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Tekstipalstat osoittavat tekstin määrää. Siniset lu-
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Diplomityön lopputuloksena esitellään uimalasuunni-
telma luonnoksin, illustraatioin ja  arkkitehtipiirustuksin. 
Diplomityöprosessin myötä suunnittelutapani ja ajatte-
lukeinoni, sekä taiteen tekemisen tapani osoittautui-
vat lopulta käyttökelpoisiksi ja tuloksellisiksi. Uskon, 
että uiminen suunnittelmassani Skattan uimalassa oli-
si hulppea ja arkea kohottava kokemus. Suunnitelma 
ei kuitenkaan vielä ole täydellinen. Jotta kaikki tutkiel-
mavaiheessa tekemäni havainnot saataisi osaksi ark-
kitehtuuria, olisi suunnittelua jatkettava edelleen.

T I I V I S T E L M Ä

Katajanokanlaituri 2:ssa sijaitsee tällä hetkellä väliaikai-
seksi suunniteltu Allas Sea Pool -meriuimala. Paikalle 
on tehty lukuisia toteutumattomia suunnitelmia. 
Paikalle ollaan laatimassa ensimmäistä asemakaavaa, 
mutta kaavoitusprosessi on edennyt hitaasti. Vuonna 
2016 avattu Allas Sea Pool - meriuimala on ensimmäi-
nen paikalle toteutettu rakennus. Jännittävän poliitti-
sen ja poleemisen tilanteen lisäksi myös tontin raken-
nustekniset olosuhteet ovat erityiset. 

Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma tontin käy-
töstä Allas Sea Poolin jälkeen: Paikalle ehdotetaan 
uutta, hienompaa ja hauskempaa uimalaa julkisena 
liikuntapalveluna. Työ koostuu tutkielmaosasta ja sii-
hen pohjautuvasta konseptitasoisesta suunnitelmas-
ta. Tutkielmaosan myötä vakuutuin siitä, että julkinen 
uimala olisi paras vaihtoehto tälle paikalle.Asetin teh-
täväkseni suunnitella paikalle mahdollisimman hienon 
julkisen uimalan. 

Pitkällisen mietinnän,tutkimusten ja kokeilujen jälkeen 
Presidentinlinnan edustan etelärantatontti ansaitsisi jo 
harkitun arkkitehtonisen ratkaisun ja käyttötarkoituk-
sen. Siihen voidaan päästä nykyisellä tietoperustalla 
ja tulevaisuudesta unelmoimalla. Työn tutkielmapuolis-
kon lähdeaineistona käytetään tonttia koskevia toteu-
tumattomia suunnitelmia, rakennettua lähiympäristöä, 
sekä Allas Sea Poolia, joita käsitellään arkkitehtonisi-
na lähdeaineistoina. Niistä etsitään diplomityön suun-
nitelmaosuuteen oppeja, kuten ratkaisuperiaatteita tai 
esteitä. Allas Sea Poolin arkkitehtuuria, sen käyttöko-
kemusta ja toiminnallisuutta arvioidaan empiirisenä 
koeasetelmana. 

A B S T R A C T

Currently situated in Katajanokanlaituri 2 is a tempora-
ry lido, Allas Sea Pool. Many unrealised designs have 
been made for the lot. The first zoning plan for the 
area is in the making, but process has been slow. Allas 
Sea Pool is the first building ever to rise on the loca-
tion. The area has been a subject of exciting political 
dispute, which makes building circumstances on the 
lot even more special.

In this thesis a design is introduced for the use of the 
lot after Allas Sea Pool: A new lido that is more refin-
ed and more fun than it’s predecessor. The new lido 
is designed to be a public service. The thesis consists 
of a leading study process and a conceptual design. 
The design is based on the information gathered in the 
study. Findings made in the study have convinced me 
that a public lido is indeed the best alternative for this 
particular site. The mission has been to create a lido 
as beautiful as possible.

After careful consideration, studying and experimen-
tation it is clear that such a prominent lot deserves an 
equally prominent function and architecture of utmost 
quality to facilitate it. This can already be achieved by 
utilising current knowledge and a dreamer mindset. 
The material for the study-half of the work consists of 
the location’s unrealised designs, surrounding buildin-
gs and the design and realisation of Allas Sea Pool. 
This material is carefully studied and utilised in the de-
sign process. The quality of the Allas Sea Pool is exa-
mined as an empiric test setting.

The design is presented through concept art, illustra-
tions and architectural drawings. My design an thought 
processes proved to be effective. I believe that taking 
a swim in the new lido would be an exhilarating expe-
rience. However, the design is not yet fully complete. 
In order to bring all the findings as part of the lido’s 
architecture, the process shoud be continued.
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1 J O H D A N T O
1 . 1 T A R K O I T U S  J A  R A K E N N E

Tässä diplomityössä esittelen suunnitelmani Helsingin 
keskustan Katajanokanlaiturin länsipäädyn tulevai-
suudesta. Ehdotan nykyiselle Allas Sea Pool -merikyl-
pylän paikalle uutta versiota uimalasta. Työ on speku-
latiivinen, eikä sillä ole tilaajaa tai ulkopuolista aloitetta. 
Diplomityöni lähtökohta on, että puutteellinen Allas 
Sea Pool poistuu, mutta koska uimala Katajanokalla 
on niin hyvä idea, tarvitaan paikalle pysyvä, nykyistä 
isompi ja hienompi ulkouimala. 

Uusi Skattan uimala toimisi Helsingin kaupungin julkise-
na liikuntapalveluna. Symbolisesti Helsingin parhaalle 
etelärantatontille tulisi koko kansalle tarkoitettu presi-
dentinlinnan uimahuone. 

Sijainti modernin Helsingin keskustassa on arvo-
kas ja keskeinen sekä erityisen paljon keskusteltu. 
Osoitteessa Katajanokanlaituri 2 sijaitsee tällä het-
kellä väliaikaiseksi rakennettu ja täydennelty Allas 
Sea Pool, erinäisiä kevyitä rakennelmia kuten esiin-
tymiskalustoa ja maailmanpyörä sekä asvalttialuet-
ta. Katajanokanlaiturin kärjessä ei ole ollut merkittäviä 
rakennuksia ennen Allas Sea Poolia. Alueen viimei-
sin asemakaava on vuodelta 1894, eikä se kata koko 
kohdealuetta, jota on aikojen saatossa laajennettu 
maatäytöin. Uusi Katajanokanrannan asemakaavoi-
tusprosessi on ollut käynnissä jo vuosia alkuvaihee-
seen jäätyneenä. 

Työn ensimmäinen osio on tutkielma Katajanokanlaituri 
2:n ja sen lähialueiden olosuhteista ja historiasta sekä 
roolista kaupungissa. Taustoitan näkyvän ja poleemi-
sen kohteen suunnittelua tutustumalla lukuisiin pai-
kalle aiemmin tehtyihin suunnitelmiin, sekä Allas Sea 
Pooliin toteutuneena esimerkkinä. Osion perusteel-
la asetan Skattan uimalan suunnittelutehtävän, jota 
toisessa osiossa ratkaistaan. Suunnitelmaosio sisäl-
tää otoksen suuren ja monimuotoisen rakennuksen 

kehittämisestä, luonnosvaiheesta ja tietyistä suunnit-
telun fokusalueista. Keskiössä ovat tilasarjan toimin-
nallisuus ja luonne, käyttäjän kokemus uimaretkeltä, 
sekä rakennuksen ja toiminnon rooli tällä sijainnilla. 

Aloitan työni johdannolla, jossa esittelen aiheeni, ta-
voitteeni ja metodini. Jatkan Suunnittelun pohjatiedot 
-luvulla. Siinä esittelen alueen käytännölliset piirteet 
ja olosuhteet, sekä yhteiskunnallisen ja historiallisen 
kontekstin. Tutkin ympäröivän kaupungin vaikutuksia 
tonttiin.

Paikan käytöstä on tehty useita ehdotuksia eri aikoi-
na. Esittelen näitä arkkitehtuurikilpailujen ja selvitysten 
tuloksia Aiemmat suunnitelmat -luvussa ja käytän niitä 
niiden suunnitteluaineiston perusteella tietolähteinä ja 
vertailukohtina omalle ehdotukselleni. Allas Sea Pool 
-uimala on keskeinen pohjatietolähde, sillä se on en-
simmäinen paikalle toteutunut suunnitelma. Siinä on 
jotain poikkeavaa verrattuna aiempiin yrityksiin. Allas 
Sea Pool on käsitettävä empiirisenä kokeena uimalas-
ta tällä sijainnilla. Perehdyn altaaseen samasta näkö-
kulmasta kuin muihinkin aiempiin suunnitelmiin, mutta 
arvioin sitä tarkemmin myös pohjapiirrosten, tilaohjel-
man tutkimuksen ja käyttäjäkokemuksen kautta. 

Suunnittelutehtävä-luvussa määrittelen toiveeni ja ti-
laohjelman uudelle uimalalle. Tilaohjelman laatiminen 
toimi käynnistyksenä työni suunnitteluvaiheelle, joten 
seuraava luku kuvaa suunnittelun kulkua aikajärjetyk-
sessä. Ensin tutkin tilakokemusta konseptitasolla tai-
teellisen työn kautta. Sitten uimalan arkkitehtuuri alkoi 
hahmottua luonnoksin ja pienoismallein. Esittelen tai-
teellisia työkaluja, joita käytin löytääkseni uimalani es-
teettisen, kulttuurisen ja tilallisen luonteen. 

Kuudes luku käsittää ehdotussuunnitelmani Skattan 
uimalaksi. Esittelen rakennuksen pohjapiirroksissa, 
kaavioissa ja näkymäaineistossa painottaen reittejä, 
tunnelmia ja toiminnallisuutta. Uimalan toimintakon-
septi ja reitit avautuvat tekstinä kuva-aineiston rinnal-
la. Esitän uimalani liittymisen kaupunkitilaan, sekä vai-
kutelman uimalan olemuksesta maisemassa. 

Yhteenvedossa kuvailen ja arvioin diplomityöproses-
siani ja ajatteluni kehittymistä omakohtaisella tulokul-
malla; onhan työni havainnollistus omasta tavastani 
opetella suunnittelemaan, ja tavan toteuttamisesta. 
Arvioin myös tavoitteideni täyttymistä ja teen uusia 
huomioita. Lopputuloksena totean, että vaikka pro-
sessi oli monipolvinen eivätkä kaikki tavoitteet toteutu-
neet, syntyi iloinen ja vetoava ehdotus helsinkiläisten 
uudeksi uimalaksi. 
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1 . 2 T A V O I T T E E T  J A  M E N E T E L M Ä T

Haluaisin ilmentää työssä seuraavia piirteitä: Iloisuus, 
vetoavuus ja terävyys. On iloista suunnitella kaikille 
tarkoitettua hulppeaa ja viihtyisää uimapaikkaa me-
ren rannalla. Ehdotan paranneltua kaupunkielämää 
kaupunkilaisia ja Helsingin-kävijöitä ilahduttamaan. 
Minusta on mukavaa käyttää lähteenä esimerkik-
si käyttäjäkokemuksia, sillä uimapaikkaa käytetään 
usein esimerkiksi ystävien kanssa ja sosiaalisuus, kes-
kustelut ja tunnelmointi sekä uinti tuovat minulle iloa.

Aiheen ja kohteen ajankohtaisuus ja näkyvyys edel-
lyttävät ratkaisulta vetoavuutta. Monille tuttu paikka 
näkyy niin maisemassa kuin mediassakin. Laajempi 
keskustelu paikan käytöstä on pian ajankohtaista, sil-
lä Allas Sea Poolin väliaikainen luonne ja alueen kaa-
voitustilanne edellyttävät paikan uudistamista. Vaatii 
minulta paljon rohkeutta ottaa suunnitelmalla kantaa 
näin poleemiseen paikkaan, vaikka koenkin sillä ole-
van hyviä perusteluja. 

Kohteen tunnettuus tekee diplomityöstäni myös hel-
posti lähestyttävän monille. Suora ehdotus ajankohtai-
seen aiheeseen on kommentti keskusteluun, joten sen 
olisi parasta olla hyvin perusteltu. Ajattelen, että kaik-
kein tehokkain kommentti on iloinen ja eteenpäin kat-
sova, mutta johdonmukaisesti ja vahvasti perusteltu. 
Tämä edellyttää vetoavuutta ja uskottavuutta ja mah-
dollistaa terävyyden.

Kyseessä on spekulatiivinen ehdotussuunnitelma tun-
netusta aiheesta ja ehdotus julkiseksi, kaikkien tun-
temaksi rakennukseksi. Siten arkkitehtuurini ja työn 
estetiikan tulisi olla tunnistettavaa ja tarjota usealle 
tarttumapintaa aiheesta keskusteluun. Siis myös muil-
le, kuin arkkitehdeille.

Yksi tavoitteeni tälle työlle on oppia lisää visualisointi-
taitoja. Koska sopiva visuaalinen vaikutelma olisi myös 
iloisuuden, terävyyden, vetoavuuden kannalta olen-
nainen, tämä tavoite tulee lopulta yllättävän tärkeäksi. 
Käytän työssäni visuaalisesti runsasta ja eloisaa kuvi-
tusta, joka sisältää tunnistettavia elementtejä mielleyh-
tymien herättämiseksi.

Pyrin kirjoittamaan tekstit kevyesti luettavaan tekstila-
jiin, jotta työ olisi ainakin tärkeimmissä kohdissa mu-
kaansatempaava ja helposti lähestyttävä. Teksti on 
yksi työkaluni suunnittelussa, ja käytän sitä välittääk-
seni tiedon lisäksi arkkitehtuurini tunnelmaa. 

Työn tärkeää lähdeaineistoa ovat ympäristön raken-
nukset ja toiminnot, joilla on suoraa vaikutusta tont-
tiin. Käsittelen olemassa olevaa rakennettua ym-
päristöä rakennustutkimuksen keinoin painottaen 
ympäristön visuaalista vaikutusta ja tilanmuodostus-
ta, sekä toiminnallisia vaikuttimia. Etsin suunnitel-
mani suhdetta taustalla olevien Pohjoisesplanadin ja 
Katajanokanlaiturin katujulkisivuihin. 

Haluan käyttää rakennettua ympäristöä ja suunnitel-
mia suorana tietolähteenä. Käsittelen suunnitelmia 
ja rakennuksia arkkitehtuurin alan tieteellisen tiedon 
tallenteina kunnioittaen niitä varten tehtyä ajatustyö-
tä. Pyrin seuraamaan aiempien suunnittelupäätösten 
taustalla olevia perusteluketjuja ja tuomaan omiani 
näkyviksi. Diplomityöni tarkoituksena onkin myös to-
dentaa selvitys- ja suunnittelutyötä ja suunnittelun aja-
tustyötä Katajanokanlaiturin seuraavia suunnitteluyri-
tyksiä varten.

Taiteellisen työn menetelminä suunnittelussa käytin 
käsivarapiirustusta, kollaasia, pienoismallityösken-
telyä, valokuvausta ja tarinallista tekstiä. Taiteellisen 
työn kautta käsittelin ensin tilasarjan ajatusta kon-
septina, toisiaan seuraavia ja toisiinsa limittyviä tiloja 
ja tunnelmia, etenevää toimintaa sekä tilan johdatta-
vuutta ja kuljettavuutta. Pohtivat luonnokset lähestyi-
vät asteittain varsinaisen arkkitehtuurin ongelmia ja 
alkoivat edistää suunnittelua. Lopulta piirsin varsi-
naisia arkkitehtuuripiirustuksia ja näkymiä käyttäen 
3D-mallintamista, arkkitehtuurivisualisointia ja erilaisia 
illustraatioita. 
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1 . 3 R A J A U S

Kiinnostuin tästä diplomityöaiheesta seurattuani pit-
kään Eteläsataman alueen suunnittelua ja kehittymistä 
ja ihmeteltyäni parhaan rantatontin sekalaisen kesken-
eräistä tilaa. Kun Allas Sea Poolin rakennus valmis-
tui, en pitänyt sitä visuaalisesti riittävän laadukkaana 
näin arvokkaalle paikalle, minusta oli upea idea voida 
uida ulkona keskustassa. Altaan tilat tuottivat kuiten-
kin pettymyksen. Ne tuntuivat ahtailta ja epämiellyt-
täviltä ja kun Altaan rakennuksen kunto alkoi myös jo 
pian heikentyä, uimalakokemuksesta tuli puuttellinen.

Tutkielmaosiossa perehdyn kaupunkitilan käyttöön 
alueella. Päätän, että uimalan pitoa kannattaa jat-
kaa, mutta ympäristöä ja kokemusta pitää parantaa. 
Suunnitteluvaiheeseen tullessani itse uimakokemus 
tuntui suurimmalta kehityskohdalta, joten etenin toi-
minnallisuuden ja tilassuunnittelun suuntaan. Aloitin 
pohjapiirustuksesta ja paneuduttuani ensin tilasuun-
nitteluun, olen edennyt myös kaupunkitilan käytön 
suunnitteluun ideatasolla. Esittelen kaikki tekemäni 
kaupunkitilaa käsittelevät osiot, vaikkei suunnitelmani 
vastaakkaan kaikkiin niissä löytämiini huomioihin pe-
rinpohjaisesti: Aluetutkielma lienee joka tapauksessa 
hyödyllinen tulevaisuuden suunnittelijoille. Työni sisäl-
tö on osuva ja kattava otos tutkielmatyöstä ja suun-
nitteluprosessistani, mutta aineistossa olisi eväitä vielä 
jatkosuunnitteluun. 

Työtä rajaa osaltaan rakennuksen koko. Varsin suu-
ren ja monimuotoisen uimalan rakennussuunnittelu on 
idea- ja periaateluonteista, ja vain jotkin suunnittelun 
osa-alueet on viety pitkälle. Pisimmälle viety osa-alue 
on tilasuunnittelu reittien ja tunnelmien näkökulmasta. 
Toiset alueet, kuten ulkoarkkitehtuuri ja uima-allasalu-
een suunnittelu, sekä kaupunkitilan käyttö kohdealu-
eella on kuitenkin vietävä sopivalle tasolle kokonaisuu-
den hahmottamiseksi. 

Käytän myös suunnitteluaineiston kokoa rajoittamaan 
työskentelyn tarkkuutta: Työ on taitettu vaakasuuntai-
sille A3-sivuille, koska pohjapiirrokset ehdotussuun-
nitteluun soveltuvassa mittakaavassa 1:250 mahtuvat 
sille juuri, eikä tarkempaan piirustusaineistoon ole syy-
tä tämän diplomityön laajuudessa eksyä. 

Valitsin moniulotteisen tehtävän ja lähestyn sitä useilla 
metodeilla, sillä monimutkaisten kokonaisuuksien kä-
sittely ja niiden tulkinta ja yhteenveto ovat vahvuuk-
siani. Uskon pystyväni tunnistamaan ja käsittelemään 
tähän työhön liittyvät näkökulmat riittävällä laajuudella. 
Pyrin lähestymään suunnittelutehtävääni kokonaisval-
taisesti, monesta näkökulmasta kokonaisuuden hah-
mottaakseni. Koska suunnittelutehtäväni on moni-
mutkainen rakennus haastavaan ympäristöön, en voi 
suunnitella sitä kattavasti. Jotta pysyn diplomityölle 
sopivassa laajuudessa, keskityn suunnittelussa sisä-
tilojen arkkitehtuuriin, tilakokemukseen ja reitteihin ja 
tutkin, miten rakennus voisi toimia kaupunkitilassa.

 
Seuraavan sivun kuva:

Uimalan uumeniin

Stella Vahteristo 2021
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Katajanokanlaituri 2 sijaitsee Helsingin keskustassa, 
Kauppatorin kupeessa, meren rannassa, avoi-mella ja 
näkyvällä paikalla. Alueella ei ole voimassa olevaa ase-
makaavaa, joten se ei ole varsinainen tontti, vaikka sii-
tä puhutaan tässä työssä lyhyesti tonttina. Seuraavalla 
sivulla on asemakaavaote osoitteen lähiympäristöstä. 

Maa-alue on lähes kokonaan täyttömaata. Luonnon-
mukainen rantaviiva on vanhojen asemakaava-
karttojen mukaan polveillut Katajanokanlaiturin ja 
Kanavakadun välillä. Täyttömaan alla on vanhoja sa-
tama-alueen rakenteita, kuten laitureita eri täyttö-
vaiheilta. Kanaalikadun suuntainen suora rantaviiva 
suunniteltiin pääpiirteissään vuosina 1882 ja 1895 
vahvistetuissa asemakaavoissa, mutta rantaa on täy-
tetty vähän kerrallaan. Nykyinen rantaviiva on saman 
suuntainen, mutta selkeästi ulompana, kuin näissä 
kartoissa. Lisäksi lounaisnurkkaan on rakennettu ul-
koneva laituriosa. (Helsingin karttapalvelu 2022) 

Alueelle ei ole laadittu uutta asemakaavaa vuoden 
1894 jälkeen, jolloin suurinta osaa alueesta ei ollut vie-
lä olemassa. Ainoastaan luoteiskulman pieni nurkka on 
ajantasa-asemakaavassa määritelty jalankululle ja pyö-
räilylle varatuksi katualueeksi. Asemakaavaotteessa 
näkyvä punainen viiva osoittaa vuoden 1984 asema-
kaavan mukaisen summittaisen rantaviivan. (Helsingin 
karttapalvelu 2022) 

Tontti on varsin tasainen ja korkeudeltaan 2,1–3 
metriä merenpinnan yläpuolella. Tontin korkein koh-
ta on lounaisnurkan niemeke, jolta on laaja näkymä 
ympäri Eteläsatamaa. Niemeke estää suuria aluk-
sia ajautumasta Kauppatoria kohti vahinkotilantees-
sa, mikä tuli testatuksi joulukuussa 2021 sattunees-
sa Viking Gabriella- risteilylaivan haverissa (Jämsen 
2022). Tontin syvin kohta on Satamakadun päädyssä, 

itänurkassa. Nykyinen rantaviiva on kauttaaltaan pys-
tysuoraksi rakennettua laivalaituria, jossa on uloimpa-
na yksi alatasanne. (Helsingin karttapalvelu 2022) 

Maisema-arkkitehtitoimisto Loci ja JKMM arkkiteh-
dit kartoittivat Katajanokanlaiturin ja -rannan tilannet-
ta Eteläsataman lahden maisemallisessa tilavaraus- 
ja periaatesuunnitelmassa. Suunnitteluraportti kertoo 
muun muassa, että Katajanokanaituri 2:n on tulevai-
suuden tulva-aluetta, minkä vuoksi mitään rakennuk-
sia tontilla ei tule rakentaa alle +3,37 metrin korkoon. 
(LOCI, JKMM 2020)

Raportin mukaan alue sijaitsee satamamelun vaiku-
tuspiirissä ja sille kohdistuu lisäksi tavanomaista lii-
kennemelua. Sataman toiminnasta syntyä laivamelu 
vaikuttaa osin alueelle sijoitettaviin toimintoihin ja ra-
kenteisiin, eikä tontti sovellu esimerkiksi asuinraken-
tamiseen. Sääolosuhteiden puolesta alue on alttiina 
ankaralle ja kostealle meri-ilmalle, tuulinen ja aurinkoi-
nen.  (LOCI, JKMM 2020).

Helsingin merellisen strategian 2030 mukaisesti at-
kustajasatama säilyy ja Katajanokalla (Helsingin kau-
punginkanslia 2019). Uuteen rakentamiseen liittyviä 
hankkeita alueelle on käynnissä useita. Katajanokan 
alueella on käynnissä asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen laatiminen (Helsinhin karttapalvelu 
2022). Katajanokanlaiturin itäpääty säilyy periaate-
suunnitelman mukaan autolauttojen satama-alueena. 
Sataman rekkaliikenteen reitti on suunniteltu siirrettä-
vän pois Katajanokanlaiturista Ankkurikadun kautta 
Katajanokan katuverkkoon. Alueelle on tutkittu myös 
maanalaisen kokoojakadun tunneliyhteyttä. Idemmäs, 
Katajanokanrantaan on kaavailtu asuinrakentamista. 
(LOCI, JKMM 2020)

2 A L U E T U T K I E L M A
2.1 P A I K A N O L O S U H T E E T Tarkastelualueen sijainti kaupunkirakenteessa 
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Tutustuin Katajanokanlaiturin alueeseen ja lähiym-
päristöön kävelyretkin, luonnostellen ja valokuvaten. 
Kauppatorin laidan ja Katajanokanlaiturin julkisivurivit 
ovat laajalti näkyvissä Etelärannan puolelta satamaa, 
Katajanokanlaiturilta keskustan suuntaan katsoes-
sa, Pohjoisesplanadilta ja kauppatorilta Katajanokalle 
katsoessa, sekä esimerkiksi Suomenlinnan lautasta. 
Kaikki linjojen rakennukset ovat merkittäviä Helsingin 
rakennushistoriassa ja muodostavat kaupungin pää-
julkisivun, kuten todetaan useissa Helsingin kaupun-
gin alueelle tekemissä selvityksissä ja suunnitelmissa. 

Erillään rivistä, niemekkeellä julkisivurivien edessä si-
jaitsee Allas Sea Pool varusteineen. Pitkissä näkymis-
sä vastarannalta uimala näyttäytyy julkisivurivin osana, 
samassa mittakaavassa sen kanssa.

Tässä luvussa esittelen Kauppatorin laidan ja 
Katajanokanlaiturin rakennusten käyttötarkoituksia 
ja historiaa pääpiirteissään. Rakennukset esiintyvät 
kolmen sivun valokuva- ja illustraatiosarjana, leveänä 
julkisivunäkymänä. Pohdin kunkin rakennuksen roo-
lia ja vaikutusta Eteläsataman kaupunkitilaan ja työni 
tarkastelualueeseen. 

Näkymän kolmas sivu kuvaa Katajanokanlaiturin ku-
viteltua tilannetta noin vuonna 2025. Allas Sea Pool 
jatko-osineen ja kojuineen, sekä maailmanpyörä ovat 
poistuneet alueelta. Tontti on tyhjä. Kohdealueeni vie-
reen parhaillaan rakenteilla oleva Stora Enson uusi 
pääkonttori on saatu valmiiksi ja näkyy maisemassa. 
Illustraatio on laadittu Anttinen Oiva Arkkitehtien ha-
vainnekuvien perusteella (AOA, Varma 2022). 

Piirroskuvassa esitän tonttini lähimmät ja tärkeimmät 
julkisivut ja tuon esiin läheisen Tove Janssonin puiston 
ja Katajanokan kaupunginosan vaikutuksia tonttiin. 
Luvun lopun kartoissa on esitelty kaupunkikonteks-
tin muita olennaisia piirteitä Helsingin kantakaupungin 
alueelta.

2 . 2  K A U P U N K I K O N T E K S T I

Asemakaavaote ja kantakartta 25.11.2021    
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Strategia 2030 toteaa satamarakennuksilla, laitteilla ja 
laivoilla positiivinen kaupunkikuvallinen arvonsa ja vah-
va historiaperusta Helsingissä Ne elävöittävät luonnol-
lisella tavalla koko kaupunkia. Sataman saattoliikenne 
ja se tosiasia, että satama-alueet ovat kansainvälis-
ten lakien mukaisesti suljettuja, on sitä vastoin haas-
te alueen kehittämisessä. (Helsingin kaupunginkanslia 
2019)

Katajanokanlaituri 2:n tontin Kauppatorin puoleises-
sa päädyssä, länsirannalla sijaitsee vuonna 2016 val-
mistunut Allas Sea Pool. Samassa päädyssä kadun 
puolella sijaitsee väliaikainen, turisteille suunnattu elo-
kuvateatteri sekin vuodelta 2016. (HS Toimitus 2016) 
Tontin keskivaiheilla ovat Altaan noin vuonna 2017 
valmistunut lisäsiipi, maailmanpyörä vuodelta 2014, 
sekä lähimpänä rantaa esiintymislava-alue kojumaisi-
ne huoltorakennuksineen. (Salomaa 2014) (Helsingin 
kaupunki 2022)

Ennen Allas Sea Poolia Kauppatorin päädyssä ei ole 
ollut merkittäviä rakennuksia. Aiemmin paikkaa on 
käytetty sataman lastausalueena ja pysäköintialuee-
na. Aiemmin tontin keskivaiheilla oli matala terminaali-
rakennus, joka ilmakuva-aineiston perusteella purettiin 
vuonna 2013. Nyt maailmanpyörä ja Altaan keikka-
paikka ovat terminaalin kohdalla. (Helsingin karttapal-
velu 2022)
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Y M P Ä R Ö I V Ä  A R K K I T E H T U U R I  

K A U P U N G I N TA L O

Kaupungintalo on osa torikort-
teleita aivan empirekeskustan 
ytimessä. Alkuperäinen Hotelli 
Seurahuone on Carl Ludvig 
Engelin suunnittelema ja val-
mistui vuonna 1833. Helsingin 
kaupunki osti rakennuksen 
vuonna 1901, mutta vuokra-
si sen edelleen, kunnes kau-
pungintalokäyttö alkoi vuonna 
1933.  

Nykyisellään talo on julkisivua 
lukuunottamatta käytännössä 
ark. Aarno Ruusuvuoren suun-
nittelema vuoden 1960 kilpai-
luvoiton jälkeen. Uudistus to-
teutettiin kahdessa vaiheessa 
vuosina 1970 ja 1988. 

Hotelli Seurahuone oli 1800-lu-
vun Helsingin seura- ja huvie-
lämän keskus ja varmasti pal-
jon avoimempi luonteeltaan 
kuin nykyinen kaupungintalo. 

(Ark-byroo 2020) 

T O R I K O R T T E L I T

Kauppatorin ja Senaatintorin väliset ra-
kennukset, Unioninkatu Sofiankadun 
pituudelta ja Helenankadun länsipuoli 
kuuluvat Torikortteleihin, siis kaikki tä-
män sivun julkisivurivin rakennukset. 

Katariinankadun rakennukset ovat 
1700- ja 1800 -luvuilta. Albrecht  
Ehrenströmin vuoden 1812 asemakaa-
vassa nimetyn Sofiankadun rakennuk-
set on rakennettu vuoden 1900 mo-
lemmin puolin. Alue edustaa pääosin 
empiretyyliä: Matalalla, vetoavan pie-
nipiirteisellä alueella on kellertävää rap-
pausta, koristelistoja, kolmiopäätyai-
heita ja kerroksittain jaettuja julkisivuja. 

Kaupunki omistaa useimmat torikort-
teleiden tonteista ja rakennuksista. 
Lisäksi on joitain  valtio- ja yksityis-
taho-omistajia. Torikorttelien pääasial-
lista käyttöä on toimisto- ja liike- ja 
ravintolatoiminta: Alue on hyvin kaupal-
linen. Tyypillisesti katutasossa on liiketi-
loja ja ylempänä toimistoja. 

(Helsingin karttapalvelu 2022)

P O H J O I S E S P L A N A D I  9

Ns. Goviniuksen talon rakennutti 
kauppaneuvos H. J. Govinius Pehr 
Granstedtin suunnitelman mukaan 
vuosina 1815-19. 

Päällimmäisenä rakennuksen his-
toriaan on jäänyt toiminta hotelli-
na. Hotelli Kleineh’n perusti Louis 
Kleineh vuonna 1851. Se vaikut-
ti paikalliseen ravintolaelämään 
vuosikymmenet. Siellä perustet-
tiin mm. Nyländska Jaktklubben 
(NJK) -pursiseura, jonka ravinto-
la sijaitsee Eteläsataman edustalla 
Valkosaaressa. Pohjoisesplanadi 9 
säilyi hotellina 1900-luvun alkupuo-
lelle saakka. 

Vuonna 1935 Helsingin kaupunki 
osti rakennuksen. Sen jälkeen ra-
kennuksen katutasokerroksissa on 
toiminut erilaisia liiketiloja ja palve-
luja sekä yläkerroksissa toimistoja, 
mm. kaupungin rakennusvirasto.

(Okulus 2016)

Rakennus valmistui vuonna 
1843 kauppaneuvos J. H. 
Heidenstrauchin asuinraken-
nukseksi. Suunnittelijasta ei 
ole varmaa tietoa. 

Kauppaneuvoksen kuole-
man jälkeen rakennus joutui  
omistajanvaihtokierteeseen. 
Ennen Ruotsin omistukseen 
tuloa 1921 asuinrakennuk-
sen omisti venäläinen kaup-
paneuvos Tschernischeff, 
joka muutti julkisivun uusba-
rokkityyliseksi. Ruotsin suur-
lähetystöä varten arkkitehti 
Torben Grut muutti julkisivun 
Tukholman kunikaallista lin-
naa mukailevaksi, mistä tu-
levat ruskea väri ja julkisivun 
rytmi.

Nykyään rakennuksessa on 
hiljaista suurlähetystökäyttöä.

(Okulus 2016)

R U O T S I N 
S U U R L Ä H E T Y S T Ö

Kirkko on Ehrenströmin asemakaa-
van, Helsingin empirekeskustan, tär-
keimpiä ja näkyvimpiä rakennuksia. 
Se reunustaa Senaatintoria yliopiston 
pääkirjaston, valtionneuvoston linnan 
ja nykyisten torikorttelien kanssa. Se 
tunnettiin aiemmin Nikolainkirkkona.

Kirkko vihittiin käyttöön vuonna 
1852,parinkymmenen vuoden raken-
nustöiden jälkeen. Kirkon arkkiteh-
ti, Carl Ludvig Engel, kuoli ennen sen 
valmistumista ja työtä jatkoi arkkitehti 
Ernst Bernhard Lohrmann.

Nykyään kirkon omistaa Helsingin 
seurakuntayhtymä. Sen omistaa 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko. 
Tuomiokirkko kuuluu Helsinki-turistin 
pakollisiin nähtävyyksiin ja on auki ym-
päri vuoden vierailijoille ja hiljentymään 
tuleville. Kesäviikonloppuisin tuomiokir-
kon ovista liihottaa vastanaineita pareja 
jopa puolen tunnin välein. 

(Halonen 2012)

H E L S I N G I N  
T U O M I O K I R K K O

Kääntösillanhoitajan ki-
oskeja oli alun perin kak-
si, kuten kääntösiltojakin, 
toinen Katajanokalla ny-
kyisen sokeripalan edes-
sä ja toinen kauppato-
rin Keisarinluodonlaiturilla.  
Keisarinluodonlaiturin kios-
ki on edelleen olemassa. 
Kioskien suunnittelijat eivät 
ole tiedossa, mutta ne val-
mistuivat vuonna 1895 ku-
ten ennen kauppatoria hal-
konut satamaratakin, joka 
kulki silloilla.

Kioski on toiminut junaliiken-
teen loppumisen ja kään-
tösillan katkaisun jälkeen 
lauttalippukioskina. 

(Okulus 2016)

K Ä Ä N T Ö S I L L A N -
H O I TA J A N  K I O S K I

13

VA N H A  R A H A PA J A

Alkuperäinen ja ensimmäinen 
Suomen rahapaja valmistui 
vuonna 1864. Sen  suunnitteli 
intenendentinkonttorissa arkki-
tehti August Boman. Nykyinen 
julkisivun jäsentely on vuodel-
ta 1872,arkkitehtina Florentin 
Granholm. Rahapaja asemoi-
tuu juuri Allas Sea Poolin taak-
se, mutta sille on jätetty tilaa 
nuorempien vaaleiden toimisto-
rakennusten väliin, josta se on 
hyvin läsnä katutilassa. Tässä 
auttaa myös voimakas pinkin 
oranssi väri. Julkisivut on kun-
nostettu vuonna 2013.   
 
Suomen valtio ja Senaatti-
kiinteistöt omistaa ilmeiseti 
edelleen Ulkoministeriölle pe-
ruskorjatun rahapajan raken-
nuksen, mutta sille haetaan 
uutta omistajaa ja elämää. Tällä 
hetkellä rakennus on tyhjillään.

(Mustonen 2017)

S O K E R I PA L A

Stora Enso Oy:n pääkonttorikseen rakennut-
tama, arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema 
toimistorakennus, ”Sokeripala”, on muutos-
ten edessä. Vuonna 1962 valmistunut, vuo-
teen 2008 alkuperäisessä tilassaan ollut ra-
kennus on myyty kiinteistösijoitusyhtiölle. 
Rakennus ollaan jakamassa monen vuok-
ralaisen käyttöön. Kattoterassi on tarkoitus 
avata ravintolaksi, jolloin tähän saakka kä-
vijöiltä täysin suljettun rakennuksessa voi-
si ensi kertaa mennä. Nyt rakennus odottaa 
tyhillään uudistus- ja entisöintihanketta, joita 
suunnittelee .

Katajanokan julkisivu on säilynyt lähes muut-
tumattomana. Rationaalinen, modernistinen 
Sokeripala poikkeaa Kauppatorin historial-
lisista julkisivuista ja herätti ankaraa pole-
miikkia valmistuessaan. Sen paikalta vieläpä 
purettiin T. Höijerin suunnittelema punatii-
li-uusrenessanssia edustava Norrménin talo, 
jota monet olivat pitäneet sointuvampana. 
Nykyään Sokeripala on osa merijulkisivun 
ajallista kerroksellisuutta ja järkytyksen las-
keuduttua voidaan havaita sen yhtenäisyys 
muun julkisivurivin kanssa: Vahva hahmo jat-
kaa empirelinjoja kanavan ylikin.

(Okulus 2016)

P R E S I D E N T I N L I N N A

Rakennus valmistui vuonna 1820 
kauppias-laivanvarustaja J.H. 
Heidenstrauchin asuintaloksi. 
Tämänkin rakennuksen alkuperäiset 
piirustukset allekirjoitti vuonna 1817 
linnoitussuunnittelija Pehr Granstedt. 
Vajaat 20 vuotta valmistumisesta ra-
kennus myytiin Venäjän keisarisuuri-
ruhtinaan residenssiksi, minkä myötä 
rakennusta muokattiin ja laajennettiin 
useasti. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana 
linnassa toimi sotasairaala ja tämän 
jälkeen erilaisia päämajoja ja esikun-
tia, sekä sisällissodan 1918 jälkeen 
itsenäisen Suomen ulkoasiainminis-
teriö. Vuonna 1921 rakennus kun-
nostettiin presidentinlinnaksi. 

Presidentinlinnassa sijaitsevat ta-
savallan presidentin kanslian työ- ja 
aputilat sekä tasavallan presidentin 
edustustilat. Vuotuiset itsenäisyyspä-
vän vastaanotot ovat harvoja tilantei-
ta, joissa linna aktivoituu.

(Okulus 2016)

K O R K E I N  O I K E U S

Pohjoisesplanadi 3 kuului alun 
perin satamakapteeni C.G. 
Castegrenille. Rakennuksen 
suunnitteli insinööriupseeri 
Pehr Granstedt. Ensimmäiset 
osat valmistuivat vuonna 1816. 
Nykyisen hahmonsa raken-
nus sai Hugo Standertskjöldin 
omistuksessa Frans Sjöströmin 
suunnitelmista. 

Korkein oikeus (KKO), muut-
ti:een vuonna 1934 arkkitehti 
Yrjö Sadeniemen suunnittele-
man ja kolmen vuoden korjaus-
töiden jälkeen. Standertskjöldin 
hallussa rakennuksesta tuli  
Helsingin seurapiirien kohtaa-
mispaikka. Parvekkeellisessa 
salissa järjestettiin tanssiai-
sia. Nyt se toimii KKO:n 
täysistuntosalina.

(Okulus 2016)

Helsinkiin 1872 perustetulle 
ortodoksiseurakunnalle tar-
vittiin suurempi kirkko kas-
vavan ortodoksiväestön ta-
kia. Katedraalin suunnitteli 
venäläinen arkkitehti Aleksei 
Gornostajev. Katedraalin 
suunnittelu ja rakentaminen 
kesti 9 vuotta ja se valmistui 
vuonna 1868 Gornostajevin jo 
kuoltua.

Orodoksikirkoille tyypilliset 
kullatut kupolit ovat maamerk-
ki lähes Helsingin tuomiokir-
kon tavoin ja siluettikin ja kor-
keuskin ovat samankaltaiset. 
Katedraali on kauppatorin ja 
Katajanokan nivelkohdassa 
eräänlaisena koristeellisena 
ruusukkeena.

Kirkkokävijöiden ja uskonnol-
listen menojen lisäksi kated-
raali on avoinna muillekin kä-
vijöille tiettyinä aikoina.

(Okulus 2016)

U S P E N S K I N  
K AT E D R A A L I M E R I PA J A 

Meripaja on nuorin pysyvä ra-
kennus Katajanokanlaiturilla. 
Se on vuonna 1987 järjestetyn 
arkkitehtuurikilpailun voittaja 
arkkitehti Olli Pekka Jokelalta.  
Rakennus valmistui vuonna 
1993. 

Meripajan julkisivu on selkeä 
pari Sokeripalalle. Rahapajan 
meren puolen muurit ja portaat 
yhdistävät valkoiset topat toi-
siinsa. Väliin jäävä rahapaja on 
kuin pieni jalokivi korokkeella. 
Meripajan merijulkisivu edustaa 
jonkinlaista neo-art-nouveauta 
Katajanokan hengessä. 

Meripaja toimii ulkoministeriön 
virastorakennuksena. Meripaja  
ja Vanha Rahapaja ovat samaa 
virastokokonaisuutta. Niiden 
välillä on kulku ja yhteistä koro-
tettua pihaa.

(Okulus 2016)
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Katajanokan Tulli- ja Pakkahuone on ark-
kitehti Gustaf Nyströmin suunnittelema 
ja valmistui vuonna 1901. Se on uusre-
nessanssia ja saattoi joidenkin mielestä 
tyyliltään olla hiukan vanhanaikainen ja 
hupsu jo valmistuessaan.Siitä alkaa tiili-
pintaisten satamarakennusten sarja aina 
Katajanokan terminaaliin asti.

Tulli- ja Pakkahuoneen alkuperäinen käyt-
tö loppui vuonna 1974. Nykyään raken-
nuksessa on vuokralla pieniä yrityksiä ja 
siellä järjestetään satunnaisia tapahtumia.

Melko hiljainen ja yksityinen käyttö ja sul-
jettu katujulkisivu eivät anna oikeutta van-
han Pakkahuoneen suurelle varastohallille 
ja sisätiloille, mutta rakennuksen julkisivuja 
on toki mukava ihailla. Rakennukseen voi-
si tuoda aktivisempaa toimintaa.

(Open House Helsinki 2022)

Katajanokan ja Eteläsataman tiivis osa on 
lauttaliikenne ja ehkäpä ikonisin ja tutuin 
näistä on Suomenlinnan lautta. Monta 
kertaa tunnissa kulkevat lautat kuuluvat 
sataman vakiokalustukseen ja kulkevat ai-
van Katajanokanlaituri 2:n editse. Lautat 
voi mieltää pienehköiksi rakennuksiksi 
satamamaisemassa. 

Ennen lauttaliikennettä tarvittavat  matkus-
tajat ja tarvikkeet Suomenlinnaan kuljetti 
Varuskunnan Laivaliikenne höyrylaivoilla. 
Ensimmäisen lautan, M/S Suomenlinna-
Sveaborg:in, vuoden 1952 liikennöinnin 
aloittamisen jälkeen höyrylaivaliikenne lak-
kasi nopeasti. Ensimmäinen lautta, ku-
vassa, liikennöi edelleen muutaman muun 
lautan kanssa.

(Suomenlinnan Liikenne Oy 2020)

T U L L I -  J A  
PA K K A H U O N E S U O M E N L I N N A N  L A U T TA

Anttinen Oiva Arkkitehtien suunnittelema 
Stora Enson uusi pääkonttori Spring on 
valmistumassa vuonna 2024. Siitä kerro-
taan lisää luvussa 3.5.

S T O R A  E N S O N 
U U S I  P Ä Ä K O N T T O R I

Suomenlinnan lauttaa  varten suunniteltiin 
Kauppatorin itälaidalle matkustajapavil-
jonki vuonna 1951 Helsingin olympialaisia 
palvelemaan. Silloin myös säännöllinen, 
julkinen lauttaliikenne Suomenlinnaan al-
koi. Paviljongin suunnittelivat arkkitehdit 
Hytönen & Luukkonen. Laiturin itäreunaan 
lisättiin samalla kaksi ajoramppia lautalle.

Paviljonki on puurakenteinen ja tammiver-
hottu. Se muistuttaa pyöreine ikkunoineen 
ja pintakäsittelyineen puuvenettä. Funkis-
modernistisen linjakas rakennus on hel-
posti lähestyttävän pieni. Paviljongissa 
ovat lautan odotustilat, mikä on talven 
tuulessa mukavaa. 

(Suomenlinnan Liikenne Oy, 2020)

S U O M E N L I N N A N  
T E R M I N A A L I PAV I L J O N K I

Katajanokan terminaali on mm. Viking 
Linen risteilyalusten matkustajaliiken-
nekäytössä. Se on valmistunut vuon-
na 1938 arkkitehti Gunnar Taucherin 
suunnittelemana. Taucher toimi tuolloin 
kaupunginarkkitehtina.

Terminaalirakennus toimi alunpe-
rin Katajanokan satamamakasiinina. 
Matkustajaterminaaliksi se muutettiin 
vuonna 1977. Terminaalirakennukset ja  
-rakennelmat ovat pitkiä ja niiden julksisi-
vujen piirteitä ovat voimakkaat vaakalinjat 
ja säännöllinen ikkunajako. 

Terminaali sijaitsee Katajanokanlaiturin 
päässä, kohdassa, jossa rantaviiva tekee 
käännöksen pohjoisemmas. Sen jälkeen 
alue vaihtuu Katajanokanlaiturista -ran-
naksi. Alue on tuulisen merisään armoilla. 
Katajanokan teminaalin ympäristö ei muu-
tenkaan ole suosittu kävely-ympäristö, 
mutta matkustajaliikenne tuo sinne hetkit-
täin paljon ihmisiä.

(Tmi Lauri Putkonen, 2010)

K A N AVAT E R M I N A A L I

Sivujen 14-16 Valokuvat: Stella 
Vahteristo 4.2.2020 ja Anttinen Oiva 

Arkkitehdit & Varma Oy 2022. Niistä teh-
dyt Illustraatiot: Stella Vahteristo 2022 

Sivun 17 piirros: Stella Vahteristo 2021
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K ATA J A N O K A N L A I T U R I  2

Sokeripala, Vanha rahapaja, Meripaja, Tulli- ja Pakkahuone muodosta-
vat kohdealueen paikallisen kaupunkitilan ja visuaalisen kontekstin. Ne 
rajaavat selustan. Tätä tilaa tulee vahvistamaan myös uusi Stora Enson 
Spring -rakennuksen pääty Tulli- ja pakkahuoneen päädyn rinnalla.

 

T O V E  J A N S S O N I N 
P U I S T O

 
Puisto Katajanokan 
maailmankuulun  
Jugendkaupunginosan 
yhteydessä

Raitiovaunupysäkki, linja 4

Lähin ruokakauppa

Läsnä näkymässä ja 
toiminnallisesti

Kohdealuetta korkeammalla
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R A K E N N E T U T  U I M A L AT  
S E K Ä  S A U N AT,  J O I S TA 
P Ä Ä S E E  U I M A A N

J U L K I S E T  U I M A H A L L I T 

Julkisia uimahalleja on kantakau-
pungin alueella vain kolme: Kallion 
urheilutalo, Töölön uimahalli ja 
Yrjönkadun uimahalli. Seuraavat 
ovat Lauttasaaressa, Vallilassa ja 
Itäkeskuksessa.

Muita rakennettuja uimaloita 
ja saunoja on kantakaupungin 
alueella tasaisin välein, mutta ne 
sijaitsevat pääkaupungin keskus-
tan mittakaavassa syrjässä, nor-
maalireittien ulkopuolella, tai niihin 
on esimerkiksi matkustettava ve-
sitse. Ne ovat käyttäjäkapasitee-
tiltaan melko pieniä. 

Kartta: Helsingin kaupunki 2021 
Muokannut: Stella Vahteristo 2022

H E L S I N G I N  K A N T A K A U P U N G I N  U I M A P A I K K O J A  1 : 2 5 0 0 0
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PAV I L J O N K I M A I S E T, 
Y K S I N S E I S O VAT  R A K E N N U K S E T 
J A  V I L L AT  R A N TAV I I VA N   
T U N T U M A S S A ,  
I R R A L L A A N   K A U P U N G I N   
K O R T T E L I R A K E N T E E S TA

Allas Sea Pool sijaitsee merkittävien, ikonis-
ten julkisivurivien edustalla, irraallaan kau-
punkirakenteesta mutta aina näkyvissä sitä 
vasten. Helsingin rantavyöhykkeellä on pal-
jon tällaisia rakennuksia, joilla on oma, tun-
nistettava hahmonsa ja roolinsa kaupun-
kitilassa. Nämä rakennukset ovat usein 
kahviloita tai muita virkistyspalveluita.

Eteläsatamassa, Merisatamassa ja Eiran-
rannassa tällaisia paviljonkeja on tasaisena 
nauhana alkaen Löyly-saunaravintolasta ja 
päättyen Allas Sea Pooliin. Muita esimerk-
kejä Helsingistä ovat Lapinlahden Venetsia-
talo, Regatta-kahvila Töölössä, Seurasaaren 
porttihuvila ja Linnunlaulun huvilat. 

Uusi uimala ottaisi Altaan paikan tässä nau-
hassa. Allas ei ylevöittänyt paikkaa ark-
kitehuurillaan, mutta toiminnallaan kyllä. 
Katajanokanlaituri 2:n niemenkärki on sijain-
ti, jossa olisi varaa tulla paikan kruunuksi, sil-
ti kunnioittaen ympäristöään. 

R A N T A P A V I L J O N K I E N  S A R J A  K I E R T Ä Ä  H E L S I N G I N N I E M E Ä  1 : 2 5 0 0 0
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Esittelen tässä luvussa viisi Eteläsataman ja Katajanokanlaiturin aluetta kos-
kevaa suunnitelmaa. Niistä kaksi ensimmäistä on toteutumattomia rakennus-
suunnitelmia samalle sijainnille, jota työssäni tarkastelen. Yksi on aluesuunnit-
telukilpailu koko Eteläsataman alueelle. 

Neljäs aiempi suunnitelma, Stora Enson uusi pääkonttori, on rakenteilla 
Katajanokanlaituri 2:n naapuritontille ja vaikuttaa merkittävästi tonttini kaupun-
kitilaan. Se on merkitty oheisessa kartassa harmaalla. Kuudentena käsittelen 
Allas Sea Pool-meriuimalaa, joka sijaitsee tontillani nykyään. 

Esittelen suunnitelmat tarkastelualueeni näkökulmasta ja ennakoiden tulevaa 
suunnittelutehtävääni. Poimin aiemmista suunnitelmista piirteitä ja huomioita, 
joita käytän oman uimalaehdotukseni suunnittelussa. Havainnoin, millaisia eh-
dotuksia on jo yritetty saada toteutettua – menestyksettä. Pohdin, mikä niissä 
oli vikana, tai mitä hyviä ideoita ne sisältävät.

Tarkastelen neljää ensimmäistä uimalaa ulkohahmon ja kaupunkitilan käytön 
kannalta. Tarkastelen myös niiden visuaalisia piirteitä. En tutki niiden pohjapiir-
roksia. Allas Sea Poolia käsittelen muita monipuolisemmin, olemassaolevana 
rakennuksena ja empiirisenä kokeena uimalasta tällä tontilla. 

3 A I E M P I A S U U N N I T E L M I A

KATAJANOKANLAITURI

KAUPPATORIESPLANADIT
T O V E 
J A N S S O N I N 

PUISTO

ETELÄSATAMA

Tarkastelualue, 
ns. tontti

LAIVASILLANKATU

Katajanokanlaiturin ympäristön  
kaupunkirakenne ja diplomityössä  
käsiteltävä tarkastelualue 1: 5000

Kartta-aineisto: Helsingin karttapalvelu 2021  
Illustraatio: Stella Vahteristo 2021

3 . 1 T A R K A S T E L U A L U E
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3 . 2 M U S E O K E S K U S  A R M I  
K I L P A I L U V O I T T O ,  J K M M  A R K K I T E H D I T  2 0 0 1  

2000-luvun alussa Helsingin kaupunki järjesti arkki-
tehtuurikilpailun Arkkitehtuurin, rakentamisen ja desig-
nin museo- ja tietokeskus Armin suunnittelemiseksi. 
(Salmela 2001)

Kilpailun voittaneen Lukko-ehdotuksen tekivät nuo-
ret arkkitehdit JKMM. Tekijät kertovat tiedostaneen-
sa, miten vaativa paikka oli suunnitella. "Paikka on 
kuin tarjotin rakennukselle, näkyvin tontti Helsingissä. 
Päädyimme siihen, että Armi ei saa olla huutomerkki, 
vaan sen pitää kestää vuosikymmeniä kiinnostavana", 
kertoo JKMM Arkkitehtien Juha Mäki-Jyllilä Helsingin 
sanomissa. (Salmela 2002) 

Arvostelupöytäkirjassa esitelty Lukko olisi ollut mata-
lahko, vaalea, kohotetun laatikon muotoinen raken-
nus, neliö pohjaltaan. Rakennuksen alin kerros olisi 
ollut laatikon sisäänvedetty jalusta. Jalustan ympäril-
lä olisi ollut katettua ulkotilaa, josta tarkkailla ympä-
röivää satamamaisemaa. Aukinaisin julkisivu olisi ollut 
Kauppatorin suuntaan tähystävä lasipääty. (Helsingin 
kaupunki 2001)

Suunnitelmassa rakennus oli asemoitu tarkaste-
lualueen keskivaiheilta itäpäätyyn päin, vuonna 2013 
puretun Kanavaterminaalin paikalle, lähelle rivin 

seuraavaa, terminaalirakennusta, joka sekin on nyttemmin purettu. Lukon 
edustalle Kauppatorin puolelle olisi jäänyt väljä ja viihtyisän oloinen aukio ja 
Katajanokan puolelle vain katu. Näin sijoitettuna Stora Enson Sokeripalan, 
Vanhan rahapajan ja Meripajan julkisivujen kokonaisuus olisi näkynyt melko laa-
jalti eteläsataman yli, mikä on viehättävää. (JKMM 2001)

Voittaja-Armi olisi ollut hienovarainen ja sopeutuva. Sen arkkitehdit paneutuivat 
ympäristöön istuttamiseen toistaen sataman terminaalirakennusten korkeuk-
sia, massamuotoja ja piirteitä. Arvostelulautakunta piti mitä suurimmassa ar-
vossa tätä herkkyyttä ympäristölle. (Salmela 2002) Voidaan myös tulkita, että 
suunnitelma jättäytyi ovelasti taaemmas ja lykkäsi pelottavan vaikean kulma-
tontin suunnittelun taas seuraavan murheeksi.

Rakennus olisi rajannut raskaan satamatoiminnan taakseen ja antanut 
Katajanokanlaiturin päädyn jalankulkijoiden haltuun. Toimintona museo 
Katajanokanlaiturissa olisi vetänyt Kauppatorin yli keskustan suunnasta tulevia 
vierailijoita, missä kutsuva lasijulkisivu olisi toiminut. Museo ei välttämättä olisi 
tuonut Katajanokan asukkaiden arkeen paljoa lisää.

Yllä: Armi-museon pienoismalli näyttää rannan  
avonaisen kävelyalueen.  

(Helsingin kaupunki 2001)

Oikealla: Armi havainnekuvassa. Julkisivu 
Kauppatorille on avoin ja kutsuva, joten museon luo 

tekisi mieli kävellä. Rakennus jatkaa terminaaliraken-
nusten sarjan muotoa ja mittakaavaa. Takarivin julkisi-

vukokonaisuus olisi osittain näkyvillä. (JKMM 2001)
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3 . 3 R I S T I H O T E L L I
S I J O I T T A J A N  E H D O T U S ,  H E R Z O G  &  D E  M E U R O N  A R C H I T E C T S  2 0 0 7

Suomessa Ristihotellina tunnettu hanke oli norja-
laisen sijoittajan tarjous Helsingin kaupungille (HS 
Pääkirjoitustoimitus 2010). Suunnitelma sai anka-
raa kritiikkiä muun muassa siitä, ettei se ottanut kult-
tuurikontekstia tai fyysistä ympäristöä huomioon. 
Massiivisen rakennuksen ajateltiin peittävän kaupungil-
ta merinäkymiä ja mereltä katujulkisivua. Katajanokan 
kaupunginosayhdistys Katajanokkaseura Ry kokosi 
hanketta vastustamaan 2 450 nimen adressin, joka 
ehkä vaikutti päätöksentekoon, kun Helsingin kaupun-
ginvaltuusto vuonna 2010 hylkäsi Ristihotellin asema-
kaavan äänin 47 – 38. (HS Pääkirjoitustoimitus 2010)

Teräsrakenteisessa Ristihotellissa olisi ollut neljä ulo-
kehaaraa ja limittäinen, kapeampi ristijalusta. Hotelli 
olisi havainnekuvien mukaan ollut yhtä korkea, kuin 
Aallon Sokeripala ja siinä olisi ollut peilaava lasipin-
ta. Risti oli asemoitu Kaartinkaupungin korttelira-
kenteen suuntaiseksi, joten rakennus olisi erottunut 
Katajanokanlaiturin korttelirakenteesta poikkeavana, 
mutta jatkanut esimerkiksi Sokeripalan mittasuhteita ja 
julkisivujaottelua itsensä ympäri. Sakaroiden alla olisi 
voinut kulkea, ja yksi haara olisi muodostanut hienon 
kaupunkitilan korotetun Vanhan Rahapajan edustalle. 
Ehdotuksessa puolet tarkastelualueestani oli kaivettu 
altaaksi. (Fairs 2008) 

Haastattelin Herzog & de Meuron -toimistossa hank-
keen parissa työskennellyttä arkkitehti-diplomi-in-
sinööri Kivi-Mikael Kelleriä. Helsinkiläisenä asiantun-
tijana Keller osallistui kohteen sijoittamiseen tontille, 
sekä perustusten suunnitteluun. Suunnittelijat vaikut-
tivat perehtyneen Eteläsataman kaupunkiarkkitehtuu-
riin ja olosuhteisiin isojen piirteiden osalta. Joitain niis-
tä on tutkittu ja hyödynnetty taidokkaasti. Esimerkiksi 
ulokkeisella ristimuodolla on kirkkaat tekniset perus-
teet. Hankesuunnitteluun osallistuneen Skanskan 
maaperätutkimukssa havaittiin alueen maaperä 

heikkolaatuiseksi (Skanska 2006). Kellerin mukaan 
keskeltä tuettu risti olisi ratkaissut perustamisvaikeu-
det: Rakennuspaikan edellyttämä kymmenien metrien 
paalutus liejuiseen maahan on keskitetty ristin keski-
pisteeseen. Ulokesakarat tukeutuvat samaan keskus-
pilariin, ja niiden välissä olevan jalustan sakarat jakavat 
painoa tasaisesti. (Keller 2019)

Ristihotellin suunnitelma näyttäytyi liian ylimielisenä 
Helsinkiin. Helsingin sanomain asiantuntijoiden väli-
sessä mielipidekeskustelussa syntyy vaikutelma yl-
häältä annetusta lasiufosta, jolla ulkomaiset sijoittajat 
guruarkkitehteineen koettivat vallata parhaan tonttim-
me jonkinlaisina pelastajina esiintyen. (Mänttäri 2008, 
Kaurismäki, Kunnas, Heiskanen, Kuusela, Leiviskä, 
Långbacka, Panula 2010) Rakennusmassa onkin ai-
nakin neljän Aallon Sokeripalan kokoinen, jota sitäkin 
on pidetty pöyristyttävänä. 

Helsingin kaupungilla ei vielä tässä vaiheessa ollut pal-
jon omaa tutkimusta ja sen tuomaa näkemystä alueen 
tulevaisuudesta. Siitä syystä esimerkiksi Helsingin sa-
nomissa pidettiin kaikesta huolimatta hyvänä, että 
Ristihotelli tuli suunniteltua. (HS Pääkirjoitustoimitus 
2010). Ristihotellin hienot kaupunkitilapiirteet ovat 
todennäköisesti joka tapauksessa jääneet ylimieli-
sen vaikutelman jalkoihin. Ehkä näin massiivisen ra-
kennuksen arkkitehdit taas eivät olleet huomioineet 
riittävästi helsinkiläisten kokemusmaailmaa kaupun-
gistaan, taikka kaupunkitilassa mitään risteilylaivaa 
pienempiä piirteitä.

Asemapiirroksessa risti näyttää tähtäimeltä, mikä 
tuntuu Presidentinlinnan edessä kehnolta vitsiltä tie-
täen, että suunnitteluaikana New Yorkin kaksoistor-
nien terrori-iskusta oli kulunut vain muutamia vuo-
sia. Tämä assosiaatio lienee ollut omiaan tuottamaan 
vastareaktion.
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3 . 4 K I R J A V A  S A T A M A
Y L E I N E N  A R K K I T E H T I K I L P A I L U  2 0 1 2 

Satamatoiminta tuli säilyttää aktiivisena osana 
Eteläsatamaa ja sen henkeä. Olemassaolevat raken-
nukset tuli huomioida, mutta niiden käyttötarkoitusta 
sai muuttaa. Julkisten kaupunkitilojen, jalankulkureit-
tien ja katutilojen elämyksellisyyttä painotettiin, ja ran-
taviivaan tuli suunnitella jalankulkualuetta. (Helsingin 
kaupunki 2011)

Arvosteluraportissa harmiteltiin monien kilpailijoiden 
esittäneen vanhasta ympäristöstä täysin poikkeavaa ja 
siihen mittakaavaltaan sopimatonta uudisrakentamis-
ta. Kokonaisvaltaisen ideakilpailun arvioitiin temman-
neen uudistusmielet valloilleen ja tuottaneen paljon 
epärealismia: Raportin mukaan Eteläsataman henki 
ja arvo, sekä risteilysataman toiminnalliset edellytyk-
set olivat jääneet monessa ehdotuksessa paitsioon. 
Kilpailussa valittiin neljä ehdotusta jaetulle toiselle si-
jalle, eikä lainkaan voittajaa. Lisäksi muutamia töi-
tä lunastettiin ja kunniamainittiin. (Helsingin kaupunki 

2012) Tämän sivun kuvituksena on otteet neljän kär-
kiehdotuksen tavasta käsitellä tarkastelualuettani. 
Kyseessä ei ollut rakennussuunnittelukilpailu, ja koh-
dealueeni on vain pieni osa kilpailun suunnittelualuet-
ta, mutta kaikki ehdotukset suhtautuvat tonttiini melko 
ylimalkaisesti. Kaksi niistä ehdottaa kanavan kaivamis-
ta Katajanokanlaiturin kadun viereen, nykyiselle tyhjäl-
le kentälle. Kahdessa niistä on samankaltaiset viistot 
lasijulkisivut, kuin Armi-museon ehdotuksessa.

Huomionarvoista on, että vuonna 2012 ratkenneen 
kilpailun arvosteluraportissa moititaan joidenkin eh-
dotusten sisältäneen esimerkiksi uima-altaita ja huvi-
puistoja, jotka ”eivät ole kilpailualueelle sopivia eivätkä 
satama-alueelle luontevia” (Helsingin kaupunki 2012). 
Katajanokanlaituri kahdessa avattiin maailmanpyörä 
kaksi vuotta myöhemmin (Salomaa 2014,) ja Allas Sea 
Pool -meriuimala valmistui vuonna 2016 (Bäckgren 
2016).

Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2012 yleisen 
Kirjava satama -arkkitehtuurikilpailun. Tehtävänä oli 
laatia koko Eteläsataman alueen kattava ideasuun-
nitelma. Ideakilpailun tarkoituksena oli tuottaa koko-
naisvaltainen, laaja aineisto Eteläsataman kehittämi-
sen ohjaamiseksi. (Helsingin kaupunki 2012) Samaan 
aikaan Etelärannan puolelle suunniteltiin Guggenheim-
museota (Rinta-Tassi 2012). 

Kilpailuohjelmassa alueelle toivottiin mahdollisimman 
monenlaista kaupunkikulttuuria. Rantavyöhykkeelle 
haluttiin vapaa-ajan palveluita ja virkistystoimintoja 
kaupunkilaisille ja matkailijoille. Ehdotettavien uudis-
rakennusten tuli täydentää olemassa olevaa kaupun-
kiympäristöä ja ottaa huomioon alueen huomatta-
vat kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. 
Eteläsataman merelle aukeavaa kaupunkijulkisivua 
kuvailtiin kansallismaisemaksi, joka ei kaipaa täydellis-
tä muutosta, vaan uuden ja vanhan kokonaisuutta ja 
harmoniaa. (Helsingin kaupunki 2011)

Edellisen sivun kuvat: Herzog & De Meuron 
Architects 2008, Dezeen.com 2022

Tämän sivun kuvat: Helsingin kaupunki 2012
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3 . 5 S P R I N G
A N T T I N E N  O I V A  A R K K I T E H D I T  2 0 2 0 

Eläkevakuutusyhtiö Varma rakennuttaa Katajano-
kanlaituriin parhaillaan uutta Stora Enson pääkonttoria. 
Rakennuksen suunnittelivat Anttinen Oiva Arkkitehdit  
voitettuaan vuonna 2020 arkkitehtuurikutsukilpailun 
Spring-ehdotuksellaan. Springin on määrä valmistua 
vuonna 2024. (Varma 2022)

Varman internetsivuillaan julkaisemaa Springin suun-
nitteluaineistoa lukemalla selviää, että puurakenteinen 
Spring on nelikerroksinen, pitkä ja tasamuotoinen ja 
säännöllinen. Se on pohjapiirrokseltaan suoran, kul-
mista pyöristetyn suorakulmion muotoinen. (AOA, 
Varma 2022) Arkkitehtuurikilpailun kilpailulautakunnan 
kommenttien mukaan pyöreät kulmat yhdistävät ra-
kennuksen sen taustalle jäävien Tulli- ja Pakkahuoneen 
hotellin muotoihin ja Katajanokan kansallisromantti-
seen Art Nouveau -rakennuskantaan. (Varma 2022).

AOA:n lajassa aluehavainnekuvassa näkyvät läpinä-
kyvä, paksujen, sisäänvedettyjen pilarien varassa sei-
sova jalustakerros, yhtenäinen tasolinja ensimmäisen 
kerroksen välipohjan korkeudella ja tiiviit pystyjakeet 
ylemmissä kerroksissa. Myös muut kerrostasot nä-
kyvät julkisivussa vaakalinjoina. Rakennus on jok-
seenkin yhtä korkea, kuin Stora Enson vanha pää-
konttori, ja kolmannen kerroksen taso on sama, kuin 
Meripajan korkeus. Springin julkisivut täydentävät ja 
vahvistavat Eteläsataman kaupunkijulkisivujen lin-
jaa. Ne lisäävät pitkän pätkän visuaalisesti yhtenäis-
tä, rytmikästä pintaa Kauppatorin rannan empirejulki-
sivujen, Sokeripalan, Vanhan rahapajan ja Meripajan 
julkisivujen jatkoksi. Toisesta päästä julkisivu jatkaa 
Kanavaterminaalin ja taaemman rivin rakennusten lin-
joja. (AOA, Varma 2022)

Springin pohjakerrokseen on Varman mukaan tulos-
sa avoimia ravintoloita ja kahviloita, joiden terassina 
käytettäisiin edustan rantakaistaletta (Varma 2022).  

Ranta on varattu oleskeluun ja kevyelle liikenteelle. Ylemmät kerrokset ovat 
Stora Enson toimitilaa. (Varma 2022) Spring vetänee luokseen suuren virran 
työmatka- ja vapaa-ajanliikkujia, joiden reitti tonttini halki on suunniteltava. 

Pääsisäänkäynnit ovat keskellä rakennuksen pitkiä sivuja. Kauppatorin puolei-
seen päätyyn, Satamakadun jatkeeksi on tulossa säännöllinen puupuisto. (AOA, 
Varma 2022) Se yhdistää Tove Janssonin puiston, Meripajan päädyn vihera-
lueen ja Tulli- ja Pakkahuoneen edustan katupuut vehreäksi kokonaisuudeksi. 

Katajanokanlaituri 2 ei kuulunut Varman hankkeen kilpailualueeseen. Allas Sea 
Pool, maailmanpyörä ja niiden viereiset asvaltti- ja katualueet esitetään Springin 
suunnitteluaineistossa nykyisellään. (AOA, Varma 2022) Suora ja korkea pääty-
julkisivu kuitenkin terävöittää diplomityötonttini tilallista rajausta. Tonttini selus-
tassa on nyt kaksi selkeäpiirteistä ja keskenään yhtenäistä julkisivupintaa, jol-
loin tontin jäsentämättömyys ja vajavainen käyttö korostuvat. Selkeisiin päätyyn 
ja puupuistoon seuraavan suunnitelman olisi mukava liittyä.

Spring ei vaikuta aiheuttaneen samanlaista medialiikehdintää tai vastustusta, 
kuin muut tässä esittelemäni suunnitelmat.

Kuvat: Springin asemapiirros ja aluenäkymä 
Varma Oy & Anttinen Oiva Arkkitehdit
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3 . 6 A L L A S  S E A  P O O L  - M E R I K Y L P Y L Ä
H U T T U N E N - L I P A S T I - P A K K A N E N  A R K K I T E H D I T  2 0 1 6 
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Perehdyin Allas Sea Poolin arkkitehtuuriin ja toimintaan 
ensin kohdekäynnein: Kävin Altaalla uimassa eri vuo-
den- ja kellonaikoina yhteensä noin kymmenen ker-
taa, testasin kahvilaa ja ravintolaa ja kävin katsomassa 
konserttia Altaan pihalla. Samalla perehdyin rakennuk-
seen tutkimalla rakennuslupapiirustuksia ja rakennus-
aikaisten muutosten lupapiirustuksia. Vertasin tilojen 
toteutunutta kokoa ja käyttöä piirustuksiin. Havaitsin 
joitain eroavaisuuksia. 

Seuraavilla sivuilla kuvailen Allas Sea Poolin arkkiteh-
tuuria kaupunkitilan käytön, estetiikan ja visuaalisen 
vaikutelman näkökulmista. Kerron havaintoni valoku-
vien yhteydessä ja teen huomioita omaa suunnittelua-
ni varten. 

Sen jälkeen esittelen käyttäjäkokemuskertomuksen 
joka tuo esiin sisätilojen piirteet ja uimalan tilasarjan 
toiminnan. Kertomuksen kuvituksena on reittikaavio, 
jonka yhteydessä on Allas Sea Poolin nykytilaa kuvaa-
va pohjapiirustus arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-
Pakkaselta. (Huttunen-Lipasti-Pakkanen 2015)  

Allas Sea Pool -meriuimala avattiin vuonna 2016.  
Väliaikaiseksi tarkoitetulla Allas Sea Pool on raken-
nuslupa vuoden 2030 loppuun, minkä jälkeen alueel-
le on tarkoitus suunnitella pysyvää toimintaa. (LOCI, 
JKMM 2020). Allas Sea Poolin tarkoituksena oli toimia 
kokeiluluonteisena projektina Katajanokanlaiturin elä-
vöittämiseksi ennen alueen asemakaavan ja kokonais-
valtaisemman käytön ratkaisemista. Alueen käyttö oli 
kokonaisuudessaan ollut pitkään epävarmalla tolalla, 
suunniteltavana ja pohdittavana. (Mansikka 2015)

Allas oli ehkä mahdollista toteuttaa vuonna 2016, en-
simmäisenä rakennuksena tontille, koska testiluontei-
suus oli Suomessa ja Helsingissä yhteiskunnallisessa 
trendissä. Puhuttiin kokeiluyhteiskunnasta ja normin-
purkutalkoista, mihin kaupunkikulttuurin valopilkkuna 
esitelty Allas soveltui hyvin. (Ikonen 2020) Allas Sea 
Poolin yhtiö perustettiin joukkorahoituskampanjan 
turvin, ajatuksena, että ravintolayritystoiminta tukee 
muuten avointa kaupunkikulttuurikeskusta. (Bäckgren 
2016)

Allas onkin onnistunut elävöittämään Skattan rantaa. 
Uimalasta on tullut kaupunkilaisten rakastama ajan-
viettopaikka ravintolana, ulkoilmaesiintymispaikkana 
ja uimapaikkana. (Kartastenpää 2021) ja se on niin 
suosittu turistikohde, että useat kansainväliset huip-
pumediat ovat listanneet sen maailman parhaiden vie-
railukohteiden joukkoon. (Nytin toimitus 2017, Färding 
2020)  

Altaan päärakennus koostuu kolmesta suorakai-
teen muotoisesta palasta. Lähimpänä Kauppatoria 
luoteis-kaakkoissuuntaisesti on nurkasta viistet-
ty sisääntulopala, jossa on itämerikeskus, kahvila ja 
vastaanotto. Siitä hieman irrallaan, meren puolella koil-
lis-lounaissuuntaisesti on uimalapala, siis puku- ja pe-
sutilat. Toisen kerrok-sen pala on ravintola. Se lepää 
alempien palojen välillä ja sen merenpuoleinen pääty 

A L L A S  S E A  P O O L I I N  P E R E H T Y M I N E N

muodostaa ulokkeena katoksen uimalapalan edustal-
le. Jokseenkin – mutta ei aivan – ulokkeen alta tullaan 
saunasta ulos uimaan. 

Ensimmäisen kerroksen palojen välissä, ravintola-
palan alla, on lasitettu tila, joka toimii kahvilasalina. 
Ensimmäi-sen kerroksen palojen kulmauksessa on 
uima-allaslaiturin suuntaan antava kahvilaterassialue. 
Uimalapalan katol-la on toisen kerroksen ravintolan 
terassi ja sisääntulopalan ja ravintolapalan katot ovat 
kaksitasoista baariterassia. Kaikki kattoalueet ovat 
terassikäytössä.

Merenpuoleiset julkisivut on verhoiltu lämpimän orans-
sinsävyisellä puulla. Pinnassa vaihtelevat rimoitukset 
eri välistyksillä. Neliönmuotoiset ikkunat ovat samaa 
kokoluokkaa taustan Sokeripalan ja Meripajan taaem-
man sii-ven ikkunoiden kanssa. Aukotuksessa on sa-
mankaltaista rytmiä, kuin niissä.

Eteläsataman eri suunnilta nähtynä kaksikerroksi-
sen rakennuksen ristikkäiset palat lepäävät raskaasti 
päällekkäin, toisiinsa painuneina. Koska rakennus on 
näin litteä, sen taustalla oleva katujulkisivu pysyy laa-
jassa näkymässä esillä. Hahmoltaan voimakkaat Alvar 
Aallon Sokeripala ja Meripaja korostuvat, ja Vanha 
Rahapaja vilkkuu taustalla. 
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Kun altaalle saavutaan Kauppatorilta siltaa pitkin, tullaan 
pienelle, kolmikulmaiselle aukiolle elokuvateatterilaati-
kon eteen. Silta suuntautuu kohti Katajanokanlaiturin 
katua, ei rantaa. Altaan rakennus kutsuu tulijaa kiipeä-
mään leveneviä portaita katon baariin. Varsinainen si-
säänkäynti on kuitenkin edempänä, puuverhotun pin-
nan aukossa. Viereisessä kuvassa se jää tulosuunnasta 
katsoen lumikasan, parkkipaikkojen ja kivipaaluaidan 
taakse, joten se jää etäiseksi ja vaikeaksi tunnistaa. 
Kun Altaalla on kesäisin paljon kävijöitä, aukio väyli-
neen on myös liian pieni ja syntyy ruuhkia. Saapuminen 
Katajanokanlaituriin tulisi huomioida uuden uimalan 
suunnitelmassa. 

Alemmassa kuvassa näkyvät Allas Sea Poolin ui-
ma-allaslaiturin lukuisat kaidekerrokset ja rampit, jot-
ka ovat pajon voimakkaammin esillä näkymässä, kuin 
itse rakennus. Erityisesti harvan rimaverhoilun  osuu-
det seinässä ydistyvät visuaalisesti kaidejärjestelyjen 
sekalaiseen maailmaan, vaikka rakennus muuten on 
varsin linjakkaan muotoinen. Puuverhoilu näyttää pai-
koin ohuelta ja kevyeltä muistuttaen väliaikaisuudesta. 
Rimoitus korostaa ja lisää viritelmän vaikutelmaa. 

Altaista nouseva höyry luo hienon, taianomaisen efek-
tin talvipäivänä. Voisi kuvitella, että uima-allaslaituri on  
Kauppatorilta käsin hyvin näkyvissä, mutta oma vaiku-
telmani  sekä kävelysillalta, että laiturilta käsin on, että 
se on riittävän kaukana ollakseen viihtyisä uimarille ja 
huonosti näkyvissä ilman kameran zoomia. 

Valokuvat: Stella Vahteristo 2021
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Allas Sea Poolin katujulkisivu on pitkä, yhtenäinen sei-
nämä, jonka muodostaa lisäsiipirakennus. Seinämän 
kauppatorin päädyssä on altaan pääportti ja valoku-
van etualalla näkyvät maailmanpyörän edustalle joh-
tavat ovet. 

Puuverhotun siiven mittakaava sekä vaihtelevat pys-
tyrimoitusvyöhykkeet yhdessä vaalean elokuvateat-
terilaatikon kanssa tuovat mieleen merikontit. Altaan 
siipirakennuksen ja Katajanokanlaiturin katujulkisivun 
väliin jää leveä asvalttialue, josta vain itse katu on jä-
sennelty ja välialue vaikuttaa satunnaiselta lastaus- ja 
pysäköintikentätä. Vaikutelma on sulkeutunut, ja muis-
tuttaa teollisuussatamasta, vaikka kyseessä on jalan 
liikkuville ihmisille tarkoitetun huvittelualueen ympäris-
tö. Vaikka sekä Altaan pääportti, että maailmanpyörän 
ovet ovat leveitä, ne eivät tunnu ilmeisiltä reiteiltä, vaan 
jonkinlaisilta huoltokäytäviltä.

Kuten alemmassa kuvassa näkyy, matala siipi ja kopit 
näyttävät mereltä katsottuna suhteellisen rauhallisilta, 
joskin sekalaisilta ja siksi epämääräisiltä.  Taustan hie-
not julkisivut näkyvät. Katutilan ja rannan käytön  kan-
nalta leveä ja matala Altaan ja maailmanpyörän alue 
on kuitenkin ongelmallinen. Pitkälle katualueelle sulje-
tuin näkymin on vaikea keksiä käyttöä ja ranta on val-
loitettu linnakkeeksi. pitkältä matkalta. 

Nykyisellään rantakaistale on laivalaiturikäytössä. 
Kaupallinen tapahtuma-alue anniskeluineen ei voi 
jatkua rantaan asti aitaamatta, ja aita onkin korkea. 
Julkisen, avoimen alueen yhteydessä laivalaiturin ei 
tarvitsisi olla aidattu, vaan kevyen liikenteen käyttö 
voisi jatkua rantaan asti Spring- rakennuksen edustan 
tapaan. Kaiken ylle kohoava maailmanpyörä on omal-
la tavallaan vaikuttava ja tyylikäskin, mutta 

Valokuvat: Stella Vahteristo 2021
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On talvi ja koronakriisi. Altaan ravintola ja uimala ovat 
juuri ja juuri auki, mutta keikkapaikka ja siten suurin 
osa uimalan alueesta on pimeänä

Ympäristö: Yritän mennä kuikuilemaan rantaan. 
Keikka-alue aitoineen ja kojuineen peittää satojen 
metrien matkan rantaa. Altaan tontin jälkeen tuleva 
alue on satamakäytössä ja suljettua. Altaan ohi ei ole 
mieltä mennä, eikä siellä ole paikkojakaan käytäväksi. 
Katajanokanranta ja katualue vaikuttavat epämääräi-
siltä ja kuolleilta.

Altaan sisäpihalle, esiintymislavan katsomopihalle vie-
vässä sisäänkäyntiportissa on rannekeportit kuin hu-
vipuistossa. Esiintymisalueen näkökulmasta sisääntu-
loportti on luontevassa paikassa. Kauppatorilta päin 
tullessa portti imee sisäänsä keikkavieraita, jotka lie-
nevätkin suurin samanaikainen ihmisvirta, joka Altaalle 
saapuu ja sieltä poistuu. Kahvilan ja uimalan lipun-
myynnin sisäänkäynti on taas vaikea löytää. 

Altaalle sisään: Huvipuistohomma tuntuu oudol-
ta, kun kaikki luukut ovat kiinni ja pimeänä ja tan-
koportti on auki, läpikäveltävänä. Pitää lukea lami-
noiduista lapuista, mitä tehdä. Altaan portti ei johda 
uimalaan, vaan autiolle keikka-alueelle. Uimalaan pi-
tää poiketa sivuovesta, kuin salaa takaoven raosta. 
Vessakäytävästä. 

Voidaanko päätellä, että liikuntaharrastus on resilien-
timpi palvelu, kuin kulttuuriareena ja baari? Ainakin 
pandemiatilanteessa näin näyttää olevan.  Altaalla on 
nytkin melko paljon uimareita, mutta Allas on juuri tie-
dottanut lehdessä ravintolatoimintansa myymisestä 
koronan aiheuttaman asiakaskadon vuoksi.

Altaalla oli nyt väljää. Lipunmyyjä sanoo, että noin 
puolet päärakennuksen pukukaapeista on tällä het-
kellä asiakkailla. Lisärakennus on kokonaan suljettu 
talveksi. Tämä tarkoittaa, että naisia on paikalla noin 
23. En ymmärrä, miten siellä mahtuu liikkumaan taval-
lisessa tilanteessa. 

Lipunostoon kahvilaan: Kahvilan ovi oli vaikea löy-
tää. Tulin sisään väärästä ovesta takaa. Kaikki ovet 
ovat samanlaisia, tavallisia teräspalo-ovia, joita taval-
lisesti näkee lähiökerrostalojen rapunovina tai laita-
kaupungin toimistojen raskaina käyntiovina. Ne ovat 
tuulikaappimaisia ja huomaamattomia, eikä mikään 
niistä kutsu tulijaa minnekään. Oikea ovi olisi ollut heti 
sisääntuloportista sivuun oikealla, mutta portti ohjasi 
kävelemään eteenpäin sisäpihalle.

Kahvilasta uimalan puolelle: On mentävä ravinto-
lasalin nurkasta ulkokautta toisen oven läpi ahtaaseen 
tankoporttituulikaappiin. Hankala kulma. Periaatteessa 
esteetön, mahtuu liikkumaan, portti on järkevä, mutta 
mitään varisnaista sisäänkäyntiä, alkua tai aulaa ei ole. 
Joka kulman takaa tullaan suoraan seuraavaan tilaan, 
liian tiiviisti. 

Tankoportista vessakäytävään: No on helppo men-
nä vessaan. Vessa on tilava ja nätti ja siinä on kaikki 
varusteet: Naulakko, kunnon allas, bideesuihku, kun-
non peili, saippua- ja paperitelineet, vessaharja ja pyt-
ty. Täällä on panostettu vessoihin. 

Käytävällä olevat miehet puhuvat, etteivät tajua, mihin 
kuuluu mennä ja että kaikki on sekavaa. Samaa kuu-
luu monessa keskustelussa. Kaikki myös valittavat ah-
taudesta ja tiiviydestä. Sen lisäksi, että reitit eivät ole 
ilmeisiä ja luontevia, ne on myös viitoitettu huonosti. 
Ympäriinsä on paljon viestilappuja ja laminoituja ohjei-
ta, mutta monessa kohtaa olen silti hämilläni. 

A L T A A N  K Ä Y T T Ä J Ä K O K E M U S :  S T E L L A  V A H T E R I S T O
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Vessakäytävältä pukuhuoneeseen: Yhteisen käy-
tävän päädyssä oleva naisten pukuhuoneen ovi auke-
aa leveästi käytävään ja suoraan oven edessä on pu-
kukaappiloosi. Siinä onkin joku juuri alasti, kun avaan 
oven. Pukukaappialueesta tulee olo, että odotin nii-
tä olevan enemmän, kun rakennusmassa tuntuu niin 
suurelta ja altaan hype keskittyy nimenomaan siihen 
uimiseen. Paljon markkinointia, vähän uimalaa jossain 
nurkassa. Kaappialueella on todella ahtaan tuntuista, 
kun vielä korona pyörii ilmassa. Edes metrin turväväliä 
on mahdoton pitää. 

Pukukaapeilta suihkuun, saunaan, ulos ja kenkä-
kaappiin: Ulos mennessäkään ei ole yhtään aulatilaa, 
vaikka samasta kohdasta liikutaan läpi joka suuntaan 
ja ovet heiluvat. Ihmiset ovat alasti ja vaihtavat uikka-
reita ja kuivaavat itseään, mikä on intiimiä, vie tilaa ja 
on haahuilevaa luonteeltaan. Pukeutumistoimille ei 
kerta kaikkiaan ole paikkaa tässä pukuhuoneessa.

Suihkuhuoneessa on paljon suihkuja. Huone on kapea 
ja siihen käydään ulos ja sisään vain toisesta päästä. 
Huoneessa ei mahdu kulkemaan perälle asti häiritse-
mättä muita ja on vielä pakko kulkea edes takaisin. On 
vaikea välttää koskemasta toisia ohittaessaan, mikä 
on vaivaannuttavaa. 

Naisten sauna on tavallinen, mukavan ja luontevan 
kokoinen, muttei suorastaan tilava. Se tuntuu nytkin 
olevan täydellä käytöllä, vaikka paikalla on vain puolet 
asiakkaista. 

Tilaa on laitettu kitsastellen, kerrassaan niukan tuntui-
sesti. Näkymä suihkuhuoneesta ulos on ihan siinä ra-
jalla, että näkyy alasti ulos saakka. 
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Olisi hienoa, että altaan vedenpinta olisi laiturin tasolla, 
jotta näkisi myös merenpinnan ja rakennukset pohjas-
ta asti. Olisiko sitten liian kylmä tuuli päässä? Kesällä 
ainakin toimisi hyvin. Nyt pääsee myös kolmiasteiseen 
merialtaaseen. Uimaportaat ovat mukavia ja turvalli-
sen tuntuisia, enkä joudu ottamaan kiinni mistään kyl-
mästä, tai astumaan mihinkään kylmään. 

Rakennus ulkoa ja havaintoja ylipäätään: Uimala 
on liiskattu rakennuksen kauimpaan kulmaan. 
Tilankäytössä se on selvästi jätetty kaiken muun var-
joon, vaikka paikka on nimeltään Allas Sea Pool.

Ovet ja huoneet ovat aivan toistensa nurkassa kiinni 
koko rakennuksessa. Monessa kohdassa ovi on aivan 
huoneen nurkassa molemmista suunnista tullessa. 
Miten se voikin olla niin? Ihan kuin koko uimaosasto 
olisi ensin unohtunut laittaa ja sitten ei olisi tehnyt mieli 
enää lisätä niitä. Syntyy vaikutelma, että reittiä uimaan 
ei oikeastaan ole tarkoitettu olevankaan. Uimaan on 
luikahdettava niin, ettei häiritse varsinaista toimintaa. 
Uimalaan menet tuolta huoltoluukusta, kun olet ensin 
häirinnyt kaikkia oikeita asiakkaita kulkemalla heidän 
kalliin kahvilakoemuksensa keskitse. 

Myös Itämerikeskus on jotenkin sivussa, paikalla, josta 
etsin katseella vessaa. Vessa onkin ahtaalla eteiskäy-
tävällä, paikalla, josta ajattelin mentävän johonkin keit-
tiön varastoon. Mutta se kohta onkin itse asiassa koko 
rakennuksen sisätilojen pääsisäänkäynti.

Näin koronan alla ei ole auki juuri muuta, kuin uimala, 
joten tuntuu kummalliselta. Vaikka rakennuksessa pi-
täisi olla väljää, tuntuu olo ahtaalta, kuin olisin haittate-
kijä. Kesällä kun on enemmän kävijöitä, ahtaus on toki 
omassa luokassaan. Mutta nytkin! 

Uimalan sisäänkäynnit, siirtymätilat ja reitit kaikkiin paik-
koihin ovat kapeita, ahtaita ja epäluontevissa paikois-
sa. Monessa tärkeässä sisäänkäynnissä on ensin omi-
tuinen ahdas vessakäytävä. Esteettömyysvaatimukset 
ehkä juuri täyttyvät, mutta käytännössä tilat ovat var-
sin vaikeasti käytettävät jokaiselle. 

Altaan rakennuksessa kaikki on jotenkin laitettu keik-
kapaikan takia syrjään. Ravintolakin on sivuroolissa 
esiintymisalueeseen nähden. Kun kahvilaan ja sen 
kautta uimalaan mennään kaikista ahtaimmasta ja 
varjoisimmasta nurkasta koko suppiloa, vaikka on iso 
porttisysteemikin olemassa. 

Lisäsiipirakennus tuntuu peittävän kaikki näkymät ja 
rajaavan turhaan tyhjän alueen. Eikä sen päältä edes 
pysty katsomaan keikkoja: lava on eri suuntaan. Siiven 
päälle kulku on jotenkin järjetön ja rakennuksen muo-
dosta syntyy kuin jokin karjanajopihan suppilo. 

Uiminen on niin hienoa, että rakennuksen heikkoudet 
melkein unohtuvat. Ne jäävät kuitenkin häiritsemään 
alitajunnassa. Altaasta ei koskaan ole tullut jokapäi-
väistä, suoraviivaista liikuntapaikkaa, vaan mietin joka 
kerta, viitsisinkö nyt mennä. Usein en viitsi.

Ulos laiturille: Pukuhuoneesta mennään suoraan ul-
koilmaan leveästä ovesta. Edessä on puupatio, puku-
huoneiden ja avoimen laiturin välivyöhykkeenä. (näyt-
täviä 40 cm tukkipilareita) Sen lienee tarkoitus suojata 
ja lisätä intimiteettiä, mutta se ei ihan toimi, koska 
miesten ja naisten pukkarista tullaan samalle patiolle 
ja ovelta myös näkyy heti kauas asti sinne keikkapaik-
kapihalle JA laiturille. Ulos tullessa tekisi mieli kääntyä 
heti oikealle, suorinta tietä altaaseen. On kylmä ja on 
sisällä juuri oppinut tehokkaaseen kääntymiseen heti 
nurkasta. Oikealla on kuitenkin suuri, tyhjä portaidena-
lustila. On mentävä suoraan eteen ulos portista merta 
kohti ja kierrettävä koko rakennus ja mutkittelevaa sil-
taa pitkin altaalle. 

Uiminen kaupungin valoissa on todella ihanaa. Meri-
avantouinti Helsingin keskustassa on niin hauska ja 
merkitysten täyteinen juttu, että hymyilen jo kävel-
lessäkin leveästi, vaikka paleltaa. Kylmässä ilmassa 
lämmin vesi höyryää ja valot muuttuvat hohtavaksi 
pilveksi. Pimeällä uiminen on mukavampaa, kuin ta-
vallisessa uimahallissa, sillä muita ihmisiä ei ulkona 
juuri näe. Tuntuu yksityiseltä. Olen ilman silmälaseja 
omassa pilvessäni, kun jäinen merivesi, kuuma sau-
na ja pimeän ja häikäisevän ja värisevän valon vaihtelu 
hämmentää minut. 

Lämpimässä altaassa: Ihanaa, taianomaista. 
Helsingin rantamaisema on ilmiömäisen ihastutta-
va jouluvaloissaan. On vitsikästä, että Suomenlinnan 
lautat mennä kurluttavat edestakaisin ohi. Tavallinen 
uimahalliallas, josta tavallinen julkinen liikenne kulkee 
ohi, mutta molemmat ovat sittenkin erityisiä. Tiedän 
kuinka toimia, mutta kaikki on hauskempaa ja hienom-
paa, kuin tavallisessa. Läiskyttelen edes takaisin hy-
mistellen iloisena. 
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Tästä olisi kuulunut 
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On ollut hieno saavutus saada Allas Sea Pool toteutet-
tua. Aiempien suunnitelmien kariuduttua yksi toisensa 
perään Allas lienee ollut pelottava suunnittelutehtävä 
myös Huttunen-Lipasti-Pakkaselle. Kokeiluluonteisuus 
ja matkan varrella kehitteleminen näkyvät Altaan ark-
kitehtuurissa niin toiminnallisuuden, kuin kaupunkitilan 
käytön osalta, mutta myös kunnioitus kaupunkimaise-
maa kohtaan sekä tietyt opit aiemmista suunnitelmista 
välittyvät. Esimerkiksi kompaktissa ja skarpin muotoi-
sessa päärakennuksessa on ajatuksensa. Sen sijoit-
taminen kapealle kaistaleelle olisi säilyttänyt luonte-
van reitin heti rantaan ja samalla suojannut uimareiden 
selustan. Vastarannan ollessa varsin kaukana uimarit 
saavat olla rauhassa, vaikka näkevät kaikkialle.

Suuren suosion myötä tarvittiin kuitenkin lisäsiipi. Sen 
rajaama keikkapaikan ja turismitoimintojen kenttä kui-
ten-kin valtaa ja peittää rantaviivan kävelijöiltä noin 
kolme kertaa pidemmältä, kuin uimalan suojaaminen 
edellyttäisi. Kävely-ympäristön kannalta olisi hyvä, että 
rantaviiva olisi julkisessa käytössä. Maksullinen keik-
kapaikka on myös luonteeltaan toiminto, joka sulkee 
jotkut ulkopuolelle, ja lisäsiipi sulkee koko Katajanokan 
ulos konkreetti-sesti. Keikkapaikka on kyllä tarpeelli-
nen ja tärkeä toiminto Helsingin ydinkeskustassa, jo-
ten vaikka se ei sovi uimalarakennukseen, se on sijoi-
tettava alueella johonkin toisaalle.

Mielestäni litteäksi vetäytynyt muoto ja vaihteleva, yksi-
tyiskohtainen pintamateriaali pienentävät ja häivyttävät 
Allasta turhaan. Sokeripalan ja Meripajan valkoisten 
toppien saumassa olisi mielestäni ollut tilaa rohkeam-
malle hahmolle. Koska rakennus oli alun alkaen pieni, 
mutta tuli suosituksi ja tarvitsi paljon lisätilaa ja -varus-
teita, sen yhteyteen on kertynyt lukuisia täydennyso-
sia, lisäkojuja ja teknisiä järjestelyjä. Mereltä katsoessa 
myös itse uima-laituri turvavarusteineen, esiintymis-
alueen kopit ja erilaiset aidat ja tekniset lisäjärjestelyt 

saavat liian paljon huomiota. Matalan Altaan taka-
na oleva erilaiset julkisivupinnat näkyvät lahden yli 
mukavasti.

Lupapisteen rakennuslupapiirustuksista ja rakennusai-
kaisista muutosluvista voidaan havaita, että uimala oli 
lu-pavaiheessa suunniteltu hieman väljemmäksi, kuin 
millaisena se toteutui. Tilojen uudelleenjäsentelyistä 
haettiin muutoslupia. Esimerkiksi sisäpihalta allasalu-
eelle oli suunniteltu läpikulkukohta päärakennuksen 
rungon poikki. Kohta muutettiin rakentamisen aikana 
lasitetuksi osaksi kahvilaa ja uimalan puolen reitistö jäi 
epäluontevaksi. (Huttunen-Lipasti-Pakkanen 2015 ja 
2016)

Saunoja vähennettiin ja alun perin toisten pukuhuonei-
den yhteyteen suunniteltu sekasauna muutettiin eril-
liseksi tilaussaunaosastoksi. Pesu- ja pukutiloja pie-
nennettiin. (Huttunen-Lipasti-Pakkanen 2016) Tämä 
on aiheuttanut, että alun perin suunniteltu reitti sisään-
käynniltä uimaan on katkennut ja siirtynyt kiertoteil-
le. Tilan hahmottamisen vaikeus ja epäkäytännölliset 
asiakasreitit viittaavat siihen, että rakennusaikainen 
supistaminen on sotkenut tilojen suunnitellun toimin-
taperiaatteen. Uimala on jäänyt sivuosaan rakennuk-
sen toiminnallisessa suunnittelussa.

Altaan suurin ongelma on mielestäni uimalatoiminnan 
alisteinen rooli rakennuksessa. Siitä on aiheutunut toi-
mimaton tilaohjelma. Toinen ongelma on kaupunkitilan 
jäsentymätön käyttö. Näitä ongelmia koetan välttää ja 
ratkaista suunnittelutehtävässäni.

Kokosin Altaan tilojen pinta-aloista ja ominaisuuksis-
tataulukon, joka löytyy sivulta 34 mustalla. Pinta-alat 
onkerätty Altaan lupapiirustusten pinta-alamerkinnöis-
tä. Täydensin taulukkoa omilla havainnoillani tilamuu-
toksista ja jaottelin tilat toiminnallisiin kokonaisuuksiin.
Opin samalla, millaisia tiloja ja toimintoja uimala ja eri-
tyyppiset ravintolat vaativat.

Allas Sea Poolin päärakennuksen ja lisäsiiven kaik-
kienkäyttötilojen pinta-ala on näin laskien 2351,2 m^2. 
Laskelmaani sisältyvät myös esimerkiksi kylmät va-
rastotilat ja mitoitetut terassialueet. Uima-allaslaiturin 
2711 m^2:n pinta-ala on laskettu erikseen. Altaan 
sisäpihan tapahtuma-alueen ja maailmanpyörän yh-
teydessä olevat vajarakennukset eivät ole mukana 
laskelmassa.

Laskelmani mukaan Altaan pinta-alasta noin 35 %, 
821,2 neliömetriä, on uimalan tiloja ja loput 65 % ra-
vintolan, Itämerikeskuksen ja Altaan konserttipai-
kan käytössä. Altaan päärakennuksessa olevat 150 
neliömetrin yhteiskäyttöön tarkoitetut pesu- ja pu-
kutilat ovat kokemukseni perusteella useimmiten ti-
laussaunakäytössä. Tuossa tilanteessa Altaan pääsy-
lipun piirissä oleva uimala käsittää 28 % rakennuksen 
käyttöpinta-alasta.
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4 . 1  T O I V E I D E N  U I M A L A

Tehtävänä on valjastaa pääkaupunkimme paras tyh-
jä tontti kaupunkilaisten yhteiseksi ilon- ja ylpeydenai-
heeksi. Siihen tarkoitukseen suunnittelen ulkouimalan 
rakennuksen ympäristöineen. Hyvinvointivaltiomme 
paraatipaikalle on osuvinta sijoittaa julkinen palvelu. 
Etenkin, kun muut Eteläsataman tontit on jo kaavailtu 
liike-elämän käyttöön. Uimalatoiminnon tulee olla ra-
kennuksessa pääroolissa. 

Skattan uimala saisi tuoda iloa, hauskuutta ja lekot-
telua kaikelle kansalle. Sen ei tarvitse karaista, koe-
tella tai vaatia, ei toiminnallisuuden, eikä estetiikan 
osalta. Rakennuksen ja sen reittien tulisi olla tutuntun-
tuiset, turvalliset ja viehättävät. Uimalan pitäisi kohdel-
la kaikkia kävijöitä kunnioittavaksi ja olla esteetön ja 
inklusiivinen. 

Skattan uimalan rakennukseen tarvitaan enemmän 
asiakaspaikkoja ja enemmän pinta-alaa asiakasta 
kohden, kuin Allas Sea Poolissa. Puku- ja pesutiloihin 
tarvitaan intiimiyttä, suojaa ja rauhaa, ja pitää olla sel-
keää, miten uimalassa ollaan ja toimitaan.

Voimakkaan kaupunkijulkisivun edustalla uimalalla on 
tilaa olla näyttävä ja korkeakin, mutta ympäristön roo-
lia ja historiaa on kunnioitettava. Korkea osuus ei voi 
olla kovin leveä, jotta taustan kaupunkijulkisivun kaikki 
rakennukset näkyvät merelle ainakin jostain kulmasta. 

Katajanokanlaituri 2:n tontin tulee aueta suoraan 
rantaan suurimmalta osalta matkaa. Kävelyreitin 
Kauppatorilta Katajanokalle tulisi olla viihtyisä ja kut-
suva, eikä se saa kiertää liikaa isoja rakennuksia.  
Katajanokanlaiturin kaupunkijulkisivu on suosikkejani 
Helsingissä, joten sitä pitää juhlistaa niin koko sata-
man maisemassa, kuin katutilassakin. 

Allas Sea Poolin tapainen esiintymispaikka ja ravin-
toloita kyllä tarvitaan alueelle, mutta niille on etsittävä 
paikat muualta, kuin uimalasta.

Riittää, että allasalue suunnitellaan idealuotoisesti, sillä 
tällä paikalla mikä vain palju olisi hieno. Uima-altaiden 
kapasiteettia pitää lisätä. Uima-altaista tulee olla es-
teettömiä näkymiä Eteläsataman ylitse ja merenpin-
taan. Viidenkymmenen metrin urheiluallas olisi pai-
kallaan, vaikka vapaa uiskentelu soveltuukin uimalan 
kepeämieliseen luonteeseen erityisesti. Saunasta tul-
lessaan uimarin pitää päästä veteen nopeammin, kuin 
Altaassa. 

Tervetuloa pressanlinnan uimahuone, hulppea arjen 
ylevöittäjä!
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Päätettyäni ehdottaa paikalle uutta, parempaa uima-
laa tein sille tilaohjelman. Skattan uimalan tilaohjel-
ma on esitetty seuraavalla sivulla oranssilla verrattu-
na Allas Sea Poolin tilaohjelmaan mustalla. Uimaloiden 
toisiaan vastaavat tilat on jäsennelty samoille riveille. 
Taulukoista on luettavissa, miten olen muuttanut toi-
mintojen ja pinta-alojen jaottelua omassa uimalassa-
ni verrattuna Altaaseen. Puuttuvat tai toisin järjestetyt 
toiminnot on merkitty viivalla. Tilaohjelma pysyi koko 
suunnittelun ajan pääpiirteissään samana, vaikka pin-
ta-alat tarkentuivat suunnittelun edetessä. Skattan ui-
malan taulukko vastaa uimalaehdotusta, jonka esitte-
len luvussa viisi.

Uuden tilaohjelman runko syntyi Allas Sea Poolin ver-
tailemalla. Kopioin ensin Altaasta ne toiminnot pin-
ta-aloineen, jotka myös Skattan uimalassa tarvittai-
siin. Lisäsin omaan ohjelmaani tiloja, jotka Altaasta 
tuntuivat puuttuvan ja kasvatin pinta-aloja väljyyttä ja 
asiakaspaikkoja lisätäkseni. Poistin ja jaottelin joitain 
toimintoja eri tavoin, kuin Altaassa. Käytin perusteina 
käyttäjäkokemusmuistiinpanoja ja Allas Sea Poolista  
tämän työn tutkielmaosuudessa löytämiäni puutteita 
ja etuja. 

Sitten ryhdyin hahmottelemaan oman uimalani tilojen 
painotuksia ja niiden suhteita toisiinsa kevyillä pohja-
piirrosluonnoksilla, jolloin tilojen mittasuhteet jo hah-
mottuivat. Käytin tilaohjelman suunnittelussa myös 
uimahallien ja liikuntapaikkojen suunnitteluoppaita, ku-
ten A. Konyan Sports Buildings: a Briefind to Design 
Guide -teosta (Konya 1986) ja Rakennustiedon vuo-
den 2021 Uimahallien ja kylpylöiden suunnittelu -opas-
ta (Pernu, Kuurne & Niiranen 2021). 

Mitoitukseni ja jaotteluni periaatteita ovat muun muas-
sa, että koska suunnittelin julkista uimakeskusta, pai-
notin uimista ja karsin ravintolaa ja poistin liiketilat. 

Vältin minimoimasta mitään tilaryhmiä tai säätämäs-
tä niiden muotoja tilan säästämisen tai tehokkuuden 
vuoksi, teinhän spekulatiivista, omaehtoista suunnitel-
maa. Päinvastoin käytin niin paljon ja sen muotoista 
tilaa, kuin olisi mielestäni ja suunnitteluohjeiden perus-
teella juuri oivallista. Tämä koskee erityisesti uimalan 
tiloja, mutta myös henkilökunnan tiloja ja teknisiä tilo-
ja. Halusin tehdä omasta uimalastani luontevan, toimi-
van, viihtyisän, hulppean. 

Lisäsin lavealla otteella auloja, oleskelutiloja ja polvei-
levia väyliä, jotka Allas Sea poolista puuttuvat ja pidin 
huolta, että pukutiloissa olisi riittävästi tilaa ja suojaa. 
Puku- ja pesutilojen ja saunojen pinta-alasta tuli jopa 
kuusinkertainen Altaaseen verrattuna, mutta lisäsin 
pukukaappien perusteella laskettuja asiakaspaikkoja 
vain noin 50 prosenttia, jotta uimalasta tulisi riittävän 
väljä. Toimintojen jaottelun logiikka poikkeaa Allas Sea 
Poolin logiikasta esimerkiksi WC-tilojen suhteen, tilo-
jen esteettömyyden suhteen ja huoltotoimintojen suh-
teen. (Huttunen-Lipasti-Pakkanen 2015)

Altaan rakennuslupapiirustuksiin verraten Skattan ui-
malan rakennus on 44 prosenttia Allas Sea Poolin 
rakennusta suurempi (Huttunen-Lipasti-Pakkanen 
2015). Skattan uimalan 3544 neliömetrin pinta-alas-
ta 61 prosenttia on tavallisella pääsylipulla käytettäviä 
uimalan tiloja. 25 prosenttia on uimahyttiosastoa, joka 
on sekin vapaasti varattava uimalan palvelu. Koko ra-
kennuksen pinta-alasta siis 86 prosenttia on päätoi-
mintoa, eli uimista varten. 

Kuten Allas Sea Poolissakin, Skattan Uimalassa kä-
vijä voi aina valita yhteisvaihtoehdontai sukupuolitet-
tun vaihtoehdon. Omassa ehdotuksessani yhteisen 
osaston rooli on suurempi, kuin Altaan tilaohjelmassa, 
eikä se ole erotettavissa muista tiloista. Altaassa vas-
taavan kaltainen yhteispukutila on sijoitettu erilliseen 
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lisäsiipeen jälkikäteen,  sillä päärakennuksen yhteis-
osastoksi suunnitellut tilat toimivat yleensä tilaussau-
nana. (Huttunen-Lipasti-Pakkanen 2015)

Uima-altaita on Skattan uimalassa kaksi kolmasosaa 
nykyistä enemmän. Nykyiset altaat pidetään käytössä. 
Lisäksi uuteen tilaohjelmaan kuuluu hyppytorni.

Edellisen sivun taulukon laadinnassa lähteinä ovat 
olleet A. Konyan teos Sports Buildings: a Briefind to 
Design Guide, Uimahallien ja kylpylöiden suunnitte-
luopas Pernu, Kuurne & Niiraselta, Allas Sea Poolin 
rakennuslupapiirustukset, Esteettömyyden palvelu-

keskus ESKE:n Esteetön wc- ja pesutilaopas,  
sekä omat havaintoni Altaalta.

Kuva: Kuplapilvi tilaohjelmasta, Stella vahteristo 2020 
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Uuden uimalaversion suunnittelu alkoi toiminnallisuu-
den parantamisesta Allas Sea Pooliin verrattuna. Olin 
käynyt uimassa Allas Sea Poolissa useasti ja vaikka ul-
kouiminen Helsingin keskusta kumussa on mielestäni 
ihanaa ja hienoa, kokemus rakennuksesta oli epämiel-
lyttävä, vaivaannuttava ja epäkäytännöllinen. Tunsin 
eksyväni ja olevani tiellä. Diplomityötä varten tutkin 
Allas Sea Poolin arkkitehtuuria tarkemmin, jolloin tär-
keäksi suunnitteluaiheeksi muodostui uimalakäyn-
nin reittikokemus ja tilaohjelman ja -sarjan analyysi. 
Esittelen tämän tarkastelun kertomuksen, reittikaavion 
sekä pinta-alalaskelman avulla. Tarkastelussa löysin 

5 S U U N N I T T E L U N K U L K U

uimalan tärkeimmät kehityskohdat ja valitsin tärkeim-
mäksi suunnittelukohteeksi reitin ja tilakokemuksen 
suunnittelun. 

Aloitin uimalan suunnittelun ajattelemalla ja piirtämällä 
toisiaan seuraavia tiloja ylipäätään. Mietin, miten tila-
sarja voi johdattaa ja kutsua eteenpäin oikeaan suun-
taan. Miten tilasarja tuottaa tunnelman? Tutkin tätä 
lyijykynä- ja tussipiirroksia tekemällä. Työskentelin piir-
tämällä muun muassa Aalto-yliopiston Contemporary 
Drawing -kurssilla, jolloin käsittelin kurssin ajan sa-
maa aihetta: Tilasarja ja johdattavuus. Käsittelin näitä 

ilmiöitä käsitteinä ja vaikutelmina kuvataiteen keinoin 
viikoittain ja intensiivijaksoissa kevään ajan. Käsittelin 
myös läpikuultavuuden ja pilkottamisen aiheita. 
Varhaisemmissa piirroksissa ei ole suoraa yhteyttä ui-
malan suunnitteluun, mutta tunnistettavia uimalan tilo-
ja alkoi kehittyä piirroksiin diplomityön teon edetessä.

 Kuvat: Stella Vahteristo 2021
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esimerkiksi veden ääni ja tuoksu ja ilman lämpötila ja 
kosteus voivat ohjata kävijää. Kulkusuunnan lisäksi on 
osoitettava päätilasta risteäviä oheistiloja, eri tasoisia 
yksityisyyden vyöhykkeitä ja vaihtoehtoisia reittejä. 

Seuraavan sivun kolme ruskealle pahville piirret-
tyä sekvenssipiirrosta pohtivat, millaisia tunnelmia 
voi muodostua erilaisilla vaikutelmilla rakenteesta. 
Ensimmäisenen tilasarjan ilmaan piirretty ja ylössuun-
tautuva tila luo kevyen ja lennokkaan reitin. Toisessa 
piirroksessa maahan kaiverretut ontelot luovat viihtyi-
sän, mutta jännittävän sarjan. Kolmas, kuilujen sarja 
voi olla uhkaava tai kolkko ja samalla nostattaa kiihko-
mielistä uteliaisuutta.

Edellisen sivun suuressa, matolla kuvatussa piirrok-
sessa on näkyvissä selkeä suunta. Kaistan ohessa on 
kuitenkin myös muita kiinnostavia paikkoja, jotka kat-
soja tiedostaa ja joihin hän näkee, mutta jotka eivät 
eksytä  hänen huomiotaan reitistä. Läpikuultavuuden 
ja vilaukselta näkemisen vaikutelma ohjaa kokijaa 

tutustumaan ympäristöönsä herättämällä uteliaisuut-
ta. Nämä vaikutelmat auttavat myös hahmottamaan 
ympäristöä kolmiulotteisesti.

Suomalaisessa kontekstissa uimalan tilaohjelman tär-
keimmät osat lienevät saapumistilat, puku- ja pesu-
tilat, sekä saunat. Ne muodostavat reitin ulko-ovel-
ta uima-altaaseen ja takaisin. Uimahallin kahvio on 
myös tuttu käsite: Uinnin jälkeen lapsena sai tripin ja 
juustoleivän. 

Uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen käyttä-
jäkokemukseen kuuluu sarja rutiineja ja tunnel-
mia. Saapuminen ulkoa sisään, asiointi lippu-
tiskillä, eri ryhmien pukutiloihin jakautuminen, 
riisuuntuminen ja valmistautuminen, peseytyminen ja 
saunominen –Suomessa usein alasti – on toiminnan 
sanelema sarja. Riisuuntumiseen, valmistautumiseen 
ja peseytymiseen on jokaisella käyttäjällä lisäksi omat, 
jokapäiväiset rutiininsa. Lasten paimentaminen ja vaa-
tettaminen kuuluu moneen uimahallikokemukseen,  

ja usein liikutaan ystäväporukalla. Toisaalta uimaan voi 
mennä myös yksin, vaikka rentoutuakseen, tai suorit-
taakseen urheiluharjoitusta. Valmiiksi maksetulla ran-
nekkeella kantakävijä kulkee nopeasti läpi, eikä tarvit-
se puhua edes asiakaspalvelijalle. Uimalassa tarvitaan 
useita eri reittejä eri käyttäjäryhmille ja tarpeille ja reitin 
valinnan tulisi olla tasa-arvoinen ja luonteva.

Jokaisen uimalani reitin tulee ohjata kävijää eteenpäin 
reitillä varmasti ja selkeästi ja tuottaa tarkoituksenmu-
kaiset vaikutelmat. Tässä tekstissä kuvailen vapaa-
muotoisesti havaintoja ja ajatuksia, joita taiteellisen 
työn vaihe tuotti. Pohdin, millainen näkymä ja millaiset 
piirteet arkkitehtuurissa voisivat osoittaa oikean etene-
missuunnan luontevasti, tutun tuntuisesti. 

Yksi keino johdattaa tilasta seuraavaan on hyödyn-
tää käyttäjän uteliaisuutta. Hahmotin piirtämällä, mil-
lainen tila tai näkymä tuottaa uteliaisuutta ja mielen-
kiintoa. Kun seuraavasta oviaukosta kajastaa uutta 
valoa, väriä, tai sinne ei näe kokonaan, vaikutelma voi 
olla niin kiinnostava, että käyttäjä haluaa mennä kat-
somaan. Näin hän löytää reitin seuraavan askeleen 
ja oppii myös tutkimalla tuntemaan tilan. Toinen kei-
no on osoittaa tilassa selvästi, mihin on seuraavaksi 
suunnattava. Pääsuunta osoitetaan nykyisestä tilas-
ta tai oheisista tiloista poikkeavaksi esimerkiksi värin, 
muodon, tilankorkeuden tai valaistuksen avulla. Näitä 
keinoja voidaan käyttää yhdessä. Uimalassa myös 

 Tilasarja voi olla kuin temppurata 
 Kuva: Stella Vahteristo 2021
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Etsin uimalalleni olemusta pohtimalla, mikä vetoaisi hel-
sinkiläisiin niin paljon, että  suunnitelmani olisi hyväksyt-
tävissä. Uimalat helsinkiläiset ovat jo hyväksyneet, on-
han Helsingissä pitkä historia meriuimaloista. Oheisen 
kollaasin mustavalkovalokuvassa on Humallahden ui-
mala 1920-luvulta (Helsingin kaupungin ympäristökes-
kus 2020). 

Helsingissä on monia erikoisia uimapaikkoja, kuten 
Pihlajasaaren hiekkaranta värikkäine uimahuoneineen. 
Viereisen sivun kuvassa pihlajasaari on kuin kesäunel-
mien maailmasta, vaikka se onkin aivan kantakaupun-
gin edustalla. Kaupunki vuokraa uimahuoneita asuk-
kaille. Helsinki kunnostautuu erikoisuimapalveluissa 
myös Yrönkadun uimahallin kohdalla, joka esiintyy seu-
raavan sivun kollaasissa. Poikkeuksellinen uimahalli on 
historiallinen helmi, ensimmäinen julkinen uimahalli suo-
messa.  Väinö Vähäkallion suunnittelemassa hallissa on 
uima-altaan ja saunaosaston lisäksi varattavia lepohyt-
tejä pöytiintarjoilulla, yläkerran lehtereillä kaariholvien 
alla. Miesten ja naisten vuoroille jaetussa uimahallissa 
voi uida myös alasti, mutta 20-luvun halli ei tällä hetkellä 
palvele aivan kaikkia kaupunkilaisia. (Hel.fi 2021)

Hangon hiekkarannat ovat olleet kaupunkilaisten kesän 
uimaparatiisi jo parisataa vuotta. Ikonisessa Hangon 
merikylpylän tuntemattoman taiteilijan julisteessa 30-lu-
vulta on tunnelmaa, jota minunkin uimalassani voisi olla. 

Etsin kantakaupungin rannoilta rakastettavia piir-
teitä Skattan uimalaan omaksuttavaksi. Seuraavan 
sivun kollaasissa on otteita Eiran huvilakadul-
ta ja Kaartinkaupungista, näkymä Tervasaaresta 
Katajanokan pohjoispuolelle, sekä neojugend-tulkinto-
ja maailmalta. Lisäksi näkyy kaariholveja Kauppatorin 
laidalta, pienoismallityön helmiä ja aaltomainen Oodi-
kirjasto. Oodin Helsingin viimeisin julkisen hulppeuden 
lippulaiva. Se oli kulttuurirakennus, nyt voisi olla liikunta- 
ja hyvinvointirakennuksen aika. 

Kollaasit Stella Vahteristo 2020-2022
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Uteliaisuutta herättävä matka  
pukuhuoneen onteloihin. 

Piirros Stella Vahteristo 2021
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Reitin varrella on ohjeita, kutsuja ja esteitä.   
Reitillä on tehtävä valintoja.  

Piirrokset Stella Vahteristo 2021
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 Uimalan pienoismalli

 Stella Vahteristo 2021
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 Uimalan julkisivuluonnoksia 
 Stella Vahteristo 2020-2021

U L K O H A H M O
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Suunnittelun alkuvaiheessa yksi hedelmällinen työka-
luni oli kuplapilvimäiset luonnokset pohjapiirroksesta. 
Kukin kupla oli tilaohjelman toiminto. Piirrosten avulla 
selvitin, minkä kuplien pitää koskettaa toisiaan ja mitkä 
eivät saa koskea, jotta reitti voisi toimia ja millaisia väli-
kuplia niiden yhdistämiseksi tarvitaan. Oli selvitettävä, 
mitä kaikkia eri aula- ja eteistiloja tarvitaan, jotta oikeat 
intimiteetin ja väljyyden tasot toteutuvat.

Jotta saatoin yhdistää useita rinnakkaisia reittejä, kup-
lapilvi muotoutui ympyränmuotoiseksi, ameebamai-
seksi pohjapiirroskaavioksi. Ei ole mitään syytä, mik-
sei pilveä voisi edelleen kasvattaa ja muunnella, lisätä 
kuplia reunoille, ympärille ja haaroiksi, mutta tietyt yh-
teydet kuplien välillä on säilytettävä, jotta suunnittele-
mani reitit säilyvät. Pyöreä ja siten kompakti pohjapiir-
ros toimii myös kaupunkitilassa: Rakennuksen piiri on 
näin lyhin kävellä ympäri, 

Jotta tilasuunnittelu ja realistinen mitoittaminen oli 
mahdollista, muunsin aluksi käyttämäni kuplapilven 
kuutioverkoksi.Se perustuu 4000x4000x4000 milli-
metrin moduuliin. Rungon sisämitta moduulissa seinät 
huomioiden on 3750 milllimetriä. Tämä mitta tuottaa 
väljiä huoneita, kuitenkin rajallisen tuntuisessa ja tun-
nistettavassa mittakaavassa. Neljän metrin moduu-
li ohjaa suunnittelemaan myös reittitilat hyvin väljiksi, 
mikä oli yksi suunnitelman lähtökohdista.

Neljän metrin kerroskorkeus mahdollistaa vaikut-
tavien tilojen lisäksi runsaasti asennustilaa märkä-
tilojen mittavalle talotekniikalle alakattojen takana. 
Pukuhuoneosastoilla kattokorkeudella voidaan säätää 
tilan viihtyisyyttä ja intiimiyden tasoa.

Eri kokoisilla kaariaukoilla luodaan toisaalla väljää 
hulppeutta ja ilmavuutta, toisaalla intiimiä ja viihtyisää 
tunnelmaa ja turvallisuudentuntua. Aukot on asemoitu 
limittäin peittämään ja näyttämään sopivasti. Kahden 
ja kolmenkin moduulin mitta on vielä toimiva jännevä-
li, joten kaariholvia käytetään rakenteena kauttaltaan.

Uimalan pitäisi kohdella kaikkia kävijöitä kunnioitta-
vaksi ja olla esteetön ja inklusiivinen. Siksi suunnitte-
lin uimalaani sekä yhteiset pukutilat, että miesten ja 
naisten tilat joilla on keskenään yhtä isot roolit raken-
nuksessa. Ihmisten sukupuolijakauma painottuu mie-
hiin ja naisiin, ja sukupuolitetulle pukeutumistilalle on 
vahvat konventiot ja perusteensa. Kaikille se ei kui-
tenkaan ole oikea järjestely, ja toisaalta uimalassa oli-
si mukava liikkua porukassa tai perheenä miettimät-
tä, osaako kuusivuotias poika jo mennä yksin miesten 
pukuhuoneeseen. 

Se, millainen moninaisuuden huomioiva tilasarja julki-
seen, laajalle käyttäjäkunnalle tarkoitettuun uimalaan 
suunniteltaisiin, voi vaikuttaa yleisesti asenteiden muu-
tokseen. Kaupungin uusi uimala voisi osoittaa normin. 
Hyvinvointiyhteiskunnassa julkinen palvelu asettaa kä-
sityksen arkipäiväisestä hyvästä ja kehittää sitä.

Miten tilan käyttäjä voi kokea kuuluvansa paikkaan?  
Miten tilasarjasta saadaan inklusiivinen ja kaikille luon-
teva ja oman tuntuinen siten, että kukin käyttäjä kokee 
olonsa turvalliseksi. On minimoitava pilkan ja hyväk-
sikäytön mahdollisuudet. Seurasin  suunnitelmassani 
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:m Esteetön 
WC- ja pesutilaopasta suunnitelmani tarkkuuden edel-
lyttämällä tasolla. 

6 . 1 S U U N N I T T E L U P E R I A A T T E I T A 

6 EHDOTUS UUDEKSI UIMALAKSI

Kokemukseni on, että suomalaiselle uimakulttuuril-
le on ominaista opettaa kehosuhde lapsesta asti sel-
laiseksi, että on suhteellisen luontevaa hetkittäin olla 
alasti. Tähän opettavat esimerkiksi peruskoulun uima-
hallikäynnit. Voidaan ajatella, että esimerkiksi lapse-
na ja teini-ikäisenä on hyödyllistä nähdä tosielämässä 
tavallisten kanssaihmisten kehoja. Näin suomalaisten 
käsitys ihmisvartaloista ei ehkä vääristyisi esimerkiksi 
sosiaalisen median luoman epärealistisen ja vahingol-
lisen kehokäsityksen suuntaan. 

Sukupuolitetuissa osastoissa on hieman enemmän ti-
laa, kuin yhteisissä, mutta yhteiset tilat on suunnitel-
tu tuottamaan nopeampi ihmisvirta. Kokemukset eri 
reiteillä ovat erilaiset ja molemmissa on piirteitä, joita 
toisessa ei ole. Kävijä voi käyttää uimalaa eri kerroilla 
eri luonteisesti ja valita vaikka eri osaston. Yhteisenkin 
reitin varrelta löytyy paikkoja oleskella ja viipyillä suo-
jassa, kunhan reittiin tutustuu.

Edellisen sivun kuva:

Skattan uimala kakkuna

Stella Vahteristo 2021

Diplomityön teko oli pitkällistä ja joskus raskasta.  
Piristykseksi suunnittelin uimalan valmistujaiskakkuna,  
kun uimalan hahmo alkoi luonnostelun myötä löytyä.
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A U L A  J A  AT R I U M   
Katajanokanlaiturilta molemmista suunnista pääsee 
sisään. Selväpiirteisen aulan toisella reunalla on leveä 
lipunmyyntitiski kioskeineen. Toisella, näyttävän por-
taan vierellä, on tilaa odotella mennessä tai tullessa. 
Siinä voi kuivatella sadevaatteita tai järjestää lapset 
parijonoon. Uimalaan mennään suuresta ovesta suo-
raan edessä. 

Ovesta päästään tilavaan atriumiin. Se aukeaa ylös 
viisitoistametriseen, monikerroksiseen ristiholvistoon, 
jonka vyöhykkeisten ylälehterien läpi valo valuu. Atrium 
on tarkoitettu reitinvalintatilaksi, mitä varten siinä on 
tilaa pysähtyä ja tarkastella olosuhteita. Uimareitti ja-
kautuu suoraan eteen yhteiseen osastoon, tai sivuille 
miesten ja naisten osastoihin. 

 
Y H T E I N E N  O S A S T O 
Yhteisen osaston voi valita, jos seurueessa on mie-
hiä, naisia ja lapsia, jotka haluavat pysyä yhdessä. 
Jos kävijä ei halua valita miesten tai naisten puolta, 
tai jos hän ei halua riisuutua yhteispukuhuoneessa, 
yhteinen osasto palvelee häntä. Yhteisellä osastol-
la ovat myös eriytetyt ja tukivarustellut esteetömät 
kylpy- ja pukuhuoneet. Yhteinen osasto sopii myös 
kaikille kävijöille, jotka haluavat selviytyä nopeasti ja 
suoraviivaiseti uimaan. 

Yhteisen osaston reittiä voi jo atriumista seurata kat-
seellaan. Osittain avoimesta näkymästä voi päätel-
lä, että seuraavana reitillä lienee pieniä pukuhuoneita 
ja että seuraavan aukon takana ovat säilytyslokerot. 
Kävijä tietää jo reitin valitessaan, miten se etenee ja 
kuinka toimia, mikä voi helpottaa omaan liikkumiseen 
tai olemiseen liittyvää epävarmuutta. Uudet valotilan-
teet aukkojen takana kutsuvat reitillä eteenpäin. 

Yhteistä buduaaria reunustavat yksityiset pukuhuo-
neet omalla, pylväiden rajaamalla vyöhykkeellään. 
Niitä on tavallisen kokoisia ja esteettömän kokoisia 
samassa rivissä, yhdenvertaisina. Buduaarin kulmissa 
on esteettömiä kylpyhuone-pukuhuoneita, joihin voi 
mennä myös avustajan kanssa. Buduaarin pukuhuo-
neissa vaatteet vaihdetaan suoraan uimapukuun, jota 
yhteisissä pesutilossa käytetään. Päädyssä ovat yhtei-
set WC:t. Huoneen keskiaukiolla on käsienpesuun ja 
laittautumiseen tarkoitettuja kalusteita ja oleskelusoh-
via. Tilaa rajataan kevyillä verhoilla. 

Buduaarin jälkeen tullaan välikköön, jossa ovat yhtei-
sen reitin säilytyslokerot. Seuraavana menään yhtei-
seen suihkuun, joka on puolilämmin  tila pikaiseen pe-
seytymiseen uimisen ja saunomisen lomassa. Reitin 
päätteenä on suuri yhteissauna.  
 
 
N A I S T E N  J A  M I E S T E N  O S A S T O T   
Keskenään lähes samanlaiset naisten ja miesten osas-
tot eivät vielä atriumissa näytä mitään itsestään. Niihin 
mennään lehterin alta, näkymät estävän mutkan kaut-
ta. Niiden käyttäjän voi odottaa tietävän, mitä tyypilli-
sessä suomalaisen uimahallin pukuhuoneessa on tie-
dossa, mutta esimerkiksi turisti tai lapsi ei kuitenkaan 
välttämättä tiedä. Joka tapauksessa kävijä voi luottaa 
pukuhuoneen ohjaavan hänet uimaan saakka ja osoit-
tavan, miten toimia. Toiminnot kyllä tulevat reitillä vas-
taan, kun niitä tarvitaan. Tilat ovat kynnyksettömät. 

Pukuhuoneiden läpi polveilee väylä, jonka sivuilla on 
oven lähellä laittautumispaikkoja ja sitten poukami-
na pukeutumissoppia. Jokainen poukama on yhtey-
dessä väylään, mutta kuitenkin selvästi siltä syrjäs-
sä. Pukeutumissoppien tunnelma on vetäytynyt ja 
viihtyisä, kun keskiväylä on avoimempi ja raikkaam-
pi. Näitä tunnelmia tuottavat eri muotoiset ja -laajuset 

E N S I M M Ä I N E N  K E R R O S

Tuloaulasta voi lipun ostettuaan tai uimasta palates-
saan nousta myös hulppeaa portaikkoa yläkertaan,  
atriumin ja yhteisen buduaarin aukon laidalle. Tilaa 
kiertävät kulkulehterit, joilta käydään varattaviin hyttei-
hin. Hyttiin kuuluu lepovuode, työpöytä ja oma aurin-
koterassi. Pienet hytit sopivat yhdelle, keskikokoiset 
kahdelle tai perheelle ja suurimmissa voi järjestää ko-
kouksia tai juhlia. Myös aurinkotuolipaikkoja on. 

Hyttiosaston toiminta ottaa mallia Helsingin kaupun-
gin muista suositusita palveluista. Hyttejä voi varata 
kuten Yrjönkadun uimahallin yläkerran uimahyttejä: 
arkea ylevöittäväksi erikoisuimahuoneeksi virvoketar-
joilulla. Uimaan mennään alakerran peseytymistiloja 
ja saunoja käyttäen. Toisaalta suurempia hyttejä voi 
varata tapaamisiin ja tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi 
Oodi-kirjaston työtiloja ja kokoushuoneita. Hytin voi 
varata useaksi tunniksi, jolloin uimaretken ohessa voi 
lekotella rauhassa, tai sitä voi käyttää työskentelyyn.  
Portaita vastapäätä toisessa kerroksessa on uimala-
kävijöille tarkoitettu kahvila ja sen suuri aurinkoterassi. 
Kahvila huolehtii hyttien tarjoiluista ja siitä voi tilata juh-
latarjoiluja. 

Kolmannessa kerroksessa on suurempia juhlahytte-
jä sekä rauhalliseen urheiluun tai suureen tilaisuuteen 
sopiva sali. Liikuntaa ja juhlia voidaan järjestää myös 
omalla aurinkoterassillaan, mutta etelänpuoleinen te-
rassi on käytettävissä kaikille uimalan kävijöille.  

Yhteisen saunan toinen kerros on hyppytorni, josta 
hypätään saunan ikkunoiden edessä olevaan hyppy-
altaaseen. 

Y L Ä K E R R O K S E T 

kaariaukot, erilaiset valotilanteet ja värit, sekä alakat-
tomuodot. Pukuhuoneosastolla on tilaa valmistautua 
ja rauhoittua.

Väylän ja soppien muodostama kahden intimiteetti-
vyöhykkeen pukuhuoneosasto tasapainoilee pukeu-
tumiseen tarvittavan rauhan ja sosiaalisen läsnäolon 
tuoman turvallisuudentunteen välillä: Muut ihmiset kul-
kevat ohitse omassa tunnelmassaan, josta vaatteita 
vaihtava kävijä on sivussa. Mihinkään koloon tai nur-
kan taakse ei voi piiloutua tai ahdistaa toista ilman, 
että kohta joku jo kulkee väylää pitkin ohi. Väylää kul-
kevien läsnäolo tuo turvallisuudentunnetta, mutta pu-
keutuja on kuitenkin katveessa ja osittaisessa näkö-
suojassa selustasta turvatussa poukamassa.  

Pukeutumissopista palataan väylälle, joka kulkee seu-
raavaksi halki kuivatteluaukion. Sen yhteydessä ovat 
suihkujen ja saunan poukamat. Näissä peseydytään 
alasti. Sitten väylä tekee taas väljän mutkan, jossa on 
paikka ripustaa pyyhkeensä. Palattuaan sen kautta 
yhteiselle alueelle voi kävijä jatkaa suoraan uimaan, tai 
sitten tavata allasloungessa toisesta osastosta tulevan 
seurueensa.   

A L L A S L O U N G E   
Kaikki kolme reittiä yhdistyvät allasloungessa.  Siinä 
eri osastoista tuleva seurue voi odotella, kohdata ja 
levätä saunan ja uimisen välillä. Sen kautta kuljetaan 
eri puolilla rakennusta oleviin uima-altaisiin ja yhteis-
suihkuun ja saunaan. Myös yläkerroksista tullaan 
uimaan allasloungen kautta. 

6 . 2 P O H J A P I I R R O K S E T



48

GSEducationalVersion

0 m 10 m

K A H V I L A

K E I T T I Ö

K U L K U P A R V I

V A R A T T A V A T
K A B I N E T I T

H Y P P Y T O R N I

K A B I N E T T I E N
P A R V E K K E E T

K A H V I L A N
T E R A S S I

S
II

V
O

U
S

W C

P

T O I N E N  K E R R O S
1 : 2 5 0 

49

GSEducationalVersion

J O O G A T E R A S S I

T E R A S S I

V A R A T T A V A T
K A B I N E T I T
T E R A S S E I N E E N

K O L M A S  K E R R O S
1 : 2 5 0 



50

L E I K K A U S
1 : 2 0 0

51

GSEducationalVersion

6 . 3 T I L O J E N L U O N T E E T J A R E I T I T

Ensimmäisessä kaaviossa sininen osoittaa sukupuo-
lille jaoteltuja puku- ja pesutiloja, oranssi taas yhtei-
siä. Sini-oransseihin tiloihin voi tulla sekä sukupuolille 
jaotelluista, että yhteisistä pukutiloista. Harmaalla on 
näytetty henkilökunnan ja tekniikan tilat. Valkoinen tar-
koittaa erilaisia auloja ja kulkualueita. 

Toisessa kaaviossa näkyvät eri pukuhuonealuei-
den reitit. Siniset reitit ovat polveilevammat, rauhalli-
semmat ja pidemmät verrattuna oranssiin nuoleen. 
Sinisellä reitillä kävijä luottaa tilasarjan ohjaavan hänet 
uimaan. Hän pysähtyy askareillaan rauhallisissa pou-
kamissa, jotka tulevat vastaan, kun niitä alkaa kaivata. 
Oranssi reitti toimii suoraviivaisempana kaistana, jon-
ka varrella on vaikuttavia näkymiä. Näiden näkymien 

ansiosta reitin seuraavat välipisteet osuvat silmään jo 
kaukaa, jolloin kävijä on tietoinen ympäristöstään ja 
tietää, minne mennä seuraavaksi. 

Toisessa kaaviossa vinorasteri osoittaa pukuhuonei-
den intiimeimpiä osia, eli pukeutumissoppia, varsi-
naisia pukukoppeja ja wc-tiloja. Pisterasteri kuvaa 
suihku- ja saunatiloja. Kulkureitit pukuosastojen halki 
erottuvat valkoisena.

Pistekatkoviiva osoittaa reittien avonaiset, väljät koh-
dat. Isoimmat niistä ovat tuloaulassa, sekä atriumissa 
ja yhteisessä buduaarissa. Atriumissa ja buduaarissa 
avoin tila on usean kerroksen korkuinen. Puku- ja pe-
sutilojen alueella avoimet kohdat ovat aukioita, joilla 
odotella ja kuivatella. 

Atriumin ja buduaarin tilan tärkeimmät piirteet ovat 
korkeat pylväät ja ristiholvistot eri tasoilla. Nämä myös 
rajaavat ylempien kerrosten lehtereitä. 

Aukioiden ja intiimimpien tilojen luomiseen on käytet-
ty eri levyisiä ja eri muotoisia kaariaukkoja, jotka esi-
tellään pikkukuvissa. Pukutilojen aukiot muodostuvat 
kahden moduulin levyisillä ristiholveilla. Pukuosastoilla 
käytävän kaaret ovat korkeita ja leveitä ympyränkaa-
ria, kun taas pukeutumissoppien kaariaukot ovat pie-
nemmät ja lititstetyt. 

Seuraavilla sivuilla olevien sisätilanäkymien  
kuvakulmat on merkitty kolmanteen kaavioon. 
Ensimmäisessä näkymässä (1) pääosassa on yhtei-
sen buduaarin ja atriumin tilojen monikerroksisuus ja 
pilkottavat tilat, sekä valon laskeutuminen yläkerrosten 

klerestorioikkunoista. Atrium on valoisin, buduaari hä-
myinen. Käsienpesukalusteet on muotoiltu ohjaamaan 
kulkua ja tarjoamaan katveen turvaa yläpuolelta.

Toinen näkymä (2) miesten pukuhuoneen aukiolta esit-
tää käytävän sivuilla olevat pukeutumissopet ja suih-
kun, sekä näiden valo- ja värimaailmaa. Aukkojen 
korkeus ja muoto osoittavat toimintoa ja intimiteetin 
tasoa. 

Visualisointien työmenetelmä:   
ArchiCAD23 / SketchUp 2021 / Vray for SketchUp / 
Photoshop, Stella Vahteristo 2022
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R A K E N T E E N
T A R K A S T E L U A

Uimalan massiivipuurunko leikataan 250 x 4000 x 
16000 millin CLT-levyistä, joita tuotetaan Pohjois-
Euroopan alueella. Ne laivataan suoraan Katajanokan 
rantaan ja nostetaan nosturilla paikoilleen rakennus-
sarjan tavoin.

Risteävät levyt lukkiutuvat toisiinsa valmiiksi leikatulla 
ristiupotuksella ja muodostavat kustakin kerroksesta  
itsensä kantavan, yhtenäisen kennon. Kenno jakaa ra-
kennuksen painon tehokkaasti koko kerrosalalle, ja on 
kevyttä myös itsessään. Tämä on tarpeen tontin vai-
keiden perustamisolojen vuoksi, jotka todettiin luvussa 
2. Pisin kantava palkkimainen osa, kaaren yläreunassa 
on 7750 mm pitkä. 

Leikatut levyt ovat uniikkeja. Leikkauksessa jää yli 452 
kaaren muotoista palaa, joista rakennetaan uimalan 
kiinteitä kalusteita, kuten pukuhuoneiden penkkejä ja 
divaaneita terassialueille. Loput riittänevät Helsingin 
ranta-alueiden ja leikkipuistojen kaikkien juttujen ra-
kentamiseen seuraavan kymmenen vuoden ajaksi. 
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U I M A - A L T A A T

Suunnittelen alueelle enemmän altaita, kuin Allas Sea 
Poolissa on. Uiskenteluun ja leikkimiseen ja tarvitaan 
lisää tilaa ja pitkiä uimaratoja tarvitaan kuntouintiin. 
Uimareita tulisi paljon lisää, ja uimalani on yhtä lailla 
kepeään räpistelyyn, kuin kurinalaiseen rataharjoitte-
luun tarkoitettu. Molemmanlaiset uimatavat voivat olla 
omiaan rentoutumista varten. Laitan altaan aivan oven 
eteen, jotta veteen pääsee melkein suoraan saunasta. 
Siitä voi uida kauemmalle altaalle juuri nousematta ve-
destä ja vilustumatta. Hyppyallas torneineen tarvitaan. 
Muutamia porealtaita voisi olla uloimmalla niemellä. 
Jos ihminen uimapuvussa kamppailee tiensä sinne 
saakka syysmyrskyssä, hän ansaitsee päästä katsele-
maan laajaa maisemaa kuumasta vedestä. 

Nykyisen Allas Sea Poolin uima-allasalue on kokonaan 
ponttonilaiturilla. Sama laituri pidetään käytössä, on-
han se kelpo laituri. Uima-allas, lastenallas ja merive-
siallas ovat sen pinta-alasta vain pieni osa, loppu on 
aurinkokantta. Niemekkeen toiselle puolelle uudelle 
ponttonilaiturille tulee pitkä ja kapea rata-allas. Uudet 
uiskentelu- ja hyppyaltaat  taas rakennetaan kuivan 
maan puolelle maauimalan tapaan. 

Uimalan edustalle, vanhan allaslaiturin puolelle tulee 
suuri uiskenteluallas. Siihen pääsee astumaan suo-
raan allasloungesta ja se rakennetaan niemekkeen 
reunan myötäisesti infinity pool -tyyliin. Reunalta auke-
aa näkymä allaslaiturin ja koko Eteläsataman yli. 

Turkoosit uima-altaat imitoivat turkooseja valtameriä. 
Itämeri ei ole turkoosi ja kirkas, vaan ruskea ja vihreä, 
mutta rakastamme sitä silti ja haluamme olla sen lähel-
lä. Emme kaipaa Eteläsatamaan turkoosia valtamer-
tä, mutta ei uima-altaamme sentään tarvitse naapurin 
Kolera-allastakaan kuvastaa. Ehkä altaista tulee puna-
sävyisiä pohjastaan, tai rehevän vihreitä. 

Odottamattoman värinen uima-allas vahvistaa ou-
toa, moniaisitillista kokemusta. Kehosi on kuumassa 
vedessä, mutta kasvosi pistelevät hyisen talvitihkun 
piiskatessa ja silmiesi editse vyöryy teräksenharmai-
ta vaahtopäitä. Aistijärjestelmäsi menevät epätahtiin ja 
niiden viestit sekoittuvat mielesi ärsykkeisiin: Uiminen 
tuottaa ja laukaisee jännitystä ja urheilu tuntuu raajois-
sa, jännittävään tilanteeseen ja uimisen ja pukeutumi-
sen tuottamaan itsetietoisuuteen ja kehotietoisuuteen 

Hohtavan usvan läpi kaukana vastarannalla kiiluu pää-
kaupungin valoja ja lyhtyjä. Täällä niemellä kukaan 
ei voi katsella sinua, paitsi kun Suomenlinnan lautta 
kohoaa yhtäkkiä sumusta ja kurluttaa lujaa ohi. Mitä 
tämä hohtava neste on? Miksi olet täällä? Miten tääl-
lä voi edes olla? Voimakkaan moniaistillinen ja tunnel-
mallinen kokemus laittaa pään pyörälle.

Uima-altaista minulla on nämä ajatukset, jotka esitel-
lään pääpiirteissään asemapiirroksessa. En keskitty-
nyt allasalueen suunnitteluun tarkemmin, vaan siinä 
suunnitteluun osallistuisi maisema-arkkitehti. Altaiden 
ominaisuuksissa on paljon hauskoja mahdollisuuksia,  
joihin voidaan hakea inspiraatiota maailman hulppeis-
ta allasalueista. Altaiden ominaisuudet eivät mielestäni 
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K A U P U N K I T I L A
6 . 4  U I M A L A  M A I S E M A S S A
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Tämän diplomityöprosessin aikana tunnistin ajatus-
kulun, joka lienee usein toteutunut myös aiemmissa 
suunnittelutöissäni. Aiemmin en ole tunnistanut sitä, 
saati pystynyt hallitsemaan vaikutuksia. Se etenee 
seuraavasti:

Keksin nopeasti suuren idean, josta olen ylpeä ja 
vakuuttunut. Ongelman moniulotteisuus ja laajuus 
innostavat minua ja keksin sen tutkimiseksi pal-
jon näkökulmia. Keksin heti pitkälle vietyjä ratkaisu-
ja ja idea näyttäytyy pian mielessäni lopputuloksena. 
Kokonaisvaltainen idea vaikuttaa hienolta, hauskalta 
ja uskottavalta. ”Tällainen siitä tietenkin tulisi.” Tämän 
itsevarmuuden turvin esittelen ideaani mukaansatem-
paavasti myös muille. Tavoitteekseni muodostuu kuin 
itsestään massiivinen idea ja sen käsittely läpikotaisin. 

Idean saatuani jaan sen osiin, jotta voisin alkaa valmis-
taa niitä yksi kerrallaan. Tämä käynnistyy usein hyvin ja 
aluksi näen, kuinka lopputulos muodostuisi näistä pa-
loista. Minulla on tutkimus- ja suunnittelukysymyksistä 
jotkin hypoteesit. Ajattelen, että minun pitää osoittaa 
vankat perustelut – aukottomat todisteet – jokaiselle 
hypoteesille, jotta voin tehdä tarvittavat päätökset. 

Siihen prosessi sotkeentuu. Itsevarmuuteni häviää.  
Vakuuttavia pohjatietoja ei olekaan, enkä pystykään 
todistamaan kaikkea. Kyseenalaistan lähtökohtani, 
enkä enää tunnista, miten juuri jaetuista osista sitten-
kään muodostusi ajattelemani lopputulos. Päättelen, 
että koko idea oli sittenkin typerä ja naurettava. 

Tässä vaiheessa alan pitää alun varmaa intomielisyyttä 
koppavana ja perusteettomana, mistä ruoskin itseäni. 
Samaan aikaan tiedostan, että olen jo saanut muitakin 
innostumaan ideasta ja olen varma, että tulen tuot-
tamaan pettymyksen. Olen luullut ja luvannut liikoja. 
Suunnitteluprosessissa alkaa tuskaisen itseinhon ja 
hätäännyksen vaihe. 

Suunnitelma tuntuu häpeällisen huonolta. Epävarmuus 
hankaloittaa työskentelyä esimerkiksi siten, etten ha-
lua näyttää työtäni kellekään. Välttelen työhön tarttu-
mista ja koetan keksiä pakoteitä. En uskaltaisi ryhtyä 
piirtämään yhtään ennen, kuin jokaiselle viivalle olisi 
tutkitut perustelut valmiina. Ahdistus käpristää, tun-
tuu solisluiden alla kiristämässä. Työntämässä niskaa 
eteenpäin. Pää sattuu, otsa kurtistuu, hampaat alka-
vat särkeä

Kun lopulta saan raahattua suunnitteluprosessia 
eteenpäin, useimmat alussa määrittelemäni osat on 
kin ajateltu läpi. Alan taas muistaa, miten kokonaisuus 
muodostuu. Tunnistan alkuperäisen ideani ja yllätyn, 
kun työstä on sittenkin tulossa sellainen, kuin aluksi 
kaavailin. Tormistaudun ja ryhdyn ankaraan työhön 
kootakseni palat esiteltävään kuntoon, mutta valitet-
tavasti tässä kohtaa on jo myöhäistä. Palautuspäivä 
ehtii tulla, työ jää keskeneräiseksi. En saa työtä par-
haimmilleen, vaan alisuoriudun. Lopulta petyn: Kuinka 
saatoin antaa tämän mennä tähän.

Diplomityön yhteydessä ajatuskulku näyttäytyi näin: 
Kun yli kaksi vuotta sitten keksin aiheeni, olin innois-
sani ja tyytyväinen. Työ asettui Arkkitehtuurin perus-
teiden ja teorian aihepiiriin ja oikea ohjaaja löytyi ja 
luonnostelu alkoi. Sen jälkeen koin ensin käytännöl-
lisiä takaiskuja. Katajanokanrannan uuden asema-
kaavan piti valmistua jouluksi 2020 ja tarkoitukseni 
oli hyödyntää sitä keskeisenä suunnittelulähtökohta-
na. Asemakaavaa ei julkaistukaan. Sitten koronapan-
demia alkoi, Allas laitettiin kiinni ja yhteys henkilös-
tön kanssa peruuntui. Alkuun koin nämä ratkaisevina 
muutoksina diplomityöidealleni ja hätäännys ja lannis-
tus ottivat vallan. Välttelymielessä menin muun muas-
sa töihin, toiseen kouluun opiskelemaan ja olin vaihtaa 
aihetta kokonaan.

P R O S E S S I N  A R V I O
7 Y H T E E N V E T O
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Palasin kuitenkin uimalan äärelle. Ohjaajani ja valvo-
jani kannustivat minua pitkämielisesti, mutta kurjuuk-
sien suunnittelumieliala jatkui. Olen koko prosessin 
ajan kynsin hampain vältellyt näyttämästä materiaalia 
tai välivaiheita ohjaajalleni ja valvojalleni tai kollegoille, 
ystäville ja puolisolle. Ajoittain en itsekään uskaltanut 
lukea tekstejäni kirjoittamisen jälkeen. Oma työ hävet-
ti ja samaan aikaan hävetti, että on muka niin vaikea 
tehdä jotain koulutehtävää.  

Ohjaajani ja valvojani ovat olleet ystävällisiä ja ohjaus 
on aina ollut hyödyllistä, kun olen lopulta mennyt. He 
tunnistivat työssäni niitä piirteitä, joita yritin näyttää, 
vaikka ajattelin, että se olisi mahdotonta. Palautusta 
edeltävä havahtumisvaihe alkoi, kun aloin esitellä työ-
tä myös läheisilleni. Joka kerta uusia ongelmia ratkesi. 

Toinen voimaannuttava kohta oli 3d-mallin renderoin-
tien teko. En ollut aiemmin juuri tehnyt realistisia visu-
alisointeja malleistani ja oli riemukasta huomata, että 
arkkitehtuurista oli huomaamatta todella tullut sellais-
ta, kuin olin kuvitellut. Ehdin jopa suunnitella kalustei-
ta, jotka olin ideoinut jo aivan alussa pari vuotta aiem-
min, ja ne olivat juuri sopivia. 

Olen perin juurin iloinen, että pääsin läpi tasoja kau-
punkikontekstista sisustusarkkitehtuuriin. Näin onnis-
tuin testaamaan alun hypoteesejani ja tunnen käsitel-
leeni aiheen kattavasti. Diplomityön laajuisessa työssä 
ja näin suuressa, haasteellisessa aiheessa ei tieten-
kään voi käsitellä kaikkia aihepiirejä perinpohjaisesti, 
mutta ajattelulleni sopii tietää kaikesta sentään jotakin.  

En ole saanut opinnoissani asiatonta, epärakentavaa, 
ymmärtämätöntä kritiikkiä, tai edes huonoa palautet-
ta. Olen kuitenkin lähes aina koko suunnitteluproses-
sin ajan vakuuttunut, että ajatteluni ja työni ovat riittä-
mättömiä. Tulevissa projekteissa osaan ehkä odottaa 

samaa kaavaa, jolloin voisin rajoittaa tarpeettoman 
negatiivisia ajatuksia. Ideoinnin intomieli voisi säilyä 
muistissa. Voin oppia luottamaan, että ensimmäinen 
idea todennäköisesti perustuu johonkin tietoon ja nä-
kemyksellisyyteen, ja johtaa todennäköisesti johonkin 
lopputulokseen. 

Ajattelen myös, ettei ehkä olekaan hyvä jakaa ide-
aa osiin suunnittelun aluksi. Palat joutuvat mie-
lessäni irralleen toisistaan, eikä se helpota minua. 
Kokonaisymmärtämys rauhoittaa, vaikka siitä osa olisi-
kin vielä tuntematonta. Ehkä minulle on luontevampaa 
edetä kokonaisuudessa joka suunnalla samaan tah-
tiin, vaikka kaikkea ei voisi selvittää tai saada valmiiksi. 
En olisi tyytyväinen, jos olisin jättänyt enemmän tasoja 
käväisemättä. Lopputuloksena diplomityöni tutkii mo-
nia tasoja ja näkökulmia suurpiirteisesti ja kepeästikin, 
syventyen eniten tilasarjaan ja sen toimintaan. 

Diplomityöprosessin myötä suunnittelutapani ja ajat-
telukeinoni, sekä taiteen tekemisen tapani osoittau-
tuivat lopulta käyttökelpoisiksi ja tuloksellisiksi. Vaikka 
suunnitelma on osittainen, eikä kaikkia tutkielmaosuu-
dessa selvinneitä oppeja saatu tässä laajuudessa 
hyödynnettyä, se vastaa useisiin asettamiini suunnit-
telukysymyksiin. Uskon myös, että käynti suunnittel-
massani Skattan uimalassa olisi hulppea ja arkea ko-
hottava kokemus.

Kuva: Skattan uimala pienoismallipetona
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