@bm-ark.fi

www.bm-ark.fi

mailto:europan@europan.fi
http://www.europan.fi
http://www.europan-europe.eu
mailto:jussi.murole@bm-ark.fi
http://www.bm-ark.fi
http://www.safa.fi


Työympäristöjohtaminen 
(Workplace) valmennus 2016–2017 
alkamassa
Onko organisaatiossasi tai asiakkaasi organisaatiossa tulossa 
työympäristömuutos? Haluatko luoda itsellesi uuden liike-
toiminnan tai lisätä yleisesti osaamistasi työympäristöjohtamisen 
ja kehittämisen alueella?

Työympäristöjohtaminen (Workplace) antaa vahvaa osaamista 
työympäristöjen tilaajan, palveluntuottajan tai työympäristökehittäjän 
tehtävään.

Valmennus koostuu 4 x 2 pv lähiopetusmoduulista Suomessa sekä 
kolmen päivän vapaaehtoisesta opintojaksosta Lontoossa. Ohjelmassa 
luennoivat sekä kotimaiset että kansainväliset huippuasiantuntijat sekä 
Euroopasta että USA:sta.

1. Moduuli: 10.–11.10.2016  
 Digitalisaatio ja uudet työntekemisen tavat
2. Moduuli: 7.–8.11.2016   
 Strategia, talous ja muutoksen johtaminen
3. Moduuli: 12–13.1.2017   
 Asiakas ja käyttäjä edellä – prosessit teknologia ja palvelut
4. Moduuli: 9.–10.3.2017  
 Johtaminen, tuottavuus, motivointi ja hyvinvointi
5. Moduuli: 14.–17.5.2017  
 Opintojakso Lontoossa

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pirjo Honkaniemi, 3L Education, puh. 0500 703 884

Tutustu myös syksyn uusiin 
pätevöittäviin koulutus-
ohjelmiimme ja seminaarei-
himme osoitteessa 
www.3leducation.net

Yhteistyössä Suomen Kunta-
tekniikan yhdistys ry

•	 Syksyn	lakipaketti;	voit	osallistua	
 koko päivään tai puolikkaaseen:
 8.9.2016 Hankintalaki uudistuu 
 – Tilaajavastuulain velvoitteet
 Päivän puhujina:
 Specialist Partner Mika Pohjonen, 
 Asianajotoimisto Hannes 
 Snellman Oy
 Ylitarkastaja Pirkko Vuori, 
 Verohallinto
•	 Kuntarakennuttaja RAP 
 – uudis- ja korjausrakennutta-
 minen, aloitus marraskuu 2016 
•	 Kuntarakennuttaja Infra-RAP 
 – infran rakennuttaminen ja 
 kunnossapito
 Aloitus marraskuu 2016 
•	 Kuntarakennuttamisen 
 johtaminen RAPS 
 – uudis-, korjaus- ja infra-
 rakennuttaminen 
 Aloitus tammikuu 2017 
•	 Muutoksen johtaminen – 
 Sinustako muutosagentti 
 -seminaarisarja
 Aloitus lokakuu 2016
•	 CORE – kiinteistö- ja rakennus-
 alan liikkeenjohtamisen 
 valmennus
 Aloitus marraskuu 2016

http://www.3leducation.net


Lisätietoja:
www.vitrea.fi
 09 8190 450

Palk i tussa l iukuovessa yhdis tyvät  keveä ja kokolas inen u lkonäkö 
korkealuokkaiseen jär jes te lmään.  CEROl la vo i t  to teu t taa a inu t laatu is ia,  jopa 

4 x 6 met r in  kokois ia,  ra tka isu ja las imi t to jen pui t te issa.  

SAGEGLASS - OIKEA MÄÄRÄ VALOA JOKA HETKI

Ainutlaatuinen älylasi valon määrän
ja auringon lämpökuorman kontrollointiin käyttäjän ehdoilla.

http://www.vitrea.fi



