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Tiivistelmä 

 

 

Tämän tutkimuksen perustavoitteena on arvioida suomalaisen julkisen rakentamisen laatua, julkisten 
rakennusten fyysisiä ominaisuuksia, suunnitteluprosessien tärkeimpiä vaiheita sekä 
suunnitteluvaiheisiin liittyviä haasteita ja riskitekijöitä pääsuunnittelijan näkökulmasta.  
Julkisen rakennuksen suunnitteluprosessi on monivaiheinen ja pitkä, joten pääsuunnittelija kohtaa 
prosessin aikana useita yllättäviä tilanteita. Tätä tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 38 
pääsuunnittelijaa. Haastatteluaineiston analyysi tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin nämä haasteet ja 
siten antaa mahdollisuuden pääsuunnittelijoille varautua tuleviin suunnitteluhaasteisiin etukäteen. 
Tarkemman analyysin kohteeksi valittiin kymmenen Suomessa suunniteltua julkista 
kulttuurirakennusta.  
 
Analysoitavaksi valitut rakennukset on toteutettu kaikki arkkitehtuurikilpailun kautta, lukuun ottamatta 
Amos Rexin taidemuseota. Kahdessa tutkimuskohteessa (Sibeliustalo ja Raision kirjasto-auditorio) 
tutkija itse on työskennellyt pääsuunnittelijana. Valitut hankkeet on toteutettu vuosien 1999 ja 2019 
välillä, jolloin suunnitteluparadigma on muuttunut riittävän pitkän ajanjakson aikana. Tässä 
tutkimuksessa pääsuunnittelijat itse kuvaavat ja arvioivat tekijöitä, jotka vaikuttivat projektin 
onnistumiseen ja suunnitteluprosesseihin. Aineistoa täydennetään myös muiden hankkeiden 
pääsuunnittelijoiden ja asiantuntijoiden haastatteluilla. Muita tietolähteitä ovat alan ammattikirjallisuus ja 
tutkimuksen aiheeseen liittyvät tieteelliset tutkimukset. Tämä tutkimus ei sisällä käyttäjäkokemuksia, 
vaikka tämän ryhmän merkitys suunnitteluprosessissa on tärkeä. Vastaavasti rakennusten ekologiaan 
ja energiatalouteen liittyvät kysymykset on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska tällaisten 
tulosten kirjaaminen olisi edellyttänyt pitkäjaksoista teknistä seuraamista.  
 
Vaikka pääsuunnittelijoiden kokemukset ovat subjektiivisia, niiden esiin tuominen ja kirjaaminen lisää 
suunnitteluprosessien haasteiden ymmärrystä ja siten ammattikunnan hiljaisen tiedon tuloa näkyväksi. 
Arkkitehtisuunnittelun alkuun osallistuu suppea joukko suunnittelijoita. Alussa suurin haaste on löytää 
oikeat ratkaisut käsillä olevaan tehtävään. Suunnittelupiirin laajentuessa prosessia kohtaavien 
ongelmien mahdollisuus kasvaa. Suunnittelutiimin koon kasvu suunnittelun edetessä asettaa omat 
operatiiviset haasteensa. Sekava viestintä vaikeuttaa eri osapuolten yhteistyötä. Suunnittelutiimin 
synergia on altis ulkopuoliselle kritiikille ja epäilylle. Suunnittelutiimin kasvaessa positiivisen tiimihengen 
luominen on edellytys sujuvalle prosessille.  
 
Tutkimuksen tulosten perusteella suunnittelun kaikkiin vaiheisiin liittyy erilaisia vaikeuksia. 
Arviointimateriaalin perusteella tyypillisiä, yhteisiä haasteita ovat projektin puutteelliset lähtötiedot, eri 
vaiheiden toimimaton aikataulutus, kohonneet rakennus- ja suunnittelukustannukset, vaikeudet 
yhteistyössä hankkeisiin osallistuvien tahojen kanssa sekä muiden suunnittelukonsulttien toiminta. 
Positiivisena piirteenä pääsuunnittelijat pitivät suomalaisen arkkitehdin ammatin korkeaa laatua. 
Suunnitteluprosessissa arkkitehtisuunnittelun rooli on menestyksen kannalta erityisen tärkeä. 
Myöskään muiden suunnittelualojen merkitystä ja yhteistyön sujuvuutta ei voida aliarvioida.  
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Abstract 
 
 
 
The purpose of this study is to assess the quality of Finnish public construction, the physical properties 
of buildings, the most important stages of design processes and the challenges and risk factors related 
to design stages from the perspective of the principal designer. A total of 38 principal designers were 
interviewed for this study. The core goal of the study is to generate new information about the different 
stages of design processes and the difficulties associated with the processes, so that designers can 
prepare for future challenges in advance. The design process of a public building is multi-staged and 
long in duration, so the designer encounters a variety of surprising situations during the process. 
Ten public cultural buildings planned in Finland were selected for further analysis. 
 
The buildings selected for analysis are all realized through an architectural competition, except for the 
Amos Rex Art Museum. In two of the cases (The Sibelius Hall in Lahti and Raisio Library), the author 
has worked as the principal designer. The selected projects have been implemented between years 
1999 and 2019, when the planning paradigm will also change over a sufficiently long period of time. In 
this study, the principal designers themselves describe and evaluate the factors that influenced the 
success of the project and the design processes. The material will also be supplemented by other 
interviews with principal designers and specialists. Other sources of information are the professional 
literature in the field and scientific studies related to the topic of the research. 
The scope of this study does not include user experiences, although the meaning of this group in the 
design process is significant. Similarly, issues related to ecology and the energy economy of buildings 
are excluded from this study, because the recording of such results would have required long term 
technical monitoring.  
 
Although the experiences of the principal designers are subjective, their presentation and recording 
increase the understanding of the challenges of the design processes. There are different challenges 
associated with various design stages. The early stage of the architectural design takes place with a 
small number of designers, where the biggest difficulty is to find the right solutions for the task at hand. 
As the planning circle expands, the possibility of challenges to the process increases. The increase in 
the size of the design team as design progresses poses its own operational challenges. Tangled 
communication makes it difficult for different groups to work together. Synergy within the design team is 
prone to outside criticism and suspicion. As the design team grows, creating a positive team spirit is a 
prerequisite for a smooth process. 
 
Based on the results of the study, there are difficulties associated with all stages of design, with a focus 
on architectural design. Based on the evaluation material, the common challenges are typically the lack 
of initial project information, unfeasible scheduling, increasing construction and design costs, difficulties 
in cooperating with the parties involved in the projects, and the activities of other design consultants. As 
a positive feature, the principal designers attributed the high quality of the Finnish architectural 
profession. In the design process, the role of architectural design is significant for success. The 
importance of other areas of design and the smooth operation of cooperation cannot be 
underestimated either.  
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Esipuhe ja kiitokset 

 

Ajatus tutkimustyöstäni syntyi vähitellen vuosien saatossa. Ensimmäisen kipinän synnytti professori 
Markku Komonen vuosituhannen alussa. Professori Komosen idea oli tutkia yhden toteutuneen julkisen 
rakennuksen suunnitteluprosessia ja tuottaa kokemuksesta väitöskirja. Ajatus oli tuolloin uusi ja haastoi 
perinteisen akateemisen loppututkinnon formaatin. Siihen aikaan toimin pääsuunnittelijana Sibeliustalo-
projektissa eikä aikani riittänyt intensiiviseen tutkimustyöhön. 

Toimiessani Tampereen teknisessä yliopistossa professorina vuosina 2006−2016 havaitsin, että 
tutkimustoiminta on samaan tapaan luovaa toimintaa kuin rakennussuunnittelukin. Työssäni 
opetustehtävissä huomasin myös maailman muuttuneen ympärilläni. Nuoret opiskelijat kiinnostuivat 
tutkimustoiminnasta ja tuottivat mielenkiintoisia tutkimustuloksia ja väitöskirjoja. Päätettyäni työni 
Tampereella päätin kirjoittaa kokemuksistani opettajana arkkitehtuurin oppikirjan. Kunnianhimoinen 
tavoite jäi toteutumatta, mutta tarve kirjoittaa muuntuikin tutkimustyöksi.  

Seuraava käänne mieleni maisemassa tapahtui kun kollegani Hennu Kjisik julkaisi väitöskirjansa The 
Power of Architecture, towards Better Hospital Buildings Aalto yliopistossa vuonna 2009. 
Tutkimuksessaan Kjisik käsitteli omia rakennussuunnitelmiaan osana tutkimusaineistoaan. Mielestäni työ 
oli innostava ja tärkeä uuden tutkimussuunnan edelläkävijä. 

Vuosien saatossa havaitsin, että suomalaista arkkitehtuuria julkaistaan kansainvälisissä 
arkkitehtuurijulkaisuissa nykyään sangen harvoin. Päätin selvittää miksi arkkitehtuuriamme ei enää 
koettu kansainvälisesti tarpeeksi kiinnostavana. Tutkimusaiheeni hyväksyttiin Aalto-yliopistossa, jossa 
aloitin jatko-opintoni syksyllä 2018. Lehtori Anni Vartolan johdolla tutustuin akateemiseen tapaan 
kirjoittaa. Annin kannustus ja tuki oli tutkimusmatkani alkuvaiheessa korvaamaton. Tosin nuorten ja 
virkeiden opiskelijoiden parissa koin olevani muinaismuisto.  

Varsinaiseen tutkimusaiheeseeni minut opasti professori Anssi Joutsiniemi. Anssin suosituksesta luin 
Umberto Econ pienen käsikirjan akateemisen tutkielman laadinnasta. Hauskasti kirjoitettu kirja avasi 
minulle oven ennestään tuntemattomaan maailmaan. Mieleeni jäi Anssin ohje tutkimusaiheen 
tiivistämisestä. Akateemisessa tutkimuksessa maailmaa ei paranneta, vaan tuotetaan uutta tietoa 
mahdollisimman suppeasta aihepiiristä. Tutkimuskysymysteni sekamelskassa harhailtuani Anssi opasti 
minut oikeille raiteille. Tosin Anssin ennustus siitä, että väitöskirjaa tulee lukemaan vain kolme henkilöä: 
tutkimuksen tekijä, ohjaaja ja vastaväittäjä, ei oikein herättänyt luottamusta tulevaan. 

Kuten suunnitteluprosessi, myös tutkimustyö sisältää luovaa suunnittelua. Aluksi tavoite on epäselvä ja 
saattaa muuttua matkan varrella. Niin kävi myös minulle. Sen sijaan, että pyrin selvittämään kaikkien 
mahdollisten julkisten rakennusten suunnitteluproblematiikan, päädyinkin kolmeen rakennustyyppiin. 
Tutkimuskohteiksi valitsin klassiset julkiset kulttuurirakennukset: konserttitalon, kirjaston ja museon. 
Valintaani siivitti se, että olin toiminut itse pääsuunnittelijana Raision kirjasto-auditorion ja Sibeliustalon 
hankkeissa. Tutkimuksestani muotoutui haastattelututkimus, johon valitsin lähes 40 pääsuunnittelijana 
toiminutta arkkitehtia. Valintanani kohdistui alan konkareihin ja nuorempiin tekijöihin, jotta suunnittelun 
kenttä kuvautuisi mahdollisimman moni-ilmeisesti. Tieteellisen uskottavuuden kannalta oli toki 
haasteellista, että ”haastattelin” itse itseäni. Omat kokemukseni suunnitteluprosesseista toimivat 
kuitenkin taustatietoina tutkimukselleni.  

Tutkimukseni tarkemmaksi osioksi valitsin kymmenen Suomessa suunniteltua julkista 
kulttuurirakennusta. Kymmenen tarkempaan analyysiin valitsemaani rakennusta  
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kuvastavat oman aikakautensa laadukasta arkkitehtuuria. Miten aika kohtelee näitä rakennuksia, jää 
tulevien sukupolvien arvioitavaksi.  

Tutkimusaineistona toimivat pääsuunnittelijoiden haastattelut ja valitut kymmenen toteutunutta  
rakennusta. Haastateltavat pääsuunnittelijat kertoivat varsin avoimesti kohtaamistaan 
suunnitteluhaasteista ja siitä, miten heidän suunnitelmansa ovat syntyneet. Valittujen rakennusten 
pääsuunnittelijoiden lisäksi haastattelin myös muita kollegoita. Haastattelut muotoutuivat tärkeiksi 
tietolähteiksi ja arvokkaaksi historialliseksi aineistoksi. Olen syvästi kiitollinen kaikille niille henkilöille, 
jotka osallistuivat auliisti tutkimukseeni. Aineistoa kertyi runsaasti, mutta valitettavasti kaikkea 
mielenkiintoista ei voinut sisällyttää tämän tutkimuksen piiriin. Uskon, että tulevat tutkijat löytävät 
mielenkiintoista tutkimusaineistoa arkistoihin tallennetuista haastatteluista.  

Tämä tutkimus on yritys tallentaa nykyaikaisen suomalaisen arkkitehtuurin syntyvaiheita ja 
suunnitteluprosesseihin liittyviä haasteita. Osaltaan tutkimuksen tulokset ovat odotuksen mukaisia. Mitään 
erityisen suuria yllätyksiä aineisto ei tuottanut. Haasteet ovat tuttuja kaikille julkisen rakennuksen 
suunnittelun parissa toimiville kollegoille. Silti tutkimuksella on oma arvonsa. Hiljaisen tiedon kerääminen ja 
julkaiseminen tallentaa kuitenkin arkkitehtuurin historiaa, joka muuten jäisi julkaisematta. Kehittyykö 
nykyarkkitehtuurin tutkimus tämän käsikirjoituksen myötä vai jääkö tutkijan työ unohdetuksi kuriositeetiksi, 
jäänee seuraavien tutkijoiden arvioitavaksi.        

Syksyllä 2018 Aalto-yliopistossa tutkimukseni vastuulliseksi ohjaajaksi suostui professori Pirjo 
Sanaksenaho lehtori Anni Vartolan lisäksi. Pirjon ja Annin kannustus ovat olleet koko tutkimukseni aikana 
ensiarvoisen tärkeitä. Ilman heidän väsymätöntä tukeaan työni ei olisi koskaan valmistunut. Kuten 
suunnitteluprosessissa, myös tutkimusprojektissa tekijä kohtaa matkallaan ylivoimaisilta tuntuvia 
vaikeuksia ja haasteita. Niinä hetkinä kannustava tuki on ollut välttämätöntä.  

Ystäväni Julle Oksanen on ollut akateeminen esikuvani koko tutkimusprojektini aikana. Vuosia kestänyt 
yhteistyömme Light & Space Academyn parissa on lujittanut ystävyyttämme ja synnytti viimeisen kipinän 
siirtyessäni tutkijanpolulle. Julle on kannustava esimerkki elinikäisen oppimisen periaatteesta. Julle 
valmistui maisema-arkkitehdiksi ja tekniikan tohtoriksi eläkeiän kynnyksellä. Ilman Jullen kannustusta ja 
väsymätöntä vertaistukea en olisi koskaan selvinnyt akateemisen tutkimukseni haasteista.  

Olen laatinut tutkimustyötäni päivätyöni ohella ilman ulkopuolista taloudellista tukea. Se ei olisi ollut 
mahdollista ilman työyhteisöni suostumusta. Olen kiitollinen Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n tarjoamasta 
mahdollisuudesta toimia myös tutkijana tavallisen päivätyöni lomassa. Tutkimustyöni on luonnollisesti 
ollut pois normaalista työpanoksestani.  

Tutkimustyöni saattamiseksi kirjalliseen muotoon haluan kiittää Aalto ARTS Booksin kustannuspäällikkö 
Annu Ahosta. Ilman hänen kärsivällistä toimintaansa tutkimukseni ei olisi koskaan saatu toimitettua 
kirjalliseen muotoonsa.   

Lämpimin kiitos kuuluu puolisolleni, filosofian tohtori Mirva Saukkolalla. Tutkimusmatkani alhot ja riemun 
hetken ovat heijastuneet myös kodin ilmapiiriin. Puolisoni on suhtautunut äärimmäisen kärsivällisesti 
oikkuihini ja ajoittaisiin epätoivon hetkiin. Omistankin syvällä kiitollisuudella työni Mirvalle ja perheelleni.   

   

Helsingissä 1.10.2022 
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Julkisten rakennusten suunnitteluprosessit ja niiden haasteet.  
 

1.1  Tutkimuksen taustaa 
 
Julkisen rakennuksen arkkitehtisuunnitteluprosessi on monimutkainen ja vaiheikas. Tehtävä on uniikki, 
suunnittelun alkaessa lopputuloksen arkkitehtoninen laatu ei ole selkeästi näkyvissä eikä 
suunnitteluprosessi välttämättä johda suunniteltavan hankkeen rakentamiseen. Vaikka monimutkainen 
prosessi on erityislaatuinen, se koostuu usein selkeästi havaittavista suunnitteluvaiheista. 
Suunnittelumetodit vaihtelevat hankkeiden erityispiirteiden ja suunnittelijan persoonallisten 
mieltymysten mukaan.  

Julkisen rakennuksen arkkitehtisuunnitteluprosessiin osallistuu lukuisa joukko erilaisia toimijoita: 
suunnittelijoita, virkamiehiä, käyttäjiä sekä rakennuttajan ja rakentajan edustajia. Suunnitteluprosessin 
moninaisuuden takia myös prosessin riskitekijät ovat ennalta arvaamattomia. Hyväkin suunnitelma 
saattaa toteuttamisvaiheessa tuottaa pettymyksen. Lähtökohdiltaan kunnianhimoinen suunnitelma voi 
epäonnistua johtuen niistä tekijöistä, joita tämä tutkimus havainnoi. Rakennuksen arkkitehtuuria ja 
toimivuutta voidaan arvioida vasta sitten, kun rakennushanke on viimeistelty ja luovutettu tilaajalle ja 
käyttäjille. Historiallisesti suomalaisen arkkitehtuurin aikajänne on lyhyt verrattuna muuhun 
eurooppalaiseen rakennusperintöön. Suomessa suunnittelun lähtökohdat ovat usein olleet 
taloudellisesti haasteelliset. Käsillä olleista resursseista on niukkuuden ehdoilla syntynyt luontevaa 
arkkitehtuuria. Maamme keskiaikaiset harmaakivikirkot ovat hieno esimerkki kuinka karusta 
maaperästä ja luonnosta ponnistavat, yksinkertaiset suunnitteluratkaisut tuottavat vaikuttavaa 
arkkitehtuuria. (kuvat 1.1 ja 1.2)  

 

                      
 

    Kuvat 1.1 ja 1.2: Lemun kirkko, hautausmaa ja Hauhon kirkon interiööri. 
 

Suomalainen julkinen rakentaminen on ollut kansainvälisesti korkeatasoista, minkä voi päätellä 
Arkkitehtuurimuseon vilkkaasta näyttely- ja julkaisutoiminnasta ulkomailla. 0F

1 Eliel Saarisen 
kansallisromanttinen ja Alvar Aallon moderni arkkitehtuuri muodostavat suomalaisen arkkitehtuurin 
peruskiven. Heidän suunnittelemaansa arkkitehtuuria on käsitelty laajasti kansainvälisessä 
arkkitehtuurikirjallisuudessa ja useissa näyttelyissä. Lisäksi Saarisen ja Aallon arkkitehtuuria on esitelty 
lukuisissa monografioissa ja heidän suunnittelemansa rakennukset ovat yhä kansainvälisesti 
puoleensavetäviä.   Erityisesti Aallon orgaaninen arkkitehtuuri johti 1950- ja 1960-luvuilla lukuisiin 
kansainvälisiin toimeksiantoihin, joita hän sai Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 1F

2 (Shildt, 1990) 

Nykyhetken suomalainen julkinen rakentaminen on edelleen korkeatasoista, mutta kansainvälisistä 
arkkitehtuurijulkaisuista päätellen se ei ylitä julkaisukynnystä. Merkittävissä arkkitehtuurijulkaisuissa ei 
ole juurikaan esitelty suomalaista arkkitehtuuria eikä suomalaista arkkitehtuuria ole palkittu huomattavilla 
kansainvälisillä arkkitehtuuripalkinnoilla. Suomeen ei ole toistaiseksi Tanskan ja Norjan tapaan 
myönnetty vielä kertaakaan arvostettua Pritzker-palkintoa. (Pritzker, 2021) 
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Toinen merkittävä kansainvälinen arkkitehtuuripalkinto on Euroopan unionin Mies van der Rohe -
nykyarkkitehtuuripalkinto 3, joka on myönnetty joka toinen vuosi vuodesta 2001 lähtien. Suomalainen 
arkkitehtuuri ei ole toistaiseksi yltänyt palkintosijoille. (Rohe, 2021) Suomalaisten arkkitehtien suunnittelemia 
kohteita on tosin valittu vuosien saatossa niin sanotulle lyhyelle listalle. (Norri, 2014) 

Arvostetuin Suomeen myönnetty kansainvälinen arkkitehtuuripalkinto on akateemikko Juha Leiviskälle 
vuonna 1995 myönnetty Carlsbergin arkkitehtipalkinto. (Carlsberg, 2021) Leiviskälle on myös myönnetty 
kansainvälisesti arvostettu taidepalkinto, Antonio Feltrinelli Prize vuonna 2008. (Au 6-7, 2008), sekä ”The 
Daylight Award for Architecture” vuonna 2020. 3F

4  (Au 6-7/2020) 

Viime vuosien aikana (2016−2021) Suomessa toteutuneet julkiset rakennukset osoittavat kuitenkin, että 
myös Suomessa syntyy edelleen korkeatasoista arkkitehtuuria. Hernesaareen rakennettu 
saunarakennus Löyly (Avanto Arkkitehdit, 2016), taidemuseo Amos Rex (JKMM Arkkitehdit, 2018), uusi 
keskustakirjasto Oodi (Arkkitehtitoimisto ALA, 2018) sekä AOR Arkkitehtien (Erkko Aarti, Arto Ollila, 
Mikki Ristola) toteuttamat kohteet ja voittoisat kilpailuprojektit (AOR Arkkitehdit, 2021) ovat herättäneet myös 
kansainvälisen lehdistön huomion. 4F

5 Anssi Lassilan johtama OOPEAA toimisto 5F

6 on kehittänyt 
suomalaista modernia puuarkkitehtuuria. (OOPEAA, 2021) Myös suomalaisen arkkitehtuurin vienti ulkomaille 
on viime vuosina vilkastunut. Professori Pekka Salmisen johtaman PES-Arkkitehtien vuosia jatkunut 
kehitystyö Kiinassa on johtanut lukuisten julkisten rakennuksen toteutukseen. (PES Architects, 2021) 
Menestyksestä ovat osoituksena useat kilpailuvoitot sekä toteutuneet Wuxin ja Fuzhoun 
kulttuurikeskukset. Pekka Salminen on lisääntyneiden suunnitteluprojektien myötä perustanut vuonna 
2010 sivutoimiston Shanghaihin. (Salminen, haastattelu 1, 2019) 

Rainer Mahlamäen suunnittelema Puolan juutalaisten historian museo Polin on saattanut 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen kansainvälisen läpimurron kynnykselle. Merkittävä 
museorakennus on tuottanut toimistolle lukuisia kansainvälisiä kutsukilpailumahdollisuuksia. Jaettu 
kilpailuvoitto Leningradin puolustuksen ja piirityksen muistomerkiksi vuodelta 2017 on osoitus 
laadukkaasta ja eläytyvästä arkkitehtuurisuunnittelusta. (LM, Leningrad, 2021) 

Liettuaan Seduvan kylään rakennetaan juutalaisten joukkotuhon museo Rainer Mahlamäen 
suunnittelemana. Rakennuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. (kuva 1.3) (LM, Shtetl, 2021) 

 

                    
 
Kuva 1.3: Liettuan juutalaisten joukkotuhon museo, Rainer Mahlamäki, ulkonäkymä. 
 
Suomalaisten arkkitehtitoimistojen kansainvälisyys ei kuitenkaan silti yllä naapurimaiden tasolle 
laadullisesti eikä määrällisesti. Suomalaisiin arkkitehtitoimistoihin verrattuna tanskalaisilla, ruotsalaisilla 
ja norjalaisilla arkkitehtitoimistoilla on tällä hetkellä lukuisia kansainvälisiä hankkeita sekä sivutoimistoja 
Euroopassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa.6F

7 (ACE, 2018) 

Architects´ Council of Europe ACE 7F

8 julkaisi vuonna 2018 tutkimuksen, jossa arvioitiin eurooppalaisten 
arkkitehtitoimistojen toimintaa (kuva 1.4). Tutkimuksen mukaan ruotsalaisten, norjalaisten ja 
tanskalaisten toimistojen laskutus ulkomailta oli selkeästi suurempi kuin suomalaisten toimistojen. 
Tanskalaisten toimijoiden liikevaihdoista 14,6 prosenttia tulee ulkomailta. Suomalaisten vastaava osuus 
on vain 1,7 prosenttia.  (ACE, 2018) 
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Kuva 1.4: Eurooppalaisten arkkitehtitoimistojen kansainvälinen laskutus. (ACE, 2018) 
 
Tilastotietojen perusteella suomalaista nykyhetken arkkitehtuuria ei kansainvälisesti juurikaan tilata. 
Tilastot tarjoavat eksaktia tietoa, mutta eivät tuo esiin ilmiön syitä. Juuri kansainvälisen vertailun 
pohdinta johdatti minut tämän tutkimuksen kysymysten äärelle.    
 
1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 
 
Tämän väitöstutkimuksen tarkoitus on arvioida korkeatasoisten suomalaisten julkisten rakennusten 
fyysisiä ominaisuuksia, suunnitteluprosessien tärkeimpiä vaiheita sekä suunnitteluvaiheisiin liittyviä 
haasteita ja riskitekijöitä pääsuunnittelijan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta 
tietoa suunnitteluprosessien eri vaiheista ja prosesseihin liittyvistä vaikeuksista, jotta suunnittelijat 
voisivat varautua tuleviin haasteisiin etukäteen.  

Arkkitehtuurin laadun määrittelemiseksi ei ole olemassa täysin objektiivisia, matemaattisia parametreja. 
Arkkitehtuurin laatu on siten suhteellinen ja muuttuva käsite. Rakennuksen valmistuttua hankkeen 
arkkitehtuuria voidaan arvostaa ja palkita, mutta vuosien saatossa rakennuksen arkkitehtuurin arvostus 
voi laskea johtuen rakennuksen ulkoisesta ilmeestä, toiminnallisuudesta tai rakennusfyysisistä 
seikoista. Tässä tutkimuksessa suunnitelmien ominaisuuksia arvioivat rakennusten pääsuunnittelijat 
itse. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole kehittää tieteellistä menetelmää arkkitehtuurin laadun 
arvioimiseksi, vaan tuoda esiin julkisen rakennuksen osatekijöiden vaikutus arkkitehtoniseen 
kokonaisuuteen. Julkisen rakennuksen suunnitteluprosessi on monivaiheinen ja kestoltaan pitkä, joten 
suunnittelija kohtaa prosessin aikana moninaisia tilanteita, jotka vaikuttavat hankkeen 
arkkitehtuurisisältöön.   

Suunnitteluvaiheisiin liittyy erilaisia riskitekijöitä, joita tämän tutkimuksen on tarkoitus selvittää. 
Riskitekijät ovat usein tapauskohtaisia ja saattavat vaihdella rakennustyyppien mukaan. 
Tutkimuskohteiksi valitut kymmenen julkista rakennusta edustavat eri rakennustyyppejä, jotta 
mahdollisimman monenlaiset suunnittelua kohtaavat riskitekijät voidaan havaita. Tutkimuskysymyksillä 
on tarkoitus kartoittaa mahdollisimman laajasti suunnitteluprosessien vaiheita ja prosesseihin 
kohdistuvia vaikeuksia. Kysymykset kattavat koko suunnitteluprosessin luonnosvaiheista aina 
rakennuksen vastaanottohetkeen asti. Pääsuunnittelijoille esitetyt kysymykset esitellään kohdassa 1.4, 
jossa esillä ovat tutkimusmenetelmät, haastattelut ja arviointikaaviot.  
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Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat:   
  
 Mikä on arkkitehtuurisuunnitteluprosessin merkittävin vaihe pääsuunnittelijan näkökulmasta?  
 
 Onko arkkitehtisuunnitteluprosessissa havaittavissa toistuvia riskitekijöitä?  
 
 Kuinka suunnittelukriisit voitaisiin välttää ja mitkä tekijät edesauttavat näiden kriisien syntymistä? 
 
 
Tutkimuksen tulokset käyvät ilmi tutkimuksen kohteeksi valittujen rakennusten analyysiaineistosta ja 
pääsuunnittelijoiden haastatteluista. Arvioitavien rakennusten suunnitteluprosessien riskitekijät ja 
positiiviset vaikuttajat on koottu suunnitteluvaiheiden mukaan jaoteltuihin taulukoihin. Mikäli 
suunnitteluprosesseissa on havaittu yhteneväisiä, toistuvia riskitekijöitä, tutkimuksessa pohditaan, 
kuinka sellaiset voitaisiin välttää ja havaita ennakolta.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on auttaa suunnittelijoita havaitsemaan suunnitteluprosessien haasteet ja 
suunnitteluprosessien erilaatuiset vaiheet. Suunnitteluprosessin eri vaiheiden ymmärtäminen auttaa 
arkkitehtisuunnittelijoita reagoimaan etukäteen suunnitteluprosessiin kohdistuviin vaikeuksiin ja 
erilaisiin suunnitteluprosesseihin vaikuttaviin muutostekijöihin. Riskitekijöiden havaitsemista voidaan 
edesauttaa myös kehittämällä arkkitehtuuri- ja pääsuunnittelijakoulutusta.  
 
Suunnitteluprosessin syvällinen ymmärtäminen parantaa suomalaisen julkisen rakentamisen 
arkkitehtuurin laatua ja siten myös kansainvälistä kiinnostavuutta. Haastatteluaineiston analysointi 
tarjoaa mahdollisuuden täydentää analysoitujen rakennusten suunnitteluprosesseja kohdanneita 
haasteita. Haastattelumetodit ja pääsuunnittelijoille esitetyt kysymykset kuvataan kappaleessa 1.4.  

 
1.3    Tutkimusaineisto ja rajaukset 

 

Tutkimuksen aineisto-osan (luku 3) muodostavat analyysien kohteiksi valitut kymmenen julkista 
rakennusta sekä hankkeissa toimineiden pääsuunnittelijoiden haastattelut. Aineisto-osaa taustoitetaan 
esittelemällä tutkimuksen piiriin valittujen rakennustyyppien arkkitehtisuunnittelun erikoispiirteet.  

Tutkimukseen valittujen rakennusten arviointiosassa analysoidaan toteutuneiden, korkeatasoisten, 
Suomessa suunniteltujen julkisten rakennusten suunnitteluprosesseja ja niiden riskitekijöitä 
pääsuunnittelijan näkökulmasta. Pääsuunnittelijat ovat itse kirjanneet kokemuksensa 
suunnitteluprosessin eri vaiheista tutkijan laatimiin arviointikaavioihin.8F

9 Aineisto-osan arviointi perustuu 
tutkijan omakohtaiseen suunnittelukokemukseen, toteutuneiden suunnitelmien analyysiin sekä 
pääsuunnittelijoiden omakohtaisiin kokemuksiin.  

Arviointiosan ydin muodostuu kymmenestä toteutuneesta, Suomessa suunnitellusta julkisesta 
rakennuksesta. Rakennukset ovat kaikki arkkitehtuurikilpailun perusteella toteutuneita kohteita, Amos 
Rex taidemuseota lukuun ottamatta. Kahdessa tapauksessa tutkimuksen tekijä on itse toiminut 
pääsuunnittelijana. Valitut kohteet ovat toteutuneet vuosien 1999−2019 välisenä aikana, jolloin myös 
suunnitteluparadigman muutosta on mahdollista arvioida riittävän pitkän ajanjakson puitteissa.  

Valitut rakennuskohteet on ulkopuolisen arvioinnin perusteella todettu korkeatasoiseksi arkkitehtuuriksi. 
Jokainen valituista kohteesta on palkittu valmistumisensa jälkeen kansallisella arkkitehtuuripalkinnolla 
ulkopuolisen raadin toimesta.  

Kohteille myönnettyjä palkintoja ovat muun muassa Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto, 
Betonirakennepalkinto 9F

10, Puupalkinto 10F

11 sekä Teräsrakennepalkinto 11F

12. Seinäjoen kirjasto 12F

13, Amos Rex 
13F

14 ja Oodi-kirjasto 14F

15 ovat olleet ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnonsaajiksi. (Arkkitehtuurin Finlandia, 

2021) 
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Analysoitaviksi valitut rakennukset ovat: 

 
 Helsingin musiikkitalo, LPR-arkkitehdit 

 Kristiansandin teatteri- ja konserttitalo, Arkkitehtitoimisto ALA 

 Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina, PES-Arkkitehdit 

 Seinäjoen Apila-kirjasto, JKMM Arkkitehdit  

 Helsingin keskustakirjasto Oodi, Arkkitehtitoimisto ALA 

 Kotkan merimuseo Vellamo, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki 

 Varsovan Polin, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki  

 Amos Rex, JKMM Arkkitehdit 

 Sibeliustalo, Arkkitehtityöhuone APRT, tutkija on toiminut itse hankkeen pääsuunnittelija 

 Raision kirjasto, Arkkitehtityöhuone APRT, tutkija on itse toiminut hankkeen pääsuunnittelijana  

Analysoitaviksi on valikoitu erilaisia rakennustyyppejä, jotta voitaisiin havaita suunnitteluprosesseihin 
liittyvät yleispiirteet ja prosessin haasteellisimmat vaiheet. Näiden suunnitteluhaasteiden ja 
käännekohtien löytäminen on oleellinen osa tätä tutkimusta. Tässä tutkimuksessa pääsuunnittelijat 
kuvailevat ja arvioivat itse hankkeen onnistumista ja suunnitteluprosessiin vaikuttaneita tekijöitä. 
Pääsuunnittelijat ovat merkinneet tutkimuskaavioihin itse omat kokemuksensa suunnitteluprosessin 
sujumisesta. Tutkimuskaaviot kuvaavat suunnitteluprosesseja erityisesti arkkitehtuurisuunnittelun 
näkökulmasta. Pääsuunnittelijat ovat itse arvioineet millainen hankkeen arkkitehtuurin odotusarvo on 
ollut suunnitteluprosessin kuluessa. Hankkeen eteneminen kuvataan suunnitteluprosessin vaiheiden 
mukaisesti. Lisäaineiston muodostavat toteutuneiden hankkeiden valokuvat, piirrokset ja 
pääsuunnittelijan luonnokset.  

Tämän tutkimuksen piiriin ei ole sisällytetty käyttäjien, rakennuttajien tai rakentajien kokemuksia, vaikka 
näiden osallistujaryhmien vaikutus suunnitteluprosessiin on merkittävä. Samoin ekologiaan ja 
rakennusten energiatalouteen liittyvät seikat on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  
Arviointikohteiksi valittujen rakennusten teknistä tai taloudellista onnistumista ei ole myöskään arvioitu, 
sillä tällainen luotettava kartoitus olisi vaatinut vuosien aktiivisen seurannan. Rakennusten eriaikainen 
valmistumisajankohta olisi myös saattanut arvioinnit epätasa-arvoiseen asemaan, sillä vertailuaika olisi 
ollut hyvin erilainen. 

 
1.4  Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimusmenetelminä on käytetty haastatteluita ja valittujen kohderakennusten arviointia tätä 
tutkimusta varten laadittujen kaavioiden avulla. Tutkimusaineistoksi valittujen rakennusten 
pääsuunnittelijoiden haastatteluiden lisäksi haastatteluihin on valittu suunnittelijoita, jotka ovat 
perehtyneet julkisen rakennuksen suunnitteluprosesseihin tai johonkin muuhun arkkitehtuurin 
erityisalaan. Tavoite on ollut kartoittaa julkisen rakennuksen suunnittelukenttää mahdollisimman 
monipuolisesti. Haastateltavat edustavat eri ikä- ja kokemusryhmiä. Haastateltavat ovat alallaan 
meritoituneita ja palkittuja suunnittelijoita tai muuten arkkitehtuurin alalla toimineita. Osa 
haastateltavista on myös toiminut kansainvälisten hankkeiden suunnittelijoina.  

Haastattelut tehtiin 30.1.2019−4.11.2021 välisenä aikana. Haastateltaville lähetettiin kysymykset ja 
tutkimushankkeen kuvaus etukäteen. Haastattelut liittyivät joko tutkimusaineiston projekteihin tai 
tutkimuksen erityiskysymyksiin, kuten tietokoneavusteiseen suunnitteluun, suomalaisen arkkitehtuurin 
kansainvälisyyteen tai suunnitteluprosessien erityispiirteisiin. Haastattelut eivät olleet 
lomakehaastatteluita, vaan etukäteen määriteltyjen aihepiirien mukaista vapaata keskustelua, jonka 
runkona käytettiin kirjallisia haastattelukysymyksiä. Tarkemman analyysin kohteeksi valittujen 
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arkkitehtien haastattelun ydin oli arvioitavaksi valitun rakennuksen suunnitteluprosessi haastateltavien 
omasta, luovan suunnittelun näkökulmasta. Etukäteen haastateltaville lähetettyihin kysymyksiin ei 
odotettu kirjallisia vastauksia, vaan kysymysten oli tarkoitus selventää haastateltaville tutkimuksen 
taustaa ja tarkoitusta. Haastattelut tallennettiin digitaalisesti, mutta ei kokonaisuudessaan translitteroitu. 
Haastatteluaineistosta poimittiin tutkimukseen sellaiset osiot, jotka sisälsivät tutkimukselle keskeistä 
uutta tietoa suunnitteluprosesseista tai jostakin muusta arkkitehtuuriin liittyvästä erityisalueesta. 
Haastattelujen kesto saattoi vaihdella tunnista aina kolmeen tuntiin asti. Tutkimuksessa käytetty 
haastatteluaineisto on erikseen kirjallisesti hyväksytetty haastatelluilla henkilöiltä. Muutamissa 
tapauksissa haastateltavia oli samaan aikaan paikalla useampi kuin yksi henkilö. Kahdessa kohteessa 
(Kilden ja Oodi) luovasta suunnittelusta vastaavina pääsuunnittelijoina on toiminut useampi henkilö. 
Joissakin tapauksessa samaa haastateltavaa haastateltiin useaan eri kertaan. Analysoitujen 
rakennusten haastatteluiden yhteydessä hankkeiden pääsuunnittelija kirjasi arviointikaavioihin oman 
näkemyksensä mukaiset merkinnät, jotka tutkimuksen tekijä stilisoi lopullisiin, tässä tutkimuksessa 
esitettyihin kaavioihin.  

1.4.1        Haastattelut 

Seuraavat kysymykset lähetettiin haastateltaville etukäteen: 

Kysymys 1:  

Millainen on tavallisesti käyttämäsi suunnittelumetodi (esim. tilaohjelmapohjainen, kontekstipohjainen, 
muotoilupohjainen, tietokonepohjainen tai jokin muu)? 

Kysymys 2:  

Oletko havainnut julkisen rakennuksen suunnitteluprosessien muuttuneen vuosien kuluessa (esim. 
aikataulut, suunnittelun rahoitus, suunnittelijan vastuut, yhteistyökumppanit)? 

Kysymys 3:  

Mikä suunnitteluprosessin vaihe on mielestäsi kaikkein merkittävin lopputuloksen kannalta (esim. 
ehdotusvaihe, luonnosvaihe, rakennuslupavaihe, työpiirustusvaihe, toteutusvaihe)? 

Kysymys 4:  

Millaisia vaikeuksia tai haasteita olet kohdannut julkisen rakennuksen suunnitteluprosesseissa 
alkuluonnoksista lopputoteutukseen? 

Kysymys 5: 

Millaiset suunnitteluprosessin osapuolet aiheuttavat eniten ongelmia (esim. rakennuttaja, tilaaja, 
käyttäjä, urakoitsija, muut suunnittelijat)? 

Kysymys 6:  

Millainen on mielestäsi rakennuttajan rooli arkkitehtisuunnittelun ohjaamisen kannalta? 

Kysymys 7: 

Millainen rooli hankkeen kannalta on urakoitsijalla ja voiko se vaihdella hankekohtaisesti? 

Kysymys 8: 

Millaisena näet suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuuden. Oletko havainnut kansainvälisen 
arvostuksen muuttuneen vuosien saatossa? 

Kysymys 9: 

Miksi suomalaista arkkitehtuuria julkaistaan kansainvälisissä ammattijulkaisuissa niin vähän? 

Kysymys 10: 

Miksi suomalaista arkkitehtuuria ei palkita kansainvälisillä arkkitehtuuripalkinnoilla? 



   

 

15 

 

Haastateltu ja haastattelun erityisaihe 

 

 

30.1.2019 Jaaksi Asmo  Projektihaastattelu, Apila-kirjasto 

15.3 2019 Jaaksi Asmo  Projektihaastattelu, Amos Rex  

20.5.2019 Lahdelma Ilmari Projektihaastattelu, Merikeskus Vellamo 

17.6.2019 Kivistö Marko  Projektihaastattelu, Helsingin Musiikkitalo 

23.9.2019 Mahlamäki Rainer Projektihaastattelu, Puolanjuutalaisten historian Museo  

14.11.2019 Grönholm Juho Projektihaastattelu, Kilden ja Oodi 

14.11.2019 Nousjoki Antti  Projektihaastattelu, Kilden ja Oodi 

14.11.2019 Woolston Samuli Projektihaastattelu, Kilden ja Oodi 

10.12.2019 Summanen Mikko Osallistuva suunnitteluprosessi 

17.12.2019 Salminen Pekka Tietokoneavusteinen suunnitteluprosessi 

17.12.2019 Miettinen Samuli Suunnitteluprosessien haasteet 

16.1.2020 Murole Jussi  Suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisyys 

16.1.2020 Bruun Daniel  Suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisyys 

19.1.2020 Sanaksenaho Matti Suunnitteluprosessin haasteet 

28.1.2020 Rautiola Esko  Suunnitteluprosessin haasteet 

28.1.2020 Rautiola Matti  Suunnitteluprosessin haasteet 

28.1.2020 Kiiskilä Hannu  Suunnitteluprosessin haasteet 

4.2.2020 Lundén Eero  Tietokoneavusteinen suunnitteluprosessi 

4.2.2020 Westerholm Tomas Tietokoneavusteinen suunnitteluprosessi 

5.2.2020 Salminen Pekka Projektihaastattelu, Fuzhou Culture Centre  

6.2.2020 Puustinen Anu  Suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisyys 

6.2.2020 Hara Ville  Suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisyys 

12.2.2020 Partanen Erkki Suunnitteluprosessin haasteet 

12.2.2020 Kouvo Sinikka  Suunnitteluprosessin haasteet 

12.2.2020 Lundsten Bengt Toronton kaupungintalo 

18.2.2020 Heikkinen Mikko Suunnitteluparadigman muutos 

18.2.2020 Komonen Markku Suunnitteluparadigman muutos 

27.2.2020 Leiviskä Juha  Suunnitteluparadigman muutos 

2.3.2020 Narjus Sarlotta Suunnitteluparadigman muutos 

2.3.2020 Siikala Antti-Matti Suunnitteluparadigman muutos 

12.3.2020  Löfström Kaarina Suunnitteluparadigman muutos 

23.3.2020 Artto Aaro  Suunnitteluprosessin haasteet 

24.3.2020 Palo Teemu  Suunnitteluprosessin haasteet 

8.4.2020 Möller Henrik  Saliakustiikan perusteet 

17.6.2020 Oiva Vesa  Suunnitteluprosessin haasteet 

17.6.2020 Anttinen Selina Suunnitteluprosessin haasteet 

24.6.2020 Tasa Jyrki  Suunnitteluprosessin haasteet 

3.12.2020 Lintula Kimmo  Suunnitteluprosessin haasteet 

20.10.2021        Piironen Esa  Suunnitteluparadigman muutos 

4.11.2021 Teräsvirta Janne Projektihaastattelu, Kilden ja Oodi 
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1.4.2 Arviointikaaviot 
 
Haastattelujen ohella tutkimustyökaluina on käytetty tutkimuksen tekijän laatimia arviointikaavioita, 
joissa on kartoitettu luovan pääsuunnittelijan omia laadullisia tavoitteita, projekteihin vaikuttaneita 
tekijöitä sekä hankkeiden henkilöresursseja mahdollisimman monipuolisesti. Kaaviossa 1 
tutkimuskohteina olevien rakennusten luovat pääsuunnittelijat ovat itse kirjanneet kokemansa 
suunnitteluun vaikuttaneet positiiviset tai negatiiviset tekijät. Kaavio 2 kuvaa arkkitehtuurin laatukäyrää, 
eli suunnitteluprosessin kuluessa pääsuunnittelijan kohtaamia haasteita ja arkkitehtuurin laadun 
odotusarvoa. Kaavio 3 kuvaa analysoitavan hankkeen arkkitehtisuunnittelun osallistuneita 
henkilöresursseja. Kaavio 4 on luovan pääsuunnittelijan itsearviointi rakennushankkeen onnistumisesta 
hankkeen laatudiagrammin avulla. Kaavion julkisen rakennuksen fyysisiä ominaisuuksia kuvailevat 
parametrit ovat tutkimuksen tekijän määrittelemiä. Tutkimuksen tekijä on myös koostanut 
haastatteluiden pohjalta kaavion 4 selitysosan laatudiagrammin parametrien selitteeksi.  
Tässä tutkimuksessa käytetyille arviointitaulukoille ei löydy tieteellisiä esikuvia tai vertaistutkimuksia. 
Arviointitaulukoiden avulla on tarkoitus kuvata suunnitteluympäristöä mahdollisimman monipuolisesti. 
Pääsuunnittelijoiden omakohtainen hankkeiden arviointi tuo esiin arkkitehtuurin laatutekijöitä, vaikka 
tieto on subjektiivista.  
 

Kaavio 1.  Arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, suunnitteluprosessin osapuolista. Kaaviossa 
esitetään suunnitteluprosessia kohdanneet negatiiviset ja positiiviset vaikuttajat, jotka 
pääsuunnittelija on itse merkinnyt kaavioon. 

Kaavio 2.  Arkkitehtuurin laatukäyrä, jossa hankkeen pääsuunnittelija on itse arvioinut hankkeen 
odotettavissa olevaa arkkitehtuurin laatua suunnitteluprosessin kuluessa. 

Kaavio 3. Suunnitteluprosessiin osallistuvat henkilöstöresurssit pääsuunnittelijan kuvaamana. 

Kaavio 4. Pääsuunnittelijan kirjaama hankkeen arkkitehtuurin laatudiagrammi. 

 

Kaavio 1: 

                    

Kaavio 1: Arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä (teoreettinen nelikenttäkaavio), joka kuvaa suunniteltavan 
hankkeeseen positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä, (numerot 1–8). Suunnittelun lopputuloksen laatu 
liikkuu alueella A, jossa kirjaimet B, C ja D kuvaavat suunnittelun lopputulosta. Kirjain B kuvaa odotuksia 
suunnittelun alkaessa. Kirjain C kuvaa hankkeen onnistumista. Kirjain D kuvaa hankkeen arkkitehtuuritavoitteiden 
epäonnistumista pääsuunnittelijan näkökulmasta. HT. 
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Kaavio 1 kuvaa yleisesti rakennusten suunnitteluprosessia nelikenttäkaavion avulla. Kaavioon on 
kerätty RT-kortiston15F

16 mukaiset tyypilliset rakennushankkeeseen osallistuvat suunnittelijat ja muut 
toimijat. Nelikentän oikeaan reunaan X-akselille on ryhmitelty suunnittelijat, vasempaan reunaan 
puolestaan suunnittelua ohjaavat tekijät, sekä rakennusbudjetti ja aikataulu. 

X-akselilla suotuisana tavoitteena on suunnittelun joustava eteneminen. Jäykkä prosessi vaikeuttaa 
suunnittelua ja aiheuttaa suunnitteluhaasteita tai jopa suunnitelman epäonnistumisen.  

Y-akselilla vaikuttavat objektiivinen ja subjektiivinen tieto. Y-akselilla lainsäädäntö, asetukset, 
määräykset ja poliittiset päätökset ovat suunnittelun taustalla vaikuttavia tekijöitä, jotka säätelevät 
suunnitteluratkaisuja. Poliittiset päätökset ovat tärkeitä hankkeiden etenemisen ja rahoittamisen 
kannalta, mikäli kyseessä on kunnallinen tai valtiollinen hanke.  

Hankkeen suunnittelun laadullinen tavoite- ja toteutustaso vaihtelevat akselilla Z. Tässä kaaviossa Z-
akseli on X- ja Y-akselin yhdistelmä. Kaavion esittämän teoreettisen hypoteesin mukaan joustava 
suunnitteluprosessi tuottaa laadullisesti korkeatasoisen lopputuloksen. Jäykkä prosessi puolestaan 
hankaloittaa suunnittelua ja saattaa johtaa huonoon lopputulokseen. Pääsuunnittelija määrittelee Z-
akselilla hankkeen laadullisen tavoitetason ja lopputuloksen.   

Nelikenttään on lisätty myös suunnitteluprosessin metavaikuttajat: poliittiset päättäjät, lainsäädäntö 
sekä rakentamista säätelevät määräykset, asetukset ja lainsäädäntö. Subjektiivisen tiedon jana kuvaa 
suunnitteluprosessin alitajuisia ja taiteellisia vaikuttajia. Kaavion keskelle on kuvattu suunnittelukenttä, 
johon suunnitteluprosessiin osallistujat vaikuttavat. Teoreettisen suunnittelun nelikentän tarkoitus on 
kuvata suunnittelun osapuolien vaikutusta suunnittelu- ja rakentamisprosessin lopputulokseen. 

Kaavion keskellä oleva valkoinen alue kuvaa arkkitehtisuunnittelun toimintaympäristöä, johon hankkeen 
eri osapuolet vaikuttavat. Osa-alue A, Z-akselilla esittää arkkitehtisuunnittelun laadullista tavoitetasoa 
pääsuunnittelijan näkökulmasta.  

Kirjain B kuvaa arkkitehtisuunnittelijan laadullista tavoitetasoa hankkeen alkaessa. Tavallisesti 
arkkitehtisuunnittelijan laadullinen tavoitetaso hankkeen alussa on korkealla, eli suunnittelulla 
tavoitellaan rakennustaiteellisesti onnistunutta lopputulosta.  

Kirjain C kuvaa erinomaisesti onnistunutta hanketta, jossa alkuperäinen laatutavoite on ylittynyt. 
Tapauksessa D arkkitehtipääsuunnittelijan näkökulmasta hanke ei ole täyttänyt sille asetettuja 
arkkitehtonisia, laadullisia tavoitteita. Hyvin onnistuneessa suunnittelu- ja rakentamisprosessissa 
tavoitetaso ja lopputulos ovat samat tai lähellä toisiaan.  

Numerot 1−5, vihreät pallot kuvaavat hankkeen suunnitteluun positiivisesti vaikuttaneita tekijöitä. Tässä 
teoreettisessa tarkastelussa sisustussuunnittelu ja rakennesuunnittelu ovat onnistuneet hyvin. 
Rakennuttaja, poliittiset päätökset ja lainsäädäntö ovat myötävaikuttaneet hankkeen etenemiseen. 
Numerot 6, 7 ja 8, punaiset pallot, kuvaavat puolestaan hankkeeseen negatiivisesti vaikuttaneita 
tekijöitä. Tässä teoreettisessa tapauksessa urakoitsija, hankkeen aikataulu sekä talotekninen 
suunnittelu ovat vaikuttaneet hankkeen suunnitteluun negatiivisesti. Numeroiden sijoituksella 
valkoiselle kentälle ei ole merkitystä.     

Kaavioon 1 on koottu vain pääsuunnittelijan kokemukset hankkeen haasteista, vaikka 
suunnitteluprosessiin on saattanut osallistua lukuisa joukko muita arkkitehtisuunnittelijoita. Muutamassa 
hankkeessa hankkeen luovia pääsuunnittelijoita on ollut useita. Näissä tapauksissa arviointi on ollut 
kaikkien yhteinen.  

Tutkimuksen tulokset osiossa analyysien kohteiksi valittujen hankkeiden kaavion 1 mukaiset havainnot 
suunnittelun haasteista kootaan suunnitteluprosessin vaiheiden mukaisiin koontitaulukoihin, jotta 
suunnitteluun kohdistuvat kertautuvat ongelmat saataisiin selkeästi esille.  
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Kaavio 2: 

 

Kaavio 2: Arkkitehtuurin laatukäyrä, teoreettinen tarkastelumalli. HT. 

Kaavio 2 kuvaa suunnitteluprosessin arkkitehtonista odotuslaatua ja sen vaihtelua suunnitteluprosessin 
kuluessa pääsuunnittelijan subjektiivisesta näkökulmasta. Laatutavoitteet vaihtelevat rakennustaiteesta 
hankkeen epäonnistumiseen. Diagrammin tarkoitus on kuvata pääsuunnittelijan kohtaamia suunnittelun 
haasteita ja niiden vaikutusta hankkeen tavoiteltuun laatuun suunnitteluprosessin eri vaiheissa. RT-
kortiston 9 mukaan jaoteltu diagrammi kuvaa rakennussuunnittelun vaiheita ehdotussuunnittelun 
alkamisesta rakennuksen valmistumiseen asti.  

Subjektiivisen arviointikaavion tarkoitus on kuvata arkkitehtisuunnittelijan laatutavoitteita 
suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Kaavion avulla arvioidaan suunnitteluprosessin haasteellisien 
tilanteiden heijastumista arkkitehtisuunnittelijan laadullisiin tavoitteisiin. Suunnitteluprosessin aikana 
arkkitehtisuunnittelijan laadulliset odotukset saattavat vaihdella hyvinkin jyrkästi.  

Odotusten vaihtelua aiheuttavat usein ulkopuoliset tekijät, kuten tilaajan odotukset, käyttäjien toiveet, 
tai rakentajan rakennusvirheet. Kaavio on pääsuunnittelijan subjektiivinen tulkinta hankkeen 
laadullisten tavoitteiden vaihtelusta. Hankkeen objektiivisen onnistumisen mittaamiseen kaavio ei 
sovellu. Käyrä 1 (H1) kuvaa teoreettista suunnitteluprosessia, jonka aikana suunnittelu etenee 
pääsuunnittelijan asettamien laadullisten tavoitteiden mukaisesti ja lopputulos vastaa suunnittelijan 
ennakko-odotuksia. Suunnitteluprosessi on hyvin lineaarinen ja laadullinen tavoitetaso nousee 
hankkeen edetessä. Hanke ei kohtaa erityisiä suunnitteluprosessia vaikeuttavia tekijöitä. 

Käyrä 2 (H2) kuvaa teoreettista suunnitteluprosessia, jossa suunnittelu aloitetaan korkeiden laadullisten 
odotusten vallitessa. Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa kohdataan kuitenkin ongelmia, jotka 
vaikuttavat hankkeen suunnitteluun negatiivisesti. Kohdatut ongelmat voivat olla kustannuksiin, 
suunnitteluaikatauluihin tai muuhun ulkopuoliseen toimintaan liittyviä tapahtumia. Pisteessä B 
hankkeeseen vaikuttavat tekijät kääntävät hankkeen laadullisen odotusarvon positiiviseksi, jonka 
jälkeen saavutetaan onnistunut lopputulos. Käyrä 3 (H3) kuvaa teoreettista suunnitteluprosessia, jonka 
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aikana laadullinen tavoitetaso vaihtelee. Hankkeen alussa suunnittelu sujuu hyvin pisteeseen A, jonka 
jälkeen odotustaso muuttuu dramaattisesti. Vaikka hankkeen laadun odotusarvo nousee pisteen C 
jälkeen, tapahtumat pisteessä D johtavat hankkeen tavoitetason laskuun. Pääsuunnittelija kokee 
lopputuloksen vastaavan huonosti ennen suunnitteluprosessin alkua asetettuja tavoitteita.  

Pisteet A, B, C ja D kuvaavat hankkeen positiivisia tai negatiivisia tapahtumia, jotka vaikuttavat 
pääsuunnittelijan henkilökohtaiseen käsitykseen hankkeen arkkitehtonisesta laadusta. Numerot 1,2 ja 3 
kuvaavat merkittäviä suunnitteluvaiheita. 

 

Kaavio 3: 

 

Kaavio 3: Suunnitteluprosessiin osallistuvat henkilöstöresurssit (teoreettinen kaavio) kuvaavat 
arkkitehtisuunnitteluprosessiin osallistuvaa henkilömäärää ja henkilöresurssien mahdollista vaikutusta hankkeen 
suunnittelussa esiintyviin haasteisiin. HT. 

Kaavio 3 kuvaa suunnitteluprosesseihin osallistuneita suunnittelijaresursseja. Kaavion tarkoitus on 
arvioida miten suunnitteluprosessiin vaikuttavat haasteet heijastuvat käytössä oleviin 
henkilöstöresursseihin. Kaavioon on koottu vain arkkitehtisuunnitteluun eri vaiheissa osallistuneet 
henkilöt. Suunnitteluprosessiin osallistuu usein avustajia tai hetkellisiä suunnittelijoita, joiden koko 
suunnittelupanos ei liity kyseiseen hankkeeseen. Tavallisesti suurin henkilömäärä osallistuu hankkeen 
suunnitteluun juuri ennen rakentamisen alkua. Käyrällä olevat desimaaliluvut kuvaavat suunnitteluun 
osallistuvia henkilömääriä. Prosessi voi hetkellisesti myös keskeytyä. Piste A kuvaa odotettua 
laatutasoa suunnittelun alussa.  

Pisteissä B ja D suunnittelun odotustaso on korkeimmillaan, mutta näissä pisteissä hanketta on 
kohdannut haaste, joka on laskenut arkkitehtuurilaadun tavoitetasoa. Pisteessä C tavoitetaso on ollut 
alimmillaan, mutta jokin positiivinen tapahtuma on nostanut hetkellisesti laadun odotustasoa. Pisteen D 
jälkeen hankkeen laatutaso on kääntynyt jyrkkään laskuun. Hankkeen arkkitehtuuri ei ole tavoittanut 
alkuperäisiä tavoitteita.  
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Kaavio 4: 

Kaaviossa 4 pääsuunnittelija on itse arvioinut ja kirjannut rakennushankkeen arkkitehtuurin 
kokonaisonnistumista. Fyysisten osatekijöiden laatua arvioidaan pisteytyksen avulla. Vaikka kukin 
hanke pisteytetään, niitä ei ole tarkoitus asetella laatujärjestykseen, vaan pisteytys kuvastaa 
pääsuunnittelijan omaa arviota suunnittelun ja rakentamisen onnistumisesta.  

Arviointikriteerit (1−8) perustuvat Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitettyyn 
arkkitehtuuriprojektien arviointimenetelmään. Menetelmää on käytetty vuosina 2006−2016 arvioitaessa 
arkkitehtiopiskelijoiden harjoitus- ja diplomitöitä. Vuosien saatossa taulukkoa on kehitetty ja siihen on 
lisätty parametreja. Samaa arviointitaulukkoa tutkija on soveltanut toimiessaan arkkitehtuurikilpailujen 
palkintolautakunnan jäsenenä, kilpailuehdotuksia arvioidessaan. 16F

17  
 

Arviointikaavion tuloksista voidaan vetää päätelmiä, joiden avulla arkkitehtuurisuunnittelun paradigmaa 
voidaan kehittää laadullisesti parempaan suuntaan ja välttää etukäteen suunnitteluprosessiin 
kohdistuvia negatiivisia tekijöitä. Kaavio tarjoaa luovan pääsuunnittelijan eritellyn näkemyksen 
hankkeen osa-alueiden onnistumisesta.  
 
Tähän arviointikaavioon ei ole sisällytetty käyttäjien, rakennuttajien ja rakentajien arviointeja tai 
hankkeiden ekologista onnistumista mittaavaa parametria. Myöskään rakennuksen 
kustannusrakenteen onnistumista ei ole kartoitettu.  
 
 
Parametrit 9−10 kuvailevat kuinka laajasti hanke on esitelty alan ammattilehdistössä. 
 
 
1. Rakennuksen arkkitehtoninen pääidea: 

Arkkitehtoninen pääidea on pääsuunnittelijan yleisnäkemys siitä, kuinka onnistunut rakennuksen 
arkkitehtuuri kokonaisuudessaan on. Parametrin mukaan arvioidaan rakennuksen yleistä sijoittumista, 
tilojen järjestelyä sekä rakennuksen kokonaishahmoa sekä yleistä rakennustaiteellista vaikuttavuutta. 
Pääidea on abstrakti määre, joka syntyy tavallisesti suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnitteluprosessin 
kuluessa pääidea voi silti muuntua ja kehittyä huomattavan etäälle alkuperäisestä ideasta. 

 
2. Rakennuksen sijoittuminen ympäristöönsä: 

Julkisen rakennuksen sijoittuminen tontille on aina uniikki. Tässä tutkimuksessa kaikki muut 
rakennukset paitsi Amos Rex ovat itsenäisiä, vapaasti seisovia julkisia rakennuksia. Rakennusten 
kaupunkikuvalliset roolit silti vaihtelevat. Osa rakennuksista sijoittuu hillitysti paikkaansa, osa on 
voimakkaammin ympäristöänsä hallitsevia ja kontrastoivia. Tällä parametrilla pääsuunnittelija arvioi, 
kuinka onnistuneesti rakennus liittyy ympäristöönsä.    

 

3. Sisäänkäynnit ja saavutettavuus: 
Sisäänkäynti tarjoaa ensivaikutelman rakennuksen arkkitehtuurista ja muodostaa rajapinnan ulko- ja 
sisätilan kanssa. Julkisissa rakennuksissa sisäänkäyntejä on tavallisesti useita, joilla on eri 
toiminnalliset vaatimukset, kuten huoltosisäänkäynnit tai henkilöstölle varatut sisäänkäynnit.  
Pääsisäänkäynnin saavutettavuus ja kutsuvuus ovat julkisissa rakennuksissa erityisen tärkeät 
ominaisuudet.  

Sisäänkäynti määrittelee rakennuksen kaupunkikuvallisen merkityksen ja johtaa tavallisesti 
rakennuksen pääaulaan. Pääaula on rakennuksen orientoitavuuden kannalta tärkeä tila. Sisäänkäynti 
on rituaali, ensikosketus rakennuksen sisäiseen arkkitehtuuriin.  

 

4. Tilallisuus ja tilasarjat: 
Tila on arkkitehtuurin perusyksikkö. Julkisissa rakennuksissa tilat muodostavat tavallisesti tilasarjoja. 
Rakennuksen kerrosluvun mukaan tilat saattavat olla useampien kerrosten korkuisia, tai tilat limittyvät  
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toisiinsa muodostaen tilallisia jatkumoita. Tilasarjat ja ristikkäiset näkymät määrittelevät rakennuksen 
tilallisen laadukkuuden.    

 

5. Julkisivut ja materiaalivalinnat: 
Julkisivut muodostavat rakennuksen ulko- ja sisätilan rajapinnan. Ikkuna-aukoilla on ambivalentti rooli. 
Niiden välityksellä rakennus liittyy ympäristöönsä, mutta samalla ne valaisevat luonnonvalolla 
rakennuksen sisätiloja. Julkisivut muodostavat rakennuksen yleisilmeen. Julkisivujen perusteella usein 
määritellään, onko rakennus ruma vai kaunis. Julkisivujen materiaalivalinnat vaikuttavat rakennuksen 
yleisilmeeseen.  

 

6. Detaljit rakennettu laatu: 
Detaljit paljastavat rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen laadun. Detalji määrittelee miten eri 
rakennusosat liittyvät toisiinsa. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu detalji mittaa rakentajan ja 
suunnittelijan yhteistyökyvyn. Onnistunut detalji on uniikki, tiettyyn rakennukseen suunniteltu 
persoonallinen yksityiskohta. Detaljien perusteella voidaan päätellä, kuinka huolella rakennus on 
suunniteltu ja rakennettu. Erityisesti viimeistelyvaiheessa detaljit määrittelevät arkkitehtuurisuunnittelun 
ja toteutuksen laadukkuuden.  

 

7. Sisustussuunnittelu kalusteet ja valaistus: 
Sisustussuunnittelulla on rakennuksen viimeistelyn ja tunnelman kannalta oleellinen merkitys. 
Parhaassa tapauksessa sisustuksesta vastaa hankkeen pääsuunnittelija yhdessä ammattitaitoisen 
sisustussuunnittelijan kanssa. Yhteistyö voi tapahtua arkkitehtitoimistossa tai erillisessä 
sisustussuunnittelutoimistossa. Kalusteet voivat olla uniikkeja hankkeeseen suunniteltuja tai valmiita 
kalusteita kalustetoimittajilta. Valaistus suunnitellaan yhdessä sähkösuunnittelijan tai erityisen 
valaistussuunnittelijan kanssa yhteistyössä. Joissain kohteissa voidaan suunnitella myös 
erikoisvalaisimia. Rakennusten ulkovalaistus kuuluu suunniteltavien tehtävien piiriin. 

 

8. Rakenteet ja talotekniikka: 
Rakenteet muodostavat rakennuksen ”selkärangan” ja joissakin tapauksissa luovat rakennukselle 
tunnistettavan luonteen. Nykyaikaiset julkiset rakennukset ovat taloteknisesti monimutkaisia ja tekniset 
tilat muodostavat myös suuria tilaryhmiä. Erityisesti ilmastointiratkaisut vaikuttavat tilalliseen 
suunnitteluun ja arkkitehtuurin laatuun. Tässä taulukossa ei arvioida rakennuksen ekologiaa tai 
kestävän kehityksen mukaisuutta, vaikka ne nykyään ovatkin tärkeitä suunnittelua ohjaavia tekijöitä.  

 

9. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 
Tässä tutkimuksessa kotimaisilla ammattilehdillä tarkoitetaan seuraavia julkaisuja: Arkkitehti-lehti, 
Betoni-lehti, Puu-lehti, Teräsrakenne sekä Projektiuutiset.   
 
10.  Medianäkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 
 

Tässä tutkimuksessa kansainvälisillä ammattilehdillä tarkoitetaan seuraavia julkaisuja: 

The Architectural Review, Architectural Record, Casabella, El Croquis, Detail, Bauwelt, Domus ja 
Architecture d'aujourd'hui. Julkaisut ovat tutkimuksen tekijän valitsemia ammattijulkaisuja. Tässä 
tutkimuksessa ei arvioida hankkeiden internetnäkyvyyttä.    
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Kaavio 4: Esimerkki luovan pääsuunnittelijan kirjaamasta käsityksestä hankkeen arkkitehtonisesta laadusta. 

 

 
                                                                                                            Pisteet yhteensä: 971 / 1000 
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1.5  Suunnittelututkimuksen tutkimusnäkökulma ja tutkijapositio 
 

Suunnitteluprosesseihin paneutuvia tutkimuksia on saatavilla verrattain paljon, mutta nykyaikaisten 
rakennusten tai arkkitehtuurin arviointimenetelmiä on niukalti. Tämä tutkimus pyrkii tuomaan esiin 
arkkitehtisuunnitteluun vaikuttavat tekijät luovan pääsuunnittelija-arkkitehdin näkökulmasta suunnittelun 
alusta rakentamisen loppuun saakka. Vaikka pääsuunnittelijan kokemukset ovat subjektiivisia, niiden 
esiintuominen ja kirjaaminen lisää suunnitteluprosessien haasteiden ymmärrystä ja siten 
ammattikunnan hiljaisen tiedon tuloa näkyväksi.  

Tutkimuksen tekijä on toiminut arkkitehtisuunnittelijana vuodesta 1980 lähtien, aluksi avustavissa 
tehtävissä ja vuodesta 1994 lähtien vastaavana arkkitehtisuunnittelijana AKPRT Oy:ssä 17F

18, (nykyisin 
APRT Oy). (APRT, 2021) Raision kirjasto auditorio oli tutkijan ensimmäinen julkisen rakentamisen 
suunnittelukohde. Myöhemmin tutkija on toiminut pääsuunnittelijana lukuisissa julkisen rakentamisen 
kohteissa ja kaavoitusprojekteissa. Vuosina 2006–2016 tutkija toimi Tampereen Teknillisen Yliopiston 
professorina, opetusalanaan julkisten rakennusten suunnittelu. Vuodesta 2016 lähtien tutkija on 
toiminut luennoitsijana Kongsbergin Teknillisessä Korkeakoulussa Norjassa ja Aalto-yliopistossa. 

Monipuoliset suunnittelutehtävät ja niistä kertyneet omakohtaiset kokemukset ovat olleet tämän 
tutkimuksen kannalta olennainen lähtötieto. Pitkä suunnittelukokemus julkisten rakennusten parissa on 
tarjonnut näköalapaikan arkkitehtisuunnittelun muutoksiin. Omakohtaiset havainnot muuttuneesta 
suunnitteluparadigmasta ovat motivoineet tämän tutkimuksen tekemistä.      

 
1.5.1  Poimintoja arkkitehtisuunnittelun tutkimushistoriasta 
 
Arkkitehtuurin teorioita on käsitelty kautta vuosisatojen. Varhaisin tunnettu arkkitehtiprofessiota ja 
suunnittelua kuvaileva teos on roomalaisen insinöörin ja arkkitehdin Vitruviuksen (Marcus Vitruvius 
Pollio, 70 ea–15 jaa), kirjoittama teos De Architectura. 18F

19 Kymmenosainen kirjasarja sisältää käytännön 
ohjeita arkkitehtuurin toteuttamiseksi sekä määrittelee arkkitehdin ammattikuvan. Vitruviuksen 
määritelmän mukaan arkkitehtuuri kostuu kauneudesta, kestävyydestä ja käytettävyydestä. Nämä 
määritelmät kuvaavat nykyaikaisenkin arkkitehtuurin tavoitteita. (Vitruvius, 2002) 

Renessanssin aikana 1500-luvulla antiikin arkkitehtuuri löydettiin uudelleen. Italialaisen arkkitehti Leon 
Battista Albertin (1404–1472) arkkitehtuuriteoriat vaikuttivat renessanssin arkkitehtuuri-ilmaisuun ja 
palauttivat klassisen muotojärjestelmän takaisin arkkitehtien käyttöön. 19F

20 (Mühlmann, 1981) 

Le Corbusierin teoriat 1920-luvulla mullistivat osaltaan arkkitehtuurisuunnittelua. Modernin 
arkkitehtuurin periaatteet esiteltiin teoksessa Les cinq points de l'architecture moderne, joka julkaistiin 
vuonna 1927. Le Corbusierin teesien 20F

21 mukainen rakennus Villa Savoye toteutettiin vuonna 1928–
1931 Pariisin lähistölle.  (Corbusier, 1927) 

Brittiläinen arkkitehtuurin tutkija Nikolaus Pevsner 21F

22 määritteli kirjassaan A History of Building Types, 
vuonna 1979 julkisen rakennuksen erilaiset lajityypit. Kirjassa käydään läpi rakennustyyppien 
historiallinen kehitys ja tyypilliset ominaispiirteet. Tämä tutkimus hyödyntää Pevsnerin lukuja 6, 7 ja 8. 
Teatterit, kirjastot ja museorakennukset. (Pevsner, 1986) 

Alvar Aalto hahmotteli jo vuonna 1940 arkkitehtuuritutkimuksen soveltamista käytännön arkkitehtuuriin:  

”Arkkitehtuurin menetelmät muistuttavat joskus tieteellisiä ja tutkimustyö sellaisena kuin 
luonnontiede sitä käyttää on sovellettavissa myös arkkitehtuuriin. Arkkitehtoninen tutkimus voi olla 
entistä metodisempaa, mutta sen olemus ei voi koskaan olla pelkästään analyyttistä. 
Arkkitehtonisessa tutkimuksessa tulee aina olemaan enemmän taidetta ja vaistoa”. (Schildt, 1972) 

Aalto painottaa tekstissään tutkimustyön taiteellista, luovaa puolta. Siten tieteellinen tutkimus on Aallon 
käsityksen mukaan liitettävissä olennaiseksi osaksi käytännön suunnittelutyötä. Nykypäivänä 
arkkitehtuuritutkimuksen käytännöt nojaavat pääasiassa tieteelliseen ajatteluun, mutta tieteen rinnalle 
taiteellinen tutkimus on kehittynyt taideyliopistojen myötä.  
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Suomessa arkkitehtuurin tutkimus- ja suunnittelukenttä kuohui 1960-luvulla. Yhteiskunnallinen 
radikalisointi vaikutti myös arkkitehtuurin ihanteisiin. Juhani Pallasmaan ja Kirmo Mikkolan poleemiset 
kirjoitukset haastoivat perinteistä arkkitehtuuriajattelua 22F

23.  Pallasmaan kuuluisa kirjoitus ”Vastapoli” 
Rakennustekniikka-lehdessä vuonna 1966 Raili ja Reima Pietilän suunnittelemasta Teknillisen 
korkeakoulun ylioppilaskunnan Dipolin rakennuksesta herätti kiivaan keskustelun arkkitehtuurin 
yhteiskunnallisesta roolista. (Pallasmaa, 1966)  Mikkolan toiminta Arkkitehti-lehden päätoimittajana lisäsi 
arkkitehtien yhteiskunnallista pohdintaa. Käytännön suunnittelutyön kontekstiin liitettiin sosiologiaa, 
ympäristöpsykologiaa sekä yhteiskuntatieteitä. (Mikkola, 1968)  

Konstruktivismi ja betonibrutalismi vakiintuivat suomalaiseen 1960-luvun arkkitehtuurikuvastoon. 
Arkkitehtuurisuunnittelun näköala kaventui rationalistiseksi järjestelmäajatteluksi. (Nikula, 2005) 

Merkittävät arkkitehtuuriteoreetikot, kuten Robert Venturi, Peter Eisenman sekä Christopher Alexander 
julkaisivat 1960-luvulla uraauurtavat teoksensa 23F

24. Näissä kirjoituksissa arvioitiin modernin 
arkkitehtuurin olevan kriisissä. Arkkitehtuurikenttää tuli heidän käsityksensä mukaan uudistaa. 
Vähitellen moderni kansainvälinen arkkitehtuuri muuntuikin moni-ilmeisempään suuntaan. Postmoderni 
arkkitehtuuri pyrki elvyttämään arkkitehtuurin sisältöä ja hakemaan uusia merkityksiä arkkitehtuuriin. 
Modernismin kriittisen tarkastelun seurauksena suunnittelun kenttä monipuolistui.  

Arkkitehtuurin tutkimuksen uudeksi aiheeksi vakiintui 1970-luvulla tietokoneavusteisen suunnittelun 
mahdollisuudet. Geoffrey Broadbent julkaisi vuonna 1973 teoksen Design in Architecture. Teos 
määritteli uudelleen arkkitehdin roolin sekä käsitteli uraauurtavasti tietokoneavusteista suunnittelua. 
Broadbentin tavoite integroida ihmisten tarpeet laaja-alaisesti osaksi arkkitehtuuria vaikutti suoraan 
arkkitehtuurisuunnittelun uusiin tavoitteisiin 24F

25. (Broadbent, 1973) 

John Chris Jones 25F

26 julkaisi teoksen Design Methods vuonna 1970. Teoksessa esiteltiin 
yksityiskohtaisesti 35 arkkitehtuurin suunnittelumetodia. Teos tarjosi laajemman vision perinteisen 
suunnittelumetodin rinnalle. Perinteisen piirtämällä luonnostelun rinnalle esiteltiin analyyttisiä ja 
käyttäjien tarpeisiin perustuvia suunnittelutapoja. Jones painotti analyysien ja tutkimustyön merkitystä 
suunnittelun apuvälineenä ja lähtökohtana. Käsillä olevassa tutkimuksessa on viitattu Jonesin 
kontekstipohjaiseen suunnittelumetodiin, jossa ennen idean kehittelyä tutustutaan laaja-alaisesti 
suunnittelutehtävän taustaan ja paikan ominaisuuksiin.  

Myös Jonesin brainstorming-metodi tunnistetaan käsillä olevassa tutkimuksessa. Suunnittelutapa 
mahdollistaa laajan joukon osallistumisen suunnittelun alkuvaiheeseen. Nykypäivänä 
suunnittelutehtävien kompleksisuus vaatii laajaa asiantuntemusta ja suosii siten brainstorming-metodin 
käyttöä. Tässä tutkimuksessa metodi kuvautuu osallistavana suunnittelutapana. Arkkitehtuurin lisäksi 
esitetyt metodit sopivat myös muille luoville suunnittelualoille, kuten graafiseen suunnitteluun sekä 
maisema- ja kaupunkisuunnitteluun. (Jones, 1970) 

Uudempaa, taiteellisen tutkimuksen näkökulmaa edustaa Oulun yliopistossa vuonna 2006 hyväksytty 
Lauri Louekarin väitöskirjatutkimus Metsän arkkitehtuuri, joka on tutkimusotteeltaan toiminut käsillä 
olevan tutkimuksen innoittajana. Tutkimusaineistona Louekari käyttää omia arkkitehtuurisuunnitelmiaan 
ja luonnoksia. Louekari pohtii tieteellisessä työssään taiteellisen työn merkitystä osana 
arkkitehtisuunnitteluprosessia. Louekari ei arvioi tutkimuksessaan suunnitelmiensa arkkitehtuurin 
laatua, vaan pohtii luonnon ja arkkitehtuurin keskinäistä suhdetta. Louekarin tutkimustyö osoittaa, että 
myös arkkitehtuurin luovaa ajattelua voidaan hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa. Tämän 
tutkimustyön kannalta on ollut tärkeää, että omakohtaiset arkkitehtuurikokemukset ja suunnitelmat 
voidaan liittää osaksi tieteellistä tutkimustyötä. (Louekari, 2006) 

Louekari toteaa väitöskirjansa esipuheessa: 

 

”Jos nykyaikaisen arkkitehtuurin tutkimusta aiotaan kehittää sisällökkääseen suuntaan, tulisi siihen 
voida liittää laajoja taiteellisia, arkkitehdin tapauksessa usein suunnitellullisia osia, joissa tekijä 
voisi, ei testata kaavamaisesti teoriaansa käytännössä, vaan aivan yksinkertaisesti tehdä 
arkkitehtuuria omalla tavallaan. Näin väitöskirja voisi synnyttää moderniin arkkitehtuuriin uutta 
sisältöä, joka välittyy eri tavoin kuin kirjoitettu teksti”. (Louekari, 2006) 
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Emeritusprofessori Antony Radford 26F

27 Australian Adelaiden yliopistosta, on laajasti tutkinut 
arkkitehtuurin suunnitteluprosesseja. Mielenkiintoinen vertaistutkimus koski Riversdalessa Australiassa 
sijaitsevaa Boyd Education-keskusta. Radford haastatteli laajasti projektiin osallistuneita henkilöitä 
arkkitehteja, insinöörejä, käyttäjiä sekä rakentajia.  

Radfordin The Elements of Modern Architecture: Understanding Contemporary Buildings toimii 
esikuvana nykyaikaisten rakennusten fyysisiä ominaispiirteitä ja arkkitehtuuria arvioitaessa. Teos 
sisältää 50 arkkitehtuurikohdetta, jotka esitellään diagrammien ja analyysien avulla. Rakennusten 
konteksti, topografia, tilajärjestelyt, massoittelut ja valaistusratkaisut esitellään yksityiskohtaisesti. Teos 
ei kuitenkaan kuvaile suunnitteluprosesseja vaan tulkitsee toteutuneita kohteita. Tämän tutkimuksen 
kannalta Radfordin kehittämät rakennusten fyysiset arviointiparametrit ovat tärkeä referenssi. (Radford, 

2014) 

 
1.5.2 Viimeaikaisia arkkitehtuurisuunnittelun tutkimuksia 
 
Aalto-yliopistossa hyväksyttiin vuonna 2009 Hennu Kjisikin 28 väitöskirja The Power of Architecture, 
towards Better Hospital Buildings. Kjisik 27Fesittelee työssään terveydenhoidon historiaa ja arvioi 
arkkitehtuurin vaikutusta paranemisprosesseihin. Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa tietoa 
sairaalarakennusten suunnittelusta, jonka avulla rakennusten suunnitteluprosesseja voitaisiin 
laadullisesti parantaa. Tutkimuksen ytimessä on arkkitehtuurin merkitys paranemisprosesseissa. 

Tavallisuudesta poikkeavan väitöskirjasta tekee tutkimusaineiston sisältö. Kjisik hyödyntää 
tutkimusaineistossaan omia arkkitehtuurisuunnitelmiaan ja sairaalasuunnittelun pragmaattista 
kokemustaan. Väitöskirjan päättyy konseptuaaliseen synteesiin, joka koostuu kahdesta 
kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa palkitusta suunnitelmasta. Suunnitelmiin on integroitu Kjisikin 
suunnittelukokemus ja tutkimuksessa esiin tulleet laatutekijät. Synteesi sisältää paitsi uudistavia 
arkkitehtuuri-ideoita, myös hallinnollisia ja organisatorisia parannuksia. Siten tutkimustyö yhdessä 
taiteellisen suunnittelutyön kanssa muodostavat toisiaan tukevan koherentin kokonaisuuden. Luovan 
arkkitehtuurisuunnittelun integroiminen osaksi tieteellistä tutkimusta on Kjisikin tutkimuksen tärkeä 
ominaisuus ja tämän tutkimuksen suuri innoittaja. (Kjisik, 2009) 

Eoghan Conor O`Shean väitöskirja, Evaluating Universal Design Exploring Methodologies for Rating 
Universal Design Qualities in Buildings julkaistiin Dublinin yliopistossa vuonna 2014. Väitöskirja 
käsittelee käyttäjien arkkitehtuurikokemuksia. Tutkimuksen kohteena oli kolme Dublinissa sijaitsevaa 
julkista rakennusta. Vaikka O`Shean tutkimus kartoittaa erityisesti käyttäjäkokemuksia, tutkimuksen 
tarkoitus on kehittää arkkitehtuurin laatua. O`Shean kehittämissä arviointitaulukoissa on samoja 
parametreja, joita myös tässä tutkimuksessa on käytetty. Näitä ovat muun muassa rakennusten 
saavutettavuus, kalustettavuus ja tiloissa orientoitavuus. O`Shean tutkimuksen taustalla on käsite 
”Universal Design” 28F

29, jonka tarkoitus on määritellä rakennuksille saavutettavuuteen ja hyvinvointiin 
liittyvät määreet. (O`Shea, 2014) 

Professori Julle Oksasen 29F

30 Aalto-yliopistossa vuonna 2017 hyväksytty väitöskirja Design Concepts in 
Architectural Outdoor Lighting Design, Based on Metaphors as a Heuristic Tool on käsillä olevalle 
tutkimukselle tärkeä esikuva, koska Oksanen liittää luovan suunnittelutyön osaksi tutkimustaan. 
Oksanen tutki valaistussuunnittelun paradigman muutosta arkkitehtonisen ulkovalaissuunnittelun 
viitekehyksessä. Tutkimustyössään Oksanen esitteli valaistussuunnittelun historiaa, 
suunnittelumetodeja ja omia toteutuneita valaistussuunnittelukohteitaan.    

Oksasen tutkimuksen uusi näkökulma hämärän tärkeydestä ja pragmaattisen totuusteorian 
tehokkaasta käytöstä tarjoaa valaistussuunnittelijoille mahdollisuuden hyödyntää uusia 
suunnittelukonsepteja, teknisluonteisten suositusten sijaan. Oksanen esitteli tutkimusteoriansa lukuisin 
omakohtaisin suunnitteluesimerkein, joiden avulla perinteistä valaistussuunnittelun paradigmaa voidaan 
kehittää ja soveltaa käytännön suunnittelutyössä. Tutkimustyön ydintavoite oli parantaa 
valaistussuunnittelun laatua ja muuttaa suunnitteluparadigmaa laadullisesti parempaan suuntaan. 
Suomen Valoteknillinen Seura palkitsi Oksasen tutkimuksen valaistusalan parhaana opinnäytetyönä  
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vuonna 2019. Tälle tutkimukselle arvokas esimerkki oli omien suunnitelmien liittäminen osaksi 
tutkimusaineistoa. (Oksanen, 2017) 

Syksyllä 2019 Aalto-yliopistossa hyväksyttiin Freja Ståhlberg-Aallon väitöskirja The Aesthetics and 
Architecture of Care Environments. Ståhlberg-Aalto arvioi Q-metodin 30F

31 avulla kymmenen 
terveydenhoitoon liittyvää rakennusta. Metodi korostaa erityisesti arkkitehtuurin vaikutusta 
käyttäjäkokemukseen. Valitut tutkimuskohteet sijoittuvat Suomen lisäksi Japaniin ja muualle 
Eurooppaan. Tutkimus painottaa arkkitehtuuriestetiikan vaikutusta hoitoympäristöihin ja hoidettavien 
potilaiden tervehtymisprosesseihin. Samoin kuin tässä tutkimuksessa, Ståhlberg-Aalto esittelee 
tutkimuksen kohteena olevat rakennukset valokuvin ja piirroksin. Arviointiparametrit ovat 
samankaltaisia kuin tässä tutkimuksessa. Hankkeiden suunnitteluprosesseja tai arkkitehtonista laatua 
tutkimus ei erityisesti arvioi. (Ståhlberg-Aalto, 2019) 

 

Arkkitehtuurikoulutusohjelmissa on viime aikoina julkaistu useita tutkimukseen perustuvia lopputöitä, 
niin maisteriohjelmissa kuin alemmissakin opintoasteissa. Tutkimustulokset muodostavat tausta-
aineistoa tällä tutkimukselle. Näiden tutkimuksien materiaali vahvistaa tämän tutkimuksen lähtötietojen 
pohjana olevia oletuksia. 

Jemina Vallin vuonna 2019 Aalto-yliopistosta valmistunut diplomityö Käsityksiä arkkitehtuurista ja sen 
arvosta on tämän tutkimuksen kannalta hyödyllinen referenssitutkimus. Vallin tutkimus on myös 
haastattelututkimus, jonka tarkoitus oli kehittää julkisen rakennuksen arviointimetodeita. Valli on 
työssään haastatellut niiden rakennusten tilaajia, jotka ovat olleet ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia-
palkinnon saajiksi.  
Tulosten perusteella arkkitehtuurin arvon määrittely on hyvin subjektiivinen kokemus. Vallin tutkimus 
perustui rakennusten jälkiarviointimenetelmään POE (Post Occupancy Evaluation) 31F

32, joka on 
kansainvälisesti laajasti käytössä oleva menetelmä, jossa arvioidaan arkkitehtuurin arvoa käyttäjän 
näkökulmasta. POE- arviointimenetelmä käsittää laajan valikoiman menettelyjä muutaman minuutin 
kävijäarvioinnista vuosien mittaisiin tieteellisiin tutkimuksiin. Erityisen mielenkiintoinen on Vallin 
pohdinta arkkitehtuurin arvon merkityksestä. Vallin tulkinnan mukaan arkkitehtuurin arvo on aina 
kulttuurisidonnainen ja siten subjektiivinen. (Vallin, 2019) 

POE-menetelmä ei suoranaisesti sovellu tämän tutkimuksen metodiksi, koska tämän tutkimuksen 
haastattelut koskivat rakennuksen suunnittelijoita eivät kokijoita tai käyttäjiä. POE-menetelmää 
voitaisiin laajentaa sisältämään myös Post Design Evaluation osion, jossa kartoitettaisiin rakennusten 
suunnittelijoiden kokemuksia. Rakennuksen arkkitehtuuritavoitteista ja toiminnallisuudesta olisi 
mahdollista saada siten laaja-alaisempi ja kokonaisvaltaisempi käsitys. Tällainen edellyttäisi tieteellistä 
arkkitehtuurin evaluointitaulukkoa. Suomessa POE-menetelmän käyttö mitattaessa arkkitehtuuria on 
toistaiseksi harvinaista. Kehittämällä arviointityökaluja tällä menetelmällä voitaisiin mitata arkkitehtuurin 
vaikutusta ja laatua sekä lisätä siten arkkitehtuurin arvostusta. 

Matti Pirttimäen Aalto-yliopistossa vuonna 2014 hyväksytty diplomityö Arkkitehtitoimiston 
menestystekijät oli haastattelututkimus, johon osallistui 15 arkkitehtitoimistoa. Tutkimuksen tarkoitus oli 
selvittää arkkitehtitoimiston menestysmittarit ja tärkeimmät menestykseen vaikuttavat tekijät. Pirttimäen 
havainnot täydentävät tämän tutkimuksen arkkitehtitoimintaa käsittelevän osion. Pirttimäen mukaan 
suomalaisessa arkkitehtitoiminnassa menestyksellä tarkoitetaan lähinnä taiteellista ei kaupallista 
menestystä. Suomalaisille arkkitehdeille näyttää olevan erityisen tärkeää tyytyväisyys omaan työhönsä 
ja työyhteisön toimintaan.  

Toinen tärkeä tekijä menestyksen kannalta ovat hyvät ja luottamukselliset suhteet tilaajatahoihin sekä 
intohimo arkkitehtuuriin. Tinkimättömyys ja rehellisyys olivat myös suomalaisten arkkitehtien 
tavoittelemia arvoja. Pirttimäen tutkimus on referenssi tämän tutkimuksen osaan, joka käsittelee 
suomalaista arkkitehtitoimintaa. (Pirttimäki, 2014)   

Tampereen teknillisen ylipiston arkkitehtuurin laitoksella hyväksyttiin vuonna 2016 Kasimir Jolman 
diplomityö Arkkitehti ja asiakas, strategia ja viestintä arkkitehtitoimiston asiakasarvon tuottamisessa. 
Tutkimuksessaan Jolma haastatteli sekä arkkitehteja että asiakkaita. Tarkoituksena oli selvittää miten  
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arkkitehtitoiminta tuottaisi lisäarvoa, josta asiakas hyötyisi. Asiakkaan ja arkkitehdin toiveet eivät aina 
tutkimuksen mukaan ole saman suuntaisia. Tutkimuksen mukaan arkkitehdit painottavat prosessin 
lopputulosta. Asiakas puolestaan korostaa prosessin tärkeyttä. Jolman käsityksen mukaan suurimmat 
asiakaskontaktiin liittyvät haasteet koskevat osapuolien välistä kommunikaatiota. Arkkitehtitoimintaan 
liittyvä viestintä on tutkimuksen mukaan epämääräistä, jopa virheellistä.  

Asiakkaiden muodostama käsitys arkkitehdin toimintastrategiasta ei vastaa annettua kuvaa. Arkkitehdit 
haluavat toimia laaja-alaisesti, mutta asiakkaat toivovat erikoistumista. Toisaalta julkisten rakennusten 
suunnittelun parissa toimivat arkkitehdit koetaan etäisiksi ja pienempiin suunnittelutehtäviin 
sopimattomiksi. Jolman tutkimus liittyy tämän tutkimuksen osioon, jossa käsitellään 
suunnitteluprosessien osapuolia. (Jolma, 2016) 

Oulun ammattikorkeakoulussa hyväksyttiin keväällä 2020 Laura Virtasen lopputyö Arkkitehtuurin vienti–
suomalaiset arkkitehtitoimistot arktisten olosuhteiden asiantuntijoina. Lopputyö on haastattelututkimus, 
jossa Virtanen pohtii suomalaisten arkkitehtitoimistojen kansainvälisyyden lisäämisen mahdollisuuksia. 
Tutkimuksessaan Virtanen on haastatellut neljää arkkitehtitoimiston osakasta, joilla on kansainvälistä 
suunnittelukokemusta. Suurimmiksi vientiponnisteluiden haasteiksi Virtanen nimeää resurssien 
puutteen, toimistojen pienen koon sekä maantieteellisen etäisyyden.  

Suomalaisen arkkitehtitoiminnan vahvuudeksi tutkimus esittää luotettavuuden, tehokkuuden ja 
ammattitaidon korkealaatuisuuden. Heikkoutena pidetään arkkitehtuuriviennin keihäänkärjen puute, 
ominaispiirre, kuten tähtiarkkitehti tai strateginen kehityssuunta. Kansainvälisessä toiminnassa on 
otettava myös taloudellisia riskejä. Tällaisesta ei Virtasen tutkimuksen mukaan suomalaisilla toimistoilla 
ole kokemusta eikä rohkeutta.  

Haastateltujen mielestä suomalainen arkkitehtuuri on juridisesti tarkasti säädeltyä ja tilaajat tyytyvät 
tavanomaiseen. Suunnittelu on myös käytännönläheistä, eikä tähtää tuottamaan ’huippuarkkitehtuuria”. 
Tutkimuksen perusteella kansainvälistyminen edellyttää vahvaa verkostoitumista, pitkäjänteisyyttä ja 
taloudellista investointia. Tutkimuksen mukaan tutuin toimintaympäristö on Skandinavia, jossa 
rakennuskulttuuri ja työkieli ei aseta suuria haasteita. Virtasen tutkimuksen toinen teema, suomalaisen 
arkkitehtuurin arktinen osaaminen ei osoittautunut kilpailuvaltiksi kansainvälisillä markkinoilla.  

Sen sijaan suomalainen puurakentaminen, kestävä kehitys ja yksinkertaisuus mainittiin osana 
suomalaisten arkkitehtitoimistojen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Tämän tutkimuksen 
kannalta Virtasen tekemät huomiot vahvistavat suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälistymistä 
käsittelevän osion oletuksia. Laura Virtasen tutkimuksen lähteenä oli Arkex-tutkimus 32F

33  vuodelta 2009.  

(Virtanen, 2020)  
Arkkitehtuurin fyysisiä, mitattavia ominaisuuksia ja käyttäjäkokemuksia arvioivia tieteellisiä tutkimuksia 
on runsaasti saatavilla. Usein toistuvia aiheita ovat muun muassa rakennusten saavutettavuus, 
orientoitavuus, akustiset ominaisuudet tai valaistusratkaisut. Lisäksi on saatavilla runsaasti 
rakennusteknisisiä tutkimuksia, joista saadaan matemaattista tietoa julkisivujen toiminnasta, 
rakennusmateriaaleista, rakennusten lämpö- ja energiataloudesta tai hiilijalanjäljestä. Tutkimukset 
tuottavat siten mitattavia tuloksia, joiden tieteellinen taulukointi mahdollistaa objektiivisen arvioinnin. 

Huomionarvoista on myös se, kuinka liikuntarajoitteisiin liittyvien tutkimusten arviointiparametrit ovat 
hyvin saman kaltaisia kuin tässä tutkimuksessa käytetyt arkkitehtuurin arviointiparametrit. Tyypillisiä 
tutkittuja ominaisuuksia ovat muun muassa saavutettavuus, miten rakennuksen sisäänkäynnit ovat 
löydettävissä tai miten rakennus hahmottuu vierailijalle.  

Edellä kuvatut tutkimukset eivät kuitenkaan mittaa arkkitehtuurin laatutekijöitä tai suunnittelijoiden 
kokemia haasteita suunnitteluprosessien kuluessa. Tällaisia tutkimustuloksia on hyvin vähän saatavilla. 
Luovaa arkkitehtisuunnittelua koskevan kokemusperäisen tiedon puute onkin käsillä olevan 
tutkimuksen keskeisin tutkimusmotiivi.   
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1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu kahdesta pääosiosta: arkkitehtisuunnitteluprosessin kuvauksesta sekä varsinaisesta 
aineisto-osasta. Tausta-aineistossa luodaan katsaus suomalaisen arkkitehtitoiminnan perinteisiin, 
nykyhetkeen, analysoitavien rakennusten arkkitehtisuunnittelun erityispiirteisiin ja suomalaisen 
arkkitehtuurin kansainvälisyyteen. (kuva 1.5) 

Luvussa 2 luodaan katsaus julkisen rakentamisen tekniseen ja luovaan suunnitteluprosessiin. 
Tutkimuksen teknisen suunnitteluprosessin kuvauksessa luvussa selvitetään 
arkkitehtuurisuunnitteluprosessin osapuolet sekä suunnitteluprosessin eri vaiheet. Teknisen 
suunnitteluprosessin lähdetietona on Rakennustietosäätiön julkaisema RT-kortisto, jossa määritellään 
suunnitteluprosessin eri osapuolet sekä suunnitteluprosessin kulku.   

Suunnittelumetodit on jaoteltu tätä tutkimusta varten eri suunnittelutapoihin. Jaottelu perustuu tutkijan 
omakohtaiseen suunnittelukokemukseen. Tässä tutkimuksessa suunnittelumetodilla tarkoitetaan 
erityisesti suunnittelun alussa tapahtuvaa pääidean kehittelytapaa. Suunnittelumetodit kuvaillaan 
haastatteluiden ja erilaisten kohde-esimerkkien avulla. Luovan suunnitteluosuuden puitteissa 
esitellään, millaisissa erilaisissa ympäristötilanteissa julkisia rakennuksia tavataan. Miten 
suunnitteluprosessi käynnistyy? Miten julkiset rakennukset sijoittuvat ympäristöönsä?  Millaisia 
suunnittelumetodeja arkkitehdit ovat työssään käyttäneet?  

Suunnittelumetodien esimerkkien perustana ovat pääsuunnittelijoiden haastatteluaineistot. Tässä 
tutkimuksessa ei ole käsitelty ekologiasta ponnistavaa suunnittelumetodia, koska ekologian osuus 
arkkitehtuuria ohjaavana tekijänä ei vielä ollut 2000-luvun alussa merkittävä. Materiaaliin tai 
rakenteeseen perustuva suunnittelumetodi on jätetty tietoisesti tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

Luvuissa 3 ja 4 keskitytään tutkimusaineistoon. Tämä aineisto-osa koostuu tarkastelun kohteiksi 
valituista kymmenestä julkisesta rakennuksesta sekä pääsuunnittelijoiden haastatteluista. Luvun 3 
alussa esitellään haastatteluissa esiin tulleita vastauksia. Jatkossa taustoitetaan tutkimuksen piiriin 
valittujen rakennustyyppien, esittävän taiteen tilojen, kirjastojen ja museoiden arkkitehtisuunnittelun 
pääpiirteet, jotta näiden rakennustypologioiden suunnittelun ominaispiirteet kävisivät ilmi. Tutkimukseen 
valittujen rakennusten arviointiosassa analysoidaan tutkimukseen valittujen, toteutuneiden, 
korkeatasoisten, Suomessa suunniteltujen julkisten rakennusten suunnitteluprosesseja ja niiden 
riskitekijöitä arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta. Luvussa 4 esitellään ja analysoidaan 
rakennuskohteet, joissa tutkija itse on toiminut pääsuunnittelijana. 

Luvussa 5 esitellään tutkimuksen tulokset ja eritellään analysoiduista rakennuksista saatu tieto 
koontitaulukoihin suunnittelu- ja toteutusvaiheiden mukaisesti. Lopuksi pohditaan, miten tutkimuksen 
tulokset vastasivat esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

 

 

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija varatuomari Lauri Jääskeläinen tiivistää Arkkitehti-lehdessä 
6/2017 arkkitehtuurin syvimmän olemuksen seuraavalla tavalla: 
 

”Arkkitehtuuri, kaupunkirakennustaide ja maisemasuunnittelu ovat tilan taidetta. Ihminen aistii 
hetkessä, toimiiko tila ja herättääkö se kiinnostusta. Käytännössä suuri osa tiloista ei herätä 
mielenliikkeitä lainkaan. Ei mitäänsanomaton kirjallisuus, musiikki tai kuvataidekaan aiheuta kuin 
olankohautuksia. Tunne tilan toimivuudesta syntyy usein aivan mitättömistä yksityiskohdista. 
Kysymys voi olla ovenkahvasta, portaan mitoituksesta, valosta ja tuoksusta. Virheetön ja 
täydellinen voi tuntua steriililtä. Pienet muhkurat jäävät mieleen ja tekevät rakennuksesta ja 
kaupunkiympäristöstä inhimillisen. Kiinnostava rakennus ja muistijäljen jättävä fyysinen ympäristö 
on aina uniikki ja sisältää tarinan”. (Jääskeläinen, 2017) 

 
Tämänkaltaisten ”muhkuroiden” ja tarinoiden esiintuominen on tämän tutkimuksen keskeinen tavoite. 
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Kuva 1.5 kuvaa käsillä olevan tutkimuksen kokonaisvaltaista rakennetta. Tärkeimmät tutkimuksen 
lopputulokseen vaikuttavat osa-alueet ovat: pääsuunnittelijoiden haastattelut sekä arvioitavien 
rakennusten analyysit. Tutkimuksen tulosten perusteella arvioidaan millä keinoilla arkkitehtisuunnittelua 
kohtaavia vaikeuksia voitaisiin välttää ja siten parantaa suunnitteluprosessien laatua. 

 

                 
 

Kuva 1.5: Tutkimuksen rakenne ja tutkimukselle asetetut tavoitteet. HT. 

Ympyräkuvio A kuvaa tutkimuksen kokonaispiiriä, johon kuuluvat tutkimuksen ydinaineisto: 
analysoitavat rakennukset 1–10 sekä pääsuunnittelijoiden haastattelut H. Tutkimuksen tausta-
aineistossa kirjaimet K, E ja M, kirjastot, esittävän taiteen tilat sekä museorakennukset, kuvaavat 
rakennusten suunnittelun erityispiirteitä.  

Kirjaimet S ja F kuvailevat suunnitteluprosessien teknistä ja luovaa puolta. Tutkimuksen piiriin valitut 
julkiset rakennukset 1–10, analysoidaan arviointitaulukoilla, joista lopulta muotoutuu haastattelujen 
ohella tutkimustyön pragmaattinen ydin Y. Tutkimustulosten analysoinnin Y perusteella hahmotetaan 
niitä keinoja, joiden avulla suunnitteluprosesseja voitaisiin parantaa ja siten saavuttaa tulevaisuudessa 
arkkitehtisuunnittelutyön toivottu paradigman muutos C. 

A  Tutkimuksen kokonaispiiri 

C Tutkimuksen tavoiteltu tulos, suunnitteluparadigman positiivinen muutos 

Y  Tutkimuksen ydin 

M Museorakennusten suunnittelun erityispiirteet 

E  Esiintymistilojen suunnittelun erityispiirteet 

K  Kirjastorakennusten suunnittelun erityispiirteet 

F  Julkisen rakennuksen luovat suunnittelumetodit 

S  Tekninen suunnitteluprosessi 

H Suunnittelijoiden haastattelut 

1–10 Analysoitavat rakennukset 
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1.7   Tutkimuksen pääkäsitteet 
 

Tässä tutkimuksessa käytettyjä pääkäsitteitä ovat julkinen rakennus, pääsuunnittelija, tekninen ja luova 
suunnitteluprosessi sekä arkkitehtoninen pääidea.  
 
Suomessa julkinen rakennus on jonkin yhteisön rahoittama ja toteuttama rakennushanke. Tämän 
tutkimuksen tarkemman analyysin kohteeksi on valittu kolme eri kulttuurirakennustyyppiä: konserttitalo, 
kirjasto ja museorakennus. Rakennustyypit ovat perinteisiä klassisia rakennuksia, joiden 
suunnitteluprosessit ovat muokkaantuneet vuosisatojen kuluessa. Luovan suunnitteluprosessin osana 
luvussa 2.4 esitellään arkkitehtisuunnittelun esimerkkeinä myös muita julkisia rakennustyyppejä kuten, 
kirkkoa, kappelia, sairaalaa ja saunarakennusta.   
 
Tässä tutkimuksessa pääsuunnittelijalla tarkoitetaan rakennushankkeessa luovasta suunnittelusta 
vastaavaa henkilöä, ei Suomen rakennuslain määrittelemää pääsuunnittelijaa, joka allekirjoittaa 
rakennuslupadokumentit. Tässä tutkimuksessa pääsuunnittelijoina voi toimia myös useampi henkilö. 
Muut arkkitehtisuunnitteluprosessiin osallistuvat henkilöt esitellään tutkimuksen luvussa 2.3.2 julkisen 
rakennuksen suunnitteluprosessin osapuolet.  
 
Tässä tutkimuksessa myös suunnitteluprosessi kuvataan toisin kuin Rakennustietosäätiön laatiman 
arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK 18 mukaan on määritelty. Tässä tutkimuksessa 
suunnitteluprosessi on jaettu kolmeen pääosaan seuraavasti: ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu ja 
rakentaminen. Rakennusluvan anomiseen liittyvät suunnittelutehtävät ja rakentamiseen valmistavat 
suunnittelutehtävät ovat tässä tutkimuksessa liitetty osaksi yleissuunnitteluprosessia.  
 
Arkkitehtisuunnittelua valmistavat tehtävät, kuten hankesuunnittelu ja suunnittelun valmistelu on jätetty 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka niillä on merkittävä rooli osana rakennushankkeen 
muotoutumista. Tässä tutkimuksessa rakentaminen ja rakentamisvaiheessa tapahtuva täydentävä 
suunnittelu on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. 
 
Kaikissa tarkemmin analysoiduissa rakennushankkeissa on hankkeen valmistelun suorittanut jokin muu 
taho kuin suunnittelutehtävään valittu arkkitehti. Kaikissa hankkeissa rakennuksen tilaohjelma, tontti ja 
rakennusbudjetti on määritelty jonkin muun tahon kuin pääsuunnittelijan toimesta ennen varsinaisen 
arkkitehtisuunnitteluprosessin alkamista.      

Tässä tutkimuksessa arkkitehtisuunnittelua kuvataan kahdesta eri näkökulmasta. Luvussa 2.3 
esitellään hankkeen tekninen eteneminen luonnossuunnittelusta rakentamiseen asti. Luvussa 2.4 
esitellään puolestaan julkisen rakennuksen luova suunnitteluprosessi.  

Luovan suunnitteluprosessin kuvauksessa korostuu pääidean kehittelyn merkitys. Tässä tutkimuksessa 
pääidealla tarkoitetaan kokonaisvaltaista arkkitehtuuri-ideaa, jossa suunniteltavan rakennuksen olemus 
tai tunnelma hahmottuu. Suunnittelun alkuvaiheessa tapahtuvan pääidean kehittelyn merkitys on 
lopputuloksen kannalta oleellinen.  

Arkkitehtisuunnitteluprosessin jokaisessa vaiheessa luovuudella on tärkeä merkitys. Luvussa 2.4 
pääidean kehittelyn eri metodit jaetaan kuuteen erilaiseen suunnittelutapaan. Kuvatut metodit liittyvät 
arkkitehtisuunnittelun alkuvaiheisiin, jolloin vastaava pääsuunnittelija määrittää hankkeen arkkitehtuurin 
pääpiirteet.     

Tässä tutkimuksessa arkkitehtonisesti korkeatasoisella rakennuksella tarkoitetaan julkista rakennusta, 
joka valmistuttuaan on ulkopuolisen arvion nojalla todettu täyttävän arkkitehtoniset laatukriteerit. 
Esitelty rakennus on julkaistu alan ammattilehdissä tai se on palkittu kansallisella tai kansainvälisellä 
arkkitehtuuripalkinnolla.  
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2     Suunnittelukohteena arkkitehtonisesti korkeatasoinen julkinen rakennus 
 
2.1  Suomalainen arkkitehtitoiminta  

 

Arkkitehdin ammatti on Suomessa sääntelemätön ammatti kuten muissakin Pohjoismaissa. 
Ammattinimikettä ei ole lisensoitu, joten rakennussuunnittelua voi harjoittaa kuka tahansa riittävän 
ammattitaitoinen suunnittelija. Vaativissa suunnittelukohteissa ainakin pääsuunnittelijalta vaaditaan 
pätevyys suoriutua annetusta tehtävästä. Suomessa FISE Oy 33F

34 toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan 
henkilöpätevyyksiä. (FISE, 2021) Arkkitehtisuunnittelijoille todetaan eriasteisia pätevyyksiä 
suunnittelutehtävästä riippuen. Rakennusvalvonta edellyttää vaativissa kohteissa koko 
suunnittelijaryhmältä kirjalliset pätevyydet. 

Suomessa ammattikunta koostuu sekä jo pitkän työuran tehneistä konkareista kuin nuorista uransa 
alussa olevista arkkitehdeista. Kokeneet kollegat, kuten Pekka Salminen, Tuomo Siitonen, Pekka Helin 
ja Juha Leiviskä johtavat menestyviä työryhmiä sekä toimivat vielä itse aktiivisina suunnittelijoina. 
Keskipolven arkkitehdit, kuten esimerkiksi Ilmari Lahdelma, Rainer Mahlamäki, JKMM Arkkitehdit sekä 
Arkkitehtitoimisto ALA toteuttavat kotimaassa ja ulkomailla merkittäviä, julkisia rakennushankkeita. 
Kokeneiden suunnittelijoiden rinnalla nuoret arkkitehdit menestyvät hyvin kansallisissa ja 
kansainvälisissä kilpailuissa. Nuoren polven suomalaiset arkkitehdit ovat taitavia ja kansainvälisesti 
suuntautuneita. Rohkeus uusiin avauksiin johtaa kansainvälisiin toimeksiantoihin ja 
kilpailumenestykseen avoimissa arkkitehtuurikilpailuissa. Taitavasti hyödynnetty, tietokoneavusteinen 
suunnittelu on kansainvälistä tasoa. Nuorille arkkitehdeille suunnattu kansainvälinen kilpailumuoto on 
Europan, jossa suomalaiset ovatkin menestyneet hyvin vuosien saatossa. (Europan, 2021) 

Suomalaisten arkkitehtien etujärjestöinä toimivat Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) ja Arkkitehtitoimistojen 
liitto (ATL). SAFA on luonteeltaan aatteellinen ja jäseniään palveleva organisaatio. SAFA on vastannut 
arkkitehtuurikilpailuiden järjestämisestä ja nimeää tavallisesti yhden tai kaksi ammattituomaria kilpailun 
tuomaristoon. Nykypäivänä SAFAan kuuluu noin 3600 arkkitehtia, joista noin 2200 toimii 
suunnittelutehtävissä. (SAFA, 2020) 

SAFAn jäsenistö koostuu hyvin tasapuolisesti sekä naisista että miehistä. SAFA julkaisi vuonna 2020 
kaavion, (kuva 2.1), josta käy ilmi jäsenistön sukupuolijakauma sekä ikärakenne. Taulukon mukaan 
SAFAn sukupuolijakauma on varsin tasainen etenkin keski-ikäisten ammatinharjoittajien keskuudessa. 
(SAFA, 2021) 

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry on vuonna 1988 perustettu etujärjestö, jonka tehtävä on edistää 
rakentamisen ja ympäristön laatua sekä suunnittelutoimistojen etuja. Liiton ammatilliset 
pätevyysvaatimukset ovat tiukat. Jäseneksi hyväksytyn toimiston osakkaan tulee olla arkkitehti ja 
SAFAn jäsen. Lisäksi toimiston vetäjän edellytetään harjoittaneen itsenäistä konsulttitoimintaa 
vähintään kolmen vuoden ajan. Toimiston vetäjien on omistettava yrityksen enemmistö ja toimittava 
vastuullisena johtajana. Jäsenyrityksiä on yli 250. (ATL, 2021) 

                  

Kuva 2.1: Suomen arkkitehtiliitto SAFAn jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma. (SAFA, 2020) 
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2.1.1 Arkkitehtisuunnittelun perinne ja nykyiset käytännöt 

 

Pekka Korvenmaan toimittama teos Arkkitehdin työ 34F

35 kuvailee suomalaisen arkkitehtitoiminnan 
kehittymistä 1800-luvulta aina 1990-luvun alkuun asti. Teos on kokoelma artikkeleita, jotka valaisevat 
ammattitoimintaa monesta näkökulmasta. Ammattikunnan kehityksen kannalta merkittävää oli Suomen 
intendentinkonttorin perustaminen 1810-luvulla. Konttorin perustaminen mahdollisti ensimmäistä kertaa 
koulutettujen arkkitehtien työskentelyn maassamme. Ensimmäinen intendentintehtävää hoitanut 
arkkitehti oli italialainen Charles Bassi. Vuodesta 1824 lähtien Bassin seuraajana toimi Carl Ludvig 
Engel, jonka tehtäväksi tulikin suunnitella valtava joukko julkisia rakennuksia. Eräänlainen 
arkkitehtuurikoulutus aloitettiin Engelin toimesta Intendentinkonttorissa vuonna 1829, jolloin 
ensimmäiset oppilaat aloittivat konttorissa harjoittelijoina. (Korvenmaa, 1992) 

Arkkitehtikoulutus alkoi Suomessa vuoden 1872 lopulla Polyteknisessä tiedekunnassa Helsingissä. Sitä 
ennen suunnitelleet arkkitehdit saapuivat maahamme pääosin Saksasta tai Ruotsista. Samoihin 
aikoihin, vuonna 1892, perustettiin Suomen arkkitehtiliitto SAFA. (Sinisalo, 1992) 

SAFAn toimesta ryhdyttiin Suomessa järjestämään yleisiä arkkitehtuurikilpailuja. Ensimmäinen 
Suomessa järjestetty arkkitehtuurikilpailu käytiin vuonna 1876 Suomen Pankin suunnittelusta. Muita yli 
sata vuotta vanhoja, kilpailujen kautta syntyneitä julkisia rakennuksia ovat Ateneumin taidemuseo 
(1884), Säätytalo (1889), Kansallisteatteri (1899) ja Kansallismuseo (1901). Arkkitehtuurikilpailuja ovat 
järjestäneet julkisten tahojen lisäksi myös useat yksityiset rakennuttajat. Ensimmäisiä kaupan ja 
toimitilojen rakennuksista käytyjä kilpailuja olivat Tampereen kauppahalli (1895), Vakuutusyhtiö 
Pohjolan toimitalo (1899) ja Stockmannin tavaratalo (1916).  
SAFAn hallinnoimalla kilpailuinstituutiolla on ollut vuosien saatossa arkkitehtuurilaatua parantava 
vaikutus. Tärkeimmät julkiset hankkeet ovat tavallisesti joko yleisen tai kutsukilpailun tuloksena 
syntyneitä. Kilpailutoiminnan edellytyksiä ovat ehdotusten anonymiteetti ja ammattituomareiden 
puolueettomuus. Kilpailuinstituutio tuottaa laadukkaita toteutuskelpoisia ehdotuksia ja mahdollistaa 
nuorten arkkitehtien työnsaannin. (Kaipainen, 2006) 

SAFA tiedottaa kilpailuinstituution merkityksestä seuraavaan tapaan liiton nettisivulla: 
 

”Suuri osa maamme merkkirakennuksista on syntynyt arkkitehtuurikilpailujen avulla. Kilpailut ovat 
mahdollistaneet uusien ajattelutapojen ja arkkitehtuurinäkemysten syntymistä. 
Kansallisromantiikan nousu näkyi vuosisadan vaihteen kilpailuissa. Funktionalismin erään 
merkkiteoksen - Paimion tuberkuloosiparantolan - suunnittelusta järjestetyn kilpailun voitti vuonna 
1929 Alvar Aalto”. (SAFA 2021) 

 

SAFAn ylläpitämän kilpailuinstituutin ansiosta useat maamme julkiset rakennukset ovat toteutuneet 
kilpailumenettelyn kautta. Kansainvälisestikin uniikki menettelytapa on ollut monen merkittävän julkisen 
rakennuksen peruslähtökohta. Suomalainen kilpailujärjestelmä tuottaa kuitenkin pragmaattisia, 
toteutuskelpoisia ratkaisuja. Kilpailutoiminta ohjaa helposti samankaltaiseen toistuvaan 
arkkitehtuuriestetiikkaan. Suomalainen kilpailutoiminta tuottaa harvoin erityisen innovatiivisia, 
kansainvälisen mittapuun mukaisia uniikkeja suunnitelmaratkaisuja. (Solla, 1992) 

Suomalaiset arkkitehtuuritoimistot ovat olleet suhteellisen pienikokoisia noin 10–20 hengen 
työyhteisöjä. SAFA julkaisi vuonna 2020 tutkimuksen, jonka mukaan henkilöstöltään alle 5 henkeä 
sisältäviä toimistoja on 33 prosenttia kaikista arkkitehtitoimistoista, 5–10 henkilön toimistoja on 23 
prosenttia.  (AU, 2020) 

Muissa Pohjoismaissa toimistokoot ovat huomattavasti suurempia, jopa useiden satojen 
suunnittelijoiden kokoisia. Perinteisesti suomalaiset toimistot ovat kantaneet pääomistajansa nimeä, 
kuten arkkitehtuuritoimisto Alvar Aalto tai Erik Bryggman. 1990-luvulla yleistyivät pelkkien nimikirjaimien 
yhdistelmät kuten JKMM Arkkitehdit tai LPR-arkkitehdit.   
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Kuvassa 2.2 on Suomen Asiakastiedon julkaisema suomalaisten suurimpien arkkitehtitoimistojen 
liikevaihtotiedot vuodelta 2018. Taulukosta käyvät ilmi myös arkkitehtitoimistojen henkilöstöresurssit. 
Tilaston suurin yritys Optiplan on monialainen konsulttiyritys, joka on erityisesti perehtynyt 
asuntotuotantoon, korjausrakentamiseen sekä elinkaari- ja energiasuunnitteluun. Toimistolla on 
toimitilat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Optiplan on rakennusyhtiö NCC:n perustama yritys, joka 
myytiin monikansalliselle Sweco Oy:lle alkuvuodesta 2021. Pörssiyhtiö Sweco on ruotsalainen 
konsulttiyritys, jonka palveluksessa on 17 500 työntekijää. Vuosittainen liikevaihto on 1,9 miljardia 
euroa. (Sweco, 2021) 

Muut taulukkoon kirjatut toimistot ovat vakiintuneita yrityksiä, joilla on laaja-alainen portfolio. Taulukosta 
käy ilmi, että suurimpienkin yritysten henkilöstön keskikoko vaihtelee työntekijöiden välillä 50–80. Useat 
tilaston toimistot ovat toimineet julkisten rakennusten suunnittelun parissa ja menestyneet lukuisissa 
arkkitehtuurikilpailuissa. Toimistojen erilaiset liikevoittoprosentit kuvaavat menestyvää liiketoimintaa. 
Henkilöstön ja liikevoiton korrelaatio kuvaa toiminnan tehokkuutta. (Asiakastieto, 2021) 

 

Kuva 2.2: Suomen Asiakastiedon julkaisema tilasto suomalaisten arkkitehtitoimistojen liikevaihdosta.  

Suomalaisten arkkitehtitoimistojen profiili on SAFAn ja ATL:n rekisteritietojen mukaan muuttunut viime 
vuosien aikana. Aikaisempien vuosien studiomainen, kooltaan vain muutaman hengen 
arkkitehtitoimistojen lukumäärä on selkeästi vähentynyt. Samaan aikaan arkkitehtitoimistojen keskikoko 
on kasvanut. SAFAn ilmoituksen mukaan suurimmat suomalaiset toimistot käsittävät useiden 
kymmenien suunnittelijoiden kapasiteetin. Suunnittelutoimistojen koon kasvu mahdollistaa uudenlaista 
kehitystoimintaa ja resursseja voidaan ohjata sekä kilpailutoimintaan että kansainvälisiin projekteihin. 
Suurimmat yhtiöt ovat avanneet sivukonttoreita myös muihin kaupunkeihin. 

Perinteisesti työtehtävät arkkitehtitoimistoissa ovat olleet hyvin samankaltaista. Työvälineet ovat olleet 
yksinkertaisia ja dokumentteja on laadittu käsin piirtämällä. Vakiintunut työtapa aina vuosituhannen 
vaihteeseen asti oli työstää suunnitelmia piirustuspöydillä naruviivaimella, lyijykynällä ja 
kolmioviivaimilla. Suunnittelu edistyi yhteistyössä ilman erityistä työhierarkiaa. Toki projekteille oli 
vastuuhenkilöt ja työn laadusta vastasi viime kädessä arkkitehtitoimiston osakas tai osakkaat. 
Merkittävä muutos arkkitehtisuunnittelun työtavoissa liittyi tietokoneavusteisen suunnittelun 
yleistymiseen 1990-luvun alussa. Aikaisemmin suunnittelun tuloksena syntyi perinteisillä työvälineillä 
piirustuksia tai pienoismalleja. Suunnittelua kuvattiin kaksiulotteisilla dokumenteilla ja työselostuksilla. 
Perinteisellä suunnittelutavalla pyrittiin määrittelemään hankkeen laajuus ja laatu mahdollisimman 
tarkkaan, jotta tarjousvaihe ja urakkalaskenta tuottaisivat mahdollisimman luotettavan kuvan 
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hankkeiden rakennuskustannuksista. Tietokoneavusteisesti laadittiin aluksi kaksiulotteisia 
dokumentteja, pohjapiirroksia, leikkauksia ja julkisivuja. (Vanhakoski, 1992) 

Tietokoneavusteinen suunnittelu mahdollisti joustavan tietojenvaihdon erikoissuunnittelijoiden kesken. 
Internetyhteydet ja sähköpostiviestintä muodostuivat nopeasti jokapäiväiseksi tietojenvaihtoväyläksi, 
aikaisemman kömpelön ja hitaan paperikopioviestinnän sijaan. Kaksiulotteisen kuvantamisen rinnalle 
kehittyivät korkeatasoiset mallinnusohjelmat, joiden avulla suunnittelu muuttui 3D-työskentelyksi. 
Nykypäivänä suunnittelu tapahtuu usein kolmiulotteisessa avaruudessa suunnittelun alusta alkaen. Eri 
suunnittelualojen edustajat kehittävät samaa 3D-mallia, jolloin vältytään suunnitelmien ristiriidoilta. 
Pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien yhtenäisyydestä ja virheettömyydestä. 3D-malleja voidaan 
hyödyntää suoraan rakennusosien toteutuksessa. Materiaalien työstöt voidaan määritellä digitaalisesti, 
jolloin tuoteosien tarkkuus on huippuluokkaa. Käytettävät suunnitteluohjelmistot ovat kansainvälisiä 
eikä suomalaisille arkkitehdeille tuota vaikeuksia omaksua uusia työtapoja tai välineitä. Nykypäivänä 
urakkamuodot ovat monipuolistuneet kokonaisurakkamuotoisista hankkeista 
projektinjohtourakkamenettelyihin tai allianssihankkeisiin. (Westerholm, haastattelu, 2020) 

Suunnittelijoille muuntunut urakointikenttä tuottaa aikataulu- ja laatuhaasteita. Aikaisemmin arkkitehdit 
määrittelivät tarkasti piirustuksin ja kirjallisin dokumentein haluttavan lopputuloksen ennen 
urakkalaskentaa. Nykypäivänä rakennusosien toimittajat voivat tarjota omia toteutusvaihtoehtoja, jotka 
eivät aina vastaa suunnittelijoiden alkuperäisiä tavoitteita. Valmiiden tuoteosien käyttö johtaa helposti 
persoonattomaan lopputulokseen. Monessa tapauksessa arkkitehti ei vastaa detaljisuunnittelusta, vaan 
tuoteosakaupan myötä detaljitaso on etukäteen määritelty. Projektinjohtourakoissa hankkeet pilkotaan 
osaurakoihin, jolloin osaurakoitsijoita saattaa olla useita. Näissä tapauksissa tehokas ja hyvin hallittu 
tiedonkulku on välttämätön suunnittelijoiden ja toteuttajien välillä. (Lintula, haastattelu, 2020) 

Kuvassa 2.3 on esitetty suomalaisten arkkitehtien sijoittuminen maantieteellisesti. Huomion arvioista 
on, että 70 prosenttia ammattikunnasta sijoittuu pääkaupunkiseudulle. Ylivoimaisesti suurin osa 
arkkitehdeista vaikuttaa pääkaupunkiseudun alueella. Pohjois-Suomessa vain Oulussa on runsaasti 
arkkitehteja. Ilmiö kuvaa urbanisaation vaikutusta, muuttoliike maaseudulta pääkaupunkisudulle 
vaikuttaa rakentamiseen, ja siten välillisesti arkkitehtien työtilanteeseen. SAFAn tilasto ei kerro koko 
totuutta ammattikunnan sijoittumisesta, sillä kaikki arkkitehdit eivät ole järjestäytyneitä, vaikka 
järjestäytymisaste on korkea. Kuva 2.3 ei myöskään kuvaa työtehtävien maantieteellistä sijoittumista 
eikä erottele suunnittelutyötä tekeviä arkkitehteja muissa työtehtävissä toimijoista.  (SAFA, 2021) 

   

Kuva 2.3: Suomen Arkkitehtiliiton vuonna 2021 julkaisema taulukko kuvaa suomalaisten arkkitehtien 
maantieteellistä sijoittumisesta. Väripallot havainnollistavat jäsenten kokonaismääriä suurimmissa kaupungeissa. 
Kartta HT. 
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2.1.2  Kansainvälistyvä arkkitehtitoiminta 
 
 
Muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalaisten arkkitehtien kansainvälisyys on jäänyt verrattain 
vaatimattomaksi. Tanskassa arkkitehtitoimistot ovat liikeyrityksiä, joissa saattaa työskennellä satoja 
arkkitehteja. Suunnittelutoimistot ovat suuria yrityksiä, joilla on sivukonttoreita ympäri maailmaa. Kim 
Herforth Nielsenin johtama suunnittelutoimisto 3XN operoi kansainvälisesti Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Toimisto on laajentunut myös Australiaan vuoden 2018 aikana. (3XN, 2021) Laajat julkiset 
rakennussuunnitelmat ovat kiinnostavia ja edustavasti esillä kansainvälisessä lehdistössä.  
Bjarke Ingelsin johtama Bjarke Ingels Group (BIG) on maailmanlaajuinen arkkitehtuurioperaattori, jonka 
toteutuneet suunnitelmat ovat herättäneet laajaa huomiota arkkitehtuurijulkaisuissa. Ingels asuu itse 
New Yorkissa sekä johtaa 500 suunnittelijan työryhmää Yhdysvalloissa ja Tanskassa. (Ingels, 2021) 

Suomalaisen arkkitehtuuriviennin taantumaa kuvaa hyvin kansainvälinen julkaisutoiminta. Vain 
muutamat Suomessa toteutuneet hankkeet ovat ylittäneet kansainvälisen arkkitehtuurilehdistön 
julkaisukynnyksen. Espanjalainen, maineikas El Croquis-lehti ei ole julkaissut vuoteen 2021 mennessä 
yhtään suomalaista arkkitehtuurimonografiaa. (El Croquis, 2021) 

Suomalaista arkkitehtuuria kansainväliselle yleisölle esitteleviä arkkitehtuurijulkaisuja on viime vuosina 
julkaistu hyvin vähän. Poikkeuksen muodostavat Jari ja Sirkkaliisa Jetsosen kirjoittamat kirjat Alvar 
Aallon ja Eliel Saarisen arkkitehtuurista sekä arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmen teos Finnish 
Architecture with an Edge. 35F

36 (Nurmi, 2013) Jetsosten julkaisemat kirjat ovat korkeatasoisia, mutta 
esittelevät suomalaista modernia arkkitehtuuria. (Jetsonen, 2018) Nurmen teos on suomalaisen 
nykyarkkitehtuurin katalogi, joka esittelee 2000-luvun suomalaista arkkitehtuuria niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin.  

Suomen Arkkitehtuurimuseo järjestää joka toinen vuosi arkkitehtuurin vuosikatsauksen, jossa esitellään 
suomalaista nykyarkkitehtuuria. Näyttelyt esittelevät monipuolisesti paitsi julkista rakentamista, myös 
asuntotuotantoa, maisemasuunnittelua ja kaupunkisuunnittelua. Museo julkaisee näyttelystä 
näyttelykatalogin, joka käännetään useille kielille. Vuosikatsausnäyttelyt kiertävät ulkomaisissa 
arkkitehtuurimuseoissa. (Arkkitehtuurimuseo, 2021) 

Vuonna 2013 perustettiin Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Archinfo, jonka tehtävänä on edistää 
suomalaisen arkkitehtuurin tunnettavuutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Arkkitehtuurin 
tiedotuskeskus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kahdeksasta taiteen ja kulttuurin 
tiedotuskeskuksesta. Keskus järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä tuottaa arkkitehtuuriin 
liittyvää tietoa. (Archinfo, 2021) Vaikka suomalaista nykyarkkitehtuuria pidetään ilmeikkäänä ja 
korkeatasoisena ja vaikka julkiset rakennukset toteutetaan laadukkaasti ja usein avointen 
arkkitehtuurikilpailujen tuloksina, kansainvälinen julkaisukynnys ei juurikaan ylity. Suomalaisen 
arkkitehtuuriviennin kehittymisen esteenä on yhteiskunnallisen tuen puute ja rakentamisperinteen 
jähmeys, vaikka Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäisen arkkitehtipoliittisen ohjelman, jo vuonna 1998. 
(Apoli, 2020) Ohjelmassa määriteltiin rakennusperinnön vaalimisen ohella myös kansainvälisen 
kilpailukyvyn kehittämisen olevan tärkeä osa valtion tukemaa arkkitehtuuriohjelmaa. Kansallisen 
ohjelman rinnalla on myös alueellisia arkkitehtuuriohjelmia kuten Helsingin ja Lahden kaupungin Apoli-
ohjelmat. 36F

37 Ohjelmien suurin haaste on ohjelmien idealismi ja teoreettisuus. Viimeisin Apoli-ohjelma 
julkaistiin keväällä 2021. (Apoli 2020) Konkreettiset toimenpiteet ja tuki ovat jääneet pieniksi rahoituksen 
puutteen takia. (Oksanen-Särelä, 2011) 

Tärkeä vientiä tukeva organisaatio on Business Finland, joka muodostettiin yhdistämällä Finpro ja 
Tekes vuoden 2018 alussa. (Business Finland, 2021) Yritys rahoittaa innovatiivisia ja kasvuun pyrkiviä pk-
yrityksiä. Rahoitusta on myönnetty esimerkiksi PES-Arkkitehdeille Kiinaan suuntautuvaa vientiä varten. 
Poliittisista ohjelmista ja tiedotustoiminnasta huolimatta suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälistyminen 
kangertelee. Vaikuttaa siltä, että kansainvälisen arkkitehtuurin innovatiivisuuden ja yllätyksellisyyden 
vaatimus ei kohtaa parhaalla tavalla suomalaisen arkkitehtisuunnittelun pragmaattista ajattelutapaa. 
Arkkitehtuuri-ilmaisu ja rakenteelliset ratkaisut noudattelevat perinteisiä, hyväksi koettuja 
toteutusmalleja. Lisäksi arkkitehtitoimistoilta puuttuu liiketaloudellinen osaaminen. Palveluosaamisen 
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myynti ei ole ollut perinteistä arkkitehtitoimintaa. Suunnittelupalvelujen vienti tasoittaisi Suomen 
verrattain pientä markkina-aluetta, jolloin taloudelliset vaihtelut kotimaassa eivät rasittaisi toimistojen 
taloutta.   

Professori Rainer Mahlamäki kommentoi Arkkitehti-lehdessä 4/2013 suomalaisen arkkitehtuurin 
silloista tasoa seuraavaan tapaan: 

”Suomalainen nykyarkkitehtuuri tarjoaa hienoja esimerkkejä, mutta siinä on myös tietynlaista 
pysähtyneisyyttä- ja haluamme puuttua siihen. Pysähtyneisyys johtuu osittain siitä, että jatkuvasti 
turvaudutaan totuttuihin rakennusmenetelmiin ja käytäntöihin, osittain yleisestä taloustilanteesta ja 
osittain myös arkkitehtuurissamme ilmenevästä taipumuksesta kääntyä sisäänpäin. Mielestämme 
nyt tarvitaan ymmärrystä siitä, mikä on innovatiivista ja laadukasta suunnittelua ja rakentamista. 
Nämä haasteet mietityttävät meitä ja avaavat näkymiä tulevaan”. (Mahlamäki, 2013)  

Juhani Pallasmaa arvioi suomalaisen arkkitehtuurin tasoa Arkkitehti-lehdessä 6/2017 seuraavasti: 

”Suomalainen arkkitehtuuri ja muotoilu ovat talonpoikaisesta perinteestämme lähtien osanneet 
jalostaa rajalliset mahdollisuudet kauneudeksi. Tänäänkin arkkitehtuurimme voi saada uutta 
sisältöä pohjoisen regionaalisen todellisuutemme tunnistamisen pohjalta. Arkkitehtuurimme 
tulevaisuus on mielestäni paluussa eri taiteenaloja yhdistävään humanistiseen ajatteluun, 
kovapintaisen ja arrogantin ammattikeskeisyyden sijasta ja, ennen kaikkea, paneutumisessa 
rakentamisen mielelliseen ja kokemukselliseen sisältöön pelkän estetisoinnin sijasta”. (Pallasmaa, 

2017) 

Pallasmaa painottaa arkkitehtuurin syvintä olemusta, humanismia, sen sijaan, että arkkitehdit 
suunnittelevat rakennuksia toisilleen. Yli ammattirajojen tapahtuva yhteistyö toisi lisäarvoa 
arkkitehtuurisisältöihin. Pohjoinen ulottuvuus on erityisarvo, joka kirjattu erityisesti Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin yksikön arkkitehtuuristrategiaan. (Oulu, 2021) Rainer Mahlamäki tiivistää edellä mainitussa 
julkaisussa suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuuden näkymät seuraavalla tavalla: 

”Eräs ulkomaalainen kollegani sanoi minulle kerran, ”en tarkoita nyt Alvar Aaltoa, mutta teillä 
tuntuu olevan yksi arkkitehti, joka huolehtii maanne arkkitehtuurista tänä päivänä. Niin yhtenäistä ja 
tasalaatuista se on”. Mitäpä tätä kieltämään, päinvastoin. Onhan arkkitehtuuri rajatun kulttuurisen 
ja kielellisen alueen perinteiden ja myös sen rakentamistapojen summa. Suomalainen arkkitehti 
piirtää suomalaista arkkitehtuuria. Ennustan, ettemme tule näkemään äkkikäännöksiä. 
Parhaimmillaan Suomea rakennetaan juurtuneen tradition mukaan, harkiten ja maltilla 
kansainvälisiä virtauksia seuraillen”. (Mahlamäki, 2017) 

Mahlamäen lausunto korostaa suomalaisen arkkitehtuuritradition yhtenäisyyttä. Ammattikunta on 
verrattain pieni ja vaikutteille altis. Arkkitehtuurijulkaisuja on niukasti ja niitä seurataan innokkaasti. 
Kilpailutraditio ylläpitää arkkitehtikunnan ammattitaitoa, mutta ohjaa arkkitehtuurimakua helposti 
yhtenäiseen suuntaan. Kansainvälistyminen ei ole tavoiteltava arvo sinänsä, mutta menestys ulkomailla 
nostaisi ammattikunnan arvostusta myös kotimaassa.   

Hannu Kiiskilä ARRAK Arkkitehdeilta kuvailee suomalaisen arkkitehtuuriviennin haasteita seuraavasti: 

”Sanoisin, että ilmastolle ja maantieteelle me ei voida mitään. Me ollaan niiden ehtojen 
alaisuudessa. Täältä on vaikea ponnistaa kansainväliselle veistostaiteen tasolle. Käytännössä 
törmää ilmasto-ongelmiin. Jos vaikka lumi jää pois niin totta kai meidän arkkitehtuuri muuttuu. 
Onhan meillä jo päästy siihen, että arkkitehtuurilta odotetaan sellaista, että se vetoaa ihmisiin, 
kerää ihmisiä, ja kaupunkielämä alkaa sykkiä arkkitehtuurin ympärillä. Paras esimerkki 
viimeaikaisista on tuo Oodi. Ihmiset on janonneet näitä hienoja tiloja, että pääsee tilakokemuksia 
kokemaan”. (Kiiskilä, haastattelu, 2020) 

Kiiskilän arvio osuu oikeaan. Jotta suomalainen arkkitehtuuri olisi kiinnostavaa, sen on ensin 
osoitettava onnistumisia ja elämyksellistä arkkitehtuuria kotimaassa. Ilmasto-olosuhteiden ja paikan 
hengen oivaltaminen on perinteisesti ollut vahva osa suomalaista arkkitehtuuriosaamista, jolla uskoisi 
olevan vahva vientipotentiaali. Haastatteluiden perusteella suomalaisen arkkitehtuurin tulisi pyrkiä 
omaleimaisuuteen erottuakseen kansainvälisestä tarjonnasta. 
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2.2    Suomalaisen arkkitehtitoiminnan organisaatio 

 

Tyypillisesti suomalaisessa arkkitehtuuriperinteessä suunnittelutyö on ryhmätyötä, jota johtaa 
arkkitehtitoimiston osakas. Yhden osakkaan työyhteisössä vastuu toimeksiantojen hankkimisesta 
keskittyy pääosakkaalle. Usean osakkaan mallissa toimeksiantojen kenttä on moninaisempi ja 
ryhmätyön osuus korostuu. Toimiston työtapojen mukaan hankkeen luonnosteluun osallistuu yksi tai 
useampi suunnittelija. Suunniteltavan hankkeen laajuuden perusteella suunnittelutyöhön osallistuu 
vaihteleva joukko suunnittelun muita ammattilaisia. Tyypillisesti suomalaisessa suunnitteluympäristössä 
kaikki suunnittelijat ovat arkkitehteja tai muun rakennussuunnittelun koulutuksen omaavia 
ammattiosaajia. Ilmiöllä on haitallinen vaikutus toimistojen kulurakenteeseen. Arkkitehdit toimivat 
työtehtävissä, joihin pätevöityisi vähemmälläkin akateemisella koulutuksella. Aikaisemmat 
tehtävänimikkeet kuten rakennuspiirtäjä ja rakennusarkkitehti ovat käytännössä hävinneet. Ilmiön 
seurauksena rakennusarkkitehtien koulutus on aloitettu uudelleen Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa 
ja Oulussa. Suuremmissa toimistoissa arkkitehtien lisäksi työskentelee sisustus- tai maisema-
arkkitehteja. On hyvin harvinaista, että suomalaisissa arkkitehtuuritoimistoissa työskentelee rakenne- 
tai LVI-suunnittelijoita. Uusi ilmiö suuremmissa organisaatioissa on erillisen toimitusjohtajan 
palkkaaminen. Toimitusjohtajalla on tavallisesti kaupallinen koulutus ja hän vastaa siten 
toimeksiantojen hankkimisesta. Menettelytapa tarjoaa osakkaille mahdollisuuden keskittyä luovaan 
suunnittelutyöhön. 

Suunnittelun edetessä projektiin osallistuu suurempi joukko suunnittelijoita. Tavallisesti henkilöresurssit 
ovat laajimmillaan, kun hanke etenee toteutusvaiheen suunnitteluun. Laajoissa 
rakennussuunnitteluhankkeissa suunnitteluryhmä saattaa käsittää jopa 20–30 suunnittelijaa.  
Hankkeen edetessä työmaavaiheeseen suunnitteluresurssitarve pienenee. Tavallisesti vaativaakin 
työmaata hallitsee yksi arkkitehtisuunnittelija. Työmaavaiheessa työmaakokouksissa seurataan 
hankkeen rakentumista ja tuotetaan täydentäviä suunnitelmia tai ratkaistaan syntyneitä 
ristiriitatilanteita. Työmaan valmistuttua tilaajalle toimitetaan ajantasaiset dokumentit sekä laaditaan 
rakennushankkeen huoltokirja. Joissakin tapauksissa rakennusvalvontaan toimitetaan rakennusaikaiset 
muutokset ja päivitetään hankkeen suunnitelmat rakennusvalvonnan arkistoon.  

Kuva 2.4. esittää teoreettisen kaavion tavanomaisesta suomalaisesta arkkitehtitoimiston 
toimintamallista, jossa osakkaana on yksi henkilö. Organisaatio on hierarkinen. Osakas vastaa yksin 
töiden hankinnasta ja toimiston taloudesta. Osakkaalla on suora kontakti kaikkiin yhtiössä 
työskenteleviin suunnittelijoihin.  

Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelijat jakautuvat projektin mukaisiin työryhmiin ja toimeksiannot 
tulevat tavallisesti osakkaan kautta. Yhden henkilön osakasmallissa vastuu keskittyy aluksi yhdelle 
henkilölle ja jakautuu myöhemmin avustaville suunnittelijoille. Toimeksianto voi olla suora tilaus 
yksityiseltä asiakkaalta, tai arkkitehtuuri- tai tarjouskilpailun kautta toimistolle tullut tilaus. 
Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelutehtävän taustaan tutustutaan. Analyysin perusteella 
hahmotellaan hankkeen pääidea ja luonnos. Seuraavassa vaiheessa osakas ohjaa suunnittelutiimejä ja 
osallistuu suunnitteluun. Pääsuunnittelija voi olla myös henkilö S1, S7 tai S11, mikäli pääsuunnittelijan 
pätevyys sen sallii. Pääsuunnittelija allekirjoittaa rakennuslupadokumentit ja on siten juridisesti 
vastuussa hankkeen suunnitelmista. Pääsuunnittelija käy viranomaisneuvottelut rakennusvalvonnassa 
ja pelastuslaitoksella. Kolmannessa vaiheessa hanke siirtyy työmaavaiheeseen, jolloin hankkeen 
laajuudesta riippuen suunnitteluun osallistuu yksi tai useampi henkilö. Työmaan edetessä 
suunnittelusta vastaa tavallisesti yksi henkilö, pääsuunnittelija tai projektiarkkitehti hankkeen loppuun 
saakka.  

Kuva 2.5 esittää teoreettisen kaavion usean osakkaan toimintamallista, jossa vastuu jakaantuu usealle 
henkilölle. Toimeksianto voi olla yhteinen tai osoitettu tietylle osakkaalle. Suunnittelun alku voidaan 
toteuttaa yhteistyönä tai osoitetaan suoraan yhden osakkaan vastuulle. Pääsuunnitteluvastuu voi olla 
osakkaalla, tai vaiheessa 2 suunnittelutiimin vetäjällä (S1, S7, S9) tai S11). Suunnittelutiimien henkilöt 
voivat vaihdella hankkeen kuluessa. Yksi henkilö voi osallistua usean tiimin suunnittelutyöhön. Jollain 
henkilöllä voi olla erityistä ammattitaitoa tietynlaisiin työtehtäviin. 
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Kuva 2.4: Perinteisen suomalaisen yhden osakkaan arkkitehtuuritoimiston teoreettinen toimintakaavio. HT. 
 
Vaihe 1: Toimiston osakas (O1) saa suunnittelutoimeksiannon. (P1–P5 toimeksiannot).  
Vaihe 2: Suunnittelu siirtyy tiimityöksi, johon osallistuu hankkeen koon mukaan 1–X suunnittelijaa. (S1–S15). 
Vaihe 3: Suunnitelma on edennyt rakentamisvaiheeseen. Työmaan edistymisestä vastaa yksi tai useampi 

suunnittelija hankkeen laajuuden mukaan. (S1, S7, S10 ja S11). 
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Kuva 2.5: Suomalaisen arkkitehtuuritoimiston teoreettinen toimintakaavio, jossa osakkaita on useita. HT. 
 
Vaihe 1: Toimiston osakkaat (O1–O3) saavat suunnittelutoimeksiannon. (P1–P5).  
Vaihe 2: Suunnittelu siirtyy tiimityöksi, johon osallistuu hankkeen koon mukaan 1–X suunnittelijaa. (S1–S14). 
Vaihe 3: Suunnitelma on edennyt rakentamisvaiheeseen. Työmaan edistymisestä vastaa yksi tai useampi               

suunnittelija hankkeen laajuuden mukaan. (S1, S7, S8, S9 ja S11).  
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2.3 Julkisen rakennuksen tekninen suunnitteluprosessi, yleiset piirteet 

 
Suunnitteluprosessi on monimutkainen tapahtumasarja, joka suotuisassa tapauksessa 
johtaa rakentamiseen. Suunnitteluprosessin tuloksena syntyvät asiakirjat, joiden avulla rakentaminen 
on mahdollista. Asiakirjat voivat olla piirustuksia, tietokonemalleja, työselosteita tai perinteisiä 
arkkitehtuurimalleja. Suunnitteluprosessi jaetaan tässä tutkimuksessa seuraaviin osa-alueisiin: 
ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu sekä rakentaminen. Suunnitteluvaiheet ovat eriluonteisia 
prosesseja, joihin osallistuu eri tahoja ja joissa suoritettavat tehtävät ovat erilaisia.  

Suunnittelu alkaa usein idea-avaruuden hahmottamisella. Idea-avaruus on abstraktien määreiden pilvi, 
johon voi kuulua irrallisia ideoita, mutta myös suunnitteluun liittyvää tietoa ja lähtöaineistoa. 
Suurissakin rakennushankkeissa suunnittelun alku voi olla hyvin pienimuotoista toimintaa. Yksittäinen 
suunnittelija, arkkitehti, saattaa kehittää alkuidean, jonka mukaisesti hanke lopulta toteutetaan. 
Suunnittelun edetessä mukaan liittyy muita suunnitteluryhmiä, joita hankkeen pääsuunnittelija ohjaa. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija voi olla hankkeen arkkitehti tai jokin muu 
hankkeesta hyvin perillä oleva taho. Suurissa rakennushankkeissa pääsuunnittelija ei varsinaisesti 
enää suunnittele, vaan johtaa ja koordinoi suunnittelun etenemistä. Pääsuunnittelijan vastuulla on, että 
kaikki rakennushanketta koskevat suunnitelmat kuvaavat samaa hanketta eli ovat virheettömiä. 
Pääsuunnittelija ei vastaa eri suunnittelualojen laillisuudesta tai laadusta. Tässä tutkimuksessa 
pääsuunnittelijalla tarkoitetaan hankkeen luovasta suunnittelusta vastaavaa arkkitehtia. 

Suunnittelun peruslähtökohtana on suunnittelutoimeksianto, rakennuspaikka sekä 
tilaohjelma. Tyypillisesti luova suunnittelu on prosessi, jonka lopputulosta ei voi arvioida 
etukäteen suunnittelun alkaessa. Suunnitteluprosessi päättyy, kun suunnitelmien 
määrittelemä rakennus tai suunnitteluhanke on konkreettisesti toteutettu ja luovutettu tilaajalle. 
Suunnitteluprosessin päätyttyä hankkeen suunnittelijan velvollisuus on säilyttää ja arkistoida 
suunnitteludokumentit tulevaa käyttöä varten.  

Useimmiten suunnittelu etenee aluksi lineaarisesti, mutta suunnittelun edetessä mukaan liittyy myös 
rinnakkaisia tasoja ja eriytyviä uomia. Erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa pääideaa haetaan 
erilaisten suunnittelumetodien avulla. Metodit vaihtelevat henkilökohtaisen mieltymysten mukaan. 
Pääidea voi syntyä nopeasti intuitiivisesti tai pitkän analyysin päätteeksi. Usein suunnittelun 
alkuvaiheessa testataan erilaisia suunnitteluratkaisuja ja laaditaan vaihtoehtoisia luonnoksia, kunnes 
hankkeen pääidea hahmottuu. 

Suurissa julkisissa hankkeissa suunnittelu kestää vuosia ja suunnitteluprosessiin saattaa osallistua 
kymmeniä henkilöitä. Tavallisesti suunnittelun osapuolet ovat: rakennuttaja (suunnittelun rahoittaja ja 
ohjaaja), käyttäjät sekä eri alojen suunnittelijat. Urakoitsijat ja rakentajat vastaavat suunnitelmien 
konkreettisesta toteuttamisesta. 

Suunnittelumetodeja on useita ja ne vaihtelevat tehtävän mukaan.37F

38  Tässä tutkimuksessa 
suunnittelumetodit kuvataan luvussa 2.4.1. Suunnittelun alkuvaiheessa pääsuunnittelija voi hahmotella 
rakennusta käyttäen useita eri suunnittelumetodeita. 

Suunnitteluprosessi koostuu sekä fyysisistä että abstrakteista osa-alueista. Tärkeitä fyysisiä osa-alueita 
ovat muun muassa rakennuspaikka, materiaalit, rakenteet, ekologia ja tilaohjelma. Abstrakteja määreitä 
ovat suunnittelijan ja käyttäjien kokemukset ja unelmat. Hankkeessa toimijoita ovat: suunnittelijat, 
viranomaiset, hankkeen rakennuttaja, käyttäjät ja rakentajat. Suunnittelu on abstraktin ajattelun ja 
teknisen tietämyksen synteesi. Taiteellinen luova ajattelu on prosessin kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
Ilman teknistä ja taloudellista tietämystä suunnitteluprosessin laadukas eteneminen vaarantuu. 

Rakennusten elinkaaren aikana tilaajan tai käyttäjien tarpeet usein muuttuvat. Tällaisissa tapauksissa 
suunnitteluprosessi käynnistyy uudelleen ja jatkuu jo aikaisemmin toteutettujen suunnitelmien pohjalta. 
Joissakin tapauksissa rakennusta laajennetaan tai muunnellaan uudelle toiminnalle sopivaksi. 
Suotuisassa tapauksessa muutostyösuunnitelmat laaditaan huolella ja lopputulos palvelee myös 
alkuperäistä toteutunutta rakennusta. 
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Rakennustietosäätiön laatiman arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK 18 mukaan 
arkkitehtisuunnittelu etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti: 38F

39
     (ARK, 2021) 

 
A Tarveselvitys 
B Hankesuunnittelu 
C Suunnittelun valmistelu 
D  Ehdotussuunnittelu 
C Suunnittelun valmistelu 
E Yleissuunnittelu 
F  Rakennuslupatehtävät 
H Rakentamisen valmistelu 
I  Rakentaminen 
J  Käyttöönotto 
K Takuuaika 
L  Muut arkkitehdin tehtävät 
 
ARK 18:n mukaan arkkitehtisuunnittelun kenttä on varsin laaja. Työtehtävät vaihtelevat 
esisuunnitelmista ja pikaisista tutkielmista pitkäkestoisiin rakennussuunnitelmiin asti. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään niihin suunnittelun tärkeisiin osa-alueisiin, jotka käsittävät arkkitehdin 
oleelliset suunnittelutehtävät rakennushankkeiden toteutukseen asti. Näitä vaiheita ovat: D 
Ehdotussuunnittelu, E Yleissuunnittelu, F Rakennuslupatehtävät, H  Rakentamisen valmistelu ja I 
Rakentaminen. Tässä tutkimuksessa yleissuunnittelun piiriin on yhdistetty tehtävät E, F, ja H. 
 

            
 
Kuva 2.6: Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa suunnittelijaan vaikuttavia tekijöitä. HT. 
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Kuva 2.6 esittää suunnittelun lähtötilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnittelu alkaa asiakkaan 
tilauksesta tai suunnittelijan omasta päätöksestä. Suunnittelun alkaessa tavallisesti on jo laadittu 
tilaohjelma tai muutoin hahmoteltu hankkeen koko ja luonne. Ennen suunnittelun aloittamista myös 
rakennushankkeen tontti on määritelty. Y-akselille sijoittuvat abstraktit elämykset sekä pragmaattinen 
tieto. X-akselilla kuvautuu varsinainen suunnitteluprosessi. Suunnittelupiiriin osallistuvat kaikki 
hankkeen osapuolet. Arkkitehtisuunnittelun henkinen perusta koostuu abstrakteista ilmiöistä, joita 
voivat olla suunnittelijan elämykset, intuitio, muistot tai tilaajan odotukset. Haaveiden pilvi on laaja 
käsite, joka tuottaa aineistoa tai vaikuttaa idean syntymiseen ja sen kehittelyyn. Tärkeän osan 
suunnittelua ohjaavasta osapuolesta muodostavat säännökset ja hankkeen fyysiset ominaisuudet, 
kuten tilaohjelma, tontti tai suunnittelijan kokemusperäinen tieto. Pragmaattinen tieto on suunnittelua 
ohjaava tekijä, kuten kaavoittamisen tuottamat reunaehdot tai hankkeen määritelty kustannusvaikutus. 
Hankkeen tontti sisältää runsaasti fyysisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat suoraan suunnitelmien 
muodostumiseen. 

Arkkitehtisuunnitelma syntyy pragmaattisen tiedon, tilaajan toiveen ja suunnittelijan abstraktien 
odotusten synteesistä, jossa pääidea muodostaa suunnittelun tärkeän ja keskeisen motivaattorin. 
Suunnittelu etenee vaiheittain. Alkuvaiheen joustavuus vähenee suunnitteluprosessin edistyessä. 
Hankkeen edistyessä suuret muutostarpeet ovat usein seurausta rakennuskustannusten 
nousemisesta. Toteutusvaiheessa suunnitteluun vaikuttavat osapuolet muuttuvat rakentajan 
osallistuttua hankkeen toteutukseen.  

Kuva 2.7 kuvaa perinteisen suunnitteluprosessin pääosapuolia. Tilaajan, arkkitehdin ja urakoitsijan 
yhteistyö on toimittava saumattomasti laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Osapuolten 
tavoitteena on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoinen lopputulos. Kukin osapuoli vaikuttaa osaltaan 
suunnittelun kokonaispiiriin.  

 

     

Kuva 2.7: Suunnitteluprosessin pelkistetty osapuolikaavio ja pääidean merkitys hankkeen kannalta. Alue 1 on 
suunnittelun kokonaiskenttä, alue 2 kuvaa suunnittelupiiriä, jonka ytimessä on valkoinen pääidea. Hankkeen 
toimijat vaikuttavat osaltaan hankkeen kehittelyyn ja etenemiseen, A, B ja C. Onnistuneessa hankkeessa taide ja 
tekniikkaa ovat tasapainossa keskenään, eli muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Tässä kaaviossa tilaaja ja 
käyttäjä ovat sama taho. HT. 
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Suomen Rakennustieto Oy julkaisee rakennusalaa säätelevää ja ohjeistavaa RT-kortistoa 40. Kortisto 
on tietokokoelma, joka sisältää tietoa ja ohjeita muun muassa rakenteista, tilasuunnittelusta, 
rakennusalan sopimuksista ja tehtävänjaosta. Lisäksi kortisto tarjoaa tietoa rakennuttamisesta ja 
rakennusten kunnossapidosta. Myös rakennusalan säädökset ja vertaileva tieto erilaisista 
rakennusalan tuotteista julkaistaan kortistossa. Kortisto koostuu määräysosasta, ohjeosasta ja tuotteita 
esittelevästä osasta. Kortisto on saatavissa myös RT Net -nettipalveluna. Sitä julkaistaan lisäksi CD- ja 
paperimuodossa. Kortistoa päivitetään jatkuvasti tuotetiedoille sekä uusilla ohjeistuksilla ja 
määräyksillä. (Tiula, 2002) 

Ensimmäiset RT-kortit laati Alvar Aallon aloitteesta 1942 perustettu Suomen Arkkitehtiliiton 
jälleenrakennustoimisto (vuodesta 1947 nimellä Asemakaava- ja Standardisoimislaitos, nykyisin 
Rakennustieto) yhteistyössä eri järjestöjen ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä 
Rakennusstandarditoimikunnan valvonnassa. Ohjesäännöstön idea oli yhtenäistää 
rakennusteollisuuden tuotteet ja määritellä rakennusosille standardimitoitus. (Adlercreutz, 2002) 

 
2.3.1 Rakennussuunnittelun hankintaprosesseista 

 
RT ohjekortti 10-10387:n mukaan rakennussuunnittelu määritellään seuraavasti: 
 

”Rakennussuunnittelu on rakennuskohteen ympäristöön soveltuvan, arkkitehtonisen, 
toiminnallisen ja teknisen ratkaisun kehittämistä edellisissä vaiheissa määriteltyjen tavoitteiden ja 
puitteiden mukaan. Rakennussuunnitteluvaihe alkaa suunnittelijoiden valinnalla. Suurehkoissa ja 
vaativissa kohteissa suunnittelijaryhmä on tarkoituksenmukaista valita jo 
hankesuunnitteluvaiheessa.  
Rakennussuunnittelulla on keskeinen merkitys rakennushankkeen onnistumiselle, joten 
pääsuunnittelijan ja suunnitteluryhmän valinta on syytä tehdä huolellisesti. Valintaperusteita ovat 
mm. ammatillinen pätevyys ja kokemus sekä yhteistyökykyisyys.” (RT, 2021) 

 
Suunnittelijoiden valinta voidaan toteuttaa monella tavalla. Merkittävien julkisten rakennusten 
suunnittelun yhteydessä arkkitehtiryhmä valikoituu usein arkkitehtuurikilpailun avulla. Tällöin suunnittelu 
on jo edennyt jo pitkälle luonnosvaiheeseen. Riippuen kilpailutyöryhmän koostumuksesta 
suunnitteluryhmään on saattanut kuulua myös erikoissuunnittelijoiden työpanos. 

Kilpailun ensimmäinen palkinto ei välttämättä johda toimeksiantoon vaan varsinaisen suunnittelutyön 
tekijäksi tilaaja voi valita myös jokin muun suunnittelijan. Kilpailutuksen jälkeen hankkeen osapuolten 
on aloitettava neuvottelut hankkeen jatkosuunnittelusta sekä laadittava suunnittelusopimukset. 
Tyypillistä on myös, että hankkeen esisuunnitelman laatinut arkkitehti ei jatka myöhempiin vaiheisiin. 

Yhä useammin nykypäivänä suunnittelijat valitaan tarjousmenettelyiden kautta. Suunnittelutarjouksia 
arvioidaan erilaisten pisteytysten avulla. Pisteytysten perusteella määritellään suunnittelijoiden 
pätevyyksiä sekä henkilöresursseja. Tärkeä parametri on toteutuneet hankkeet. Usein 
tarjouspyynnöissä vaaditaan alustavia luonnoksia tai työsuunnitelma. Parhaassa tapauksessa 
arvioinneissa suunnittelijoiden laatureferensseillä on painotettu merkitys. Ongelmaksi on muodostunut 
valmistuneiden referenssikohteiden nopea vanheneminen. Usein referensseiksi hyväksytään vain 
viiden viime vuoden sisällä valmistuneet kohteet. Tällainen aikarajoite suosii suuria arkkitehtitoimistoja, 
joilla on runsaasti hankkeeseen soveltuvia referenssejä.  

 
Ville Hara ja Anu Puustinen (Avanto Arkkitehdit) kommentoivat suunnittelun hankintamuotoja 
seuraavasti:  
 
Ville Hara:  

”Se mikä pitää nostaa myös esiin, kun puhutaan julkisista rakennuksista, on hankintamuodot, 
koska ne vaikuttavat olennaisesti suunnittelijavalintoihin. Hilma-systeemi 40F

41 on tullut tiensä päähän. 
Me emme esimerkiksi tarjoa enää sitä kautta suunnittelua lainkaan. Hankintalaki on sinänsä ihan 
kunnossa ja sitä pystyttäisiin soveltamaan varsin luovasti ja hyvin ja se on ihan toimiva työkalu, 
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mutta tilaajat ovat niin pelokkaita niistä valituksista, että he soveltavat sitä ihan väärin. 
Käytännössä kaikki saavat ihan samat laatupisteet, kun laatu merkitsee vaikka 80 prosenttia tai 60 
prosenttia, ja sen jälkeen se on pelkkä hinta, mikä ratkaisee. Hinnat, joilla suunnittelu menee, niin 
me ei voi, vaikka me ollaan pieni toimija, pieni infrastruktuuri, niin me ei missään tapauksessa 
pystytä toimimaan niillä hinnoilla, koska niillä ei pystytä maksamaan palkkoja. Joten me emme 
halua olla siinä pelissä mukana. Se on vähän sääli, jos kaikki suunnittelu menee näille isoille 
toimijoille nämä tämmöiset hienot hankkeet. Hankkeet kilpailutetaan väärin, joten tilaajamenettely 
pitäisi saada kuntoon”. (Hara, haastattelu, 2020) 

 
Anu Puustinen:  

”Haaste siinä on se, että niissä on usein sellaisia vaatimuksia, että tarvitaan kolme samantyyppistä 
hanketta samalta toimialalta viimeisen viiden vuoden ajalta. Siten karsitaan kaikki pienemmät 
toimijat siitä pois ja sellaiset valitaan, jotka tuottavat samaa arkkitehtuuria vuodesta toiseen. Määrä 
on ratkaisevampi kuin laatu. Niin niillä pärjää tuollaisissa kilpailuissa”. (Puustinen, haastattelu, 2020) 

           
Haran ja Puustisen havainto koskee myös erikoissuunnittelijoita. Rakenne-, LVI- ja varsinkin 
sähkösuunnittelun suunnittelupalkkiot kilpailutetaan niin tiukasti, ettei laadukasta suunnittelua ole 
mahdollista suorittaa edes teoriassa. Niukka suunnittelupalkkio johtaa huonosti punnittuihin 
suunnitteluratkaisuihin. Lopputulos on heikko, koska erilaisia vaihtoehtoja ei ole taloudellisesti 
mahdollista tutkia eikä suunnitelmaa voida vertailla muihin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. SAFAn 
määrittelemä taksajärjestelmä poistettiin kilpailuviraston toimesta 1990-luvulla, koska sen koettiin 
estävän aidon taloudellisen kilpailun toimeksiannoista. Taksajärjestelmän idea oli määritellä tehtävän 
mukaiset suunnittelupalkkiot. Siten arkkitehdit kilpailivat suunnittelutehtävistä laadun, ei hinnan 
perusteella. Taksajärjestelmän poistamisen seurauksena arkkitehtipalkkiot romahtivat 1990-luvun 
alussa. Samassa kehityksessä myös Suomen valtion talous ajautui syvään talouskriisiin, joka osaltaan 
vaikutti suunnittelupalkkioiden pienenemiseen ja arkkitehtien työtilanteisiin.  

Kuva 2.8 esittää SAFAn järjestämien arkkitehtuurikilpailujen lukumäärää vuosina 1972–2011. 
Taloudellisen laman vaikutus arkkitehtuurikilpailujen lukumäärään käy ilmi taulukosta vuosina 
1991−1996. Näinä vuosina järjestettiin vain muutamia kymmeniä yleisiä arkkitehtuurikilpailuja. 
Taulukosta käy ilmi myös järjestettyjen kutsukilpailujen osuus suhteessa yleisiin kilpailuihin.  

 

        
 
Kuva 2.8: SAFAn julkaisema taulukko Suomessa järjestetyistä arkkitehtikilpailuista vuosina 1972−2011. 
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2.3.2 Suunnittelun edellytykset ja lähtökohdat 

 

Merkittävissä julkisen rakentamisen hankkeissa, kuten laajoissa taidemuseoissa tai esittävän taiteen 
rakennuksissa varsinaista arkkitehtisuunnittelua edeltää pitkä valmistelujakso. Tarveselvityksessä ja 
hankesuunnitelmassa määritellään suunniteltavan hankkeen laajuus ja taloudelliset reunaehdot. 
Tavallisesti tällaisesta esityöstä vastaa rakennuttaja tai hankkeen tilaaja.  

Toteutettavan hankkeen edellytyksenä on tavallisesti voimassa olevat kaavat, kuten seutu-, yleis- ja 
asemakaava. Hankkeen kulku ei voi olla kaavojen määrittelemien reunaehtojen vastainen. Kaavat ovat 
juridisia asiakirjoja, joiden mukaan suunnittelu etenee. Asemakaava sallii toteutuksen suhteen pieniä 
poikkeamia, jotka täytyy hyväksyttää suunnitteluprosessin kuluessa rakennusvalvonnassa tai 
muutoksista vastuussa olevilla viranomaisilla. 

Tärkein ja yksityiskohtaisin kaavadokumentti on asemakaava. Se määrittelee tavallisesti urbaanissa 
ympäristössä suunniteltavan hankkeen reunaehdot, joita ovat hankkeen laajuus, kerrosluku, 
käyttötarkoitus, liikenneratkaisut, autopaikkanormit ja räystäskorko. Riippuen tontin sijainnista 
kaavoituksen keinoin voidaan määritellä myös muita suoraan arkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä, kuten 
rakennuksen muotoilua, sisäänkäyntien sijaintia, käytettäviä materiaaleja tai rakennuksen väritystä.    

Kuva 2.9 esittää teoreettisen rakennuspaikan ominaisuuksia: E on tontin tehokkuus, LK on suurin 
sallittu kerrosala, punainen katkoviiva kuvaa tontin poikki kulkevaa näkyvää reittiä, sininen viiva kuvaa 
maanalaista vesijohtoa. Sininen nuoli on tontilla vallitseva tuulensuunta. Oranssi viiva kuvaa tontin 
rajaa. Harmaa rajaus kuvaa aluetta, johon kuvitellaan suunniteltavan hankkeen sijoittuvan. Oranssi 
puolikaari kuvaa auringon kiertokulkua tiettynä ajankohtana. Tontin fyysiset ominaisuudet ohjaavat 
rakennuksen muotoilua ja tilojen sijoittelua.41F

42    

 

   

 

Kuva 2.9: Teoreettinen rakennuspaikka ja suunnittelun lähtökohtiin vaikuttavia tekijöitä, HT. (MacLean, 2003) 
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2.3.3        Julkisen rakennuksen suunnitteluprosessin osapuolet  

 
Suunnitteluun osallistuu monialainen joukko toimijoita. RT ohjekortti 10-10387:n mukaan tärkeimpinä 
osapuolina toimivat seuraavat tahot: 43F

43 
 
- Käyttäjä 
- Rakennuttaja 
- Suunnittelija 
- Rakentaja 
- Viranomainen 
 
Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa arkkitehtisuunnitteluun vaikuttavat kolme merkittävintä toimijaa 
ovat tilaaja/käyttäjä, rakennuttaja ja arkkitehti. Jotta rakennushanke toteutuisi laadukkaasti on 
luottamuksen oltava hyvä kolmikon osapuolten välillä ja yhteistyön toimittava saumattomasti. 
Nykypäivänä tilaaja, rakennuttaja ja rahoittajat ovat usein eriytyneet omiksi ryhmikseen. Aikaisemmin 
arkkitehti toimi erityisesti rakennuttajan luottohenkilönä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
suunnittelun koordinoija on pääsuunnittelija, joka voi olla arkkitehti tai jokin muu rakennushankkeesta 
hyvin perillä oleva taho. Suunnitteluprosessin aikana pääsuunnittelija voidaan myös vaihtaa, riippuen 
tehtävän vaatimasta ammattitaidosta.44 Esimerkiksi vaativissa pohjarakennushankkeissa 
pääsuunnittelijana voi rakentamisen alussa toimia maanrakennusinsinööri. Nykypäivänä rakennuttajan 
rooli on muuttunut. Aikaisemmin rakennuttaja oli usein sama taho kuin hankkeen tilaaja ja suunnittelun 
maksaja. Nykyaikaisten rakennusten tekninen monimutkaisuus on aiheuttanut rakennuttajien 
eriytymisen rakennusprosessissa. Rakennuttaminen on siirtynyt erillisille konsulttiorganisaatioille. 
(Piironen, haastattelu, 2021) 

Myös urakointimenetelmät ovat monipuolistuneet. Entisen rakentamisen pääurakan sijaan hankkeet 
saattavat jakautua usealle alihankkijalle. Menettelyn takia rakennuttajaorganisaatiolle aiheutuu 
lisätehtäviä ja vastuita. Pääsuunnittelija saattaa myös olla urakoitsijan konsultti. Tällöin arkkitehdin 
perinteinen asema tilaajan luottamushenkilönä on haasteellinen.   

 

Kuva 2.10: Julkisen rakennuksen suunnittelun ja toteutuksen osapuolet. HT. 
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Käyttäjä 

Käyttäjäryhmän roolit ja laajuus vaihtelevat eri hankkeissa. Tavallisesti julkisten rakennusten parissa 
käyttäjäjoukko on laaja ja tarpeiltaan moninainen. Käyttäjäjoukko määrittelee rakennushankkeen 
toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset. Käyttäjät osallistuvat suunnitteluun jo hankkeen alusta alkaen, 
jolloin käyttäjätarpeet tulee hyvin kartoitettua.  

Rakennuttaja 

Rakennuttaja / tilaaja on rakennushankkeen toimeenpaneva osapuoli. Arkkitehtisuunnittelu ei 
käynnisty, ellei hankkeella ole toimeksiantajaa ja rahoittajaa. Rakennuttajan tehtävä on ollut huolehtia 
siitä, että hankkeen suunnittelu ja hankinnat onnistuvat. Rakennuttaja valvoo suunnittelijoiden toimintaa 
ja raportoi hankkeen etenemisesti tilaajalle ja rahoittajalle.  

Arkkitehtisuunnittelija 

Arkkitehdin päätehtävä on tuottaa rakentamista varten tarvittavat dokumentit. Arkkitehdin tulee 
perinteisesti huolehtia hankkeiden toiminnallisista, teknisistä ja taiteellisista ominaisuuksista. 
Arkkitehdin tutkinto on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. 
Suomessa arkkitehteja kouluttavat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin 
laitos Otaniemessä, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö.  

Arkkitehdin ammattikuvaan kuuluu vanhastaan rakentamisen kokonaisosaaminen. 
Suunnitteluympäristön muututtua digitaaliseksi arkkitehdin työn välineet ja vaativuus ovat kasvaneet. 
Tuotemallien ja virtuaalisuunnittelun myötä arkkitehdin työpanos on monipuolistunut. Tilasuunnittelun 
lisäksi arkkitehdin rooli sisältää usein myös pääsuunnittelutehtävät. (Korvenmaa, 1992) 

Sisustussuunnittelija 
Julkisten rakennusten sisustussuunnittelu viimeistelee parhaassa tapauksessa hankkeen visuaalisen 
ilmeen. Kalusteilla ja pintamateriaaleilla muodostetaan rakennuksen lopullinen olemus. 
Sisustussuunnittelun piiriin kuuluvat kiintokalusteet, irtokalusteet, valaisimet ja tekstiilit. Julkisissa 
rakennuksissa on runsaasti uniikkeja kalustekokonaisuuksia, jotka suunnitellaan varta vasten 
rakennusta varten.  

Akustinen suunnittelu 

Erityisesti esittävän taiteen rakennuksissa akustikkojen asiantuntemus on välttämätön. Konsertti- ja 
teatterisalien suunnittelussa akustikko useimmiten määrittelee salin muotoilun ja huoneakustiset 
ratkaisut. Arkkitehti voi määritellä huonetilan visuaalisen ilmeen ja muotoilun mikäli se ei ole ristiriidassa 
akustisten periaatteiden kanssa.  

Aikaisemmin akustikot työstivät salien akustiikkaa kookkailla pienoismalleilla. Nykypäivänä akustikkojen 
apuna toimivat monimutkaiset 3D-mallit, joiden avulla voidaan laskea saliakustiikan ominaisuudet 
paikkakohtaisesti. Digitaaliset laskelmat varmistavat, että saliakustiikassa kaikki äänen taajuudet 
kuuluvat sopivassa suhteessa ja kuulijan äänimaisema on riittävän monipuolinen. Erityisen tärkeää on, 
että orkesteri ja esiintyjät kuulevat itse tuottamansa äänen. (Möller, haastattelu, 2020)  

Maisemasuunnittelija 

Maisemasuunnittelu on suunnitteluprosessin lähtökohta erityisesti laajoissa suunnitteluhankkeissa. 
Maisemasuunnittelu on tärkeä osa-alue ympäristösuunnittelua ja kaavoitusta. Laajojen alueiden 
suunnittelun lisäksi maisemasuunnittelu käsittää puutarha- ja pihasuunnittelun. Julkisten rakennusten 
suunnittelun parissa julkinen rakennus liitetään maisemasuunnittelun avulla osaksi ympäröivää 
maisemaa.  

Rakennesuunnittelija 

Rakennesuunnittelija toimii läheisessä yhteistyössä arkkitehtisuunnittelijan kanssa. 
Rakennesuunnittelija vastaa rakenteiden kestävyydestä ja niiden normien mukaisuudesta. Tehtävät 
jaetaan geotekniseen tai rakenne- ja elementtisuunnitteluun. Hankkeen eri vaiheissa 
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rakennesuunnittelija hyväksyttää rakennelaskelmat ja suunnitelmat virallisissa 
rakennusvalvontaelimissä.  

Toteutusvaiheessa rakennussuunnittelija laatii valmistus- eli konepajakuvat, joiden perusteella 
teräsosat tai betonielementit valmistetaan tehtaalla. Suomalaisessa arkkitehtuuritoimistoperinteessä 
rakennesuunnittelijat toimivat omissa yrityksissään. Poikkeuksen muodostavat laajat konsulttiyritykset, 
joissa on rakennesuunnittelijoiden lisäksi omat arkkitehtisuunnittelijaosastot.  

Teknisten järjestelmien suunnittelija (LVIS) 

Lämpö- vesi ja ilmastointisuunnittelijat vastaavat rakennuksen taloteknisistä ratkaisuista. Erityisesti 
ilmastointiratkaisut vaikuttavat olennaisesti rakennuksen tilallisiin ratkaisuihin. Ilmastointiputkistot 
edellyttävät huolellista reittisuunnittelua. Kookkaiden putkivarausten tilallinen järjestely vaikuttaa 
arkkitehtuurimitoitukseen. Rakennuksen jokainen tilaryhmä on varustettava kunnollisilla tulo- ja 
poistohormeilla.  

Julkisen rakennuksen lämmitys- ja vesijärjestelmät liittyvät rakennuksen ekologisiin tavoitteisiin. 
Erityisesti toimisto- ja liikerakennuksia arvioidaan energiakulutuksen perusteella. Leed ja BREEAM 
sertifikaatit 45F

45 määrittelevät rakennusten energiankulutus- ja innovaatiotason. (BREEAM, 2021) 

Sähkösuunnittelu käsittää rakennuksen sähkö- ja valaistussuunnittelun. Huolellisella suunnittelulla 
rakennuksen sähkövedot integroidaan osaksi arkkitehtuuria. Teknisten järjestelmien suunnittelussa 
kukin suunnittelija vastaa siitä, että myös kiinteistön ylläpitämisen näkökohdat otetaan huomioon.  

Kustannussuunnittelija ja määrälaskija 

Rakennushankkeessa tarvitaan kustannussuunnittelun asiantuntemusta, joka kohdistuu sekä 
rakennuskustannuksiin että rakennuksen ylläpitokustannuksiin. Ellei riittävää asiantuntemusta ole 
hankkeen organisaatiossa, annetaan tehtävä erilliselle kustannussuunnittelijalle. Kustannussuunnittelija 
osallistuu suunnitteluryhmän työhön. Saman kustannussuunnittelijan tehtäviin voi kuulua rakennuttajan 
määrälaskenta. 

Rakentaja 
 
Rakentaja on rakennushankkeen toteuttaja ja joissakin tapauksissa myös rakennuttaja ja suunnittelun 
tilaaja. Suunnittelijoiden tehtävä on tuottaa urakoitsijalle virheettömät suunnitelmat rakentamista varten. 
Usein samaa rakennushanketta urakoivat useat urakoitsijat. Tällöin vastuu hankkeen sujuvuudesta on 
pääurakoitsijalla. Jaetut urakat aiheuttavat suunnittelulle usein haasteita, koska tiedon välitys ei toimi 
riittävän sujuvasti. Samoin rakennustyön johtaminen on vaikeaa johtuen työmaaoperaatioiden 
pirstaleisuudesta.  

Viranomainen 

Suomessa rakennushankkeita valvovat viranomaiset ovat RT ohjeen RT 10-10387 mukaan seuraavat 
tahot: 

- Kaavoitusviranomainen, rakennusvalvontaviranomainen ja rahoittava viranomainen. 

Viranomaiset määrittelevät rakentamisen määrää ja laatua erilaisien kaavojen avulla. Hyväksytty kaava 
kuten asemakaava, on juridinen asiakirja, jonka puitteissa suunnittelun ja rakentamisen tulisi edetä.  

Suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Espoossa rakennuslupaprosessi edellyttää useita 
ennakkoneuvotteluita. Näissä neuvotteluissa arvioidaan hankkeen teknisiä ja kaupunkikuvallisia 
seikkoja. Viranomaistahoja ovat edellisten lisäksi myös kaupunkikuvatoimikunnat, joissa lupahankkeita 
esitellään. Hankkeet etenevät vain, mikäli toimikunta puoltaa hankkeen etenemistä. Joissain 
tapauksissa hanke joudutaan viemään useaan otteeseen viranomaisten arvioitavaksi.  

Rakennusvalvontaelimissä huolehditaan siitä, että suunniteltu hanke täyttää kaavan määräykset ja 
Suomen rakennuslain ja asetusten määrittelemät vaatimukset. Suunniteltavan rakennuksen on oltava 
rakenteellisesti turvallinen sekä täytettävä pelastustoimen vaatimukset. Rakennuslupaa ei myönnetä 
ennen kuin pelastusviranomaiset ovat antaneet hanketta puoltavan lausunnon. 
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2.3.4 Suunnitteluprosessin tekniset vaiheet / Ehdotussuunnittelu  

 

Ehdotussuunnittelun lähtökohtana on suunnittelutilaus tai muu syy aloittaa luonnostelu.  
Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on tuottaa hankkeelle pääidea, jota voidaan arvioida ja testata.  
Ehdotussuunnitteluun osallistuvien henkilömäärä vaihtelee suunnittelumetodin ja hankkeen laajuuden 
mukaan. Vaativankin hankkeen luonnossuunnittelusta voi vastata vain yksi henkilö. Työryhmässä 
tapahtuva luonnossuunnittelu lisää mahdollisuuksien avaruutta ja tuottaa erilaisia perusratkaisuja. 
Työryhmäperiaatteen haasteena on puolestaan ryhmätyödynamiikka. Mikäli työryhmän sisäinen 
työskentely ei ole sujuvaa, on lopputuloskin arvaamaton. 

Hankkeen luonnostelun avulla etsitään erilaisia vaihtoehtoja, joita arvioivat suunnittelun ulkopuoliset 
tekijät tai suunnittelijat itse. Suunnitelmia esitellään ja arvioidaan suunnittelukokouksissa, joihin 
osallistuvat kaikki hankkeen osapuolet. Luonnossuunnittelun päätteeksi valitaan sopivin ehdotus 
jatkotyön pohjaksi.  

Ehdotussuunnittelun tueksi piirustusmateriaalia voidaan täydentää pienoismallien ja illustraatioiden 
avulla. Joissakin tapauksissa jo ehdotussuunnitteluvaiheessa on käytettävissä 3D-malli, jonka avulla 
suunnitelma voidaan havainnollistaa. 

Ehdotussuunnittelun mittakaava on tavallisesti 1/500 tai 1/200 riippuen hankkeen laajuudesta. 
Suunnittelun hierarkian ja mittakaavan ymmärtäminen on tärkeää siirryttäessä suunnitteluvaiheesta 
toiseen. Luonnosvaiheessa hyväksytyt periaatteet ja suunnitteluratkaisut siirtyvät seuraavan vaiheen 
lähtötiedoiksi. Yleissuunnitteluvaiheessa kehitetään edelleen hankkeen arkkitehtuuri-ideoita kohti 
toteutuskelpoisia ratkaisuja. Ehdotussuunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään yleissuunnitteluvaiheeseen, 
jonka tarkoitus on tuottaa rakennuslupadokumentit. 

Kuva 2.11 esittää suunnitteluprosessin etenemistä luonnosvaiheista rakentamiseen. Hankkeen 
laajuuden mukaan prosessi voi kestää useita vuosia. Sujuvassa prosessissa suunnittelu jatkuu 
keskeytyksettä. Tavallisesti rakennuslupaprosessit ja tarjousvaihe keskeyttävät suunnittelun. 
Arkkitehtisuunnittelun kannalta olennaisia vaiheita ovat suunnittelutoimeksisanto, rakennuslupa ja 
rakentamisen alkaminen. Ennen ehdotussuunnittelua rakennushankkeen osalta on jo tehty 
aikaisemmin tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa on jo määritelty suunniteltavan 
kohteen tilaohjelma ja rakennuspaikka. Arkkitehdin työ alkaa tavallisesti vasta 
ehdotussuunnitteluvaiheessa. Kunkin suunnitteluvaiheen päättyessä tarkastellaan hankkeen 
kustannusrakennetta. Rakentaminen alkaa, kun suunnitelmat ja rakennuslupa on hyväksytty. 
Rakentaminen päättyy, kun tilaaja vastaanottaa hankkeen. 

 

 
 
Kuva 2.11: Suunnittelun ja toteutuksen prosessikaavio, suunnittelun valmistelusta rakentamiseen. HT. 
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2.3.5            Yleissuunnittelu  /  Rakennuslupasuunnittelu 

 

Yleissuunnittelu on rakennushankkeen kannalta olennainen vaihe, jossa hankkeen pääpiirteet 
määritellään riittävällä tarkkuudella. Lupadokumentit ovat juridisia asiakirjoja, joiden mukaan 
rakennushanke on tarkoitus toteuttaa. Kuntien ja kaupunkien rakennusvalvontaelimistä riippuen 
rakennusluvan asiakirjavaatimukset voivat vaihdella. Arkkitehtisuunnitelmien lisäksi pääpiirustuksien on 
sisällettävä konkreettiset rakennesuunnitelmat sekä pelastusreitistöt ja paloturvallisuuskuvaukset. 
Rakennuslupaprosessi kestää tavallisesti useita kuukausia, joiden aikana suunnitelmapuutteita voidaan 
täydentää. Lupaprosessissa tarkistetaan, että hanke vastaa kaavamääräyksiä ja täyttää teknisesti 
viranomaisten asettamat määräykset ja velvoitteet. Rakennusluvan edellytyksenä ovat asianmukaiset 
rakennesuunnitelmat, jotka on toimitettava rakennusvalvontaan ennen rakennustöiden aloittamista. 
Pääpiirustussarja velvoittaa rakennusluvan hakijaa toteuttamaan hankkeen lupadokumenttien 
kuvailemalla tavalla. 

Rakennuslupavaiheessa hankkeen suunnittelu lukkiutuu, sillä rakennuslupa on juridinen dokumentti, 
jossa yhteisesti sovitaan hankkeen laajuus, arkkitehtoninen laatu sekä tekninen toteutettavuus. 
Arkkitehtisuunnitelmien lisäksi myös rakenne-, LVI- sekä palo- ja pelastussuunnitelmat tulee 
hyväksyttää eri viranomaisilla.  

Rakennuslupapäätöksen jälkeen tehtävät merkittävät suunnitelmamuutokset täytyy hyväksyttää 
myöhemmin rakennusvalvonnassa. Hyväksytyn rakennusluvan myötä rakentaminen voidaan aloittaa. 
Joissain tapauksissa maanrakennusluvan varainen rakentaminen voidaan aloittaa ennen varsinaista 
rakennuslupaa.  

Rakennuslupavaiheen jälkeen alkaa suunnitteluvaihe, jonka tarkoitus on tuottaa suunnitteluasiakirjat, 
joiden avulla voidaan rakennuksen kustannukset määritellä tai aloittaa rakennuksen toteuttaminen. 
Tarjousasiakirjojen avulla pyydetään urakoitsijoilta sitovat urakkatarjoukset. Tämä suunnitteluvaihe 
sisältää rakennuksen laajuuden mukaan useita suunnittelutehtäviä, jotka liittyvät toteutettavan 
rakennuksen rakenteisiin ja yksityiskohtiin. Tässä suunnitteluvaiheessa laaditaan laaja kirjallinen 
selvitys eli työselitys. Se kuvaa ja täydentää muuta dokumenttiaineistoa.  

 

2.3.6  Rakentaminen / täydentävä suunnittelu, detaljisuunnittelu 

 

Suunnitteluvaiheessa ei kaikkia rakentamiseen liittyviä yksityiskohtia tai suunnitelmatarpeita voida 
etukäteen ennakoida. Rakennusaikana arkkitehti tuottaa täydentäviä dokumentteja, jotka liittyvät 
rakennuksen detaljeihin tai muihin aiemmin epäselviksi jääneisiin suunnitteluratkaisuihin. 
Rakennusaikana sattuu myös rakennusvirheitä tai muutoksia, jotka edellyttävät uudelleen suunnittelua. 

Rakentamisvaiheessa suunnitteluresurssit yleensä pienenevät. Useimmiten rakentamisen 
loppuvaiheisiin osallistuu vain yksi projektiarkkitehti ja pääsuunnittelija, jotka huolehtivat 
rakennushankkeen päivittäisestä sujumisesta. Pääsuunnittelija on vastuussa projektista hankkeen 
luovutukseen asti.  

Hankkeen valmistuttua järjestetään lopputarkastuksia, joihin osallistuvat hankkeen osapuolet ja 
rakennusvalvonnan edustajat. Tavallisesti hankkeen tilaaja laati puute- ja virhelistan, jonka mukaisesti 
urakoitsija korjaa ja viimeistelee rakennusta varsinaisten rakennustöiden jälkeen. Mikäli hanke todetaan 
täyttävän osapuolien toiveet ja sopimukset, valmis rakennus luovutetaan käyttäjille käyttöönottoa 
varten. Käyttöönotto käsittää rakennuksen irtokalustamisen sekä taloteknisten järjestelmien 
testaamisen.  

Valmiin rakennuksen luovutuksen jälkeen arkkitehtisuunnittelija kokoaa hankkeen suunnitelmat tilaajaa 
varten sekä osallistuu hankkeen huoltokirjan kokoamiseen. Rakennuksen valmistuttua sovitaan 
vuositarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimista takuusopimusten puitteissa. 
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Kuva 2.12: Suunnitteluprosessin eteneminen rakennushankkeessa. HT. 

Kuva 2.12 kuvaa rakennussuunnitteluprosessia ja prosessin henkilöresursseja. Oranssi sisäkehä 
kuvaa arkkitehtisuunnitteluun osallistuvia henkilöitä suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluprosessin 
alussa suunnitteluun osallistuva joukko on tavallisesti suhteellisen pieni. Luonnosvaiheen lopuksi 
esitetään hankkeen pääideoita kuvaavat dokumentit tai mallit. Tämän suunnitteluvaiheen kiteytymä voi 
olla esimerkiksi valmis kilpailuehdotus. Luonnosvaiheiden jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen, jonka 
tärkein tehtävä on rakennuslupa-asiakirjojen laatiminen. Suunnitteluprosessin edetessä hankkeeseen 
lisätään suunnitteluresursseja. Kiireisimmät suunnitteluvaiheet liittyvät rakennuslupasuunnitteluun sekä 
rakentamisvaihetta ennakoiviin työpiirustusvaiheisiin. Vaativissa rakennushankkeissa saman projektin 
parissa voi työskennellä 10–20 arkkitehtisuunnittelijaa.  

Rakennuslupaan johtavassa suunnitteluprosessissa suunnitteluun osallistuu tavallisesti myös 
rakennesuunnittelija sekä LVIS-suunnittelijat. Suurissa rakennushankkeissa rakennuslupavaiheen 
jälkeen toteutussuunnitteluun osallistuu arkkitehtisuunnittelijoiden lisäksi lukuisa joukko muita 
suunnittelevia konsultteja. Ehdotussuunnitteluvaiheessa suunnittelutyön metodit voivat vaihdella saman 
prosessin puitteissa. Suunnitelmaa voidaan testata työmallein tai tietokonetarkasteluilla.   
Kaiken suunnittelutoiminnan ytimessä on oltava hankkeen pääidea.  

Suunnittelun alkuvaiheessa pääideaa voidaan helposti muunnella tai testata kokonaan toisenlaista 
ideaa. Ehdotussuunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään lineaarisimpiin suunnitteluvaiheisiin, jolloin 
suunnitelmamuutosten tekeminen vaikeutuu tai muuttuu kokonaan mahdottomaksi. Suunnittelun 
edetessä hankkeen kustannusrakennetta saatetaan arvioida lukuisia kertoja luonnosvaiheiden 
valmistuttua. Kustannuslaskennan vaikutuksesta suunnitelmia kehitetään ja suuriakin muutoksia 
hankkeen laajuuteen, rakenteisiin ja materiaaleihin joudutaan tekemään vielä suunnittelun 
loppuvaiheissa. Kohteena olevan hankkeen laajuuden mukaan suunnitteluprosessi voi kestää 
luonnostelun alusta rakennuksen valmistumiseen useita vuosia.  

Kuvassa 2.13 on esitetty kootusti tässä luvussa käsitellyt suunnitteluvaiheet arkkitehtisuunnittelijan 
toimenkuvan ja tehtävien näkökulmasta. 



   

 

52 

 

 
 

Kuva 2.13: Suunnitteluprosessin eteneminen ja vaadittava dokumentaatio rakennushankkeessa. HT. 
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2.3.7            Arkkitehtisuunnittelun dokumentointi ja suunnittelun apuvälineet  

 

Erkki Vanhakoski 46 jaottelee arkkitehtipiirustustyypit seuraaviin pääryhmiin: 46F 

1. Asemakaavat, 2. Rakennuspiirustukset, 3. Ideasuunnitelmat, fantasiat ja muut piirustukset. 

Julkisten rakennusten suunnitteluprosessin kannalta olennaiset dokumentit ovat Vanhakosken mukaan 
seuraavat: 

1. Luonnospiirustukset, ”skissit. 

2. Pääpiirustukset, ”lupakuvat”, (rakennuslupa-anomusta varten laaditut piirustukset) 
3. Toteutuspiirustukset, työpiirustukset, detaljit 

4. Teknilliset piirustukset, ”urakkapaperit” 

5. Esittelypiirustukset, julkaisupiirustukset 

Vanhakosken jaottelu perustuu 1990-luvun suunnitteluperinteeseen, jolloin dokumentaatio tehtiin vielä 
käsin. Tietokonesuunnittelun aikakautena suunnittelun dokumentaatio on monipuolistunut. 3D-mallit, 
tietomallit ja videot täydentävät arkkitehtien mahdollisuuksia esitellä suunnitelmiaan. 
Työmaaympäristössä perinteiset työpiirustustulosteet ovat vielä suosiossa. Tärkeä 
arkkitehtuurisuunnitelmaa kuvaileva dokumentti on työselitys, joka joissain tapauksissa on määräävä 
dokumentti, muiden asiakirjojen ollessa ristiriitaisia. Rakennusselostuksessa kuvaillaan hankkeen 
peruspiirteet ja määritellään käytettävät tuoteosat. (Vanhakoski, 1992) 

Suunnitelmien esittämisessä dokumenttien mittakaava on oleellinen, sillä mitä pitemmälle suunnittelu 
etenee, sen tarkemmin dokumentit kuvailevat suunnittelun tavoitteita. 

 

Ehdotussuunnitteluvaihe / luonnokset, skissit  

 

Suunnitelma täytyy jollain tavalla konkreettisesti kuvailla, jotta suunnitteluidea hahmottuu myös 
ulkopuolisille tahoille. Suunnitelma esitellään tavallisesti piirustuksin, 3D-mallein tai konkreettisin 
pienoismallein. Suunnitelman kuvaus johtaa lopulta rakentamiseen johtavien dokumenttien 
tuottamiseen. Suunnittelu on johdonmukaista toimintaa, jossa alkuvaiheen luonnokset jalostuvat 
suunnitteluprosessin edetessä yksityiskohtaisiksi piirustuksiksi. Lineaarisesti etenevä 
suunnitteluprosessi sisältää lukuisia vaiheita, joissa suunnitelmaa esitellään ja arvioidaan. Suunnittelu 
aloitetaan luonnostelemalla joko käsin piirtäen tai pienoismallien avulla.  

Vuosituhansia arkkitehtuurisuunnitelmien laatimiseen tarvittiin hyvin yksinkertaiset työvälineet. Piirrin, 
viivain, suorakulmainen kolmio ja piirtämiseen soveltuva paperi tai muu alusta olivat riittävät 
työvälineet. 1990-luvun alussa suunnitelmien laatiminen alkoi muuttua tietokoneohjelmien kehittymisen 
myötä. Tietokoneavusteinen suunnittelu on muuttanut suunnittelukenttää. Käsityönä tehtävän 
piirtämisen sijaan tietokoneen avustuksella suunnittelu on nopeutunut ja tehostunut. Tietokoneen 
avustuksella kopioiminen ja dokumenttien muuntelu on muuttunut helpommaksi. Nykypäivänä 
tietomallin avulla tapahtuva suunnittelu mahdollistaa tehokkaan ryhmätyöskentelyn ja samanaikaisen 
suunnittelun. Yhdistelmämallit, joihin on integroitu myös rakenne ja LVI-suunnitelmat, helpottavat 
suunnitelmien yhteensopivuuden arvioimista. Parhaassa tapauksessa tietomallista on mahdollista 
tuottaa osatietoa suoraan rakennusosien tuottajille.  

Ensimmäinen luonnos voi olla käsin piirretty hahmotelma, jolla tavoitellaan hankkeen luonnetta tai 
alkuideaa. Taitavasti esitetty idea luo mielikuvan hankkeesta ja helpottaa siten suunnittelun 
edistymistä. Alkuluonnosten jälkeen suunnitelmat tarkentuvat. Luonnosvaihe kuvailee vielä 
suunnitelmaa suurpiirteisesti. Luonnossarja kuvailee hankkeen pääideaa siten, että rakennuksen 
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laajuus, sijoitus tontilla ja käytettävät materiaalit ovat ulkopuolisen tahon arvioitavissa. Luonnoksilla on 
tärkeä merkitys suunnittelun alkuvaiheessa.  

Oscar Niemeyerin 47F

47 luonnokset ovat rennosti, vapaalla kädellä piirrettyjä visioita. Niemeyerin 
varhaisista, taidokkaista luonnospiirustuksista voidaan kuitenkin hämmästyttävän tarkasti havaita 
toteutuneen rakennuksen tai kokonaisuuden alkuperäiset ideat.  

Kuvassa 2.14, Niemeyer on muutamalla vapaan käden viivalla onnistunut kuvaamaan kokonaisen 
kaupungin, Brasilian ilmettä.                        

 

Kuva 2.14: Oscar Niemeyerin luonnospiirustus, Brasilia, kaupunkivisio, 1961. 

Luonnossuunnitteluvaiheen lopuksi valmistuvat luonnokset, joissa (kuva 2.15) pohjapiirroksiin 
merkitään yleensä erilliset huonetilat, portaat hissit ja tekniset tilat. Luonnokset sisältävät myös 
asemapiirroksen ja riittävän määrän leikkauksia sekä julkisivut. Näiden dokumenttien lisäksi laaditaan 
tavallisesti rakennustapaselostus. Näiden dokumenttien avulla voidaan arvioida hankkeen vaikutusta 
ympäristöön, hankkeen materialiteettia sekä kustannusvaikutusta. Mikäli esitetään vaihtoehtoisia 
luonnoksia, täytyy luonnosvaiheen päätteeksi valita sopiva luonnos jatkosuunnittelun pohjaksi. 
Luonnosvaiheiden jälkeen siirrytään yleissuunnitteluvaiheeseen, jonka tavoitteena on täydentää ja 
kehittää jo suunniteltua ja tuottaa rakennuslupadokumentit.                                                                                     

 

Kuva 2.15: Luonnosvaiheen pohjapiirros, mittakaava 1 / 400, Taivallahden kylpylähotelli, (APRT Oy 2005). 
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Yleissuunnitteluvaihe / pääpiirustukset / täydentävät asiakirjat 

Pääpiirustussarjaan kuuluvat asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkaukset sekä julkisivut. Tavallisesti 
julkisissa rakennuksissa dokumenttien mittakaava on 1/100. Rakennuslupadokumenteissa kuvataan 
rakennuksen sijoittuminen tontille, ajojärjestelyt, huonetilat, rakenteet ja tekniset järjestelmät. Julkisissa 
rakennuksissa kuvataan myös hankkeen palo- ja pelastussuunnitelmat. Pääpiirustussarjan lisäksi 
tuotetaan esittelyaineistoa, illustraatioita, joiden avulla rakennuksen kontekstia ja ulkonäköä voidaan 
arvioida. Pääpiirustuksiin merkitään rakennetyypit, poistumistiejärjestelyt sekä hankkeen laajuustiedot. 
Rakennuslupaa varten dokumentteja täydennetään selostuksin ja tarvittaessa teknisin selvityksin. 
Allekirjoitetut dokumentit ladataan nykyisin sähköisesti kuntien lupajärjestelmiin.   

Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen / työpiirustukset / detaljisuunnitelmat 

Lupavaiheen jälkeen siirrytään rakentamisvaiheeseen, jonka tarkoitus on tuottaa dokumentit, joiden 
avulla on mahdollista toteuttaa rakennus ja arvioida rakennuksen tarkat kustannukset.  
Rakentamisvaiheen suunnittelun kuluessa tuotetaan täydentäviä dokumentteja, joiden tarkoitus on 
selventää tärkeitä yksityiskohtia tai muuttaa aikaisempia suunnitelmia. Tärkeitä 
dokumenttikokonaisuuksia ovat tavanomaisten piirustusdokumenttien lisäksi esimerkiksi 
alakattopiirustukset, ovi- ja ikkunakaaviot, sekä lattiapiirustukset. Rakentamisvaiheessa suunnitelmien 
mittakaavat ovat 1/50−1/1. Koko suunnitteluprosessin aikana on tärkeää tuottaa suunnitelmia 
kuvailevia illustraatioita, joko suunnittelijoiden omaan käyttöön tai esittelytarkoituksiin. Nykyiset 
tietokoneohjelmat pystyvät tuottamaan jo valokuvamaisia kuvauksia tai aidon tuntuisia 3D-tiloja. 
Detaljisuunnittelun tarkoitus on kuvata yksityiskohtaisesti rakennuksen täydentäviä osia. Nykyaikaisten 
julkisten rakennusten talotekniset ratkaisut ja tilavaraukset ovat hyvin monimutkaisia ja tilaa vaativia 
(kuva 2.16). Yksinkertaisienkin huonetilojen muodostaminen vaatii runsaasti talotekniikka, jonka 
järjesteleminen ja hallinta kuuluu laadukkaan arkkitehtisuunnittelun piiriin.  

                     

Kuva 2.16: Yksinkertainenkin tilajärjestys vaatii runsasta taloteknistä suunnittelua. (VR Eläkesäätiö / APRT Oy). 
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Pienoismallit ja 3D-mallit  

Pienoismallit ovat perinteisen arkkitehtisuunnittelun apuvälineitä. Pienoismalleja laaditaan erilaisiin 
tarkoituksiin alustavista työmalleista näyttäviin esittelymalleihin asti. Mallien mittakaavat vaihtelevat 
tulitikkuaskin kokoisista ideamalleista valtavan kokoisiin materiaalimalleihin. Kustannussyistä suurien 
esittely- tai työmallien tuottaminen on vähentynyt. (Vanhakoski, 1992) Sen sijaan perinteinen 
mallityöskentely on korvautunut digitaalisilla printtereillä, joiden avulla on mahdollista tulostaan hyvin 
yksityiskohtaisia pienoismalleja työ- ja esittelytarkoituksiin.  

Sveitsiläiset arkkitehdit Jacques Herzog ja Pierre de Meuron 48 laativat useita työmalleja (kuva 2.19) 
etsiessään suunnitelmilleen perusratkaisuja. (El Croquis, 2006) 

Nykyisin suunnittelu etenee useimmiten jo alkuvaiheissa kolmiulotteisessa digitaaliavaruudessa. 
Arkkitehti- ja erikoissuunnittelijat työstävät samaa 3D-mallia, jolloin suunnitelman koordinointi on 
nopeutunut ja tehostunut. IFC-mallien 48F

49 avulla suunnitelmien yhteensopivuus muiden 
erikoissuunnittelijoiden kanssa on helppo varmentaa. Tietomalleista voidaan arvioida luotettavasti 
rakennusosien menekkiä ja kustannuksia. 

 

         

 

Kuvat 2.17 ja 2.18: Spa Hotellin Pienoismalli, (APRT Oy), Taidemuseo, Kiina, (Steven Holl Architects 2017).  

 

      

Kuva 2.19: Herzog de Meuron-toimiston arkkitehtuuriluonnosmalleja eri hankkeista. El Croquis 2006. 
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Nykypäivänä rakennusten inventointimenetelmät ovat kehittyneet. Aikaisemmin vaivalloisen käsin 
mittaamisen sijaan laserkeilauksen avulla olemassa olevia rakenteita ja tiloja voidaan siirtää suoraan 
suunnittelijoiden 3D-malleihin. Erityisesti saneeraus- tai inventointiprojekteissa laserkeilausinformaatio 
helpottaa tilojen hahmottelua. Malleissa voidaan liikkua tilasta toiseen huomattavalla tarkkuudella. 
Huonetilojen seinäpintoihin voidaan yhdistää valokuvia, jotka parantavat oleellisesti kohteesta saatavaa 
informaatiota. Laserkeilauksen tarkkuustoleranssi on jo millimetrien tasolla vuonna 2022. 

        

Kuvat 2.20 ja 2.21: Mestarientalo, Helsinki, toimistorakennuksen muutos hotelliksi. Rakennuksen ulkopuolelta 
suoritettu laserkeilaus, niin sanottu pilvimalli, jossa jopa liikkuvat ihmiset kuvautuvat keilausaineistoon. Alla saman 
hankkeen yhdistelmämalli, johon on yhdistetty laserkeilaus ja arkkitehtuurimalli. (APRT Arkkitehdit 2020) 

 

             



   

 

58 

 

2.3.8  Suunnittelun aikataulut 

 

Suunnitteluprosesseilla on etukäteen tarkoin määritellyt aikataulut. Aikataulu on aina tapauskohtainen 
vaihdellen tarkoin määrätystä suunnitteluaikataulusta summittaiseen aikajanaan. Aikataulujen tarkoitus 
on määritellä suunnittelutarpeet ja varmistaa suunnitteluun tarvittavat resurssit. Hankkeen laajuudesta 
riippuen suunnitteluaikataulu vaihtelee viikoista useisiin vuosiin.  

Laajuudeltaan merkittävän julkisen rakennuksen suunnittelu- ja toteutusaikataulu saattaa olla 5–10 
vuotta. Aikataulun laatii yleensä rakennuttaja. Suunnittelun edetessä luonnosvaiheesta seuraaviin 
vaiheisiin arkkitehti toimittaa muille suunnittelijoille hankkeen lähtötiedot. Lähtötietoja ovat tavallisesti 
asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkaukset ja tarvittavat julkisivut. Suunnittelupiirin laajentuessa sovitaan 
yhteisesti suunnitteluaikataulu. Suunnitteluvaiheessa aikataulua seurataan säännöllisissä 
suunnittelukokouksissa. Suunnittelun edetessä myös suunnitteluresurssi kasvaa, hankkeeseen liittyy 
muita suunnittelijoita ja asiantuntijoita.  

Luonnosvaiheessa aikataulu tavallisesti sovitaan yhdessä tilaajan kanssa suunnittelun 
sopimusvaiheessa. Arkkitehtuurikilpailun yhteydessä luonnosaikataulu määritellään tarkasti jopa tunnin 
tarkkuudella, jotta kilpailuehdotukset olisivat keskenään yhteismitallisia. Suunnittelun edetessä eri 
vaiheisiin myös aikataulut tarkistetaan ja säädetään realistisiksi. 

Suunnitteluaikatauluihin vaikuttaa myös rakennuslupaprosessin eteneminen. Merkittävissä hankkeissa 
rakennusluvan myöntäminen saattaa kestää useita kuukausia. Rakennusluvan myöntämiseen liittyy 
viranomaispalavereita ja hankkeen esittelyjä. Ilman rakennuslupapäätöstä rakentamista ei tavallisesti 
aloiteta. Siten rakennusluvan hakemisen viivästykset vaikuttavat rakennustoimien alkamishetkeen. 
Erikoistapauksissa hankkeen rakentaminen voidaan aloittaa erillisellä maanrakennusluvalla, jolloin 
rakennuksen pohjarakenteita ja perustuksia voidaan jo rakentaa. Täydentävien toteutussuunnitelmien 
aikataulun määrittelee rakentaja yhdessä rakennuttajan kanssa urakkasopimusten solmimisen jälkeen.    

Mitä pitemmälle rakennushanke etenee, sitä useampiin riveihin aikataulu jakautuu. Varsinkin 
rakentamisen aikataulutus vaikuttaa suoraan suunnitteluaikatauluihin. Rakentamisvaiheessa urakoitsija 
laatii oman toteutus- ja hankinta-aikataulunsa. Rakentamisen alettua rakentamisprosessi harvoin 
keskeytetään. Työmaavaiheessa suunnittelukokoukset vaihtuvat työmaakokouksiksi, joissa sovitaan 
urakoitsijan dokumenttitarpeet. Työmaakokouksia johtaa tavallisesti rakennuttajan edustaja. 
Suunnittelun etenemistä koordinoi pääsuunnittelija rakentamisen loppuun saakka. 

Kuva 2.22 on kaavio Suurpellon liikekeskuksen rakennushankkeen toteutusvaiheen 
suunnitteluaikataulusta, jonka on laatinut NCC:n projektipäällikkö Mikko Leino. Merkille pantavaa on 
rivien lukumäärä, vaikka esimerkkihanke oli kooltaan varsin pieni liikekeskus. Tärkeää on myös merkitä 
rakentamisenkannalta tärkeät vaiheet, kuten rakennusluvan lainvoimaisuus, maanrakennuksen aloitus, 
paalutuksen aloitus sekä elementtien toimitus työmaalle. Myös työmaalla tapahtuvat mallikatselmukset 
ja muut tarkastukset merkitään aikatauluihin.  

Työmaan kannalta hankinta-aikataulu on erityisen tärkeä työväline. Usein syntyy aikatauluristiriitoja, 
kun suunnittelu- ja hankinta-aikataulu eivät kohtaa. Hankinta edellyttää aina valmistuneita suunnitelmia 
ja tehokasta yhteistyötä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä.   

Rakennusvaiheen aikataulussa viitataan usein suoraan suunnittelutyötehtäviin. Työmaan edetessä 
tavallisesti syntyy lisäsuunnittelutarpeita. Dokumentaatio saattaa olla puutteellista tai rakentamisen 
yhteydessä on tapahtunut työvirhe, joka edellyttää lisäsuunnittelua. Aikatauluja seurataan jokaisessa 
työmaakokouksissa. Jokainen suunnitteluryhmä on velvoitettu laatimaan suunnitteluilmoituksen, joka 
viittaa suoraan yhteisesti sovittuihin aikataulutavoitteisiin. Aikataulun muuttaminen vaikuttaa kaikkiin 
suunnittelupositioihin ja jossain tapauksissa myös rakennus- ja suunnittelukustannuksiin. 
Suunnitelmien ja rakentamisen viivästykset saattavat johtaa taloudellisiin sanktioihin. 
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Kuva 2.22: Tyypillinen rakennusajan suunnitteluaikataulu, Suurpellon liikekeskus, NCC / Mikko Leino, 2016. 
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2.4        Julkisen rakennuksen luova suunnitteluprosessi 
 
Tässä luvussa kuvaan esimerkkien avulla pääsuunnittelijoiden omia käsityksiä suunnitteluprosessin 
kulusta ja heidän käyttämistään suunnittelumenetelmistä. Käytetyt sitaatit ovat tarkasti translitteroituja 
otteita tutkimusaineistooni kuuluvista pääsuunnittelijoiden haastatteluista.  

 

2.4.1 Pääidean kehittelyn metodit 

 

Suunnittelun käynnistyessä tarvitaan idea tai mielikuva projektin olemuksesta. Idea saattaa olla 
alussa hämärien mielikuvien kokoelma, eräänlainen erilaisten toisistaan irrallisten osaideoiden 
avaruus. Ideakenttää voidaan kasvattaa perehtymällä projektiohjelmaan, analysoimalla valitun tontin 
topografiaa tai tutkimalla vastaavia referenssikohteita. Pääidea voi syntyä miltei mistä tahansa: tontin 
ominaisuuksista, kaupunkikuvallisesta tilanteesta, jostakin toisesta referenssikohteesta tai 
voimakkaasta mielikuvasta. Syntynyt visio arkkitehtuuri-ideasta on synteesi luovan ajattelun ja 
teknisen tietämyksen välillä.  

Pääidea voi liittyä rakennuksen materiaalivalintoihin, sijoituksen tontilla tai tilayksiköiden liittymisestä 
toisiinsa. Pääidean kehittelyyn on lukuisia tapoja. Arkkitehdit Will Alsop 49F

50 tai Steven Holl 50F

51 aloittavat 
suunnittelun maalaamalla akvarelleja, mielikuvia, jotka eivät varsinaisesti liity tontin ominaisuuksiin, 
vaan johdattelevat suunnittelijan abstraktista ajatuksesta kohti konkreettista arkkitehtuuri-ideaa. (Steven 

Holl Architects, 2021) 

Toisinaan sattumanvarainen ilmiö muotoutuu hankkeen pääideaksi. Arkkitehtuuri-idea saattaa syntyä 
leikkisästi Lego-palikoiden avulla tai tilaohjelman mukaan mitatuista puupalikoista ja niiden 
sattumanvaraisesta konstellaatiosta. Pääidea voi kehittyä tilaohjelman tarkalla analyysillä asettamalla 
huonetilat toiminnan mukaiseen järjestykseen. 

Tässä tutkimuksessa ehdotussuunnittelun pääidean kehittelymetodit 52F

52 olen jakanut seuraaviin 
vaihtoehtoihin:  

- Pääidean kehittelyn kontekstipohjainen metodi 

- Pääidean kehittelyn tilaohjelmapohjainen ja toiminnallinen metodi 

- Pääidean kehittelyn metaforapohjainen metodi 

- Pääidean kehittelyn tietokoneavusteinen metodi 

- Pääidean kehittelyn intuitiivinen, muotoilupohjainen metodi 

- Pääidean kehittelyn osallistava metodi 

Tässä tutkimuksessa ei ole käsitelty ekologiasta ponnistavaa suunnittelumetodia, eikä materiaaliin tai 
rakenteeseen perustuvaa metodia.  

Mielikuvitus ja luovuus ovat erityisesti suunnittelun alkuvaiheessa tärkeitä osatekijöitä. Ideakriittisyys 
on olennainen osa prosessin onnistumista. Monipuolinen, kriittinen suunnitelman arviointi ja 
vaihtoehtojen punnitseminen johtavat laadukkaaseen lopputulokseen. Pääideaa täytyy toisinaan 
muuttaa tai kehittää eteenpäin suunnitteluprosessin kuluessa. Vaihtoehtoja kriittisesti arvioimalla 
valitaan sopivin pääidea jatkosuunnittelun pohjaksi. Toisinaan suunnitteluprosessi keskeytyy, ja 
suunnittelija joutuu palaamaan takaisin suunnittelun lähtökohtiin. Suunnittelu ei etenekään 
lineaarisesti vaiheesta toiseen. Alkuvaiheen hämärä ideakenttä jäsentyy suunnittelun edetessä 
konkreettiseksi suunnitelmaksi.  

Mitä pitemmälle suunnitteluprosessi edistyy, sitä vaikeampaa on muuttaa hankkeen alussa 
lähtökohtana olevia ideoita tai suunnittelun perusteita, koska suunnitteluprosessi monimutkaistuu 
edetessä suunnitteluvaiheesta toiseen. Ryhmätyö avartaa lähtöideoiden kenttää, jokaisella  
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ryhmätyöhön osallistuvalla on tavallisesti oma näkemys hankkeen arkkitehtuuritavoitteista. Varsinkin 
suunnittelun alkuvaiheessa ryhmätyön avulla haetaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tontin käyttöön tai 
tilaohjelman sijoitteluun.  

Seuraavassa osiossa pääsuunnittelijoina toimineet arkkitehdit kuvailevat itse käyttämiään pääidean 
kehittelyn metodeja.  

 

Arkkitehti professori Matti Rautiola 51F

53 kertoo pääidean syntymisestä seuraavaa:  

”Arkkitehtuuri-idea syntyy hyvin monella eri tavalla, ei ole olemassa yhtä ainoaa teoreettista tapaa, 
mutta meidän toimistomme tapauksessa tällainen pragmaattinen lähestymistapa on leimannut 
meidän tapaamme pitkin matkaa, joka on nuorempana liittynyt siihen, että mikä oli käytettävissä 
oleva rakennustekninen osaaminen ja toinen pienissä hankkeissa lähellä olevan asiakkaan 
tarpeiden tunnistaminen. Kun mennään näihin julkisiin hankkeisiin niin lähtökohdat ovat 
muuttuneet hieman toisenlaisiksi ja lähtökohtia voi olla hyvin monenlaisia”. (M.Rautiola, haastattelu, 2020) 

Arkkitehti Esa Piironen 53F

54 kuvailee alkuidean kehittelyä seuraavalla tavalla: 

”Meillä oli semmoinen työskentelymetodi, että jompikumpi teki aina sitten ikään kuin alustavia 
skissejä keskustelun pohjalta ja esimerkiksi Tamperetalon kohdalla siinä kävi niin, että Sakari 54F

55 
teki ainakin kymmenen pientä skissiä, että oliskohan se näin tai näin siihen tontille sijoitettuna, ja 
keskustelun pohjalta sitten me käytiin ne kymmenen skissiä läpi, sitten syntyi se varsinainen 
kilpailuidea, joka sitten toteutettiin ja saatiin ensimmäinen palkinto. Tätä metodia oli harjoiteltu 
tavallaan jo pitkään, että tehdään skissejä ja sitten resunoidaan se homma, että miten se on. 
Yksikään niistä kymmenestä ehdotuksesta ei ollut ollenkaan sen näköinen mikä sitten oli se 
lopullinen. Mutta niin se monta kertaa meillä kävi kilpailuissa, että se idea muokkautui siinä 
keskustelujen aikana”. (Piironen, haastattelu, 2021) 

Piirosen kertomus kuvaa hyvin alkuidean syntyä perinteisin menetelmin. Pienet käsin piirretyt 
luonnokset johdattelevat arkkitehtuuriajatusta kohti pääideaa, joka jossain suunnitteluvaiheessa 
kirkastuu lopulliseksi ideasynteesiksi ja jatkosuunnittelun pohjaksi.  

Arkkitehti Eero Lundén 
55F

56 kuvailee ryhmätyön synergiahyötyä seuraavasti:  

”Tiimityö perustuu luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen. Silloin jos tiimityö toimii aidosti 
niin ei kukaan osaa olla mustasukkainen, vaan silloin todetaan, että tämä oli paras idea ja 
mennään tällä. Jos projekti kestää kauan niin siinä on välttämätöntä, että siinä on tiimi taustalla. 

Meille tärkeintä on, että voidaan yhdessä keskustella siitä mihin ollaan menossa. Tiimityö on meille 
todella oleellinen osa prosessia. Silloin projekti menee hyvin, jos moni ihminen ajattelee, että se 
idea on tullut minulta. Silloin se prosessi on mennyt hyvin. Silloin se toimii avoimesti ja 
vuorovaikutteisesti. Kuka tahansa pystyy antamaan sen kriittisen näkökulman siihen tekemiseen. 
Sillä kuka sitten muotoilee sen lopuksi, niin sillä ei ole kokonaisuuden kannalta paljon merkitystä. 
Jollei se tiimi pysty aikaan saamaan kriittistä keskustelua, niin harvoin syntyy mitään hyvää, koska 
silloin tulee yleensä se ensimmäinen juttu, ja tehdään monta sataa tuntia työtä ja todetaan, ettei 
tästä tullutkaan mitään”. (Lundén, haastattelu, 2020)   

Professori Mikko Heikkinen kertoo, kuinka tiedekeskus Heurekan 56F

57 voittoisa kilpailuehdotus syntyi 
yhteistyössä professori Markku Komosen kanssa: 

”Luonnosvaihe syntyy samalla tavalla kuin olemme yleensäkin Markun kanssa tehneet  yhteistyötä, 
oli sitten kysymys kilpailusta tai suorasta toimeksiannosta, mikä lienee vähän poikkeuksellista kun 
vertaa useampien kollegoiden tapaan työskennellä. Me emme tee yleensä omia luonnoksia ja 
sitten katsotaan, että laitetaanko puolet tuosta tai tuosta, kumman ehdotuksen pohjalta lähdetään. 
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Kipinä voi syttyä metaforasta, arkkitehtuurin historiasta, tai jostain mielikuvasta. Työstämme 
tavallaan yhtä samaa luonnosta, jolloin parhaimmillaan siihen syntyy jonkinlainen kumulatiivinen 
prosessi. Kumpikin heittää lisää löylyä siihen kiukaalle ja löylyt sen kun vaan paranevat.  

Heureka on oikein hyvä esimerkki, että kun me nähtiin se malli, niin me tiesimme, että se on tässä. 
Kyllä sen tuntee, kun se osuu. Vastaavasti voi sanoa, että ollaan monta kilpailua tehty, jossa 
sisäänjättövaiheessa jo tietää, että ehkä, ehkä ei…...Heurekan tapauksessa tunsimme, että tämä 
on juuri sellainen synteesi, joka toimii, että tämä on juuri se vastaus tähän haasteeseen, paikkaan 
ja aikaan”. (Heikkinen, haastattelu, 2020) 

Heikkinen painottaa haastattelussa yhteistyön merkitystä haettaessa arkkitehtuuri-ideaa. Samalla 
Heikkinen pohtii, kuinka vaikeaa on arvioida oman, valmiin suunnitelman tai luonnoksen laadukkuutta. 
Toisinaan valmistunut luonnos vaikuttaa vakuuttavalta ja toteuttaa hyvin alkuinnostuksen visioita. 
Joskus arkkitehti itse havaitsee suunnitelman puutteellisuuden, mutta joutuu silti edistämään 
suunnitelmaa prosessin seuraaviin vaiheisiin.   

 

Arkkitehti Samuli Miettinen kuvailee JKMM 57F

58 Arkkitehtien työtapaa seuraavalla tavalla: 

”Jo opintojen alkuvaiheessa opimme työskentelemään yhdessä. Koimme, että saavutimme 
yhteisvoimin parempia tuloksia kuin yksin. Yhdessä tekemällä opimme ja toisiamme tukien 
suunnitelmat valmistuivat nopeasti kun täydensimme toistemme osaamista. Alussa kokemusta oli 
vielä varsin vähän, mutta kukin meistä oli oppinut osa-alueita, joista oli apua. Tämä työtapa johti 
siihen, että rupesimme tekemään myös kilpailuja yhdessä. Se oli hauskempaa, mutta myös 
helpompaa. Siten pystyimme suoriutumaan pelkästään kilpailujen fyysisestä piirtämisestä 
käytettävissä olevassa rajoitetussa ajassa. Kun kokemus karttui, kykenimme tekemään kilpailuja jo  
yksin, tai useampia ehdotuksia yhdessä”. (Miettinen, haastattelu, 2019) 

Arkkitehtuurikilpailujen laatimisessa suurena etuna on projektin kehittelyn paineettomuus. 
Suunnittelija voi keskittyä vapaaseen ideointiin ilman tiukkaa aikataulua tai hankkeen muiden 
osapuolien vaikutusta. Kilpailutyötä voi kehitellä itsenäisesti muiden vireillä olevien projektien rinnalla, 
silloin kun aika on sopivin. Samaa kilpailuehdotusta voi työryhmä edistää eri aikoina kuten Samuli 
Miettinen kertoo seuraavassa:  

”Kun toimistomme alkutaipaleella teimme kilpailuja yhdessä, lähdimme ikään kuin kutomaan 
mattoa neljästä nurkasta. Kullakin meistä oli erilaisia työtapoja ja oletuksia toimivasta 
suunnitelmasta. Otimme myös vastuuta eri osa-alueista, jotka sitten kohtasivat keskellä. Käytimme 
hyvin monenlaisia metodeita. Yleensä kävi niin, että kun yhteinen idea oli kehitetty, joku käytti 
aikansa pohjapiirustuksiin, ja joku toinen julkisivuihin. Merimatin koulukilpailussa, kun kilpailun 
palauttamiseen oli enää hieman aikaa, teimme idean kehittämisen jälkeen siten, että yksi piirsi 
työtä aamupäivän ja kun hän lähti kotiin, toinen tuli iltavuoroon ja hänen jälkeensä kolmas piirsi 
vielä yön jatkaen samoja viivoja eteenpäin. Se olikin meiltä huippusuoritus, siitä, miten taloa 
suunnitellaan piirtäen ihan samaa viivaa”. (Miettinen, haastattelu, 2019) 

Kuten Miettinen mainitsee, suunnittelun alkuvaiheissa suunnittelumetodit vaihtelevat. Samassa 
projektissa voidaan tutkia suunnittelutehtävää analyyttisesti, tilaohjelman ja tontin ominaisuuksia 
testaamalla sekä jatkaa suunnittelua jonkin muotoiluidean pohjalta. Ryhmätyön luonteeseen kuuluu, 
että ideoita vaihdetaan ja yksi ajatus johtaa toiseen. Lopulta ei voida osoittaa, kenen kehittämä 
pääidea oikeastaan olikaan. Edellä kuvattu ryhmätyömetodi edellyttää sujuvaa yhteistoimintaa ja 
samankaltaisia arkkitehtuurimakumieltymyksiä. Miettisen kuvailema metodi muistuttaa nykypäivän 
työtapaa, jossa samaa 3D-tietomallia työstää suuri joukko arkkitehti- ja erikoissuunnittelijoita saman 
aikaisesti.    

Janne Teräsvirta korostaa suunnittelun alkuvaiheessa erilaisten rakennustyyppien toiminnallisien 
ominaisuuksien arviointia. Haastattelussa Teräsvirta painottaa teatterirakennusten suunnittelun 
painottuvan selkeään toiminnalliseen konseptiin, kun taas kirjastorakennuksissa muotoilupohjainen 
metodi tarjoaa enemmän suunnitteluvapauksia: 

”Kirjaston toiminnalliset vaatimukset ovat paljon väljempiä kuin teatteri ja konserttitalon 
toiminnalliset vaatimukset. Itse olen ainakin pitänyt hyvin arvokkaana, että pystyy ymmärtämään 
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eri lähestymistapoja siihen suunnitteluun ja valita sitten se oikea metodi ehkä vähän tietoisesti 
rakennustyyppipohjaisesti ja sitten toisaalta intuitiolla katsoa, että mikä niistä lähestymistavoista 
lähtee ikään kuin vetämään ja tuottamaan tulosta”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

 

Aaro Artto kuvailee arkkitehtuurikilpailuehdotuksen laadintaan liittyviä suunnittelun erityispiirteitä: 

 

”Arkkitehtuurikilpailuissa tilaohjelmaa on pakko ensin tutkia, mutta toisaalta joskus, kun on jokin 
kilpailu tulossa niin saattaa olla, että sitä miettii jotain ratkaisua jo ennen, kun edes tietää mikä on 
tilaohjelma. Kokemus on kuitenkin se, että silloin on yleensä ihan täysin metsässä. Mutta joskus 
voi ajatella, että se on ihan hedelmällinen tilanne, että on ihan järjetön, tilaohjelmaan 
sopeutumaton idea, josta sitten kuitenkin jää jokin asia siihen itse suunnitelmaan.  

Tilaohjelman sovittaminen on sitten ihan raakaa työtä, jossa on monta vaihetta. Voi olla, että on 
ensin, jokin, jota voi kutsua ideaksi, jota työstetään, ja sitten aikaisemmat kilpailuehdotukset 
muodostavat oman lähestymistavan, jostain konseptista on kiinnostunut ja sitä tulee käyttäneeksi 
muissakin suunnittelukohteissa. Idea ei kuitenkaan ole vielä paljon mitään, tilaohjelman kanssa 
pakertaminen ja sitten täytyy olla jokin konseptiajatus, jossa liikutellaan tilapalikoita. Sitten vasta 
kun on tehnyt työtä tilaohjelman kanssa, niin vasta sen jälkeen, jos kaikki käy hyvin, niin pystyy 
todella hahmottamaan sen mikä on tämän suunnitelman idea. Kilpailu on erityisen hyvä 
suunnittelumetodin kehittämisessä. Se on todellista suunnittelun opettelua”. (Artto, haastattelu, 2020) 

Artto kuvailee osuvasti, kuinka monivivahteinen suunnitteluprosessin aloittaminen usein on.  
Suunnittelun alkuvaiheessa useat suunnittelumetodit vaihtelevat, tilaohjelma lähtökohdasta 
abstrakteihin mielikuviin. Kilpailuehdotusvaiheessa, vasta kun valmis ehdotus palautetaan 
tuomariston arvioitavaksi, voidaan suunnitelman laadukkuutta arvioida ehjänä kokonaisuutena.   

Toronton kaupungintalon suunnittelutehtävästä järjestettiin vuoden 1958 kuluessa kansainvälinen 
kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu 58F

59. Viljo Revellin 59F

60 toimistossa laadittiin ehdotus, joka lopulta sai 
kilpailussa ensimmäisen palkinnon. (Didrichsen, 2010) Kilpailuehdotuksen laadintaan osallistunut 
toimistoarkkitehti Bengt Lundsten 60F

61 kuvaili kilpailuehdotuksen laadintaa haastattelutuokiossa 
kotonaan keväällä 2020. Lundsten oli huomannut ruotsalaisessa päivälehdessä ilmoituksen 
kansainvälisestä arkkitehtuurikilpailusta ja ehdotti kilpailuehdotuksen laatimista Revellille.  

Muutaman päivän pohdittuaan Revell antoi arkkitehdeille luvan kilpailuehdotuksen laatimiseen. 
Tämän jälkeen tilattiin kilpailuaineisto Kanadasta. Suurin haaste oli, ettei toimistossa kukaan osannut 
englantia, vaan saksaa. Toimistoon palkattiin nuori amerikkalainen arkkitehti, joka suomensi 
työryhmälle kilpailuohjelman päätavoitteet. Kukaan ei ollut käynyt Torontossa, mutta asiakirjoista 
voitiin päätellä tontin pääpiirteet ja ympäristö.  

Lundstenin kertomuksen mukaan kilpailuehdotuksen pääidea syntyi seuraavasti:  

”Me istuttiin yhtenä iltana toimistossa ja siinä oli Heikki Castrén, Seppo Valjus ja minä. Istuttiin siinä 
yhdessä ja mietittiin mitä pitäisi oikein tehdä. Seppo Valjus piirsi ensin ympyrän, että tehtäisiin 
tällainen torni. Minä sanoin, että tehdään kaksi tornia näin. Laitoin kädet ympyrän ympärille, ja 
siinähän se idea oli. Se meni sitten hurjan nopeasti se ehdotuksen tekeminen. Heikki Castrénin 
osa oli, että hän sijoitti council chamberin keskelle. Me esiteltiin idea sitten Viljolle ja hän sanoi, että 
hän miettii tätä vähän. Parin päivän päästä Viljo sanoi, että kuulkaa, kyllä me tehdään tämä 
kilpailu. Tämä ensimmäinen vaihe meni hirveän nopeasti. Yleensä kun me tehtiin kilpailuja niin me 
tehtiin paljon enemmän työtä niiden ehdotusten kanssa. Tässä tapauksessa oli kyseessä 
kaksivaiheinen kilpailu ja siinä vaadittiin aika vähän aluksi.  

Ehdotus lähetettiin Torontoon, eikä sitä paljon ihmetelty sen jälkeen. Sitten meni monta kuukautta, 
ettei kuultu mitään koska niitä ehdotuksia oli yli 800. Juryssä oli Eero Saarinen ja näin kerrotaan, 
että kaikki muut tuomarit olivat paikalla, ja he olivat jo aloittaneet tuomaroinnin, vaikka Eero oli 
Japanissa. Se oli jumalaton sali, missä niitä ehdotuksia oli arvosteltavana. Eero tuli sinne ja noin 
150 ehdotusta oli jäljellä. Eero sanoi, että hän mielellään näkisi ne muutkin ehdotukset. Hän poimi 
sieltä kolme ehdotusta, ja meidän ehdotus oli niiden mukana. Toisessa vaiheessa oli mukana 
kahdeksan ehdotusta. Sitten me todettiin, että nyt me voitetaan tämä ja tehdään töitä tämän 
kanssa”. (Lundsten, haastattelu, 2020) 
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Lundstenin kertomus on hyvä esimerkki suunnitteluprosessin alkuvaiheen tiimiyhteistyöstä, jossa 
hankkeen pääidea kehittyy eri henkilöiden esittämistä osaideoista. Lopullista suunnitelmaa laaditaan 
ja muokataan innostuneessa yhteishengessä, eikä lopputulos ole erityisesti kenenkään oma 
innovaatio, vaan yhteinen synteesi.  

Viljo Revell itse kuvaili kilpailuun lähetettyä aineistoa Arkkitehti-lehdessä 9/1958 seuraavaan tapaan: 

”Ensimmäisen kilpailuvaiheen piirustukset tehtiin ohjelman mukaisesti mittakaavaan 1:384 
käsittäen kaikki plaanit ja julkisivut sekä tarpeelliset leikkaukset (2 kpl) ja pienoismallin 
mittakaavassa 1:579. Loppukilpailussa vaadittiin vastaavat piirustukset kaksi kertaa isommassa 
mittakaavassa eli 1:192, sekä kolme perspektiiviä annetuista pisteistä ja yksi vapaavalintainen, 
kaikki piirrettyinä mustalla tushilla valkoiselle kartongille” (Revell, 1958) 

Kilpailun toinen vaihe järjestettiin kutsukilpailumuotoisena, jolloin kilpailijat olivat tietoisia muista 
kilpailijoista. Finalistien joukossa oli kansainvälisiä toimijoita ja tuntemattomia tekijöitä. 
Jatkokilpailuvaiheeseen varattiin aikaa neljä kuukautta. (Valjus, 1966) 

Kaupungintalon toteutusprosessi kohtasi suuria vaikeuksia paikallisten toimijoiden taholta eikä 
kilpailuehdotuksen elegantti arkkitehtuuri toteutunut toivotulla tavalla. Tuulikuormiin vedoten 
rakennuksen kulmien mitoitusta ja muotoilua jouduttiin muuttamaan (kuvat 2.23 ja 2.24). Lundsten, 
Castrén ja Valjus siirtyivät Torontoon jatkamaan suunnittelutyötä ja valvomaan työn rakentumista 
yhteistyössä paikallisen arkkitehtitoimiston kanssa. (Lundsten, haastattelu, 2020)   

Rakentamisaikaiset viivästykset, riidat ja muutokset veivät Revellin voimat ja hän menehtyi äkillisesti 
kesken rakennustöiden 54-vuotiaana vuonna 1964, samana vuonna kuin rakennus valmistui. Revell 
ei itse nähnyt koskaan rakennusta valmiina. (Archinfo 2, 2021) 

 

       

 

Kuva 2.23, 2.24 ja 2.25: Toronton kaupungintalon pienoismalli, Viljo Revell valmistuvan rakennuksen äärellä ja 
hankkeen pienoismalli, 1958.  

”Viljo Revell oli suurten linjojen mies. Arkkitehtuuri ei merkinnyt hänelle pelkkien yksittäisten 
rakennusten suunnittelemista. Revell halusi, että rakennukset myös muovaavat ympäristöänsä 
ja vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen”. (Jääskeläinen, 2010) 
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Kuva 2.26: Ehdotussuunnittelun lineaarinen prosessi. HT. 

Kuten luvussa 2.3.3 jo todettiin, ehdotussuunnittelu alkaa joko tilaajan suorittamalla toimeksiannolla 
tai suunnittelijan omalla valinnalla. Toimeksiantaja ohjaa suunnittelun suuntaa ja tavoitteita. 
Toimeksiannon perustana on yleensä rakennustontti ja tilaohjelma. Suunnittelijan oma valinta voi olla 
esimerkiksi arkkitehtuurikilpailuun osallistuminen, jossa suunnitelman tilaohjelma ja tavoitteet ovat 
hyvin tarkasti määriteltyjä. Kilpailutehtävää luonnosteltaessa arkkitehti voi toimia hyvin itsenäisesti 
ilman muita suunnitteluprosessiin osallistuvia henkilöitä.  

Ideapilvi on suunnittelijan henkilökohtainen subjektiivinen valintajoukko, jota suunnittelun 
alkuvaiheessa pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan. Ideapilvi koostuu suunnittelijan 
kokemusperäisestä tiedosta, rakennuspaikan ominaisuuksista, teknisistä ohjeista ja intuitiosta. 
Ideapilveen kuuluvat myös vastaavien hankkeiden referenssitiedot. Luonnossuunnittelun kuluessa 
suunnitelmaa tai ideaa esitellään hankkeen tilaajille päätöksentekoa varten. Suunnitteluprosessi voi 
olla suorasukaisen lineaarinen, (kuva 2.26), jolloin luonnossuunnittelu etenee hallitusti alkuideasta 
kypsään johtopäätökseen, eli kokonaissuunnitelmaan, jota ulkopuoliset tahot voivat arvioida. 
Suunnittelun edetessä alkuideoita voidaan karsia tai muuntaa. Ideoiden valinta ja tiivistäminen 
johtavat johtopäätökseen, joka on mitattavissa oleva luonnossuunnittelun tulos. Mitattavia 
ominaisuuksia ovat kustannukset, hankkeen laajuus ja tilavuus. 

Suunnittelun tulos kuvataan piirustuksilla, pienoismalleilla tai videoanimaatiolla. Suotuisassa 
tapauksessa myös käyttäjät osallistuvat hankkeen luonnosvaiheeseen. Luonnossuunnittelun voi 
toteuttaa yksi suunnittelija tai luonnossuunnitteluprosessiin voi osallistua suurikin joukko konsultteja 
tai eri alojen asiantuntijoita, hankkeen laajuudesta ja haasteellisuudesta riippuen. Parhaassa 
tapauksessa luonnossuunnittelun toteuttaa hyvin organisoitu työryhmä, johon kuuluvat hankkeen 
erityispiirteet tuntevat asiantuntijat. Tärkeä toimija jo hankkeen alussa on käyttäjien edustaja tai 
käyttäjäryhmä. Käyttäjillä on vahva suunnittelua ohjaava merkitys. Arkkitehtuurikilpailuissa käyttäjien 
rooli suunnittelua ohjaavana tahona on kilpailun luonteesta johtuen hyvin vähäinen. Käyttäjät 
osallistuvat hankkeen kehittelyyn vasta, kun hankkeen perusolemus ja arkkitehtuuri on jo hahmoteltu. 
Toisinaan luonnossuunnittelun avulla voi testata erilaisia vaihtoehtoja, joista valitaan parhaiten 
hankkeen tavoitteet toteuttava vaihtoehto. Ehdotussuunnitteluvaiheen kesto riippuu hankkeen 
luonteesta ja laajuudesta. Tilaajan tai rakennuttajan kanssa sovitaan suunnittelun aikataulu ja siihen 
käytettävät henkilöresurssit ja kustannukset. Ehdotussuunnittelun päätteeksi suunnitelmat esitellään 
hankkeen tilaajalle. Hyväksyttyjen suunnitelmien jälkeen jatketaan seuraaviin suunnitteluvaiheisiin. 
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Kuva 2.27: Ehdotussuunnittelun mutkikas prosessi. HT. 

Kompleksisessa luonnossuunnitteluprosessissa, (kuva 2.27) suunnittelu palaa takaisin 
lähtöpisteeseen. Syy voi olla suunnittelijan oma tahtotila, tilaajan vaatimus tai jokin muu ulkopuolinen 
taho. Prosessi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta periaatteessa suunnitteluprosessi kuitenkin etenee. 
Usein suunnitteluprosessin kuluessa suunnitelmaa testataan ja kehitellään edelleen, mutta 
huomataan kuitenkin, että jokin tekijä estää suunnitelman etenemisen seuraaviin vaiheisiin. Haasteet 
voivat liittyä kustannuksiin, tilaajan kommentteihin tai muuttuneisiin suhdanteisiin. Suunnitteluun 
käytetyt resurssit eivät kuitenkaan mene hukkaan, vaan käyty suunnittelupolku hyödyttää hankkeen 
jatkosuunnittelua. Jokin suunnittelun osa-alue tuottaa jatkon kannalta käyttökelpoisia ratkaisuja. 
Monimutkainenkin luonnossuunnitteluprosessi voi kuitenkin johtaa suotuisaan toteutussuunnitteluun, 
joka etenee puolestaan lineaarisesti. Toteutussuunnittelun jälkeen arvioidaan tavallisesti hankkeen 
kustannusrakennetta ja toteutettavuutta. Rakentamispäätös edellyttää tilaajan päätöstä. Kielteinen 
päätös keskeyttää suunnitteluprosessin. Kielteisen päätöksen taustalla voivat olla taloudelliset 
haasteet, muuttunut poliittinen tilanne tai tilaajan tekemä muu päätös. Suunnitteluprosessi voi 
keskeytyä missä tahansa suunnitteluvaiheessa.  

Tyypillinen suunnittelutilanteen arvioiminen koetaan arkkitehtuurikilpailujen yhteydessä. 
Kilpailuvaiheen tulosten jälkeen tilaaja ei sitoudukaan hankkeen suunnitteluun, vaan kilpailun tulos jää 
toteuttamatta. Syitä prosessin keskeytykselle voivat olla taloudellisen tilanteen muuttuminen, 
poliittisten päättäjien vaihtuminen, käyttäjien haluttomuus sitoutua hankkeen toteuttamiseen tai 
esitettyyn arkkitehtuuriin. Luonnossuunnittelun jälkeen voidaan arkkitehtisuunnittelija myös vaihtaa 
toiseen suunnittelijaan. Arkkitehtien tekijänoikeudet suojaavat huonosti alkuperäisen idean kehittäjää, 
jolloin seuraavissa suunnitteluvaiheissa voidaan hyödyntää toisen suunnittelijan ideoita.    

Esimerkki arkkitehtuurikilpailuprosessin keskeytymisestä on Guggenheim Helsinki-museohanke. 
Vaativa, kaksivaiheinen kansainvälinen kilpailu käytiin vuosina 2014–2015. Ensimmäiseen 
vaiheeseen saapui yli 1700 kilpailutyötä. (Lassila, Mahlamäki, 2015) Jatkokilpailuun valittiin kuusi tuomariston 
valitsemaa ehdotusta. Kilpailun voittajaksi valittiin lopulta ranskalaisen Moreau Kusunoki - 
arkkitehtitoimiston laatima ehdotus nimeltä ”GH-04380895, Art in the City”. 61F

62 (Guggenheim Helsinki, 2021) 
Kilpailun voittanutta ehdotusta kehiteltiin eteenpäin, mutta poliittisen vastustuksen seurauksena 
hankkeen suunnitteluprosessi päätettiin keskeyttää. Helsingin kaupunginvaltuusto teki päätöksen 
koko hankkeen keskeyttämisestä vuonna 2016. (Jämsen, 2016) 
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2.4.2        Pääidean kehittelyn kontekstipohjainen metodi 

 

Kontekstipohjainen suunnittelumetodi perustuu huolelliseen rakennuspaikan analyysiin. Rakennuksen 
pääidea kumpuaa tontin luonteesta ja fyysisistä osatekijöistä. Muita suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä 
ovat paikan sosiaalinen ja historiallinen konteksti. Christian Norberg-Schulzin 62F

63 mukaan 
arkkitehtuurin lähtökohta on olemassa olevassa maisematilanteessa tai muussa ympäröivässä 
tilarakenteessa (niin sanottu Genius Loci eli paikan henki). (Norberg-Schulz, 1983)  

Rakennuspaikka pitää sisällään silmin nähtäviä ominaisuuksia tai piilotettuja merkityksiä, kuten 
reittejä, näkymiä tai topografisia ominaispiirteitä. Huolellisella suunnittelulla rakennushanke liittyy 
luontevasti paikan ominaisuuksiin sekä maisemallisiin, kaupunkikuvallisiin tai kulttuurihistoriallisiin 
näkökohtiin. Professori emeritus Tore Tallqvist muistelee Arno Ruusuvuoren tiivistäneen julkisen 
rakennuksen kontekstin seuraavasti: ”rakennus on kuin muna polulla tai kääpä puussa”. 63F

64 Esitetty 
tulkinta on moniselitteinen, mutta vaihtoehdot kuvaavat hyvin julkisen rakennuksen olemuksen 
ääripäitä. Todellisuudessa julkisen rakennuksen sijoittuminen kontekstiinsa vaihtelee. Rakennus voi 
olla ympäristöään dominoiva, kontrastoiva, rakennettua ympäristöä täydentävä tai vapaaseen 
maisematilaan sijoittuva kokonaisuus. Joissain tapauksissa rakennus voi sijoittua myös maan alle. 
Konteksti voi siten vaihdella rajoitetusta urbaanista tilanteesta täysin vapaaseen maisematilaan. 
Toisinaan konteksti sisältää samaan aikaan useita edellä mainittuja tavoitteita.  

Dominoivassa asemassa olevan rakennuksen oletetaan olevan itsenäinen, tunnistettava rakennus, 
joka hallitsee ympäröivää kaupunkitilaa. Keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa korostaa 
rakennuksen merkitystä ja saavutettavuutta. Perinteinen esimerkki keskeisestä, ympäristöään 
dominoivasta rakennuksesta on sakraalitila, ”kirkko keskellä kylää”. Eurooppalaisessa arkkitehtuurin 
historiassa sakraalitilat ovat korostaneet uskonnon keskeistä merkitystä yhteisöissä. Samaan aikaan 
myös hallinnollista, poliittista merkitystä on ollut tarpeen tuoda esiin arkkitehtuurin keinoin. 
Merkityssisältöä voidaan tehostaa rakennuksen laajuudella, sijainnilla tai materialiteetilla.  

Kaupunkirakennetta täydentävä julkinen rakennus saattaa kiinnittyä olemassa olevaan rakennukseen 
tai muuten noudattaa kaupunkikuvallisia suuntaviivoja. Rajoittavia tekijöitä voivat olla ympäröivien tai 
liittyvien rakennusten räystäskorkeudet, materiaalit tai katulinjaukset. Erityisissä tapauksissa julkinen 
rakennus sijoittuu olemassa oleviin tiloihin tai rakenteisiin, kuten tässä tutkimuksessa esimerkkinä 
esitelty Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talo. Tämä nykyisin Kaisa kirjasto suunniteltiin olemassa 
oleviin rakenteisiin ja välipohjiin. Hillityn rakennuksen oletetaan sopeutuvan ympäristöönsä 
huomaamattomasti. Vapaassa maisematilassa olevien rakennusten suunnittelun lähtökohdat ovat 
vapaampia niin massoittelun kuin huonetilojen sijoittelunkin suhteen. Vapaassa maisematilassa 
olevan julkisen rakennuksen suhde luontoon on avoin ja suora. Kauniisti ympäristöönsä sijoittuvia 
moderneja rakennuksia ovat esimerkiksi Juha Leiviskän Pyhän Tuomaan kirkko Oulussa, tai Nieto 
Sobejano arkkitehtien64F

65 suunnittelema Arvo Pärt -keskus Virossa. Molemmissa esimerkeissä 
ympäröivä metsä on oleellinen osa rakennusten arkkitehtuuria. Leiviskän suunnittelema Myyrmäen 
kirkko puolestaan tukeutuu junaradan muodostamaan suoraviivaiseen maisemaan.  

Maanalaiset julkiset rakennukset ovat poikkeuksellisia suunnittelutehtäviä. Sijoituksen mukanaan 
tuoma haaste on luonnonvalon johdattelu rakennuksen sisätiloihin. Maan alle sijoittuvat hankkeet ovat 
olemassa oleviin rakenteisiin liittyviä pakotettuja ratkaisuja. Tyypillisiä esimerkkejä ovat museoiden 
lisärakenteet, kokoontumistilat tai liikuntatilat, joiden ei tarvitse sijoittua luonnonvalon äärelle. 
Suomessa tunnetuin osittain maan alle rakentunut julkinen rakennus on Tuomo ja Timo Suomalaisen 
suunnittelema, vuonna 1969 valmistunut Temppeliaukion kirkko Helsingin Töölössä. Kirkkosalia 
kattaa teräsbetoninen kupoli, jonka rakenteiden välistä luonnonvalo laskeutuu alas kirkkosaliin. Tässä 
tutkimuksessa analysoitava taidemuseo Amos Rex on kokonaan maan alle upotettu rakennus, jonka 
ainoita ilmentymiä maan päällä ovat pääsisäänkäynti ja vapaamuotoiset valolyhdyt. Maan alle 
laskeutuvien rakennusten toiminnallinen haaste on yleisövirtojen esteetön ja luonteva johdattelu alas 
käyttötiloihin.     
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Esimerkkejä pääidean kehittelyn kontekstipohjaisesta metodista 

 

Myyrmäen kirkko ja seurakuntakeskus, Juha Leiviskä, Vantaa, 1985 

Akateemikko Juha Leiviskän 65F

66 suunnittelema kokonaisuus valmistui vuonna 1985. Suunnitelma 
perustuu yleisen arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Päivänsäde”. 66F

67 (Arkkitehtuurikilpailuja, 

1980)  

Kilpailun palkintolautakunta totesi arvostelupöytäkirjassa Leiviskän suunnitelmasta seuraavaa: 

”Taitava ja kompromissiton kokonaisratkaisu, jolla ratapenkereen alistava vaikutus on lähes 
täydellisesti onnistuttu poistamaan. Tontti puustoineen ja alkuperäisine korkeusasemineen on 
säilynyt luonnonvartaisena. Kirkon ja seurakuntatilojen suuntaaminen puistoon on onnistunut”. 
(Arkkitehtuurikilpailuja, 1980) 

Rakennus nousee paikan muodostamien reunaehtojen rajaamana. Länsipuolella rakennusta 
reunustaa rautatien suora linja, jonka vastapainona rakennus nousee muurimaisena seinämänä 
päättyen eteläiseen kellotapuliin. Junarata muodostaa hankkeelle oleellisen maisemakontekstin. 
Rakennuksen itäinen julkisivu on tausta puiston ja koivurunkojen vertikaaliselle rytmille. Vaalea 
tiiliverhoilu ja levymäisten rakenteiden rytmi korostaa koivurunkojen vaaleaa raikkautta. (Leiviskä, 1985) 

Puiston puolella, jossa pääsisäänkäynti sijaitsee, rakennus pilkkoutuu mittakaavaltaan 
pienimuotoiseksi sarjalliseksi sommitelmaksi. Seurakunta- ja salitiloja yhdistää polveileva aulatila. 
Tavallisuudesta poiketen kirkon alttari on sijoitettu rakennuksen pitkälle sivulle, jolloin auringonvalo 
laskeutuu muurimaista seinämää pitkin alas alttarille. Valon ja varjon vaihtelu vaaleilla seinäpinnoilla 
luo jännitteisen kontrastin. Ulkoisen olemuksen vertikaalisuutta jatkaa sisätilojen pystyrytmi ja 
valaisinten muodostama sarjallisuus. Pääsali on jaettavissa useampaan osaan. (Leiviskä, haastattelu, 2020) 

Leiviskä kuvailee rakennuksen arkkitehtuuritavoitteita Arkkitehti-lehdessä 8/1985 seuraavasti: 

”Rakennuskokonaisuus muodostaa asteittain etelään kohti kirkkosalia ja tapulia kohoavan muurin, 
joka pyrkii voittamaan rautatieaseman ylivallan ja asettumaan luontevaan vuoropuheluun sen ja 
muun ympäristön kanssa. Rakennuksen päätilat nojaavat tähän muuriin puiston puolella sinne 
avautuen.  

Tämä yksinkertainen perusratkaisu muodostaa talon ”arkkitehtuurin”. Tilajärjestelyt 
yksityiskohtineen tukeutuvat siihen. Elääkseen ne tarvitsevat kaiken tarjolla olevan päivänvalon. 
Tilat vaihtavatkin jatkuvasti ilmettä eri vuorokauden- ja vuodenaikoina sekä auringonpaisteen ja 
pilveilyn mukaan. Tavoitteena on ollut väreilevä, jatkuvasti vaihteleva valohuntu sekä pienen ja 
suuren, matalan ja korkean, varjoisan ja valoisan elävä vuorovaikutus. Tilanteen mukaan soisi joko 
Mozartin jousikvintetto tai Bachin h-mollimessun alkukuoro”. (Leiviskä, 1985)  

        

Kuvat 2.28, 2.29 ja 2.30: Myyrmäen kirkon kilpailuvaiheen sisäillustraatio ja toteutunut ulkonäkymä. Koivurungot 
muodostavat vertikaalin rytmin, jota levymäiset seinämät korostavat. Sisätilassa vertikaalia rytmiä toistavat alas 
laskeutuvat valaisimet ja niiden sähköjohdot. Joissain tapauksissa sähköjohdon päässä ei ole valaisin vaan 
pelkkä valolähde, hehkulamppu, jotta viivastojen vertikaali rytmi korostuisi. 
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Kuva 2.31: Myyrmäen kirkko ja seurakuntakeskus, toteutunut asemapiirros. 

 

              

 

 

Kuva 2.32: Myyrmäen kirkon varhainen luonnos. Myöhemmin kellotapuli siirtyi radan varren maamerkiksi.                   

Leiviskä kuvailee itse kilpailuehdotuksen pääidean syntyvaiheita seuraavaan tapaan: 

”Olin unohtanut lupaukseni Nakkilan kirkkoherran rouvalle. Rouva soitti sitten minulle ja sanoi, että 
meillä on nyt täällä julistettu arkkitehtuurikilpailu Myyrmäen kirkosta, sinun pitää osallistua siihen. 
Sanoin, että totta kai. Unohdin lupauksen, kunnes oli kahdeksan päivää aikaa palautukseen. Niin 
siinä sitten kävi, että aika luonnosmainen ehdotus, josta tuomarina ollut Ruusuvuori löysi 
ajatuksen. Ajatus syntyi saman tien, kun mentiin paikalle. Asemakaavallinen ratkaisu, joka oli 
pohjaksi annettu, oli aivan toisin. Eteläpäähän tulisi parkkipaikka ja tässä tontin keskellä oli alue, 
jossa oli kirkko ja pikkuisen puistoa siellä pohjoispäässä. Minä halusin puiston jatkuvan 
rakennuksen ohitse ja rakennuksen suojaavan puistoa rautatien melulta. Suunnitelma syntyi aika 
lailla lopullisena heti”. (Leiviskä, haastattelu, 2020) 

Leiviskän kuvaus idean syntymisestä hyvin pikaiselle silmäyksellä on tavallisuudesta poikkeava. 
Paikan hengen nopea oivaltaminen ja fyysisten ominaisuuksien analyysi johtivat pääidean 
välähdyksen omaiseen syntymiseen jo rakennuspaikalla. Pääidea voi syntyä myös vastoin 
kaavoittajan näkemystä, paikan synnyttämän vahvan vision ja kriittisen tarkastelun seurauksena.        
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Kuvat 2.33 ja 2.34: Myyrmäen kirkko ja seurakuntakeskus, toteutunut pohjapiirros ja pääsalin pituusleikkaus. 

Pohjapiirroksen keskellä on pääsisäänkäynti. Pääsalit sijoittuvat sisäänkäynnin vasemmalle puolelle, 
aputilat heti sisäänkäynnin yhteyteen ja muut seurakuntatilat sisäänkäynnin oikealle puolelle. 
Pitkänomainen ja kookas rakennus on tunnelmaltaan ja mittakaavaltaan intiimi ja kodikas.  

 

 

Rakennus sijoittuu luontevasti radan varren mittakaavaan. Korkeiden levymäisten seinämien rivi 
muodostaa rataa vasten ”selkärangan”, joka päättyy korkeaan kellotapuliin. Kellotapuli muodostaa 
tontille dominantin, jota muu rakennusmassoittelu seuraa alisteisena. Pitkänomainen rakennus suojaa 
ja rajaa itäpuolen puistoa. Pysäköintipaikat sijoittuvat huomaamattomasti rakennuksen ja radan väliin. 
Rauhalliset rakennusmateriaalit eli vaalean keltainen tiili ja valkoinen maalipinta, korostavat 
auringonvalon leikkiä julkisivuilla ja sisätilassa. Suorakulmaisesti toisiinsa nähden asetetut levymäiset 
seinämät rajaavat huonetiloja, jotka liukuvat toistensa lomaan muodostaen mielenkiintoisen tilallisen 
kudelman. Levyseinien rajaama aulatila on monimuotoinen ja valoisa. Pääsisäänkäynti on sijoitettu 
selkeästi pitkänomaisen rakennuksen keskelle. Sisäänkäynneillä on tunnistettava hierarkia. 
Kokonaisuus on vahvasti sidoksissa alueen kontekstiin.  

Leiviskän kertoman mukaan rakennuksen esikuvana on ollut Johann Balthasar Neumannin 
suunnittelema luostarikirkko Neresheim Baden-Württembergissä Etelä-Saksassa. Barokkityylinen 
kirkko rakennettiin 1764–1792 vanhan keskiaikaisen kirkon tilalle. Kirkon vaalean ilmava interiööri on 
ollut Leiviskän mukaan Myyrmäen valoisan arkkitehtuurin suuri innoittaja. (Leiviskä, haastattelu, 2020) 
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Marienkirche, konserttisali, PES-Arkkitehdit, Neubrandenburg Saksa 2001 

PES-Arkkitehdit voitti vuonna 1996 järjestetyn kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun. Kilpailun 
tarkoitus oli sijoittaa keskiaikaiseen, vuonna 1298 vihittyyn kirkkoon korkealuokkainen konserttisali. 
(Salminen, 2001) Kirkko oli pahoin vaurioitunut toisen maailmansodan lopussa ja rakennus oli jäänyt 
tyhjilleen sodan jälkeen. Projektin suuri haaste oli, ettei olemassa olevan rakennuksen ulkoiseen 
hahmoon voinut tehdä museaalisista syistä lainkaan muutoksia. Uusi konserttisali tuli pystyä 
sijoittamaan kokonaan vanhoihin tiloihin.  

Akustinen haaste oli vanhan kirkkosalin leveys ja korkeus, jotka eivät soveltuneet erityisen hyvin 
klassisen musiikin akustisiin vaatimuksiin. Vahvasti kontekstipohjainen projekti toteutettiin 
suomalaisittain poikkeuksellisella suunnittelusopimuksella. Saksassa arkkitehti pääsunnittelijana 
vastaa tavallisesti hankkeen suunnittelusta ja myös rakennuttamisesta. Rakennuskustannuksia 
seurattiin koko projektin ajan ja arkkitehti velvoitettiin ilmoittamaan, mikäli kustannukset ylittyivät. 
Arkkitehtisuunnitelmat laadittiin Suomessa, muut konsultit palkattiin Saksasta. Uudet tilat käsittävät 
sisääntuloaulan, lämpiötilat, uuden yleisöparvikerroksen, akustisen valoalakaton sekä tilat orkesterille. 
Pääsalin interiööriä hallitsee paikallavalettu betonirakenne, joka kannattelee ilmavaa yleisöparvea. 
Erityinen haaste oli salin lasisen alakaton suunnittelu. (Salminen, haastattelu 1, 2020)                       

Pekka Salminen kertoo suunnitelman syntyvaiheista: 

”Tämä oli ehdottomasti kontekstipohjainen projekti, koska julkisivua ei saanut muuttaa ollenkaan, 
etkä saanut mennä rakennuksen ulkopuolelle. Kaikki piti tehdä rakennuksen sisällä. Kyllä me sillä 
kilpailu voitettiin, ettei ulkopuoleen koskettu ollenkaan. Ainoastaan pääovi muutettiin. Katolla ja 
julkisivulla on pieniä ilmansisääntuloaukkoja. Kirkkosali oli liian leveä ja kun Akukon tuli mukaan, 
niin tehtiin niin, että kavennettiin salia lasiseinillä. Jaoin sitten pitkän kolmilaivaisen salin, lämpiöön 
ja saliin. Sisäänkäynnin yhteyteen tuli suuret betonirakenteet ja Saksan suurin palolasiseinä. 
Ongelma oli, että miten lämpiöt saatiin riittämään, joten nämä sivukäytävät otettiin lämpiöiksi. 
Koska katsomo on aika jyrkkä, niin saatiin kaikki aputilat katsomon alle”. (Salminen, haastattelu 1, 2020)           

       

           

Kuvat 2.35 ja 2.36:  Marienkirche, ulkonäkymä sekä pituusleikkaus, josta käy ilmi salin katsomorakenne.  
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Kuva 2.37: Konserttisali nähtynä orkesterikorokkeelta.  

 

Pekka Salminen kuvaili rakennuttamisprosessia Arkkitehti-lehdessä seuraavaan tapaan: 

”Saksassa arkkitehdin tehtävät ja vastuu voivat olla huomattavasti suuremmat kuin Suomessa, ja 
ne määritellään lainsäädännöllä. Ulkomaiset arkkitehdit eivät yleensä Saksassa tee työpiirustuksia, 
selityksiä ja rakennuttamista, vaan niistä vastaa paikallinen arkkitehtitoimisto. Kun tilaajan 
ehdotuksesta päädyimme laajaan kokonaissuunnitelmaan, päätimme kuitenkin hoitaa koko 
arkkitehtisuunnittelun Suomesta käsin. Arkkitehdillä oli parikymmentä alakonsulttitoimistoa 
Suomessa ja Saksassa. Arkkitehtitoimisto vastasi suoraan tilaajalle myös erikoissuunnittelusta ja 
rakennuttamisesta. Onnistuimme löytämään erittäin yhteistyökykyisen ja ammattitaitoisen toimiston 
hoitamaan rakentamisvaihetta”. (Salminen, 2001) 

Rakennuksen pääsisäänkäynti on järjestetty alkuperäiselle paikalleen kellotornien väliin. 
Konserttisalin uudet rakenteet erottuvat selkeästi vanhoista rakenteista. Yleisöparven elegantti 
betonirakenne on kannatettu teräsrakenteilla kattorakenteista. Ilmavan rakenteen ansiosta 
yleisölämpiö vaikuttaa olevan visuaalisesti osa pääsalia. Akustisten vaatimusten vuoksi salin sivuille 
rakennettiin tilaa jakavat uudet lasiseinät, jolloin vanhat tiilipinnat voitiin jättää näkyviin. Akustiset 
lasiseinäkkeet kaventavat salitilaa klassiselle musiikille sopivaksi. Uusien lasiseinien ja vanhojen 
tiiliseinien väliin jäävät tilat tarjoavat yleisölle lämpiötilat. Lasinen, pyramidimuodoista koostuva 
valoalakatto toimii akustisena heijastimena. Lasikaton yläpuolelle sijoittuvat valot tarjoavat tasaisen 
valon yleisölle ja orkesterille. Salitila vaikuttaa kylpevän luonnonvalossa. Orkesterin aputilat sijoittuvat 
rakennuksen kellaritiloihin. 

Hankkeen toteutuksella oli suuri merkitys paikalliselle väestölle. Entisen Itä-Saksan alueelle sijoittunut 
rakennus oli Saksojen yhdistymisen jälkeen suurin yhteinen kulttuurihanke ja vahvisti siten 
asukkaiden tulevaisuudenuskoa.  
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Kuva 2.38: Konserttisalin pohjapiirros, vasemmalla parvea kantavat betonirakenteet ja portaat. 

Tekniikan tohtori, arkkitehtuurikriitikko, Falk Jaeger kuvailee lopputulosta Arkkitehti-lehdessä:  

”Salminen ymmärtää goottilaisen rakennustaiteen teknisenä, tektonisena rakennustapana ja on 
vastannut siihen kompromissittoman modernilla arkkitehtuurillaan samanhenkisellä tavalla. 
Yksinkertaisen poltetun tiilen rinnalle hän asettaa koruttoman, sametinpehmeäksi käsitellyn 
pintabetonin. ”Mielestäni pintabetoni on aikamme luonnonkiveä”, hän sanoo, ja liittää betoniin 
teknisesti muotoiltuja jaloteräksisiä kaiteita ja viileitä graniittilaattoja. Kassojen, vaatesäilytyksen ja 
tarjoilutilan, ovien ja portaiden, vaatesäilöjen puurakenteiden ja väliseinien suunnittelussa ja 
rakentamisessa arkkitehti on osoittanut suurta huolellisuutta. Salmisen vaatimattoman elegantti 
arkkitehtuuri vastaa siten tarkalleen sitä mielikuvaa, joka saksalaisilla on ollut suomalaisesta 
designista jo Aallon ajoista lähtien”. (Jaeger, 2001) 

Hanke on poikkeuksellisen sitoutunut kontekstiinsa. Vanha rakennus määrittelee ulkoiset rajapinnat ja 
sisätilojen mittasuhteet. Uudisrakenteet, yleisöparvi, akustiset heijastimet ja valokatto ovat rohkean 
moderneja. Hanke on samaan aikaan kontekstiinsa sitoutunut ja sille kontrastinen.  

 

     

Kuvat 2.39 ja 2.40: Salinäkymä ja sisääntulon yleisöparvea kannattelevia betonirakenteita. 
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Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talo, Selina Anttinen, Vesa Oiva, AOA Arkkitehdit, 
Helsinki 2012 

Kaisa-talona nykyisin tunnettu rakennus perustuu suppeaan kutsukilpailumenettelyyn, johon 
osallistujat valittiin ilmoittautuneiden joukosta. Ilmoittautuneista kutsuttiin referenssien perusteella 
mukaan kilpailuun 10 ryhmää. Lisäksi valittiin 20 kilpailijaa arpomalla. (Summanen, Sanaksenaho, 2008).  

Vuonna 2008 ratkenneen kilpailun voittajaksi osoittautui Jussi Kalliopuskan ja Vesa Oivan laatima 
ehdotus ”Avaus”. 67F

68  (Helsingin yliopisto, 2008)       

Toteutunut rakennus on esimerkki hienostuneesti kaupunkirakenteeseen istutetusta julkisesta 
rakennuksesta. Uudisrakennuksen räystäslinja noudattelee muun kaupunkirakenteen linjauksia. 
Paikalla muurattu, katulinjauksen mukaan kaareutuva tiilijulkisivu, sopeutuu puolestaan ympäröivien 
rakennusten materiaaleihin ja samalla täydentää suurkorttelin muodon. Rakennuksen 
pääsisäänkäynti on Kaisaniemenkadun taitteessa. Sivusisäänkäynti avautuu korttelin toiselle puolelle 
Fabianinkadulle. Vaikka uudisrakennuksen muotoilu ja ikkuna-aukotus noudattelevat täysin 
ympäristöstään poikkeavaa estetiikkaa, rakennus sopeutuu hillitysti kontekstiinsa. Hankkeen erityinen 
piirre on, että uudet tilat sovitettiin vanhan rakennuksen rakenteiden mukaan. Vanhat välipohjat 
pääosin säilytettiin, mutta leikattiin paikoitellen auki, jotta luonnonvaloa saatiin ohjattua 
syvärunkoiseen interiööriin. (Oiva, haastattelu, 2020)  

Rakennuksen sydämen muodostaa ovaalin muotoinen avoin keskeistila, jonka ympärille muut 
kirjaston tilat ryhmittyivät. Liikenne ja informaatiotoiminnot sijoittuivat näkyvästi keskeistilan 
läheisyyteen. Rakennuksen sisätiloissa orientoitavuus on erinomainen. (Helander, 2012) 

 

          
 
Kuvat 2.41 ja 2.42: Kaisa-talo, kilpailuvaihe 2007, ulkonäkymä ja asemapiirros 
 
Asiakaspalvelukeskus sijoittui keskeistilan tuntumaan sisäänkäyntikerrokseen. Kirjahyllyt, lukutilat ja 
työskentelytilat sijoittuivat reunoille. Porrasyhteys ylempiin kerroksiin sijoittuu keskeisesti sydäntilan 
läheisyyteen. Sisätilojen sarja avautuu kohti rautatientorin kaupunkitilaa. Sisätiloista avautuu pitkiä 
näkymäakseleita ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Rakennus kiinnittyy tiiviisti kaupunkikuvallisiin 
reunaehtoihin niin katutilojen, korkeuden kuin näkymienkin suhteen. Julkisivumateriaalit liittyvät 
Kaisaniemen ympäröiviin tiilipintoihin. (Nurmi, 2012) 

 Vesa Oiva kertoo suunnitelman syntyvaiheista seuraavasti: 

”Meidän työskentelymme on aika analyyttista ja hyvin pitkälle kontekstista lähtevä. Tämä on 
sellainen taiteenlaji, että tässä on aina pysyvät arvot mukana, niitä ei tarvitse aina uudelleen 
keksiä. Sellainen arvo kontekstilla kuitenkin aina on. Tässä tapauksessa paikka oli tosi inspiroiva, 
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ja mikä oli myöskin ainutkertaista, että paikalla oli pysäköintilaitos, jolloin me pääsimme 
pysäköintilaitoksen eri korkeudelle katsomaan mitä mistäkin näkyi.  

Kilpailun lähtökohtana oli, että kellarin rakenteet säilyvät, jolloin me näimme tulevan rakennuksen 
mittamaailman, pilarien välit ja siten myös yhden kerroksen kokonaisuudessaan. Meillä oli siten 
yhden suhde yhteen malli tulevasta rakennuksesta. Siten sai rakennuksen mittakaavan 
täydellisesti haltuun ja näkymät myös ympäristöön.  
Aika nopeasti me todettiin, että diagonaalinäkymät ohimenevien katujen suuntaisesti ovat aika 
hienoja. Varsinainen konsepti lähti sitten kehittymään tilaohjelma edellä”. (Oiva, haastattelu, 2020)   
 
 

                                                     
 
Kuvat 2.43, 2.44 ja 2.45: Kaisa-talon keskeinen sisätila, pohjapiirros ja ylempien kerrosten lukutilat. 
 

      
 

Kaisa-talo on kiinnitetty ympäröivään kaupunkirakenteeseen taitavasti. Syvärunkoinen rakennus on 
keskeisen valoaukon ansiosta valoisa ja helposti orientoitavissa. Matalan kerroskorkeuden asettama 
haaste on taitavasti häivytetty valoisalla arkkitehtuurilla ja vaaleilla materiaaleilla. Rakennus liittyy 
kontekstiinsa niin kaupunkikuvallisesti kuin rakenteellisestikin. (Anttinen, haastattelu, 2020) 
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The Lost Shtetl, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, Rainer Mahlamäki, 2019- 

 

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäessä 68F

69 suunnitteilla oleva museo ”The Lost Shtetl” Liettuassa 
perustuu huolelliseen paikan hengen ja rakennusperinnön analyysiin. Perinteisen liettualaisen kylän 
arkkitehtuuritopografia muodostuu harjakattoisista, pienimuotoisista rakennuksista. Toisen 
maailmansodan aikana saksalaiset hävittivät pääosin juutalaisten asuttama kylän Seduvan ja 
asukkaat vietiin keskitysleirille. Käytännössä koko Liettuan juutalaisväestö joutui harkitun 
massamurhan uhriksi. Rakennus liittyy siten myös suoraan historialliseen kontekstiin. 
Museosuunnitelma koostuu harjakattoisista rakennusosista, joiden massoittelu perustuu 
paikallisperinteeseen. Museo on kuin pieni kylä, jossa erilliset toiminnot ovat saaneet oman 
hahmonsa. Museon kokonaispinta-ala on noin 3000 m2. (LM, 2021) 

Rainer Mahlamäen paikan päällä luonnostelema yksinkertainen piirustus (kuva 2.48) yhdistää 
perinteisen arkkitehtuurin nykyaikaisiin muotoihin. Mahlamäki korostaa vapaan luonnostelun 
merkitystä ideankehittelyn alussa. Piirustuksesta käy selkeästi ilmi arkkitehtuuritavoite: pieni 
mittakaava ja perinteiset rakennusmuodot. 

Toimiston kotisivuilla museon toiminnallista ideaa kuvaillaan seuraavasti: 

”The Lost Shtetl on samaan aikaan muistomerkki ja museo. Molemmat piirteet tulevat olemaan 
edustettuna tässä rakennuksessa. Kokonaisuus on kadonneen kylän muistuma, mutta myös 
universaali tulkinta yhteisöllisestä elämästä ja fyysisestä ympäristöstä, jollaisessa meillä kaikilla on 
oikeus elää. Mitään muuta symboliikkaa ei tälle rakennukselle ole tarpeen asettaa- kylä itsessään 
kertoo elämän tarinan.  

The Lost Shtetl on moderni abstraktio perinteisistä harjakattoisista rakennuksista, joita Itä-
Eurooppalaisissa juutalaiskylissä kutsuttiin nimellä shtetl. Museon jokainen ”rakennus” tulee 
saamaan oman funktionsa, joita ovat: näyttelyt, galleriat, oppimiseen, arkistointiin ja hallintoon 
varatut tilat. Koko rakennuksen ulkopinta tullaan kattamaan metallisilla laatoilla, jotka muistuttavat 
perinteistä paanuverhoilua”. (LM, 2021) 

Suunnitelman konteksti liittyy rakennuksen kokonaishahmoon ja paikallisiin materiaalivalintoihin. 

 

       
Kuva 2.46: Rainer Mahlamäen varhainen luonnos, kontekstistaan nouseva julkinen rakennus.  
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Kuvat 2.47 ja 2.48: ”The Lost Shtetl”-museon suunnitteluvaiheen illustraatioita, joista ilmenee muodon ja 
materiaalivalintojen liittyminen paikan kontekstiin. (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki) 
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2.4.3        Pääidean kehittelyn pragmaattinen tilaohjelmapohjainen metodi 

 

Julkisen rakennuksen suunnittelun lähtökohtana on useimmiten tilaohjelma. Tilaohjelma määrittelee 
hyvin tarkkaan rakennushankkeen laajuuden. Laajoissa hankkeissa, kuten sairaaloissa 
huonetilaohjelma saattaa käsittää satoja erillisiä huonetiloja. Tilaohjelmassa on usein myös 
huonetiloja koskevia laadullisia määritteitä. Tavallisesti huonetilojen suhteet määrittelee suunnittelija 
itse. Joissakin tapauksissa myös huonetilojen muotoilu on etukäteen määritelty.  

Tilaohjelma voi olla myös kolmiulotteinen, jolloin rakennuksen oletettu tilavuus määräytyy tietyllä 
tarkkuudella. Tilaohjelma määrittelee myös huonetilojen suhteet ja yhteydet toisiinsa. 
Tilaohjelmapohjaisen metodin haasteena on jäykkä muodonanto ja kaaviomainen arkkitehtuuri.    

Tietokoneavusteisessa suunnittelussa digitaalinen tilaohjelma voidaan helposti muuttaa tilapalikoiksi, 
joita voidaan sijoittaa virtuaaliseen maisematilaan. 3D-tilassa suunnitelma hahmottuu heti 
kolmiulotteisena kappaleena.   

Tilaohjelmapohjainen suunnittelumetodi määrittelee jo alkuhetkistä lähtien melko tarkasti rakennuksen 
oletetun laajuuden. Tilaohjelmapohjainen metodi voidaan siirtää myös tilapalikoiksi, joita voidaan 
sijoitella erilaisiin konstellaatioihin joko sattumanvaraisesti tai rakennuspaikan ominaisuuksien 
mukaisesti. Digitaalisesti algoritmien avulla parametrejä muuttamalla voidaan tuottaa vaihtoehtoisia 
tilaryhmittelyjä tai tonttisijoitteluja, joista suunnittelija valitsee mielestään parhaan ratkaisun. 

 

Esimerkkejä pääidean kehittelyn tilaohjelmapohjaisesta metodista 

Hyvinkään korttelitalokilpailu asuntomessuille 2013, APRT Arkkitehdit, 2011 

 

Kuva 2.49: Hyvinkään korttelitalokilpailun huonetilaohjelman pohjalta laadittu tilakaavio. (APRT Oy). 
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Hyvinkään korttelitalokilpailun yleinen arkkitehtuurikilpailu järjestettiin vuonna 2011. (Arkkitehtuurikilpailuja, 

3/2011) Kilpailun voittajaksi valikoitui ehdotus nimimerkillä ”ONNIPONNI”, jonka tekijöiksi osoittautuivat 
arkkitehti Pia Sopanen ja arkkitehtiylioppilas Ilkka Svärd. 69F

70  

Hyvinkään korttelitalokilpailussa tilaohjelma oli varsin suppea. Tilaryhmiä oli yhteensä vain noin 50. 
Tilaohjelmassa ei yleensä määritellä taloteknisiä tiloja kuten ilmastointikonehuoneiden laajuutta tai 
lukumäärää. Suunnittelijan on useimmiten itse arvioitava teknisten tilojen laajuus. Hyvinkään 
tilaohjelmaan sisältyivät yhteiskäyttötilat, joiden käyttäjien tarpeet olivat hyvin erilaisia. Oheinen 
tilaohjelmakaavio, (kuva 2.49), on laadittu numeraalisen tilaohjelman mukaan. Huonetilat on muotoiltu 
pinta-alan mukaisesti sopivan muotoisiin tilayksiköihin. Oheisessa tilakaaviossa huonetilat ryhmiteltiin 
tilaohjelman ohjeistuksen mukaisesti erillisiin tilaryhmiin. Tilojen välisiä yhteyksiä ei ole kaavioon 
erityisesti määritelty.   

Hyvinkään esimerkissä suunnittelua jatkettiin sijoittamalla tilayksiköt sopivaan järjestykseen tontille, 
(kuva 2.50). Suunnittelun edetessä myös rakennuksen ulkoinen hahmo muotoutui. Kaaviokuvasta voi 
hahmottaa alkuperäiset tilayksiköt, mutta samalla myös oranssilla värillä kuvatun rakennuksen 
ulkoisen hahmon. Tilayksiköiden väliin jäävät valkoiset alueet kuvaavat käytäviä ja huonetilojen välisiä 
yhteyksiä. Lopullisessa pohjapiirrosluonnoksessa, (kuva 2.53), tilayksiköt muotoutuvat rakennuksen 
ulkoisen hahmon mukaisiksi. Samanaikaisesti pohjakaavioiden suunnittelun edetessä arvioidaan 
myös rakennuksen sijoittuminen tontille, rakennuksen korkeus ja julkisivut. Suunnittelu etenee 
samanaikaisesti useilla tasoilla, muutokset pohjapiirroksessa vaikuttavat myös muihin rakennuksen 
osatekijöihin ja materiaalivalintoihin.  

Kokonaisuuden onnistumisen kannalta julkisivujen, leikkauksien ja asemapiirroksen kehittely samaan 
aikaan pohjapiirroksen kanssa on ensiarvoisen tärkeää.  

 

 

 

Kuva 2.50: Hyvinkään korttelitalokilpailu, pohjapiirrosluonnos, 2011. (APRT Oy). 
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Pohjapiirrosluonnoksesta käy ilmi tilaohjelman tilahuonetilat ja kuinka rakennuksen ulkoinen hahmo 
alkaa muotoutua tilaohjelman tilojen mukaisiksi. Tilaohjelmapohjaisen suunnittelumetodin tärkein etu 
on rakennuksen laajuuden helppo seurattavuus ja kokonaisuuden realistisuus. 

 

      

Kuvat 2.51 ja 2.52: Valmiin ehdotuksen ulkonäkymä ja sisätila. (APRT Oy). 

 

 

 

Kuva 2.53: Valmiin kilpailuehdotuksen pohjapiirros, jossa huonetilat ovat asettuneet kohdalleen, ja aulatilat ovat 
selkeästi esillä. Huoneet ovat viitteellisesti kalustettuja. (APRT Oy). 
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Helsingin uusi lastensairaala, SARC Architects, 2018 

 

Helsingin Meilahteen rakennettu uusi lastensairaala valmistui keväällä 2018. Suunnittelu oli aloitettu 
vuonna 2013. Suunnittelusta vastasivat SARC Architects ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula. 
Pääsuunnittelijana toimi professori Antti-Matti Siikala. (Arkkitehti, 2014)  

Rakennuksen kokonaispinta-ala on 48 000 neliömetriä ja tilavuus 229 181 kuutiometriä. 
Rakennuskustannukset olivat 175 miljoonaa euroa. (Peltoranta, 2018) 

Hankkeen luonnossuunnittelu alkoi tilaohjelman ja toimintojen huolellisella hahmottelulla. 
Sairaalarakennusten tilakonsepti on toiminnallisesti erityisen haastava. Samaan rakennukseen 
sijoittuvat erilaiset toimintaympäristöt mahdollistivat kokonaisvaltaisen hoitoprosessin. Potilaiden ei 
tarvitse siirtyä eri rakennuksiin erilaisten toimenpiteiden vuoksi. Rakennuksen värikäs 
sisääntulojulkisivu sisältää toiminnallisen viestin. Punainen merkitsee akuutteja hätätapauksia, sininen 
ja vihreä väri viittaavat rauhallisempiin toimenpiteisiin. (Arkkitehti, 2014) 

Anti-Matti Siikala kertoo rakennuksen syntyvaiheista seuraavaa: 

”Sairaalasuunnittelu on lähes prosessisuunnittelua, jossa on pakko pitää tilaohjelman erilaiset 
prosessit jollain tavalla mielessä. Jos tilaohjelma on helpompi niin se luetaan ja siitä jää oleelliset 
asiat mieleen. Tilaohjelman pystyy yksinkertaistamaan aika helposti muutamaksi kaavioksi, eikä 
niitä tarvitse koko ajan miettiä, ne jäävät taustalle silloin kun ideaa haetaan. Mutta jos tilaohjelma 
on kovin monimutkainen, niin silloin ei ole aivan yhtä helppoa unohtaa tilaohjelmaa ja prosessia. 
Jos yleisesti taas ajattelee niin luulen, että meidän suunnittelutapa on se, että me pompitaan eri 
metodien välillä eikä niistä mikään ole yksittäin se kaikkein tärkein”. (Siikala, haastattelu, 2020)   

SARC Architects kehitti toiminnallisen tilakonseptin rinnalle lasten maailmaan soveltuvan tarinan. 
Rakennuksen kerroksille määriteltiin symboliset merkitykset: kellarikerros on Meri, sisääntulokerros 
puolestaan Ranta. Ylimmille kerroksille (7–8) annettiin nimet Avaruus ja Tähti-taso. Kerrosten 
värikkäät taide- ja kuvasisällöt vastaavat kehiteltyä tarinaa.   

Antti-Matti Siikala jatkaa suunnittelun kuvailua:  

”Tämä oli sillä tavalla poikkeuksellinen hanke, että tässä oli säätiö, joka toimi rakennuttajana. Se 
olisi rakennettu joka tapauksessa jossain vaiheessa, mutta lasten sairaalaa pidettiin niin 
tarpeellisena, että hanke haluttiin aikaistaa, sen takia tähän tuli säätiö, joka sai julkista rahaa ja 
ennen kaikkea myös keräysrahaa. Se johti sitten siihen, että taustatyö ei ollut ihan niin laaja kuin 
tavallisesti. Mutta prosessi oli sillä tavalla poikkeava, että siinä oli erittäin vaativa rakennuspaikka, 
sehän on huomattavan suuri rakennus siihen paikkaan. Lisäksi siinä oli nämä toiminnalliset 
prosessit, jotka piti myös suunnitella. Sen lisäksi rakennettiin hankkeelle tarina ja sisältö, että 
niiden osien ja tilojen välillä on jonkin muukin yhteys kuin vaan tekninen. Sillä tavalla tämä prosessi 
oli hyvinkin poikkeava. Tässä ei ollut mukana mitään ulkopuolista tahoa, kuten bränditoimistoa tai 
sisustusarkkitehtia, joka rakentaisi sen tarinan, jonka mukaan suunnittelu sitten sisätilojen osalta 
tehtäisiin”. (Siikala, haastattelu, 2020) 

             

Kuvat 2.54 ja 2.55: Uuden lasten sairaalan sisääntulojulkisivu ja sisätila. (SARC Architects, 2021). 
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Kuva 2.56:  Rakennuksen sisätiloja leimaavat värikkäät seinämaalaukset. (SARC Architects, 2021). 

 

 

Sarlotta Narjus kertoo hankkeen suunnitteluprosessista seuraavaa:  

”Tämä oli monimutkainen hanke, jossa oli paitsi monimutkainen käyttäjäkunta, niin myöskin 
teknisesti hyvin vaativa. Jos miettii niitä prosessikaavioita, mitä käyttäjiltä meille tuli, niin kyllä ne 
aika häkellyttäviä olivat. Tietysti prosessit piti hoitua, mutta kun miettii suunnitteluryhmää, miten 
saada ryhmä ymmärtämään, mitä lopputuotteelta haluttiin, niin se tarina oli oikeastaan pakko 
tehdä, jotta ymmärrettiin, että tässä tehdään jotain muutakin kuin LVI-kaaviota varsinaisen 
prosessikaavion päälle”. (Narjus, haastattelu, 2020)   

Antti-Matti Siikala kertoo suunnitelman syntyvaiheista seuraavasti: 

”Tähän tietysti liittyy monta ajatusta. Siinähän on Stenbäckinkatu, joka on kaareva. Ja tähän on 
kolmas lastensairaala, siinä on ensin Lastenlinna, ja sitten lastenklinikka ja nyt sitten tämä uusi 
lastensairaala. Niissä oli kaikissa tämmöinen kaari, eli Lastenlinnassa hyvin tiukka pyöreä kaari, 
johon liittyy torni. Lastenklinikassa on vastaavalla tavalla, ja tähän tulikin sitten kolmas kaari. 
Tavallaan se löysi sen luonnollisen muotonsa siitä Stenbäckinkadusta, sitä kaarevaa muotoa 
haluttiin sitten tuoda esille näillä värillisillä laseilla. Siellä missä on punaiset sävyt niin siellä ovat 
ensiapupoliklinikat, ja siellä missä on rauhallisemmat sävyt niin siellä ei ole ihan niin kova kiire. 
Rakennuksellahan on jalusta ja sitten yläpuoliset osat ja ne taas jakaantuu toiminnallisiin osiin. 
Lastensairaala ei lähtenyt siitä, että otetaan ensin jokin suurmuoto ja sullotaan se sinne ja 
katsotaan, toimiiko vai ei toimi. Tämä on useamman vaikuttimen summa”. (Siikala, haastattelu, 2020)   

Sarlotta Narjus kertoo, kuinka tarina elävöittää arkkitehtuurisisältöä:  

”Tässä on monta päällekkäistä tarinaa. Se että sairaalan logistiikkaprosessit esimerkiksi 
muodostavat siellä kerroksissa oman maailman, joka lähti siitä, että noustaan meren pinnan alta ja 
noustaan vähitellen kohti tähtiä ja avaruutta, niin idea tuli niin vahvaksi, että loppujen lopuksi, kun 
käyttäjät lähtivät tätä miettimään, niin he nimesivät nämä kaikki osastokerrokset tämän tarinan 
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mukaisesti ja poistivat kaikki kerrosnumerot, koska he lähtivät siitä, ettei lapsille kerros kaksi kerro 
mitään”. (Narjus, haastattelu, 2020) 

Rakennukselle myönnettiin Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto vuonna 2018. (Arkkitehtuurin Finlandia, 2018) 
Palkinnon valitsi oikeushammaslääkäri Helena Ranta viiden ehdokkaan joukosta. Hän kuvaili 
valintansa perusteita seuraavaan tapaan:   

”Oli erittäin kiinnostava kuulla, kuinka suunnittelijat, rahoittajat, rakentajat ja tulevat käyttäjät 
tapasivat alusta alkaen viikoittain. Näin heidät sitoutettiin poikkeuksellisen tiiviisti projektiin.  Hyvä 
yhteistyö takasi kitkattoman informaation kulun eri toimijoiden välillä ja mahdollisti myös tarvittavat 
muutokset suunnitelmissa. Lopputulos on monella tapaa ainutlaatuinen terveydenhuollon piirissä ja 
ansaitsisi tulla dokumentoiduksi kirjan muodossa” (Ranta, 2018) 

 

                
Kuvat 2.57 ja 2.58:  Lastensairaalan asemapiirros ja leikkaus, josta käy ilmi värikkäät taideteemat. 
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2.4.4         Pääidean kehittelyn metaforapohjainen metodi 

 

Tässä tutkimuksessa metaforalla tarkoitetaan kielikuvaa, jolla arkkitehtuuria pyritään vertaamaan 
johonkin muuhun ymmärrettävään ilmiöön. Arkkitehtuurissa metaforakäsitteellä syvennetään 
arkkitehtuuri-ideaa tai kuvataan sitä sopivalla kielikuvalla. Metafora arkkitehtuurin osana esiintyy jo 
egyptiläisessä rakennustaiteessa koriste-elementteinä tai rakenteiden osana. Lootuskukkaa 
muistuttavat kantavat pilarit tai pilasterit olivat osa egyptiläistä arkkitehtuurikuvastoa. Jättiläismäisiä 
pyramidirakennelmia voidaan pitää metaforina koko egyptiläisestä yhteiskunnasta. Pyramidin pohjan 
muodostavat orjat ja maatyöläiset. Pyramidin huipulla on itsevaltias faarao. (Müller, 1986) Kreikkalaisessa 
arkkitehtuurissa kantavien pilareiden artikulaatiot perustuivat erilaisiin symbolisiin merkityksiin. 
Joonialaisen pilaripäätteen ilmeinen esikuva on puunrunko lehvästöineen. 71 (Norberg-Schulz, 1983)  

Omalla ajallamme 1980-luvun postmodernismi pyrki syventämään arkkitehtuurin merkityssisältöä 
historiallisilla viittauksilla. Suomalaisessa postmodernissa arkkitehtuurissa ajan ideologia kutistui 
usein pintapuoliseksi arkkitehtuuriaiheiksi vailla aitoa tunnesisältöä. Postmodernismin filosofinen 
tarkoitus oli elvyttää perinteestä ja historiasta nousevaa, elämyksellistä arkkitehtuuria. (Vartola, 2014) 

Postmodernismin myöhemmässä vaiheessa 1990-luvulla metaforasta kehittyi arkkitehtuurin 
filosofinen lähtökohta. Suomalaisessa arkkitehtuurissa metsän symboliikka on ollut usein 
arkkitehtuurin lähtökohtana niin Aino ja Alvar Aallon kuin Reima ja Raili Pietilän arkkitehtuurissa. 
Luonnonmuodot, erilaiset ilmiöt tai mielikuvat ovat metaforapohjaisen arkkitehtuuri-idean lähtökohtia. 
(Pallasmaa, 1987) 

Esimerkkejä pääidean kehittelyn metaforapohjaisesta metodista 

Suomen Sevillan maailmannäyttelypaviljonki, ”Helvetinkolu”, Monark Arkkitehdit, 1992 

Suomen maailmannäyttelypaviljongin suunnittelusta järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 
1989. Kilpailuun osallistui 157 ehdotusta, joiden joukosta voittajaksi valikoitui ”Helvetinkolu” 
nimimerkillä varustettu ehdotus. Suunnitelman tekijöiksi osoittautui Monumentaali- ja 
arkkitehtuuritaiteen ryhmä Monark. Monark-ryhmään kuuluivat arkkitehtiylioppilaat, Juha 
Jääskeläinen, Juha Kaakko, Petri Rouhiainen, Matti Sanaksenaho ja Jari Tirkkonen. (Arkkitehtuurikilpailuja, 

1990) 

Kilpailuehdotus perustui selkeään luontosymboliikkaan. Ruovedellä sijaitseva Helvetinkolu, 40 metriä 
pitkä ja 38 metriä syvä luonnonmuodostuma, oli Monark-ryhmän laatiman kilpailuehdotuksen 
lähtökohta. Rakennus toteutui vuonna 1992. Ryhmä oli aikaisemmin jo menestynyt kansainvälisessä 
Alexandrian kirjastokilpailussa, jossa heidät palkittiin kunniamaininnalla. 71F

72 Ruoveden luonnonmuoto 
toteutui kahden rakennusosan väliseksi kapeaksi avotilaksi. Kilpailuehdotus jalostui pääidean 
mukaisesti. Rakennus sisälsi luontometaforan lisäksi muutakin symboliikkaa. Teräksellä verhoiltu 
suorakaide nimettiin ”koneeksi”, puuverhoiltu, vapaamuotoinen näyttelytiloja sisältävä kappale 
puolestaan ”köliksi”. Sevillan paahtavassa auringossa valo ja varjo korostivat rakennusosien välistä 
kontrastia. Muotojen ja materiaalien rinnastus korostaa hankkeen arkkitehtonista ideaa. (Rouhiainen, 1992) 

             

Kuva 2.59: Suomen Sevillan maailmannäyttelypaviljongin toteutunut pohjapiirros. 
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Kuvat 2.60 ja 2.61: Helvetinkolu ja Suomen Sevillan maailmannäyttelypaviljongin ulkonäkymä. 

 

 

 

Kuva 2.62: Kilpailuehdotuksen pienoismalli korosti ehdotuksen yksinkertaista veistoksellisuutta.  

 

Kilpailuehdotuksen mallipohjan muodosti yksinkertainen, käsittelemätön lastulevy. Rakennuksen 
massoja kuvasivat laivateräslevy ja muotoiltu mäntypuupalikka. (kuva 2.62) Toteutuksen yhteydessä 
suunnitelma muuntui pituussunnassa peilikuvaksi auringonvalon vaikutuksen pienentämiseksi. Lisäksi 
teräksellä verhoillun rakennusosan arkkitehtuuri tiivistyi kilpailuehdotustakin yksinkertaisemmaksi. 
Tällä hetkellä paviljonki toimii Sevillan arkkitehtiliiton kokoustilana. (Sanaksenaho, haastattelu, 2020) 
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Pyhän Henrikin taidekappeli, Hirvensalo, Matti ja Pirjo Sanaksenaho, 2005 

 

Hirvensalossa Turun eteläpuolella oleva pieni taidekappeli perustuu vuonna 1996 järjestettyyn 
arkkitehtuurin kutsukilpailuun. Voittajaksi valikoitui ehdotus ”Ikthys”, jonka tekijöiksi osoittautuivat 
arkkitehdit Matti ja Pirjo Sanaksenaho. 72F

73 Kaunis, pienimittakaavainen rakennus sijoittui tontin 
korkeimpaan kohtaan muodostaen pienen havupuita kasvavan mäen laelle arvokkaan päätteen.  
(Sanaksenaho, 2005) 

Rakennuksen kristillinen symboliikka liittyi kalateemaan. Kilpailuehdotuksen selostuksen mukaan 
rakennuksen ulkoinen hahmo muistutti lohen muotoa. Sisätilassa näkyvillä olevat liimapuurakenteet 
puolestaan tuovat mieleen kalankylkiruodot. Rakennuksen yksinkertainen materialiteetti tukee 
rakennuksen arkkitehtuuria. Pienikokoinen rakennus on verhoiltu käsittelemättömillä, taidokkaasti 
käsin saumatuilla kuparilevyillä. Kuparilevyt muodostavat kalansuomumaisen, yhtenäisen 
julkisivupinnan. Kirkas kuparilevy on ajan saatossa patinoitunut tummaksi sään vaikutuksesta. 
(Sanaksenaho, haastattelu, 2020) 

 

Kuva 2.63: Rakennuksen pohjapiirros, pitkänomainen muoto liittyy kalametaforaan. 

Rakennuksen sisätila on yksinkertainen, pitkänomainen huonetila, jonka muoto perustuu 
liimapuurakenteisiin. Salitilaa rytmittävää 19 massiivista liimapuukehää. Kehät toteuttavat samaa 
mitoitusgeometriaa. Ulkoinen hahmo on muodostettu kehärakenteiden korkeutta säätämällä. 
Liimapuukehien välit on verhoiltu käsittelemättömällä mäntylaudoituksella, jolloin rakennuksen sisätila 
on ilmeeltään lempeän lämmin.  

Rakennuksen interiööri on valaistu hienovaraisesti luonnonvalolähteillä. Tilavaikutelma muistuttaa 
keskiaikaista katedraalia. Rakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä on pieni eteistila, joka on valaistu 
katonrajaan sijoittuvan valoaukon avulla. Eteistilaan liittyvät yleisön saniteettitilat sekä pieni varaston 
ja toimistotilan yhdistelmä. Pääsaliin siirrytään kohti valaistua alttaria pienen luiskan välityksellä.  
(Sanaksenaho, 2005) 

Kappelin alttari on valaistu sivuvalolla, joka siivilöityy taidelasiseinän lävitse. Taidelasiseinä on 
taiteilija Hannu Konolan tekemä. Yksinkertainen alttari, penkit ja lattia ovat massiivista mäntylankkua. 
Rakennuksessa on yhteensä noin 120 istumapaikkaa. Valmistuttuaan rakennus julkaistiin laajalti 
kansainvälisessä arkkitehtuurilehdistössä, muun muassa japanilaisen arkkitehtuurijulkaisu A+U:n 
kannessa. (Sanaksenaho, haastattelu, 2020) 

           

Kuvat 2.64 ja 2.65: Hirvensalon Pyhän Henrikin taidekappeli, pienoismalli ja näkymä alttarille. 
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Kuva 2.66: Matti ja Pirjo Sanaksenaho, Pyhän Henrikin taidekappeli, pituusleikkaus, 2005. 

 

 

Kuva 2.67: Matti ja Pirjo Sanaksenaho, Pyhän Henrikin taidekappeli, yleisnäkymä, 2005. 
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Matti Sanaksenaho kuvailee kappelin syntyvaiheita seuraavaan tapaan:  

”Usein onnistuneessa suunnitteluprosessissa on ensimmäinen välähdys, siitä millainen rakennus 
voisi olla, hyvin voimakas. Tätä välähdystä sitten tutkitaan moneen kertaan, että olisiko tämä sitten 
se oikea ratkaisu. Mutta jos tämä välähdys on hyvä, niin se kantaa suunnittelua eteenpäin. 
Hirvensalon kappeliprojektissa tuo välähdys tuli kalastusretkellä Lapissa. Sain taimenen verkoista, 
ja kalaa katsellessa tuli mieleeni, että olisikin fantastista tehdä tämän muotoinen kappeli.  

Tätä ideaa edelsi kylläkin käynti tontilla ja hankkeen perusanalyysi. Kun sitten tulin rannalle, veistin 
puukapulan, joka oli aika pitkälle se toteutunut kappeli kymmenen vuoden prosessin jälkeen. 
Tässä hankkeessa oli paljon muutakin symboliikkaa, kalateeman lisäksi, rakennus on kuin vene, 
jossa seurakunta yhdessä kokoontuu.  

Näytin sitten Kain Tapperille kalareissulla tekemääni puumallia, josta hän innostui kovasti. Teimme 
sitten yhdessä muovailuvahasta työmallin, joka lähetettiin pronssinvalajalle. Tapperin kanssa 
tehtiin myös maasto, joka patinoitiin asianmukaisesti. Tapper oli kilpailuvaiheessa todella 
innokkaasti mukana. Tämä oli myös Tapperille tuttua muotokieltä. Minun arkkitehtuurini ammentaa 
hyvin voimakkaasti Tapperin veistotaiteesta”. (Sanaksenaho, haastattelu, 2020) 

Kain Tapperin veistämäksi ajatellut istuimet ja alttari eivät toteutuneet Tapperin odottamattoman 
kuoleman takia. Rakennuksen pitkä toteutusaika, noin kymmenen vuotta, johtui ennen kaikkea 
rahoitusvaikeuksista. Ekumeeniselle kappelille oli vaikea saada rahoitusta. Rakennusyhtiö Hartela Oy 
tarjoutui rakentamaan kappelin ilman omaa voitto-osuuttaan.  

Pitkästä toteutusajasta huolimatta rakennus toteutui hyvin tarkasti kilpailuehdotuksen mukaisesti. 
Kustannussäästöinä voitiin rakennuksen laajuutta pienentää arkkitehtuuria vaarantamatta.  

Rakennuksen onnistumisen kannalta oli elintärkeää rakennusyhtiö Hartelan vastaavan mestarin 
Henrikki Hirvelän positiivinen asenne:  

”Nyt tehdään taidetta, ei pelkkää arkkitehtuuria”. (Sanaksenaho, haastattelu, 2020) 

       

Kuvat 2.68 ja 2.69: Rakennuksen sisääntulonäkymä ja näkymä kohti eteistilaa ja pääsisäänkäyntiä. 
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Löyly, Avanto Arkkitehdit, Anu Puustinen ja Ville Hara 2016  

 

Helsingin Hernesaareen rakentunut yleinen saunarakennus ”Löyly” on suora suunnittelutoimeksianto, 
jonka rakennuttajina toimivat Antero Vartia ja Jasper Pääkkönen. Rakennus sisältää useita saunoja, 
ulkoterasseja ja ravintolatilan. Rakennus toteutui pitkän suunnitteluprosessin seurauksena. Vaiheikas 
prosessi sisälsi useita eri rakennuttajia ja jopa rakennuksen tontti vaihtui kesken suunnitteluprosessin. 
Alkuperäinen vapaamuotoinen ulkoverhous muuntui suunnitteluprosessin kuluessa taitteiseksi, 
fasetoiduksi puujulkisivuksi. (Hara, 2016) 

Anu Puustinen kertoo suunnittelun tavoitteista: 

”Kyllä se suunnitelma lähti saunakylästä. Kun mennään rakennuksen sisälle, niin siellä mietittiin 
sellaista saunapolkua, joka johtaa saunakylään. Siinä hyödynnetään aika paljon siinä 
rakennuksessa välitilaa, joka jää mustan boksin ja sen ”hulmun” väliin. Niin ehkä siinä jokin 
metafora tausta on, koska me tehtiin puistoa ja maastoa puistoon ja Löylyhän on enemmänkin 
maaston muoto kuin rakennus puistossa. Voi ajatella, että se on kallio, jolla siemaillaan 
kesäpäivänä lasillinen kuplivaa ja katsotaan merta. Ja sitä käytetään ihan samalla lailla kuin 
rantakallioita käytetään Helsingissä tänäkin päivänä”. (Puustinen, haastattelu, 2020) 

Ville Hara muistelee suunnitteluprosessia seuraavaan tapaan: 

”Suunnittelu tapahtui myös paljon sisältä ulos. Me mietittiin liikkumista sisätilassa ja millaisia 
näkymiä tulee rakennuksen lävitse, tilakokemuksia. Me vähän vierastetaan sitä metodia, että 
tehdään jokin banaani, ja sitten yritetään runnoa tilat sisään. Vaikka tuo rakennus on noin vapaa 
muotoinen, niin moni kuvittelee, että se on lähtenyt siitä muodosta jotenkin. Pikemminkin se on 
niin, että me suunniteltiin rakennus ja heitettiin se ”hulmu” siihen päälle”. (Hara, haastattelu, 2020) 

 

 
 

Kuva 2.70: Löyly-sauna, yleisnäkymä pohjoisesta, josta käy selkeästi ilmi rakennuksen taitteinen ulkoverhous. 



   

 

90 

Kontrasti vapaamuotoisen ulkokuoren ja suorakulmaisten saunatilojen välillä on selkeä ja jännitteinen. 
Suorakulmaisten saunojen ja vapaamuotoisen julkisivun väliin jäävät tilat ovat oleskelutiloja, joista 
avautuu näkymä merelle ja avoimille terasseille. Rakennus laajentuu meren ylle terasseilla ja 
kattopinnoille. Puun rakenteen mukainen struktuuri on luonteva myös kantavana rakenteena. (Kaipia, 
2016) 

 

Kuva 2.71: Pohjapiirros, josta käy ilmi suorakulmaisten tilojen ja vapaamuotoisen julkisivun kontrasti. 

 

 

 

Kuva 2.72: Rakennuksen vapaamuotoiset terassirakenteet ja julkisivut. 
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2.4.5         Pääidean kehittelyn intuitiivinen, muotoilupohjainen metodi 

 

Kaikkiin suunnitteluprosesseihin liittyy myös intuitiivista ajattelua. Vaikka arkkitehtuuri on aina 
aikaansa sidottua toimintaa, voidaan ideointiprosessia arvioida myös täysin uniikkina toimintana vailla 
referenssikohteita. Tässä tutkimuksessa intuitiivisella metodilla tarkoitetaan suunnitteluideaa, joka 
kumpuaa täysin tiedostamattomasta, ennalta arvaamattomasta lähteestä. Idea voi syntyä pitkällisen 
analyysin tai perehtymisen seurauksena, välähdyksenomaisena visiona. Pääidea voidaan kehittää 
konkreettisten pienoismallien avulla tai veistosten tapaan, savesta tai muusta muotoiltavasta 
massasta veistäen. Suomessa muotoilupohjaista suunnittelumetodia on pidetty formalismina. 
Erityisesti Reima Pietilän monimuotoista, luonnonmuodoista kumpuavaa arkkitehtuuria arvosteltiin 
1960-luvulla keinotekoisen persoonalliseksi.  

Daniel Libeskindin arkkitehtuuri perustuu usein veistoksellisiin muotoihin. Libeskindin suunnittelemat 
rakennushankkeet ovat syntyneet pitkälle vietyjen, kookkaiden pienoismallien pohjalta. 1900-luvun 
arkkitehtuurislogan ”form follows function”, voidaan kääntää hänen töidensä osalta muotoon ”function 
follows form”. 73F

74 Libeskind perusti vaimonsa Nina Lewis-Libeskindin kanssa suunnittelutoimiston 
Milanoon 1980-luvun lopussa. Toimiston alkuaikojen tavaramerkkinä olivat valtavat 
projektipienoismallit, joita innokkaat arkkitehtiylioppilaat rakensivat. Libeskindin tapa työstää 
arkkitehtuuria pienoismallien avulla juontui hänen taustastaan arkkitehtuurin opettajana Cranbrook 
Academyssä vuosina 1978–1985. 74F

75 (Ilonen, 1988)  

Libeskind muutti toimistonsa Berliiniin voitettuaan Berliinin juutalaismuseon suunnittelusta järjestetyn 
kansainvälisen kilpailun. Selkeästi ympäristönsä kanssa kontrastinen veistoksellinen hanke 
toteutettiin vuosina 1989–2001. (Libeskind, 1996) 

Myös Frank Gehry 76 tunnetaan veistoksellisista rakennuksistaan. Massoittelu on vapaata ja 
monimuotoista. Julkisivupinnat ovat usein kahteen suuntaan kaareutuvia. Materiaalina on tavallisesti 
heijastava metallipinta, kuten titaani tai ruostumaton teräs. Gehryn tyyli polveutuu myöhäisestä 
modernismista. Hänen suunnittelemiensa rakennusten katsotaan edustavan modernia arkkitehtuuria 
uudistavaa dekonstruktivismia. (Gehry, 1995) 

Gehry voitti vuonna 1994 Bilbaon Guggenheim -museosta järjestetyn kansainvälisen 
arkkitehtuurikutsukilpailun. Rakennus avattiin yleisölle vuonna 1997. Rakennuksesta tuli välittömästi 
koko Bilbaota leimaava turistinähtävyys. Historiallisen ja modernin Bilbaon rajapintaan sijoittuva 
rakennus on olemukseltaan kuin jättiläisveistos. Keskeisen sisääntulohallin ympärille ryhmittyvät 
näyttelytilat ovat muotoilustaan huolimatta hyvin rauhallisia taiteen tiloja. Kontrasti näyttelytilojen ja 
muotoillun keskeisaulan välillä on tehokas. Muotoilupohjaisen suunnitteluprosessin tavoin hanke on 
täydellisessä kontrastissa muun ympäristönsä kanssa.  

Valmistuttuaan museo sai osakseen valtavan mediahuomion. Baskeille rakennus sisältää myös 
poliittisia merkityksiä. Kaikilta osin huomio ei ollut pelkästään positiivista, vaan rakennusta syytettiin 
kulttuuri-imperialismista, sillä Guggenheim-säätiö toimii kaupallisin perustein. (Tasa, 1995) 

Gehry on kertonut rakennukseen liittyvän myös symbolisisältöjä: sisätilat on suunniteltu laajan ja 
valoisan atriumtilan ympärille. Keskeistilasta aukeaa näkymät Bilbaon suistoalueelle ja ympäröiville 
kukkuloille. Atriumtilaa Gehry kutsuu kukkaseksi tilan muodosta ja keskeisestä toiminnallisesta 
asemasta johtuen. (Gehry, 1995) 

 

Gehryn itse kuvaa suunnittelumetodiaan seuraavasti: (käännös HT). 

“Luonnostelen siten, etten nosta kynää paperilta lainkaan. Minä vain jatkan piirtämistä. Luulen, 
etteivät piirustukseni merkitse ulkopuolisille mitään, mutta kun projekti on valmis, piirrokseni ovat 
pahuksen lähellä sitä miltä valmis rakennus näyttää”. (Gehry, 2021) 



   

 

92 

Esimerkki pääidean kehittelyn intuitiivisesta, muotoilupohjaisesta metodista 

Savonlinnan kirjasto Joeli, Heikkinen Komonen Arkkitehdit, 2013 

 

Savonlinnan Joeli-kirjaston suunnitteluprosessin lähtökohtana oli muikun muoto. Markku Komosen ja 
Mikko Heikkisen 76F

77 alkuperäinen suunnittelutavoite oli muotoilla rakennuksesta muikkukalan 
muotoinen rakennus. (Vuori, 2014) Muotoidealla haettiin liittymää Savonlinnan historiaan ja 
paikallisuuteen. Mikko Heikkinen kuvaili suunnitelman alkuvaiheita seuraavaan tapaan: 

”Savonlinnan suunnittelun aloituskokouksessa kirjastonjohtaja ilmoitti, että olisi kiva saada tälle 
projektille jokin nimi. Siinä ensin vähän pyristeltiin, jos nyt ensin vähän piirrettäisiin ja katsotaan 
sitten, minkä näköinen talo tästä tulee, mitä se haluaa olla, ja päätetään sitten nimi. 
Kirjastonjohtaja eri luovuttanut vaan, sitten innostui koko muukin suunnitteluryhmä nimeä 
miettimään. Päädyttiin ehdottamaan muikku -nimeä, koska Savonlinna on perinteinen 
muikkukaupunki. Emme aluksi olleet ollenkaan innoissamme tästä nimestä, mutta hetken 
mietittyämme päädyimme hakemaan torilta pussillinen muikkuja, joita sitten kuvasimme edestä ja 
takaa. Haettiin siis muikun syvintä olemusta. Se päätyi siihen, että Kankkusen Anssi ja Esa 
Ruskeepää tekivät valtavan hienon, kaksi metriä pitkän pienoismallin. Rakennus meni sitten 
urakkaan ja tuli kustannusarviot, jolloin huomattiin, että hanke oli miljoona euroa liian kallis. Tultiin 
sitten siihen tulokseen, että ei tehdä muikkua vaan tehdäänkin kalapuikko, ja hyvä siitä sitten tuli 
niinkin. Siellä on sisällä samat tavarat kuin muikussakin, siten hanke kyllä haastaa form follows 
function teesiä”. (Heikkinen, haastattelu, 2020) 

Rakennus sai lopullisen muotonsa vasta urakkakyselyjen jälkeen. Kustannuspaineessa hanketta 
jouduttiin uudelleen muotoilemaan. Vapaamuotoinen katto muuntui kahteen suuntaan kallistuvaksi 
pulpettikatoksi. Rakennuksen julkisivut verhoiltiin Aimo Katajamäen suunnittelemalla teräsverkolla, 
johon liittyi Savonlinnan historiaan liittyvä kuva-aiheisto. Alkuperäinen pohjamuoto säilyi kuitenkin 
muutoksista huolimatta alkuperäisen idean kaltaisena. (Vuori, 2014) 

 

      
Kuvat 2.73 ja 2.74: Savonlinnan kirjasto Joeli, muikut ja työvaiheen pienoismalli. 

 
Kuva 2.75: Savonlinnan kirjasto Joeli, idean kehittyminen muikun muodosta lopulliseen muotoonsa.  
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Kuvat 2.76 ja 2.77: Rakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirros ja toteutunut julkisivu. 
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2.4.6         Pääidean kehittelyn tietokoneavusteinen metodi 

 

Suomessa tietokoneavusteinen suunnittelu käynnistyi 1970-luvun lopulla. Aluksi tietokoneita käytettiin 
illustraatiokuvien laskentaan. Arkkitehti Sinikka Kouvo 77F

78 kuvailee ensimmäisiä kokemuksiaan 
tietokonelaskennan hyödyntämistä 1970-luvun lopulla:  

”Toimin avustajana HKP:llä 78F

79 Oopperatalon suunnittelussa, ja jos oikein muistan niin 
Otaniemessä tehtiin ensimmäistä kertaa 3D-mallinnusta. Siellä ryhdyttiin rakentamaan sellaista 
systeemiä, että pystyttäisiin iso sali mallintamaan. Siinä tuli samaan huoneeseen teekkari, jolle 
minä annoin kolmiulotteiset koordinaatit muu muassa sivuparvien eri pisteistä. Hän kirjasi ne 
ruutuvihkoon ja sieltä sitten ilmestyi rautalankakuva salista. Veikkaisin, että se oli ihan 
ensimmäisiä yrityksiä kuvata kolmiulotteista tilaa. Ei sitä varmaankaan mitenkään hyödynnetty, 
mutta uskon, että enemmän siitä oli hyötyä tekniikan kehitykselle”. (Kouvo, haastattelu, 2020) 

Tietokoneavusteisen suunnittelun pioneeri Suomessa oli professori Pekka Salminen. 79F

80 Varhaiset 
tietokoneohjelmat olivat varsin kömpelöitä suunnittelun apuvälineitä, mutta ohjelmistot kehittyivät 
nopeasti. Ensimmäisiä arkkitehtuurikilpailuehdotuksia, joissa tietokoneillustraatioita käytettiin, oli 
tiedekeskus Heurekasta vuonna 1986 järjestetty yleinen arkkitehtuurikilpailu. 80F

81 Jaetun ensimmäisen 
palkinnon sai Pekka Salmisen toimiston laatima ehdotus ”Aleksis Kivi”. Osana kilpailuehdotusta 
esiteltiin CAD-piirroksia, jotka olivat 3D-mallista tulostettuja viivapiirroksia ilman materiaalisisältöä. 
Näyttelytiloja esittelevä strukturalistinen piirros enteili jo tietokoneavusteisen suunnittelun etuja: 
helppoa monistettavuutta ja kuvakulmien valintaa. Piirrokset laativat Salmisen toimistossa arkkitehdit 
Päivi Paananen ja Kari Lehtonen. Muu kilpailuaineisto oli vielä perinteisesti käsin piirretty. 
(Arkkitehtuurikilpailuja, 1986) 

 

      

Kuva 2.78: Ensimmäisiä Suomessa kilpailuehdotuksen yhteydessä julkaistuja CAD-piirroksia.  

 

Tietokoneavusteinen suunnittelu kehittyi uusien ohjelmistojen kautta 1990-luvulla. Kehittyneet 
tietokoneohjelmat mahdollistivat 3D-suunnittelun ja tehokkaan tiedonvaihdon muiden 
suunnitteluosapuolien välillä. 1990-luvulla suunnitteluohjelmat kehittyivät helppokäyttöiseksi, 
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suunnittelijat siirtyivät perinteisestä käsin piirretystä dokumentaatiosta digitaaliseen suunnitteluun. 
2000-luvulla digitaalinen suunnitteluympäristö on muodostunut jo vallitsevaksi normiksi. 

Jussi Murole ja Daniel Bruun B&M Arkkitehdeilta 81F

82 suunnittelivat hallintokeskusta Libyaan 1990-luvun 
alussa. He kuvailevat tietokoneavusteisen suunnittelun alkuvaiheita seuraavaan tapaan: 

”Meillä oli yksi tietokone ja Archicad-lisenssi, joka maksoi 120 000 markkaa, eli saman verran kuin 
sen aikainen loistoauto. Meillä oli yksi kaveri, joka piirsi kolme vuotta tuolla koneella, muut piirsivät 
käsin. Tietokone oli suunnittelun edellytys, että pystyimme suunnittelemaan 80 000 neliötä 
ministeriöitä ja kongressikeskusta. Hankkeessa oli toistuvuutta, ja sitä kautta saimme alakattokuvat 
ja lattiakaaviot samasta 3D-mallista. Silloin renderöintilaskenta kesti aika kauan. Silloin renderöinti 
oli niin uutta, että kansainvälisestikin meidän kuviamme julkaistiin. Ne olivat niin vaikuttavia, että 
tilaajatkin olivat hämmästyneitä meidän high tech osaamisesta. Meillä oli oma tyyli, jota kutsuimme 
”de chirico-tyyliksi”.  Meillä oli silloin erityinen ATK-korvaus, jollainen oli myös Pekka Helinillä 
käytössä.  

Joku kollega totesi myöhemmin, että kymmenen vuoden välein laaditaan kaksi kertaa 
nopeammassa tahdissa suunnitelmat. Aikataulut ovat tiivistyneet todella paljon. Toisaalta 
tietokonekuvien tuottaminen on paljon tehokkaampaa, mutta suunnitteluun jää entistä vähemmän 
aikaa”. (Bruun, haastattelu, 2020)  

      

Kuva 2.79: Al Jufra Hallintokeskus Libya, B&M Arkkitehdit, varhaisia tietokoneillustraatioita. 

Algoritmeihin perustuvien suunnitteluohjelmien avulla voidaan luoda rajattomasti vaihtoehtoja, joista 
pääsuunnittelija voi valita sopivan jatkosuunnittelun pohjaksi. Tietokonemallien avulla voidaan 
suunnitteluratkaisuja simuloida ja testata ennen rakentamista. Algoritmien hyväksikäyttö mahdollistaa 
myös rakennusosien teollisen tehokkaan tuotannon. Sarjallista arkkitehtuuria voidaan toteuttaa niin 
rakenteissa kuin julkisivujärjestelmissäkin.  

Tietokoneavusteisesti voidaan luoda erilaisia vaihtoehtoja, jotka toteuttavat ennalta määriteltyjä 
suunnitteluparametreja. Paikkatietokoodeilla voidaan ohjata suunnittelua ja muodostaa erilaisia 
valinnaisia suunnitteluvaihtoehtoja. Nykypäivänä suunnittelu tapahtuu jo alkuvaiheessa 
tietokoneavusteisesti joko 3D-virtuaaliympäristössä tai perinteisesti 2D-dokumenttien avulla. 
Tiedonvaihto eri suunnittelijoiden välillä on helppoa. Internetin välityksellä voidaan siirtää suuriakin 
tietomalleja tai kehittää yhteisiä virtuaaliympäristöjä. Tiimiprojekteissa useat eri suunnittelijat voivat 
muokata samaa 3D-mallia samanaikaisesti. 

Suunnittelua voidaan havainnollistaa jo alkuvaiheessa virtuaalitiloja esittelemällä. Kehittyneet 
virtuaalimallit ovat interaktiivisia, jolloin suunnitelmia voidaan kehittää reaaliajassa yhdessä käyttäjän 
tai tilaajan kanssa. Tietomallit mahdollistavat myös tehokkaan kustannusseurannan ja helpottavat 
rakennusosien määrittelyä. Aikaisemmin työläät täydentävät suunnitteludokumentit, kuten ovi- ja 
ikkunakaaviot voidaan joustavasti tulostaa suoraa 3D-tietomalleista. 

Arkkitehti Tomas Westerholm 82F

83 kuvailee tulevaisuuden tietokonesuunnittelun hyötyjä seuraavasti: 

”Tietomallintamisen (BIM) avulla rakennuksen arkkitehtoninen laatu voidaan määritellä ja 
havainnoida eli simuloida tarkasti kaikkien osa-alueiden kannalta: tilallinen kokonaisuus, 
visuaalinen ilme, energiatalous, sisustus, rakenteet, lämmitys, ilmanvaihto, vesi, sähkö, 
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tietotekniikka, valaistus, akustiikka, tulipalotilanteet, tuuli- ja lumikuormat, valvontakameroiden 
näkymäsektorit, opaste- ja lukitusjärjestelmät.  

Tällainen huolellisesti läpiviety suunnittelun ammattilaisten ja toisaalta rakennuksen tosiasiallisten 
käyttäjien välinen dialogi ja analyysi, jossa asetetut tavoitteet ja saavutettava lopputulos testataan 
läpikotaisin, on uudenlainen keino pyrkiä varmistamaan, että osapuolet ovat ymmärtäneet toisiaan 
juuri oikealla tavalla ja, että sen myötä myös käsitys saavutettavasta arkkitehtonisesta laadusta on 
sama. Tekniikan, taiteen ja talouden lainalaisuudet ja rajoitteet yhdistettynä hankekohtaisiin 
määrityksiin esimerkiksi budjetin ja aikataulun osalta asettavat raamit, joiden puitteissa hankkeen 
pitäisi toteutua. Kattavan simuloinnin lisäksi hankkeen tavoitteisiin pääsy voi hyötyä 
allianssimenettelystä (LEAN-ajattelu). Jos taas ajatellaan vain ilmaisutasoa, piirtämisen 
korvaamista CAD-viivalla, 3D-visualisoinnilla, animaatiolla tai virtuaalimallilla niin silloin on 
kuitenkin todennäköistä, että suunnittelijan päässä tapahtuva ajattelu on jonkin muun metodin 
mukaista ja esittämisen työkalu on vain toinen – tietokone, jolloin kyse ei ole suunnittelumetodista 
vaan välineestä.  

Toisaalta, jos katsotaan tarkemmin tarjolla olevia ohjelmistoja ja tapoja, miten tietokoneita on jo 
sovellettu arkkitehtuurin tuottamiseen, niin löytyy varmasti perusteet sille, että ”tietokonepohjainen” 
on itsenäinen rinnastuva suunnittelumetodi. Ensimmäisenä tulee mieleen matematiikkaa ja 
logiikkaa soveltavat suunnitteluohjelmistojen laajennukset, joilla on tuotettu moniin rakennuksiin 
sääntöpohjaisia osia tai jopa kokonaisia rakennuksia”. (Westerholm, haastattelu, 2020) 

 
Arkkitehti Eero Lundén 

83F

84 on perehtynyt tietokoneavusteiseen suunnitteluun perin pohjin: 
 

”Tutustuin Lontoon AA Schoolin Michael Henselin tekemään algoritmisen arkkitehtuurin 
kirjallisuuteen. Silloin tajusin, että algoritmia voidaan oikeasti käyttää suunnittelussa jollain tavalla, 
tässä oli selvä korrelaatio arkkitehtuuriin ja asiaa on pohdittu tosi paljon. Silloin ei siitä paljon 
keskusteltu. Silloin ensimmäiset ohjelmat, kuten Rhinoceros ja muut, oli kehitetty alkujaan autojen 
muotoiluun ja veneiden suunnitteluun.  

Sattui semmoinen tapaus, että tutustuin kaveriin nimeltä David Rutten. Hän asui Turussa, mutta 
työskenteli Hollannissa. Me mentiin hänen kurssilleen kaverini kanssa Amsterdamiin opettelemaan 
Rhinoceroksin ohjelmointia. Ajateltiin, että sitä kautta pystyttäisiin tekemään uudenalaisia juttuja. 
Hän oli sikäli merkittävä kaveri, että hän on sen jälkeen kehittänyt sellaisen ohjelman kuin Explicit 
History, jolla pystytään visuaalisesti ohjelmoimaan tällaista arkkitehtuuria. Sen jälkeen hän kehitti 
siitä sellaisen sovelluksen kuin Grasshopper, joka on nykyisin siis arkipäiväinen työkalu, monissa 
toimistoissa. Hänellä oli silloin vasta ensimmäinen versio tästä ohjelmasta. Hän esitteli, miten 
esimerkiksi ympyröitä voidaan pakata niin, että algoritmi hakee, miten erikokoiset ympyrät tulee ja 
miten sitä voidaan tehdä tällä tavalla visuaalisesti. Silloin opettelin itse koodausta, mutta en minä 
ole luonnostani mikään koodari. Minua kiinnosti aina paljon enemmän ajattelu, että mihin 
arkkitehtuuri menee, jos tällaisia asioita käytetään”. (Lundén, haastattelu, 2020) 

2000-luvulla tietokoneavusteisen suunnittelun apuvälineet kehittyivät nopeasti. Laskentatehon 
moninkertaistuessa suunnitteluohjelmien kapasiteetti kehittyi samanaikaisesti. Revit-, Archicad- ja 
Rhinoceros-ohjelmistojen mallinnus- ja visualisointimenetelmät mahdollistivat jo valokuvamaisen 
keinotodellisuuden kuvauksen. Virtuaaliympäristössä tilaaja voi tutustua suunnitelmaan ja liikkua 
virtuaalilasien kanssa keinotodellisuudessa.  

Toisaalta parametrinen mallinnus mullistaa myös itse rakentamisperinteen. Ohjelmistot voivat tuottaa 
informaatiota, jolla voidaan rakennusosia tai kokonaisia hankkeita toteuttaa teollisesti. Parametrisen 
tulostuksen ansiosta teollinen rakennustuotanto on erittäin mittatarkkaa.  

Eero Lundén kertoo käyttämästään suunnittelumetodistaan seuraavaa: 

”Me suunniteltiin ja toteutettiin pieni koepaviljonkikin Saksaan puumessuille, semmoinen 
kahdenkymmenen neliön Ligna-paviljonki. Silloin me tajuttiin ensimmäisen kerran, että meidän 
täytyi itse myös rakentaa. Ei kukaan rakenna tällaisia juttuja. Siinä me käytettiin tällaista L-
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systeemiä, Lindemayer-järjestelmää, jossa puun oksat haarautuvat. Tätä periaatetta ja siihen 
kehitetiin koodia millä lailla voidaan luoda rakennetta, joka vastaa tätä.  

Me muutettiin sitä sitten sauvoiksi, sillä tavalla, että kun sauva tukeutuu toiseen sauvaan, että siinä 
on sitten likuinen liitos, ja sillä tavalla saadaan massiivi, ikään kuin puisia rakenteita. Iso pointti 
meillä oli siinä, että me pystyttiin hallitsemaan yhtäkkiä tällaista, vaikka rakennus on pieni 20–30 
neliön paviljonki, niin siinä on viisisataa uniikkia liitosta, ja ne kaikki tulee suoraan siitä koodista. 
Mitään ei mallinneta enää käsin, vaan ainoastaan ohjaava pinta voidaan mallintaa. Kaikki muu 
järjestelmä tulee koodaamalla. Eli pinnan päälle lähtee rakentumaan sen Lindemayer-järjestelmän 
mukaan sitten oksistoa, johon lähtee rakentumaan juuri tietynkokoisia sauvoja.  

Ohjelmointi on vain tietynlaisten sääntöjen luomista. Esimerkiksi, jos sauva on korkeammalla kuin 
kaksi metriä, niin sen paksuus pitää olla tämä. Tai sitten ohjaavan pinnan tangentti eli 
kulmakerroin, määrää kuinka jyrkkä se pinta on. Aina ideana oli, että miten me voidaan pienestä 
päästä isoon. Kun käytetään algoritmia, niin järjestelmä on sama. Vielä tänä päivänäkin me 
tutkitaan sitä samaa problematiikkaa. Emme me voitaisi edes ajatella mitä me tehtäisiin ilman 
tietokonetta, mutta tavallaan se ajatus ei syntynyt kyllä tietokoneella. Kyllä se ajatus on jo ennen 
tietokonetta, on se sitten jokin ilmiö tai juttu mikä kiinnostaa. Ja sitä lähdetään tavallaan yrittämään 
sillä tietokoneohjelmalla. Kone on kuitenkin vain apuväline. Kyllä voidaan generoida erilaisia 
vaihtoehtoja, ja se on yksi erittäin hyvä suunta, koska silloin me pystytään tuottamaan optimeja, 
mitä enemmän meillä on tekijöitä, joita me tuodaan siihen malliin, niin me pystytään tuottamaan 
sitä enemmän versioita, jotka ovat kaikki sitten evoluutiota. Mutta niiden kanssa täytyy olla siinä 
mielessä tarkkana, etteivät ne ole mitään automaatteja. Silloin myös humaanipuoli jää täysin siitä 
välistä. Elämystä on vaikea ohjelmoida ja kokemusta ja sitä atmosfääriä siihen ohjelmaan”. (Lundén, 

haastattelu, 2020) 

Vuonna 2014 Lundénin toimisto voitti suunnittelukilpailun koskien Pieksämäen Hiekanpään aluetta. 
Hankkeeseen kuului yläkoulu, jonka suunnittelussa sovellettiin edellä kuvattuja metodeja julkisen 
rakennuksen mittakaavassa. Suorista puusauvoista luotiin monimuotoinen 6500 m2:n laajuinen 
kuorirakenne algoritmeja käyttäen. Hanke ei edennyt toteutukseen asti. (Lundén, haastattelu, 2021) 

 

 

 

Kuva 2.80: Koulurakennusprojekti, Pieksämäki, Lundén Architecture Company, kuorirakenne koostuu suorista 
puusauvoista, jotka on määritelty algoritmien avulla.  
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2.4.7 Pääidean kehittelyn osallistava suunnittelumetodi 

 

Osallistavan suunnittelumetodin avulla jo hankkeen alkuvaiheessa käyttäjäryhmät integroidaan osaksi 
arkkitehtisuunnittelua. Verrattuna perinteiseen käyttäjäroolin käyttäjien tahtotila on jo suunnittelun 
alkuvaiheessa hyvin edustettuna. Metodin etuna on voimakas sitoutuminen hankkeen toteuttamiseen 
ja käyttäjien tarpeiden parempi huomioon ottaminen. (Summanen, haastattelu, 2020) 

Arkkitehtisuunnittelijan kannalta metodi vaatii laajemmat resurssit ja joustavan suhtautumisen 
projektin suunnitteluratkaisuihin. Käyttäjien kannalta haasteena on ymmärtää arkkitehtuurin 
erityispiirteitä ja taloteknisiä ratkaisuja. Suunnitteludokumenttien ymmärtäminen ilman ammatillista 
koulutusta on osoittautunut hankalaksi. Havainnollistavien pienoismallien käyttö helpottaa edellä 
mainittuja vaikeuksia. Metodi edellyttää tavallista tiiviimpää kanssakäymistä käyttäjien kanssa. 

Osallistavassa metodissa suunnitteluprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: 

1. Hankkeen informointi. Hankesuunnitelman ja tilaohjelman esittely asukkaille ja käyttäjille. 
2. Yhteinen tutustuminen tonttiin. Rakennuspaikan arviointi, ryhmässä tai yksityisesti. 
3. Ryhmätyöt. 4–6 hengen ryhmissä kehitellään hanketta tukevia ideoita.  
4. Rolestorming. Roolileikki, jossa käyttäjille ja suunnittelijoille asetetaan eri roolit.  
5.   Pienoismallityöskentely. Aluemallin avulla voidaan tutkia rakennuksen sijoittumista tontille.  
6.   Suunnitelmien esittelyt. Hankkeen edistyessä arkkitehti esittelee suunnitteluvaiheita. 
7.   Palautekeskustelut. Hankkeen valmistuttua testataan onnistumista ja kootaan loppupalaute. 

(Summanen, haastattelu, 2020)  
 
Helsingin kaupungin pilottihankkeena toteutettiin Maunulaan kirjastorakennus vuosina 2013–2016. 
Hankkeen suunnitteli K2S Arkkitehdit 84F

85. Pääsuunnittelusta vastasi arkkitehti Mikko Summanen. Laaja 
käyttäjäryhmä osallistui suunnitteluun heti hankkeen alusta alkaen ennen kuin arkkitehdit olivat 
esittäneet edes alustavia luonnoksia. (Saarinen, 2017) 

 

 

Kuva 2.81: Maunulatalon suunnitteluun osallistujat. Vasemmalla toimintojen sijoittelu, oikealla aluemalli.  
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Osallistavassa metodissa järjestetään tavallista useammin workshoppeja ja ryhmäseminaareja, joissa 
käsitellään suunnittelun eri vaiheita. Metodiin kuuluu myös osapuolien roolitusten vaihto. 
Arkkitehtisuunnittelija voidaan asettaa esimerkiksi nuoren käyttäjän asemaan. Mikko Summaselle 
asetettiin teini-ikäisen somalipojan rooli. Käyttäjille annetaan metodissa myös mahdollisuus itse 
suunnitella rakennuksen osia tai kokonaisuutta. Maunulatalon tapauksessa rakennuksen tilaohjelmaa 
muutettiin lisäämällä hankkeeseen muslimitytöille varattu huone. Käyttäjät saivat itse määritellä mitä 
huonetilassa tehdään ja kuinka se sisustetaan.    

Maunulatalon osallistavasta suunnitteluprosessista pääsuunnittelija arkkitehti Mikko Summanen 
kertoo seuraavasti:  

”Suunnitteluprosessi on aina vuorovaikutteinen ja osallistuva. Oikeastaan sellaista hermeettisesti 
yhden suunnittelijan päässä tapahtuvaa suunnitteluprosessia ei nykyään ole lainkaan. 
Maunulatalon tapauksessa viitataan sellaiseen prosessiin missä, hyvin tietoisesti osallistutetaan 
laajaa joukkoa osapuolia hyvin varhaisessa vaiheessa. Prosessi on siten hyvin erilainen kuin mihin 
me konventionaalisesti olemme arkkitehtisuunnittelussa tottuneet. 

Asiat, joihin vaikutetaan ovat usein hyvin konkreettisia, kuten toiminnallisia seikkoja tai yhteyksiä 
koskevia asioita. Mutta kun suunnitteluprosessi on niin moniulotteinen ja monivaiheinen niin asiat, 
joita työpajoista ja keskusteluista nousee, voivat olla hyvin erilaisia suunnittelun siemeniä. Joskus 
on vaikea analysoida, onko intuitiivinen idea lähtöisin suunnittelijalta vai joltain maallikolta.  

On kuitenkin niin, että kun arkkitehtuurista keskustellaan mahdollisimman monipuolisesti niin 
ulkopuolisten tahojen kontribuutio, on varmasti suurempi kuin mikäli kyseessä olisi tavanomainen 
suunnitteluprosessi.  

Tässä tapauksessa oli luotu hyvin perinteinen tilaohjelma, mutta kun hanke tuli meidän 
suunnittelupöydällemme, niin siinä vaiheessa kaupunki ehdotti osallistuvaa suunnittelumetodia. 
Kyseessä oli kaupungin pilottihanke, ja meidän osaltamme ensimmäinen osallistuva 
suunnitteluprosessi. Työpajat sekoitettiin siten, että mukana oli sekä suunnittelun ammattilaisia, 
että maallikkoja. Keskeistä oli, että kaikki eri käyttäjäryhmät osallistuivat työpajoihin.  

Kävi niin onnellisesti, että asukasaktiivi Emilia Palonen, Helsingin yliopiston tutkija, otti vastuun 
asukkaiden organisoitumisesta. Tätä kautta saatiin työpajoihin riittävästi osallistujia ja siten niistä 
oli paljon hyötyä. Hänen kauttaan saatiin mukaan myös vuorovaikutustyöskentelymetodeita, kuten 
”rolestorming”, joka ei ollut meille ennestään ollenkaan tuttu menettely. Tässä metodissa pelataan 
roolileikkiä, jossa asetutaan jonkin toisen ihmisen nahkoihin.  

Tätä metodi oli hyödyllinen varsinkin, kun suunnittelu oli edennyt konkreettiseen vaiheeseen. 
Roolileikkivaiheessa olimme jo laatineet pohjapiirrokset L1 tasoon ja lisäksi esittelimme muuta 
havaintomateriaalia. Materiaali oli tosin hyvin pelkistettyä ja siten helpommin ymmärrettävää. Pieni 
Legoukko seikkaili rakennuksen pohjapiirustuksessa huonetilasta toiseen. 

Me päätimme jo suunnittelun alkuvaiheessa, että asetamme itsemme alttiiksi myös arkkitehtuurin 
pyhimmässä ytimessä eli muodonannossa. Annoimme maallikoille palan muovailuvahaa, ja 
asetimme kysymyksen: millainen tämä talo nyt teidän mielestänne olisi? Tällaisen 
mallityöskentelyn yhteydessä puhuttiin kovasti esimerkiksi pääsisäänkäynnin paikasta.  

Hankkeella oli varsin haastava tontti, bumerangin muotoinen kappale, joka oli kiinni 
päivittäistavarakaupassa. Kaavoittajalta tämä oli hieno oivallus, näin julkinen rakennus ja 
päivittäistavarakauppa voivat liittyä toisiinsa. Tässä tilanteessa ihan konkreettisesti madalletaan 
kynnystä astua sivistyksen pariin. Kirjastolle on annettu ihan oma itsenäinen rakennus, eikä 
kulttuurirakennus ole kaupallisen rakenteen sisällä. Lopullisessa versiossa tosin kulttuurirakennus 
olisi voinut olla hieman paremmin esillä Pakilantien katutilassa.  

Asukasaktiivisuuden ja osallistumisprosessin ansiota saatiin tärkeän puiston kunnostus budjetoitua 
osaksi tätä hanketta. Tämä oli tärkeää, jotta kapea kirjastosali oli ilmavasti osa myös ulkotilaa.  
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Koko prosessista syntyi paljon enemmän positiivisia piirteitä kuin me osasimme etukäteen 
kuvitella, kuten esimerkiksi tyttöjen huone. Osallistumisen kautta ymmärsimme, että muslimitytöt 
eivät tulisi kirjastoon, jos siellä ei olisi heille omaa tilaa. 

Täytyy todeta lopuksi, että keskeiset muotoilua ja arkkitehtuuria koskevat päätökset olivat lopulta 
meidän vastuullamme. Osallistuva prosessi on vapaata keskustelua, josta valistuneesti 
suodatetaan erilaisia aineksia. Jossain työpajassa arvioitiin tilaohjelman yhteystarpeita, jossain 
taas sijoittumista tontille. Näiden havaintojen fuusioituminen arkkitehtuuriksi ja materiaaleiksi oli 
sitten meidän tehtävämme”.   

Yleensä suunnitteluprosessissa käyttäjien kommentit tulevat vasta silloin kun hankkeen suuret 
linjat on jo päätetty. Osallistuvassa metodissa käyttäjiä kuullaan ennen kuin ensimmäistäkään 
viivaa on vedetty, tällä on suuri merkitys hankkeen ”meidän talo”-hengen luomisessa”. (Summanen, 

haastattelu, 2020) 

 

 

 

Kuva 2.82: Maunulatalon suunnitteluprosessin ”rolestorming”. Legohahmojen avulla tilat tulivat tutuksi. 

 

Maunulatalo valmistui joulukuussa 2016. Osallistava suunnitteluprosessi toi mukanaan rakennukseen 
sellaisia toiminnallisia piirteitä, joita tavanomainen suunnitteluprosessi ei olisi koskaan tuottanut. 
Tärkeää oli tilaohjelman joustaminen käyttäjien tarpeiden mukaan sekä läheisen puiston 
integroiminen olennaiseksi osaksi rakennuskokonaisuutta. Vähäinen piirre ei myöskään ollut 
Maunulan monikulttuurisen väestön vahva sitoutuminen uuteen kulttuurirakennukseen. Rakennuksen 
erityispiirre on luonteva kaupallisen toiminnan ja kulttuuritoimen lomittuminen. (Lindgren, 2017) 

Rakennuksen muotoiluun tai varsinaisiin arkkitehtuuriratkaisuihin osallistava metodi vaikutti välillisesti, 
mutta lopulliset muodot ja ratkaisut teki arkkitehti. Mikko Summasen mukaan kokemus oli kuitenkin 
antoisa ja K2S Arkkitehdit käyttävät jatkossakin osallistavaa suunnittelumetodia siihen sopivissa 
projekteissa.  (Summanen, haastattelu, 2020) 
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Kuva 2.83:   Maunulatalon muodon kehittyminen kohti lopullista ideaa. (Mikko Summanen). 

 

 

 

 

Kuva 2.84: Maunulatalo, K2S Arkkitehdit. Rakennuksen pääsisäänkäynti, suunnitteluvaiheen illustraatio.  
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3        Aineisto-osa, arvioitavat julkiset rakennukset ja haastattelut 

 

3.1 Haastattelut ja tutkimukseen valitut vastaukset  

Kysymys 1: Millainen on tavallisesti käyttämäsi suunnittelumetodi? (esimerkiksi 
tilaohjelmapohjainen, kontekstipohjainen, muotoilupohjainen, tietokonepohjainen jokin muu). 

Suunnittelumetodien osalta haastattelut tuottivat vaihtelevaa aineistoa. Luova suunnittelu on 
henkilökohtaista toimintaa, johon vaikuttavat monet muuttujat, kuten tehtävän laatu, laajuus, 
pääsuunnittelijan kokemus ja persoonalliset mieltymykset. Lähes kaikissa haastatteluissa korostui 
suunnittelun ensimmäisten vaiheiden merkitys lopputuloksen kannalta. Useat haastateltavat kertoivat 
käyttävänsä suunnitteluprosessin alkuvaiheissa useita pääidean kehittelytapoja samaan aikaan. 
Samoin korostui ryhmätyön positiivinen vaikutus suunnitteluprosessin alkuvaiheissa. 

Kimmo Lintula 97F

86 K2S Arkkitehdeista kuvailee omaa suunnittelumetodiaan seuraavalla tavalla: 

”Meidän tapamme on ehkä yhdistelmä kontekstipohjaista ja tilaohjelmapohjaista metodia 
yhdistettynä vielä siihen, että kun meitä on kolme osakasta, minun lisäkseni Mikko Summanen ja 
Niko Sirola, niin me tehdään käytännössä alkuvaiheen ideointi ideariihenä, ja se saattaa olla 
yksittäinen sana tai mielikuva, joka sitten johtaa pitkälti siihen, että herää ajatus siitä millainen se 
kokonaisuus voisi olla. Mielikuva tai sana saattaa aika usein liittyä tekstuuriin, ääneen tai 
tunnetilaan, ja sitten suunnitelma alkaa hahmottua yhdistettynä tilaohjelman toiminnallisiin 
tavoitteisiin. Niistä syntyy kudelma. Usein meillä ensimmäisenä syttyy visio tai ajatus siitä 
hahmosta, tai millainen tunnetila siinä rakennuksessa olisi, ottamatta vielä kantaa lopulliseen 
fyysiseen hahmoon. Ehkä se on yhdistelmä kontekstia ja toimintojen ja tilojen analyyttistä 
pohdintaa”. (Lintula, haastattelu, 2020) 

Kaarina Löfström 98F

87 jaottelee suunnittelumetodit toisin kuin tutkimuksen tekijä on esittänyt.  

Löfströmin hyödyntämiä suunnittelumetodeja ovat:  

1. Kuningasajatusmetodi, yksi voimakas idea ja tahto pysyy kirkkaana koko projektin ajan.  
2. Vaihtoehtometodi, haetaan eri vaihtoehtoja, toisin kuin edellisessä metodissa. 
3. Käyttäjäkeskustelumetodi, mikäli käyttäjät ovat mukana hankkeessa alusta alkaen. 
4. Alitajuntametodi, edellyttää suunnittelijan ideapankkia, kokemukset edellytys sisällön 

syntymiselle. 
5. Arkisuuden ja tavanomaisuuden välttävä metodi. Haetaan aktiivisesti omaperäisiä ratkaisuja. 
6. Tietokonepohjainen metodi, tuottaa helposti erilaisia vaihtoehtoja.  

Löfström korosti erityisesti ensimmäisen metodin merkitystä. Vahva pääidea kantaa koko 
suunnitteluprosessin alusta loppuun asti. (Löfström, haastattelu, 2020) 

Lähes kaikissa haastatteluissa korostuu kontekstin merkitys suunnittelun pääideaa kehiteltäessä. 
Konteksti sisältää fyysisen ympäristön lisäksi kulttuurisia ja historiallisia piirteitä. Hannu Kiiskilä 99F

88 
Arrak Arkkitehdeista, kuvaili Rovaniemellä sijaitsevan Napapiirin majan suunnittelun lähtökohtia 
seuraavalla tavalla: 

”Napapiirin majakilpailussa lähtökohdat määrittelivät rakennuspaikka ja ilmasto. Näiden jälkeen 
tulee sitten kulttuuritausta. Näitä asioita tutkittiin aika paljon ennen kuin lähdettiin ideaa 
kehittämään. Suunnittelua edelsi siten paikan huolellinen tutkimus. Sen hahmottaminen missä 
ollaan ja mitä tehdään, oli meidän lähtökohtamme. Tässä tapauksessa sana kontekstuaalinen 
sopii aika hyvin määrittelemään suunnittelun lähtökohdan”. (Kiiskilä, haastattelu, 2020) 

 



   

 

103 

Jyrki Tasa 100F

89  kertoo oman suunnittelumetodinsa taustoista seuraavaa: 

”Luulen, että minulla on samanlainen prosessi mistä Alvar Aaltokin on kertonut. Sitä pyörittelee 
kynällä hyvin pieniä ideakuvia. Se on vähän kuin leikkimistä, jossa on muotoa, ja vähitellen alkaa 
koostua jotain rakennuksen hahmoa tai kokonaisuutta. Leikkisyys siinä vähitellen vähenee ja 
siihen alkaa tulla mukaan rakentamisen rationaalista puolta. Siinä menee vähän kuin kaksi 
prosessia vierekkäin. Toisaalta tällainen leikkisä taiteellinen, jonka määrä lopussa pienenee ja 
sitten tämä rationaalinen tekninen, jonka määrä suurenee. Niillä on koko ajan kytkentää siinä 
välissä, jotain sen tapaista suunnittelu on.  

Kyllä idea syntyy hyvin alkuvaiheessa. Idealuonnokset missä oikeastaan alkaa määrittyä ne 
ratkaisuperiaatteet ja filosofia, niin kyllä ne korkeintaan sellaisia kämmenen kokoisia ovat ne 
kuvat. Nuorempana pohdin kuinka kauan idean kehittely kesti niin päädyin siihen, että 
keskimäärin kuusi tuntia. Vanhemmiten on kärkkäämpi tekemään isoja muutoksia. On ne sitten 
kaupunkikuvallisia tai toiminallisia muutoksia, jotka sittenkin pitäisi olla eri tavalla. Voi kääntää 
ideoita eri tavoilla, mutta nuorempana kaikki oli heti selvää”. (Tasa, haastattelu, 2020) 

Pääidean kehittelyyn puolestaan käytetty aika vaihteli suuresti. Akateemikko Juha Leiviskä kertoi 
Myyrmäen kirkkokilpailun pääidean syntyneen hyvin nopeasti, välähdyksenomaisesti, kilpailutontilla. 
Professori Rainer Mahlamäki kuvaili Puolanjuutalaisten historian museon pääidean syntyneen vasta 
kilpailuprosessin viime hetkillä, kun muu kilpailuaineisto oli jo lähes valmiina. Tarina osoittaa, että 
pääidea voi syntyä pitkän analyysi- ja luonnosteluajan päätteeksi.  

Sarlotta Narjus ja Antti-Matti Siikala kuvailevat Lastensairaalan idean syntyneen pitkällisen 
tilaohjelma- ja paikka-analyysin jälkeen. Suunnittelun alkuvaiheessa käytetyt suunnittelumetodit usein 
vaihtelevat. Tilaohjelma on useimmiten suunnittelun alussa tärkein ohjaava dokumentti. Kun 
luonnossuunnittelu on saatu päätökseen, niin tilaryhmät ovat omilla paikoillaan oikean kokoisina. 
Seuraavissa suunnitteluvaiheissa tilaohjelmaa seurataan, mutta sen merkitys vähenee muiden 
suunnittelutehtävien rinnalla.   

Haastattelujen yhteydessä esiin nousseet, suunnitteluun kohdistuneet haasteet olivat yksilöllisempiä. 
Eri suunnittelijat painottivat haasteita hieman eri tavoin.  

Samuli Miettinen kertoo suunnitteluprosessin vaiheista seuraavaan tapaan: 

”Suunnitteluvaiheiden taitekohdat ovat erittäin haasteellisia. Suunnittelun eri vaiheissa on 
oivallettava mitkä asiat ovat tärkeitä missäkin vaiheessa. On ymmärrettävä mittakaavojen 
vaatimukset. Luonnossuunnittelussa ratkotaan aivan eri ongelmia kuin myöhemmissä vaiheissa. 
Alussa määritellään kokonaisuus, jatkovaiheissa suunnitelmaa täydennetään. On erityisen 
tärkeätä, että alkuidea säilyy myös jatkosuunnitteluvaiheissa”. (Miettinen, haastattelu, 2020) 

Teemu Palo 101F

90 kuvailee suunnittelun alkuvaiheen tavoitteita seuraavalla tavalla: 

”Tilaohjelma on usein kädessä, kun aloitetaan suunnittelu, mutta tietenkin pitää hahmottaa se 
mistä rakennuksesta on kysymys ja mitä tiloja rakennukseen on ajateltu. Tilaohjelmahan ei ole 
suoraan aina Jumalan sanaa, ja siellä on usein omia puutteitaan. Kukaan ei ole voinut etukäteen 
arvata millainen rakennus on tulossa. Tilaohjelma antaa laajuuden ja ehkä käyttötarkoituksenkin. 
Suunnittelun aikana tulee lisää tiloja tai joku tila poistuu. Suoraa vastausta mikä on 
suunnittelumetodi niin ei voi antaa. Tilaohjelma on myös kolmiulotteinen muuttuja, joten se ei ole 
pelkästään toiminnallisia laatikoita ja niiden välisiä yhteyksiä. 

Idea on sumeaa logiikkaa. On olemassa kustakin rakennustyypistä erilaisia mielikuvia, mitä 
haluaisi toteuttaa ja testailla sitä, sopiiko tämä asia tähän tilaohjelmaan. Hienoimpia hetkiä 
arkkitehdille on se, kun voi tarjota jotain sellaista mitä ei tullut kenellekään mieleen, ei ehkä edes 
itselle. Suurin haaste on aina omakohtainen, että pystyy tuottamaan jotain sellaista mitä kukaan 
ei osaa odottaa. Julkisissa hankkeissa tilaajilla on tahtotila saada aikaiseksi jotain sellaista mitä 
muilla ei ole”. (Palo, haastattelu, 2020) 
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Erkki Partanen 102F

91 kuvailee pääidean kehittelyn haasteita seuraavasti: 

”Suunnittelupaikka ja lähtötilanne on se mistä ensimmäiset ajatukset heräävät. Sanoisin, että 
holistinen näkemys, että näitä kaikkia perusasioita pystyy pyörittelemään päässään 
samanaikaisesti, tai sitten erikseen. Lähtötietoja käsittelemällä syntyy ajatus siitä mihin suuntaan 
edetään. Joskus pääidea syntyy heti, joskus taas ei ollenkaan. Usein se on kovan työn tulos. Idea 
on vahva elämys, joka liikuttelee oikeita kieliä. Kussakin tapauksessa tärkein on jokin elähdyttävä 
piirre, jos ollaan kaupunkiympäristössä niin ympäristöön sopeutuminen ja tilaohjelma ovat ne 
keskeisimmät asiat. Toisaalta sitten, jos ollaan lähempänä luonnonympäristöä niin silloin mukaan 
astuu erityyppisiä lähestymistapoja. Hyviä esimerkkejä on historiassa tai lähimenneisyydessä, 
kuten Suvikumpu, jossa voi hyvin kuvitella miten siinä yhteys luontoon on löytynyt olemassa 
olevaa ympäristöä vakavasti harkiten. Jos mennään syvemmälle rakennuksen sisuksiin tai 
tilaohjelmaan, niin meillä korostetusti tärkeää olisi hierarkia ja jokin perusjuoni eli karaktäärinen 
sisätila, joka olisi vahvana löydettävissä”. (Partanen, haastattelu, 2020)    

Pekka Salminen kuvailee suunnittelun etenemistä seuraavasti: 

”Itse piirrän melko vähän, mutta minulle kynä on tärkeä väline, jolla luonnostelen ideoita 
luonnoskirjaani. Koko ajan minulla on kynä kädessä, mutta minä pikemminkin kirjoitan. Minun 
tehtäväni on ajatella ja löytää se iso idea, joka ei ole muoto. Joskus se voi tosin olla muotokin. 
Pitää huolehtia, että iso asia on koko ajan mukana ja se vahvistuu, ja että se tulee muillekin 
selväksi”. (Salminen, haastattelu 1, 2020)  

 

Kysymys 2: Oletko havainnut julkisen rakennuksen suunnitteluprosessien muuttuneen 
vuosien kuluessa? (esimerkiksi aikataulut, suunnittelun rahoitus, suunnittelijan vastuut, 
yhteistyökumppanit). 

Kaarina Löfströmin mielestä suunnitteluympäristö on muuttunut osapuolten osalta seuraavasti:  

”Yhteistyökumppanit ja organisaatiot ovat monimutkaistuneet ja tämän seurauksena 
kumppaneiden määrä on kasvanut. Aikaisemmin saattoivat kumppanit olla samoja useassa 
hankkeessa. Suunnittelijavalinnat ovat monimutkaistuneet ja ovat usein tarjouspohjaisia. 
Vaikeutena pitäisin uusien tuntemattomien osapuolten kanssa työskentelyä. Mikäli on kokemusta 
aikaisemmasta yhteisestä työskentelystä ja harjoitukset ovat takana päin, niin luottamus on siten 
kohdallaan. Ongelmat tulisi hoitaa pois alta mahdollisimman alkuvaiheessa”. (Löfström, haastattelu, 

2020) 

Ville Hara kuvailee suunnitteluparadigman muutosta seuraavasti:  

”Suunnittelukenttähän on muuttunut ihan hirveästi. Silloin kun me opiskeltiin, niin oli tämä yhden 
totuuden aika, mikä oli tosi ahdistavaa. Tiesi, että suunnittelukurssilla saat vitosen, kun teet 
laatikon ja ympyrän, jotka kohtaavat. Joka vuosi oli jokin tietty malli mikä oli se oikea vastaus 
kysymykseen. Arkkitehtuurissa ei ole oikeasti oikeita vastauksia, vaan ne ovat subjektiivisia 
asioita ja nyt ilmapiiri on onneksi vapautunut, opetus on muuttunut ja se on samalla heijastunut 
tähän suunnittelukenttään. Nuoret arkkitehdit ovat paljon moniarvoisempia, sillä lailla, että on 
monia eri tapoja tehdä ja mikään niistä ei ole väärä”.  (Hara, haastattelu, 2020) 

Vaikka Hara kommentoi etupäässä aikaisempaa opiskeluilmapiiriä, mielipide soveltuu myös 
nykyhetken arkkitehtitoimintaan. Suomalainen arkkitehtuuri on tällä hetkellä moniarvoista ja vailla 
tyylisidonnaisia kahleita.     

Erkki Partanen kuvailee arkkitehtisuunnittelun paradigman muutosta: 

”Sisustussuunnittelu on meillä ollut alusta lähtien tavoite. Viime aikoina se on ollut, ellei 
mahdotonta niin tosi hankalaa. Kiintokalusteita me edelleenkin tehdään, mutta aikaisemmin on 
myös tehty irtokalustesuunnittelua tehdastuotantoon saakka. Nykyisin on ainakin julkisella  

 



   

 

105 

puolella omat rajoituksensa sille, mistä niitä voidaan tilata. Tilaaja ei aina pysty 
hankintalakiasioista johtuen tilaamaan kalustussuunnittelua kohteen suunnittelijoilta, jotta sama 
sävellaji jatkuisi talon lävitse. Vielä parikymmentä vuotta sitten sellainen oli vielä ihan 
mahdollista”. (Partanen, haastattelu, 2020) 

Sinikka Kouvo pohtii suunnitteluprosessien pilkkoutumisen aiheuttamia haasteita: 

”Iso muutos liittyy suunnittelutyön pilkkomiseen. Tilaaja kilpailuttamisen myötä, projekteja on 
pilkottu niin pieniin osiin, että suunnittelija ei tiedä, että kuka tulee jatkamaan suunnittelutyötä 
seuraavaan vaiheeseen. Sitä me pidetään tosi ongelmallisena. Jos suunnittelee 
pääpiirustusvaiheeseen asti, jossa juridinen tekijänoikeusraja kulkee, niin siinä saattaa tulla joku 
toinen, joka sitten jatkaa suunnittelua. Se ei ole kummankaan osapuolen edun mukaista. Se joka 
tekee alkuosan saattaa ajatella, että turha tähän on liikaa henkilökohtaista panosta laittaa, kun ei 
tiedä saako suunnitelmaa viedä loppuun. Se joka mahdollisesti jatkaa toisen aloittamaa projektia, 
niin joutuu ajattelemaan, että tämä on jonkun toisen projekti, josta minä vain jatkan eteenpäin. Se 
on käytäntönä sellainen, joka tuottaa aika anonyymiä arkkitehtuuria. Se on iso asia ei pelkästään 
suunnittelijan kannalta, vaan myös arkkitehtuurin kannalta. Vaikka rakentamispäätöksiä ei tehtäisi 
hankkeen alussa, niin sopimuksissa pitäisi pystyä määrittelemään, että sama suunnittelija jatkaa 
hankkeen loppuun asti”. (Kouvo, haastattelu, 2020) 

Arkkitehtien tekijänoikeuskysymykset ovat epäselviä. Kesken suunnitteluprosessin vaihdetun 
suunnittelijan tekijänoikeutta on vaikea suojella. Suunnittelun alkuvaiheessa kehitettyä hankkeen 
pääideaa seuraava suunnittelija voi melko vapaasti hyödyntää. Ammattikunnan eettiset periaatteet 
ovat tulkinnanvaraisia. Rakennusluvan jälkeen ei ole juridisia esteitä suunnittelijan vaihdokselle eikä 
edellisen vaiheen suunnitelman käytölle. Pääsuunnittelijan vaihtuessa on vaara, ettei kukaan koe 
hanketta omakseen.   

Erkki Partanen jatkaa suunnittelun kilpailuttamiseen liittyvistä haasteista: 

”Isoin muutos on varmaankin tämä suunnittelun kilpailuttaminen. Aikoinaan kun aloitimme niin 
olin siinä uskossa, että se mitä on suunnitellut, niin toimii referenssinä useita kymmeniä vuosia 
eteenpäin. Tai se pani ainakin yrittämään parhaansa suunnittelun suhteen. Nykyään 
suunnittelureferenssi vanhenee kolmessa tai viidessä vuodessa. Samassa yhteydessä missä 
ratapölkkyjä kilpailutetaan, niin samassa vihkosessa kilpailutetaan arkkitehtuuria. Siten näkemys 
siitä mikä on referenssin laatu, niin se ei mielestäni vie tätä alaa ainakaan eteenpäin. Jos on 
kymmenen vuoden sisään suunnitellut jonkin hyvän kohteen, niin ei sen referenssin pitäisi 
muutamassa vuodessa vanhentua”. (Partanen, haastattelu, 2020) 

Kimmo Lintula K2S Arkkitehdeista arvioi suunnitteluympäristön muutosta seuraavasti: 

”Varsinaiset suunnitteluprosessit ovat muuttuneet siten, että perinteinen toteutustapa, joka oli 
perustunut siihen, että tehdään suunnitelmat yhdessä aikataulutetun käyttäjä organisaation 
kanssa yhteistyössä, on usein vienyt aikaa vuodesta kahteen ja sen jälkeen on syntynyt tekninen 
piirustuskokonaisuus, joka kuvaa toimintoja ja muita piirteitä.  

Nyt sitten tällainen yhteistoiminnallinen kautta projektijohto ja erityisesti allianssipohjainen 
työskentelytapa on ehkä muuttanut sen, että arkkitehdin näkökulmasta pitää olla valmis 
käytännössä samassa hetkessä ottamaan kantaa asioihin, jotka kuitenkin ovat määrääviä 
tienviittoja, että lähdetäänkö polkua A vai polkua B. Se on tuonut selkeitä haasteita, ja on ollut 
pakko muuttaa omia käytäntöjä ja ajattelutapoja. Suunnittelukokoukseen mennessä täytyy olla jo 
mielessä ja valmistautunut erilaisiin skenaarioihin, ja sitten täytyy pystyä arkkitehtina ottamaan 
kantaa ja kuvaamaan monipuolisesti miksi jokin asia kokonaisuudessa on arkkitehtonisesti 
tärkeä.  

Ehkä tämä on suurin asia mitä itse näkisin, että ennen on ollut mahdollisuus vetäytyä sinne 
omaan kammioon hiukan pohtimaan ja tutkimaan ja sitten tulla vastauksen kanssa kokoukseen. 
Nyt se vastaus pitää käytännössä hetkessä tuottaa ja sitten täytyy ymmärtää vielä paremmin niitä 
syy- ja seuraussuhteita, että kun antaa jonkun vastauksen niin se johtaa johonkin valintaa, joka 
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yhteisesti tehdään, niin pitäisi osata nähdä millaiselle päätepysäkille päätös johtaa projektin 
osalta, jotta sitten voi yrittää ohjata projektia siten että se alkuperäinen idea toteutuisi”. (Lintula, 

haastattelu, 2020) 

 

Kysymys 3: Mikä suunnitteluprosessin vaihe on mielestäsi kaikkein merkittävin lopputuloksen 
kannalta (esimerkiksi ehdotus-, luonnos-, rakennus-, työpiirustus-, tai toteutusvaihe) ? 

Vastauksien perusteella suunnittelun alkuvaiheita pidettiin selkeästi kaikkein tärkeimpinä koko 
hankkeen onnistumisen kannalta. Ehdotussuunnitteluvaiheessa hahmottuu rakennuksen pääidea, 
jonka mukaan muodostetaan jo käsitys arkkitehtuurin sisällöstä, laajuudesta ja tilallisista ratkaisuista. 
Haastatteluaineiston perusteella pidettiin tärkeänä koko prosessin sujuvuutta ja yhteistä onnistumista. 
Suunnittelun kaikilla osa-alueilla on myös onnistuttava. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että 
ehdotussuunnittelun pääidea viedään johdonmukaisesti seuraaviin suunnitteluvaiheisiin.  

Sinikka Kouvo painotti pääidean merkitystä suunnittelun alussa: 

”Haluan pitää kaikki suunnittelun sektorit auki mahdollisimman pitkään. Luonnossuunnitteluvaihe 
tuntuu kutistuvan koska tietokoneella työskennellään niin paljon, niin asioita on vaikea pitää 
avoinna. Itse haluaa, että suunnittelun alussa kaikkia osa-alueita kehitetään rinnakkain, mutta jos 
yksi pitäisi nostaa ylitse muiden niin kyllä se olisi kontekstipohjainen metodi. Kun valitsin, että 
ryhdyn tätä alaa opiskelemaan, niin ehkä hieman naivisti sanottona, halusin keksiä uusia 
paikkoja. Eli tilan ja paikan luomisen into on siellä pohjimmaisena. Haluaisin säilyttää 
luonnosvaiheessa liikkumavaran niin pitkään kuin mahdollista. Tärkeää on se, miten hyvin pystyy 
alkupäisen ajatuksen säilyttämään. Jos siinä ei näe vaivaa, niin siinä helposti hioutuu pois se 
alkuperäinen lähtökohta”. (Kouvo, haastattelu, 2020) 

Vastoin tutkijan esittämiä suunnitteluprosessiin vaikuttavia merkittäviä vaiheita Janne Teräsvirta 
korostaa erityisesti hankesuunnittelun tärkeyttä. Tässä tutkimuksessa hankesuunnitteluvaihe on 
tietoisesti jätetty käsittelemättä, vaikka siinä määritellään rakennushankkeen perusoletukset: 
kustannukset, laajuus ja rakennuspaikka. Tavallisesti suunnitteluprosessin luova pääsuunnittelija ei 
osallistu hankesuunnitteluvaiheeseen. 

”Hankesuunnitelmassa voi mennä moni asia pieleen ihan kustannusarviosta lähtien ja jos 
muistelee hyviä hankesuunnitelmia niin mieluummin kuin niitä huonoja, niin niissä on pystytty 
määrittelemään paljon muutakin kuin pelkästään tekniset ja tulevan rakennuksen laajuuteen ja 
muihin teknisiin mitattaviin ratkaisuihin liittyvät asiat. Tämmöinen hankesuunnittelu ja 
hankeselvittely, niin parhaimmillaan siinä voidaan määrittää semmoisia arvotekijöitä, jotka 
helpottavat ihan valtavasti siihen ehdotussuunnitteluun tai kilpailuvaiheeseen lähtevää 
suunnittelijaa”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

 

Kysymys 4: Millaisia vaikeuksia tai haasteita olet kohdannut julkisen rakennuksen 
suunnitteluprosesseissa alkuluonnoksista lopputoteutukseen? 

Suunnitteluprosessin haasteista Jyrki Tasa kertoo seuraavaa: 

”On tärkeää, että alkuluonnostelussa on asetettu jokin tavoite, mutta on myös tärkeää, että työstä 
on jokin ajatus, miten se saadaan oikein toteutettua. Se ei ole vain, että on silmää kauneudelle ja 
rakennustaiteelle vaan myös pelisilmää, että miten ne saadaan vietyä lävitse ne asiat, mihin 
tähtää siinä laadussa. Laatukilpailussa mikä arkkitehtikilpailukin on, niin kuvitellaan, että jossain 
on rima, joka pitää ylittää, mutta oikeastaan ei ole rimaa, vaan on sellainen reikä mihin pitää 
osua. Jos loikkaat liian ylös ja osut reiän yläreunaan, niin putoat alas ihan yhtä lailla. Jotenkin se 
pitää olla harkittuna kussakin työssä se sopiva laatu ja kustannustavoite. Asenteiden täytyy olla 
myönteisiä sille laadulle mitä haluat itse tavoitella. Matkan varrella voi tulla hankalia henkilöitä 
vastaan, tai täysin epärealistisia kustannusarvioita, aina voi olla myös suunnitteluryhmässä 
heikkoja lenkkejä, jotka aiheuttavat hankaluuksia suunnittelun edetessä”. (Tasa, haastattelu, 2020) 
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Kimmo Lintula kertoo suunnitteluprosessien vaikeuksista seuraavaa: 

”Uusi haaste on se, että vaikka olisikin perinteiset urakka-asiakirjat lähtökohtana, niin asioita 
kehitetään koko ajan. Vaikka kokonaisuus olisikin määritelty arkkitehdin näkemyksen mukaisesti, 
niin kun hanketta lähdetään kehittämään toteutuksen osalta, niin välillä palataan sellaisiin 
asioihin, jotka kyseenalaistavat ajateltua kokonaisuutta. Silloin on arkkitehdin oltava hereillä. 
Voidaanko esimerkiksi näkyviin jääviä betoniseiniä valaa jollain toisella tavalla kuin mitä oli 
määritelty tavoitteeksi? Puhutaan vaikka muottikalustosta, tai voidaanko toteuttaa tiettyjä 
rakenteita toisin? Siinä täytyy olla koko ajan tarkkana, että jääkö nämä asiat näkyville, vai miten 
ratkaisut vaikuttavat näkyviin osiin?  

Itse koen ehdotusvaiheessa haasteeksi ympäripyöreät tavoitekirjaukset, koska niiden kanssa saa 
olla myös aika tarkkana. Hankesuunnitelmassa voi olla ristiriitaisia tavoitteita, jotka nousevat esiin 
myöhemmin. Sellaiset määritykset pitäisi käydä periaatetasolla lävitse, jotta olisi strategia, miten 
hanke toteutetaan”. (Lintula, haastattelu, 2020) 

Lintula viittaa siihen, miten rakentamisen aikana urakoitsijat pyrkivät kehittämään 
suunnitteluratkaisuja edullisempaan suuntaan. Tiukasti laskettu urakkatarjous aiheuttaa painetta 
muutella suunnitelmia varsinkin rakentamisvaiheessa. Toteutettavan hankkeen kuvaaminen 
virheettömästi tai täydellisesti on käytännössä mahdoton tehtävä, joten suunnitelmavirheisiin 
vedotaan usein lisälaskujen perusteena. Rakentamisvaihe edellyttää hyvää kommunikaatiota kaikkien 
osapuolien välillä.   

Juho Grönholm painottaa suunnitteluvaiheiden merkitystä ytimekkäästi: 

”Jokaisessa suunnitteluvaiheessa on onnistuttava”. (Grönholm, haastattelu, 2020)  

 

Kysymys 5: Millaiset suunnitteluprosessin osapuolet aiheuttavat eniten ongelmia (esimerkiksi 
rakennuttaja, tilaaja, käyttäjä, urakoitsija, muut suunnittelijat)? 

Haastattelujen perusteella ei voida osoittaa eniten ongelmia tuottavia yksittäisiä osapuolia. 
Suunnitteluprosessit ovat aina tapauskohtaisia. Siten myös suunnitteluun kohdistuvat haasteet 
eroavat toisistaan. Sen sijaan haastateltavat korostivat hyvää yhteistyökykyä prosessin eri vaiheissa. 
Julkisen rakentamisen suunnitteluun osallistuu laaja joukko osapuolia, jolloin sosiaaliset taidot 
muodostuvat merkityksellisiksi. Analysoitavien rakennusten osalta haastavaksi osoittautui muiden 
suunnittelijoiden työpanos.  

Erityisenä haasteena koettiin sähkösuunnittelun osuus suunnitteluprosessissa. Ilmiö selittyy siten, että 
sähkösuunnittelija aloittaa tavallisesti suunnittelutyönsä viimeisenä, kun muu luonnossuunnittelu on jo 
edennyt pitkälle. Toteutuvaan arkkitehtuuriin sähkösuunnittelu vaikuttaa verrattain vähän. 
Kaapeleiden ja sähkölaitteiden tilallinen osuus kokonaisuudesta ja siten suora vaikutus arkkitehtuuriin 
on huomattavasti pienempi kuin rakenteiden ja ilmastointilaitteiden. Näkyvin yhteinen kiinnostuksen 
kohde arkkitehdin ja sähkösuunnittelijan välillä ovat valaisimet. Haastatteluaineiston yllätys oli, että 
suomalaista rakentamista pidettiin yleensä laadukkaana. Tarkemmin analysoitavien kohteiden osalta 
vain muutamassa hankkeessa urakoitsijan toimintaan kohdistui vakavaa kritiikkiä (Amos Rex, 
Sibeliustalo). 

Kimmo Lintulan käsityksen mukaan ei voi todeta yhtä ainoaa ongelman aiheuttajaa, vaan haasteet 
ovat projektikohtaisia: 

”Kyllä täytyy rehellisesti tunnustaa, että arkkitehtitoiminnassakin voi olla vähän kehittämisen varaa. 
Itse tunnistaa ne tietyt hetket, jolloin annetaan epäselviä vastauksia tai sitten ei osata vastata ja 
kuitenkin juna menee eteenpäin. Siinä voi tietysti syyttää junaa, mutta kun on itse kyydissä niin 
välillä omatunto kolkuttaa omaakin ovea. Nostaisin myös esiin, että välillä viranomaisyhteistyö on 
ihan erinomaista, mutta välillä myös, jos se ei ole ennustettavaa ja selkeätä niin ei sekään aina 
helpota asioita.  
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Ei voi sanoa, että olisi yksittäisiä osapuolia, vaan enemmänkin ongelmat johtuvat siitä, että uusi 
osapuoli tulee valmiilla ajatusmallilla kesken prosessia mukaan. Tai sitten on huonosti informoitu, 
tai ei ymmärrä kokonaisuutta mihin pyritään. Joskus ihan oikeasti tulee ongelmia siitä, että ei 
anneta asiantuntijoiden tehdä asioita, johtuen budjetista tai palkkiosta. Lisäksi käyttäjäosapuolen 
hallinta tuntuu olevan edelleen vaikeaa. Se korostuu erityisesti isoissa hankkeissa. Niin kauan, kun 
käyttäjät ovat kootusti edustettuina jonkin tahon kautta niin asiat etenevät, mutta jos käyttäjätaho 
itse määrittää periaatteet, niin siitä tulee valtava kirjo erilaisia ratkaisuja. Käyttäjäprosessin sujuva 
hallinta on aika vaikeata”. (Lintula, haastattelu, 2020) 

Janne Teräsvirran käsityksen mukaan rakennusten tilaajien ammattitaito ei aina riitä vaativien 
kohteiden suunnittelun ohjaamiseen:  

”Oman kokemuksen mukaan arkkitehdin ja projektinjohdon yhteistyö on muuttunut 
positiivisemmaksi ja toimivammaksi. Melkein valitettavasti nostaisin tässä sen, että yllättävän 
usein tilaajien kanssa saattaa sitten olla toivomisen varaa siinä yhteistyössä, tai sanotaan näin, 
että jos ei edes yhteistyössä, mutta juuri siinä, että siinä missä rakennuttamisen kanssa 
tekemisissä olevat konsultit on parantuneet kovasti, niin välttämättä tilaajat eivät ole. Ainakaan 
ajatellen tuollaisia spesifiä isoja hankkeita, niin olisi tavallaan tilaa aina ammattitaitoisimmille 
tilaajille. Tämä voi toisaalta olla, jos ajattelee esimerkiksi, vaikka konserttitaloa tai teatteria niin, 
se voi olla myös vähän tekemätön paikka, että väistämättä tilaaja puoli ei rakennuta hirveän 
montaa uutta konserttitaloa. Se on aina uniikki ja uusi tilanne ja siihen sitten ihmiset sopeutuvat 
erilaisilla tavoilla”.(Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Teräsvirta jatkaa tilaajan roolin pohdintaa seuraavalla tavalla: 

”Usein käy niin, että saatetaan suunnittelussa olla yllättävän pitkällä ja sitten saadaankin yhtäkkiä 
tietoa irti sieltä tilaajasta, että mikä jokin tietty tahtotaso ja kunnianhimo siellä on ihan 
nimenomaan liittyen muihin kuin selkeästi määriteltäviin teknisiin arvoihin ja ne on joskus 
aiheuttanut sellaisia turhia ristiriita tilanteita. Mutta onneksi on ollut hyvät projektijohtokonsultit 
johtamassa ja manageeraamassa.  

Oma kokemukseni on se, että perimätiedon mukaan, projektinjohto on se mikä on aiheuttanut 
arkkitehdille harmaita hiuksia, mutta itse olen aika monta kertaa todennut, että onpa hienoa, että 
on selkeä ja luottamuksellinen suhde siihen projektinjohtoon, kuka sitten on siinä haaleana 
vetenä jään ja tulen välissä. En nyt koe tätä ongelmaa niin pahana, että olisi jää ja tuli arkkitehdin 
ja tilaajan välillä, mutta tietyissä konflikti tilanteissa ehkä jotain sinne päin”.  (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

 

Kysymys 6: Millainen on mielestäsi rakennuttajan rooli arkkitehtisuunnittelun ohjaamisen 
kannalta? 

Perinteisen käsityksen mukaan arkkitehti toimii rakennuttajan luottamushenkilönä. 
Haastatteluaineistossa korostettiin rakennuttajan ammattitaitoa. Ilman rakennuttajan arkkitehtuurin 
ymmärrystä rakennushanke ei voi onnistua. Rakennuttajan ja arkkitehdin välinen epäluottamus 
vaikuttaa negatiivisesti koko suunnitteluprosessiin (Raision kirjasto-auditorio). Haasteena koettiin 
myös rakennuttajakonsultit, jotka toimivat tilaajan ja pääsuunnittelijan välissä. Tällaisessa 
tapauksessa pääsuunnittelijan suora kontakti tilaajatahoon vaarantuu, jolloin päätöksenteon 
perusteena saattaa olla pelkkä taloudellinen motiivi eikä arkkitehtoninen ratkaisu.  

Rakennuttajakonsultti koettiin Amos Rexin tapauksessa positiiviseksi vaikuttajaksi. Kokonaisvaltainen 
projektinjohto pystyi tehokkaasti hallitsemaan projektin kustannuksia ja erikoissuunnittelijoiden 
toimintaa. Pitkään alalla toimineet arkkitehdit kokivat rakennuttajan ja suunnittelijan välisen suhteen 
muuttuneen huonompaan suuntaan vuosien saatossa.    
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Janne Teräsvirta näkee rakennuttajakonsulttien toiminnan positiivisena ilmiönä: 

”Oma kiitollisuus kyllä kohdistuu siihen, että nimenomaan rakennuttamisen konsultointi on 
kehittynyt hirvittävästi näissä hankkeissa missä itse on ollut mukana. Oman käsitykseni mukaan 
parikymmentä vuotta sitten se suunnittelijan ja rakennuttajan välinen yhteistyö ei välttämättä ollut, 
nimenomaan rakennuttajakonsultin ja suunnittelijan yhteistyö ei ollut kovin hyvää, ja ei oltu vielä 
luotu sitä yhdessä tekemisen kulttuuria. Se on kehittynyt ja kehittymässä tekemässä koko ajan 
suunnittelusta helpompaa. Toivottavasti lopputuloksistakin parempia”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Esa Piironen arvioi puolestaan rakennuttajan ja suunnittelijan toiminnassa vuosikymmenten kuluessa 
tapahtunutta muutosta seuraavasti: 

”Tämä rakennuttajakonsulttien tulo arkkitehdin ja tilaajan välille, se on mielestäni tosi suuri virhe. 
Arkkitehdin pitäisi olla tilaajan luottomies, vain sillä tavalla voi tulla kunnollista arkkitehtuuria”. 
(Piironen, haastattelu, 2021) 

Edelliset kommentit kuvastavat hyvin suunnitteluprosessien erilaisuutta ja henkilösuhteiden 
merkitystä. Viime vuosituhannella kaupunkien organisaatiot toimivat usein itse rakennuttajina. 
Suunnittelu- ja rakentamisprosessien monipuolistuttua syntyivät yksityiset rakennuttajakonsultit 
suunnittelijoiden ja tilaajaorganisaatioiden välille.   

 

Kysymys 7: Millainen rooli hankkeen kannalta on urakoitsijalla ja voiko se vaihdella 
hankekohtaisesti? 

Suunnitteluprosessin luonne muuttuu siirryttäessä rakentamisvaiheeseen, koska hankeryhmään liittyy 
uusi merkittävä toimija eli hankkeen konkreettinen toteuttaja. Nykypäivänä julkisten rakennusten 
urakointi jakautuu usein erillisiin urakoihin. Ilmiö koetaan haitalliseksi, sillä arkkitehtien mahdollisuus 
vaikuttaa lopputulokseen vaikeutuu. Urakoitsijat ehdottavat omia vaihtoehtoisia toteutustapoja, jotka 
eivät noudata arkkitehtien laatimia suunnitelmia. Kaarina Löfströmin käsityksen mukaan urakoitsijan 
rooli vaihtelee tapauskohtaisesti juuri urakointimuotojen erilaisuudesta johtuen.  

Joissakin tapauksissa urakoitsija toimii suunnittelun ohjaajana hankkeen alusta lähtien (Sibeliustalo). 
Urakoitsijan vastatessa suunnitteluratkaisuista suunnittelun ohjaus on tavallisesti hyvin 
kustannustehokasta ja kohdistuu suoraan arkkitehtuuriratkaisuihin. Haastattelujen mukaan 
suomalaista rakentamisen laatua pidettiin kuitenkin kohtuullisen hyvänä. 

Sinikka Kouvo arvioi rakentajien muuttunutta tarjoustilannetta: 

”Kilpailuttaminen on kiristynyt myös toteuttajapuolella. Yleinen käsitys on, että urakoitsijoiden kate 
perustuu lisätöille. Tarjous on vedetty niin tiukaksi, ettei edes odoteta, että sillä päästäisiin 
hankkeessa voitolle. Kate tulee lisätöistä, ja se on oma taiteen lajinsa, miten paljon lisätöitä 
voidaan hankkia. Se on koko rakentamisprosessin ajan keskeinen keskustelun aihe myös 
suunnittelijan kannalta. Aikatauluviiveistä johtuvia asioita halutaan päästä laskuttamaan. 
Suunnittelijat ovat välikädessä, kun väitetään, että suunnitelmissa on ollut epäselvyyksiä. Se on 
rakentamisvaiheessa aina iso keskustelu mitä käydään joka projektissa. Se on myös kaikkia 
suunnittelijoita koskeva asia, johon pitää sopeutua ja etukäteen varautua.  

On hyvä tietää, että urakoitsija, joka tarjoaa, niin on katsonut tarjousasiakirjat sillä tavalla, että 
sieltä on löydetty ne puutteet, joiden varaan voi laskea lisätarjoukset”. (Kouvo, haastattelu, 2020) 

Nykyhetken suomalaisen rakentamisen laadusta Jyrki Tasa toteaa seuraavaa: 
 

”Yleisesti ottaen suomalaiset urakointiliikkeet ovat aika ammattitaitoisia, siellä on suuri määrä 
nuoria insinöörejä, ihan projektin vetotehtävissä työmaalla, jotka ymmärtävät suunnitelmia, ja ovat 
aika tarkkoja ja yleisesti ottaen myönteisiä arkkitehtisuunnittelulle. Semmoinen vastahankaisuus 
rakennusliikkeissä on yleensä siinä keskijohdon tasolla ihmisillä, jotka ovat etääntyneet 
suunnittelusta. Kun suunnittelua ei ymmärretä, niin voidaan kuvitella jonkin suunnitelman 
vaikeammaksi toteuttaa kuin se oikeasti olisikaan.  
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Yleisesti ottaen suomalaiset rakentaja osaavat tehdä hyviä asioita hyvällä laadulla. Sitten on 
tietysti lukemattomia osaurakointeihin jakamisia ja organisointia, jolla yritetään säästää rahaa, 
mutta tulee sitten laatuvaikeuksia. Myös se, että isommissa hankkeissa on hirveän paljon 
osapuolia, synnyttää helposti sähläämistä. Ihmiset miettivät vain jotain osa-aluetta. Kokonaisuus 
on kuitenkin koko hankkeelle tärkeää, siten tavoite pysyy kirkkaana mielessä”. (Tasa, haastattelu, 2020) 

Esa Piirosen käsityksen mukaan urakoitsijan toiminta on muuttunut vuosien saatossa: 

”Nykyisin urakoitsijan rooli on tullut voimakkaammaksi. Meillä on monta kertaa käynyt niin, että me 
ollaan käytetty lasiasiantuntijoita, että saataisiin hienoja lasidetaljeja, ja muuta kaikkea ja ihan 
huippuasiantuntijoita Suomesta, mutta sitten kun joku urakoitsija näkee nämä suunnitelmat niin 
urakoitsijat sanovat ei tätä näin voi tehdä, ei me anneta minkäänlaisia takuita tälle, ja silloin se 
menee sitä rataa, että urakoitsija tekee oikein hemmetin kömpelön detaljin ja omalla tavallaan 
ratkaisee sen. Tämmöistähän ei ennen tapahtunut, kyllä urakoitsija yritti kaikkensa, ja saattoi 
sanoa, ettei anna välttämättä sellaisia takuita tälle, mutta tehdään, ja kirjoitettiin, että kenen 
takuuksi se menee, ja se meni sitten aina rakennuttajan takuisiin”. (Piironen, haastattelu, 2021) 

 

Kysymys 8: Millaisena näet suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuuden. Oletko havainnut 
kansainvälisen arvostuksen muuttuneen vuosien saatossa? 

Haastattelujen perusteella suomalainen arkkitehtuuri on jäänyt laadullisesti jälkeen naapurimaiden, 
Ruotsin, Tanskan ja Viron arkkitehtuurista. Suomessa toteutetaan edelleen laadukasta arkkitehtuuria, 
mutta koko suunnitteluympäristöä vaivaa vanhakantaisuus ja riskinoton puute. Toisen 
maailmansodan jälkeen Suomen jälleenrakennusajan arkkitehtuuria esiteltiin kansainvälisillä 
foorumeilla. Aallon arkkitehtuuri kiinnosti laajasti maamme rajojen ulkopuolella. 1960-luvulla 
Arkkitehtuurimuseon kansainvälinen näyttelytoiminta oli vilkasta. (Nurmi, 2013) 

Markku Komonen kertoo ajastaan museon näyttelytoiminnan johtajana:  

”Olin nuorempana ennen Heurekaa rakennustaiteen museonäyttelyosaston päällikkö. Minun 
tehtävänäni oli viedä suomalaisen arkkitehtuurin näyttelyitä ympäri maailmaa. Ja katsoa myös 
maailmalta mitä kannattaisi tuoda Suomeen. Sellaista toimintaa ei ole enää. Näyttelyitä ei ole enää 
sillä tavalla kuin ennen vanhaan. Ja se osaltaan vaikuttaa siihen, että ollaan tiputtu vähän kuvasta, 
koska silloin vielä joka paikassa Suomen arkkitehtuuri oli kiinnostava juttu. Ennen oli meillä 
sellainen suhde, että kun meillä oli jokin idea, että tätä viedään maailmalle, mutta ei ole rahaa 
budjetissa, niin marssittiin opetusministeriöön kansliapäällikkö Kalervo Siikalan puheille. Meillä 
tällainen idea, ja tähän toteutukseen tarvittaisiin niin ja niin monta markkaa raahaa, että 
kiinnostaako tämä? Rahaa saatiin heti, tehkää vaan….Mielestäni kenttä on pirstaloitunut, on 
Archinfoa ja muita, mutta ei ole keskitettyä, tiettyä, museopaikkaa”. (Komonen, haastattelu, 2020) 

Jyrki Tasa arvioi suomalaisen arkkitehtuurin nykytilaa seuraavasti:  

”Se mitä tuli 80-luvun jälkeen niin oli vähän epämääräistä etsintää. Filosofinen ajattelu oli aika 
haperoa myöskin. Ehkä siihen on haettu jotain terävyyttä ja selkeyttä, ja siten oikeastaan vaivuttu 
kohti sellaista 70-lukuista arkkitehtuuria, joka minusta on ollut ongelmallista. Ei meillä pelkästään, 
vaan kansainvälisestikin ällistyttävän tylsiä taloja on tehty. Jollain tavalla odotankin, että tulisi jotain 
uutta kumousliikettä, joka tuottaisi selkeästi jotain uutta eikä vuosikymmenten takaisia juttuja 
uudelleenlämmitettynä”. (Tasa, haastattelu, 2020)   

Daniel Bruun ja Jussi Murole näkevät arkkitehtikoulutuksen tulevaisuuden seuraavalla tavalla: 

”Eri instansseissa on tuotu esiin, että arkkitehtien koulutusta tulisi lisätä Suomessa merkittävästi. 
Silloin meillä riittäisi resursseja tehdä suunnittelutyötä Suomessa, myös erilaisissa tehtävissä, 
tilaajana, kuntasektorilla ja kaavoituksen parissa. Suunnittelutyötä tekevät ovat vain jäävuoren 
huippu. Ammattikunta hallitsee laaja-alaisesti yhteiskunnan kehittämistä, mutta sellaiseen ei löydy 
tällä hetkellä resursseja. Siten ei myöskään löydy resursseja lähteä maailmalle tekemään  
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suunnittelutyötä, koska täällä kotimaassa on jo liikaa tehtävää. Koulutus antaa pohjan laaja-
alaiseen, asioiden kokonaisuuden hahmottamiseen”. (Bruun, haastattelu, 2020)  

Anu Puustinen näkee suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuuden valoisana: 

”Minä luulen, että suomalainenkin arkkitehtuuri alkaa näkyä kansainvälisessä mediassa näiden 
uusien sukupolvien myötä enempi, koska kaikki ovat niin globaalisti verkottuneita ja suuntautuneita 
netin takia. Kun ennen oltiin täällä ikään kuin poterossa niin sellaista ei enää tänä päivänä nuorten 
keskuudessa ole. Meidän sukupolvestamme kaikki ovat olleet opiskelijavaihdossa”. (Puustinen, 
haastattelu, 2020) 

 
Opiskelijavaihto-ohjelmat ovat avanneet opiskelijoille mahdollisuuden tutustua vieraiden maiden 
kollegoihin ja kulttuureihin. Vaihtovuosi madaltaa kynnystä suuntautua kansainvälisiin tehtäviin. 
Parantunut kielitaito lisää rohkeutta heittäytyä kansainvälisiin haasteisiin. 
 
Matti Sanaksenahon käsityksen mukaan suomalaisella arkkitehtuuriviennillä olisi kysyntää: 

”Suomalainen arkkitehtuuri on liiaksi tuudittautunut mainstreamiin. Ei haluta ottaa riskejä. Pitäisi 
uskaltaa koittaa jotain ennen näkemätöntä. Mennään liikaa varmistellen ja varovasti. Yrittäjän 
riskinotto on erittäin tärkeätä. Riskin ottaminen pitäisi olla kummankin osapuolen asia, niin 
arkkitehtien kuin myös rakennuttajien. Rakennuttajien tehtävä on katsoa mikä on toteutuskelpoinen 
ja mikä ei.  

Esimerkiksi Kiinassa operointi on ihan toinen juttu, niin sanottu ”kiinalainen juttu”. Siellä on 
kuitenkin toimittu yllättävän samanlailla kuin täällä kotimaassakin. Kiinassa projektit ovat usein 
arvaamattomia ja jännittäviä, mutta prosessi on kuitenkin sama kuin Suomessakin. Vaikka 
kulttuurit ovat erilaisia niin yhteistyö kuitenkin toimii. Kyllä meidän kompetenssillamme olisi 
mahdollisuuksia, mutta pitäisi toimia rohkeasti ja tehdä jotain ennen näkemätöntä.  

Suomalaiset eivät ole hyviä markkinamiehiä. Tanskalaiset ovat hyviä kauppamiehiä, ja siksi 
tanskalaisella arkkitehtuurilla on kysyntää maailmalla. Minusta puu voisi olla polku 
kansainvälisyyteen. Meidänkin tulisi jalostaa puurakentamista huipputuotteita”. (Sanaksenaho, haastattelu, 

2020) 

Selina Anttinen AOA Arkkitehdeilta pohtii suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuutta: 
 

”Kiinnostus puurakentamista kohtaan on koko ajan ihan valtava. Meille tulee melkein viikoittain 
yhteydenottoja. Aika paljon on myös sellaista mitä voisi huomioarvona käyttää paremminkin. Ja 
totta kai siihen tarvitaan ne kiinnostavat rakennukset ja tekijät, mutta myös aika paljon pitäisi tehdä 
jalkatyötä. Kansainvälisessä mediassa liikkuu paljon sellaisia rakennuksia tai aiheita, jotka eivät ole 
kovin kiinnostavia, mutta niitä on tosi kovasti markkinoitu. Kysymys on moninapainen, pitäisi olla 
myös tietynlainen viimeistelytaso, että voi olla, että tämän hetken arkkitehtuuri Suomessa jää 
vähän jälkeen kansainvälisestä kentästä.  

Meillä tehdään aika paljon enemmän määrää kuin laatua. Sitten myös rakentamisen kalleus. 
Toisaalta Oodi oli hirveän hieno osoitus siitä, että jos Helsingin kaupunki haluaa luoda imagoaan 
arkkitehtuurin kautta niin kyllä siten voidaan saada aikaan ihan merkittäviä tuloksia. Kun 
arkkitehtuuriin panostetaan, niin syntyy tulosta. Jos taas miettii tanskalaista nykyarkkitehtuuria niin, 
totta kai siellä on ollut isoja tarinoita ja jotain mitä viedä eteenpäin, mutta siellä panostetaan 
arkkitehtuuriin ihan valtiollisella tasolla enemmän”. (Anttinen, haastattelu, 2020) 

Anttisen kritiikki koskien suomalaisen rakentamisen laatua osuu oikeaan. Rakentamisen ja 
arkkitehtuurin laatu on keskimäärin hyvää, mutta ei yllä kansainväliselle tasolle. Kotimaisella 
puuarkkitehtuurilla olisi silti kansainvälistäkin kysyntää, mutta tarvittaisiin arkkitehtuurin terävöittämistä 
ja valtiollista tukea. Tavanomiset ratkaisut eivät ole tarpeeksi kiinnostavia kansainvälisessä 
julkaisukentässä. Suomessa tulisi kehittää rohkeasti omaperäisempiä ratkaisuja. Sellaiseen kulttuuriin 
tarvittaisiin kaikkien rakentamisprosesseihin osallistuvien tahtotila.    
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Kysymys 9: Miksi suomalaista arkkitehtuuria julkaistaan kansainvälisissä ammattijulkaisuissa 
niin vähän? 

Monen haastateltavan käsityksen mukaan suomalainen arkkitehtuuri ei ylitä kansainvälistä 
julkaisukynnystä, koska toteutuneet rakennukset ovat liian tavanomaisia. Yrityksinä arkkitehtitoimistot 
ovat verrattain pienikokoisia, jolloin tarvittavaan markkinointiin ei riitä resursseja. Toiminta kotimaassa 
koettiin myös riittävän mielenkiintoiseksi. Tiukasti rajatut suunnitteluaikataulut pitävät arkkitehdit 
kiireisinä. Julkaisutoiminnan järjestelyyn ei riitä aika eikä motivaatio. Julkaisutoiminnan ylläpito vaatisi 
myös kansainvälisiä kontakteja. Kansainvälinen arkkitehtuurimedia on muuntunut vuosien saatossa. 
Internetjulkaisut ovat korvaamassa vanhat printtimediat.  

Mikko Heikkinen pohtii suomalaisen arkkitehtuurin vähäistä kansainvälistä julkaisutoimintaa 
seuraavalla tavalla: 

”Yksi syy näkymättömyyteen voi olla, että arkkitehtuuri ”scene” on ihan toisenlainen tällä hetkellä. 
Perinteiset printtilehdet alkavat olla jo vähän mammutteja Siperiassa. Mediakenttä on siirtynyt 
nettiin aika pitkälle ja arkkitehtuurimedia myöskin. Nyt on lukemattomia, ArchDailyn lisäksi, 
nettijulkaisuja, joiden kautta tämä juttu, ilosanoma leviää. Koko arkkitehtuurinäyttämö on hirveän 
paljon laajempi kuin muutama kymmenen vuotta sitten. Kaikkialta maailmasta tulee hyvää ja 
vähemmän hyvää tavaraa esiin. Tavallaan se tarjonta on valtavan paljon laajempaa. ArchDailyhän 
ilmestyy joka päivä. Tasosta voi olla montaa mieltä mitä sieltä tulee. Mutta on siellä ihan 
kärkitöitäkin: kaikki airesmateusit, zumthorit ja kengokumat. Perinteisten arkkitehtuurimaiden 
ulkopuolelta voi nyt saada oman juttunsa esille.  

Suomi pärjää jääkiekossa, mutta jalkapallo on jo vähän eri juttu. Se on hieman sama kuvio 
arkkitehtuurissa. Töitä tulee esille ihan toisella tavalla, kun vaikkapa 90-luvun alussa, jolloin 
Casabella oli kaikki arkkitehtuurista. Tanä päivänä on niin paljon kanavia, joiden kautta pääsee 
esille. Tosi kiinnostava työ ArchDailyssä, niin kyllä se saa heti peukutuksia ja kävijäkertoja. Jollain 
tavalla täytyy erottua. Tietysti voi kysyä, että onko tämä olemassaolomme perimmäinen tavoite 
tulla maailmalla kuuluisaksi. Sitäkin voi miettiä”. (Heikkinen, haastattelu, 2020)      

Mikko Heikkisen kommentit osuvat oikeaan, sillä koko mediamaailma on muuttunut muutamassa 
vuosikymmenessä. Vaikka perinteiset arkkitehtuuriprinttijulkaisut toimivat edelleen, niiden sivuilla ei 
suomalaista arkkitehtuuria juurikaan esiinny. Perinteisesti suomalaiset arkkitehtitoimistot ovat olleet 
kooltaan pieniä, studiotyyppisiä yrityksiä. Pieni yrityskoko ei mahdollista resurssien suuntaamista 
kansainväliseen kilpailutoimintaan tai suunnittelutoimeksiantojen hankkimiseen. Kansainvälisillä 
markkinoilla toimiston suuri koko lisää uskottavuutta ja mahdollistaa resurssien käytön myös 
markkinointitarkoituksiin.  

Ville Hara kuvailee Avanto Arkkitehtien kansainvälistä julkaisutoimintaa: 

”Kun meille tulee julkaisupyyntöjä, niin me ollaan tehty sellainen valmis paketti, jolloin nappia 
painamalla lähtee valmiit viestit, että kiitos yhteydenotosta jne. Sitten siellä on ollut latauslinkit ja 
muuta. Me pystytään hyvin kevyesti hoitamaan se, mutta tiedän, että ulkomailla on ihan Pr-henkilöt 
palkattuna. Se on yksi syy miksi Suomi ei näy ulkomailla sen enempää. Sitten meillä on ihan 
hirveän vähän arkkitehteja ja voimassa on tällä hetkellä sata prosenttinen työllisyysaste ja 
käytännössä silloin ihmiset ehtivät tehdä juuri ja juuri sitä ydinsuunnittelua, joten kaikki mitä sen 
ympärillä on, niin jää tekemättä”. (Hara, haastattelu, 2020)  

Teemu Palo puolestaan arvioi kykyhetken kansainvälistä arkkitehtuurin julkaisutoimintaa seuraavalla 
tavalla: 

”Internetissä on lukuisia arkkitehtuurisivustoja, joissa on ihan tolkuton kuvavirta. Ei pysty edes 
arvaamaan kuinka monta kohdetta ladataan sivustoille päivittäin. Projektit valuvat kuvavirrassa 
alemmaksi, se on nykyistä tiedonvälitystä. Suomessakin käy kuitenkin tasaisena virtana 
arkkitehteja katsomassa kohteita. Odotan vaan sitä seuraavaa Alvaria, joka oikeasti on 
suunnannäyttäjä, eikä kopioi vain pinnalla olevia arkkitehtuurimuotoja tai kieltä. Se joka pystyy 
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tiivistämään aidoksi uudeksi asiaksi jonkin niin varmasti putkahtaa puheenaiheeksi kaikkialla”. (Palo, 

haastattelu, 2020)   

 

Kysymys 10: Miksi suomalaista arkkitehtuuria ei palkita kansainvälisillä 
arkkitehtuuripalkinnoilla? 

Edellisten kysymysten 8 ja 9 vastaukset sisältävät jo vastauksia tähän kysymykseen. 
Haastatteluaineiston perusteella suomalainen arkkitehtuuri ei erotu riittävästi kansainvälisestä 
valtavirrasta. Suunnitteluprosessien osapuolet välttävät riskinottoa. Ratkaisuissa tyydytään ennestään 
kokeiltuihin ratkaisuihin. Lisäksi suomalainen rakennusteollisuus ei etsi uusia innovatiivisia tuotteita, 
vaan tehokkaita rakentamistapoja. Verrattain harvalla suomalaisella toimistoilla on kansainvälistä 
vientitoimintaa. Vientiponnistelut koetaan pienissä toimistoyksiköissä liian suuriksi taloudellisiksi 
riskeiksi.      

Suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisyydestä Jyrki Tasa toteaa seuraavaa: 

”Suomalaisilla toimistoilla ei ole voimavaroja ulkomaalaiseen markkinointiin, vaan se pitäisi tehdä 
ryhmänä, jossa kovin mielellään olisi myös tuoteosatoimittajia tai urakoitsijaliikkeitä, jotta voitaisiin 
toimittaa jokin isompi paketti. Rakentaminen on niin monimutkaista puuhaa, että jos tänne tulisi 
vaikka Saksasta jokin arkkitehti, joka lupaisi tehdä hyvän talon, niin suhtautuisit siihen hieman 
epäillen, miksei me oteta tuosta naapurista arkkitehtia. Mitä saksalaisella oli annettavaa enemmän. 
Pitää olla aika hyviä perusteita valita saksalainen arkkitehti, mutta jos saksalainen arkkitehti tulee 
mukanaan koko organisaatio valmiina, että se talo tulee tuohon ilman sen suurempia vaivoja, niin 
on paljon helpompi sanoa, että tehdään sitten niin. Se vaatisi laajempaa organisaatiota, ei 
yksittäinen arkkitehtitoimisto pääse ulkomailla muuten kuin, että voittaa jonkin yksittäisen kilpailun, 
tai jollain ihan ihme tempulla pystyy osoittamaan, että tuote on kansainvälisesti niin merkittävä, että 
kannattaa tehdä tilaus.  

Me ollaan täällä Suomessa vähän kulttuurien reuna-alueilla. Suomessa on suuria toteutuksia hyvin 
vähän. Yhtenä tekijänä on, että täällä tehdään vähän arkista, taaksepäin katsovaa arkkitehtuuria, 
joka ei herätä kiinnostusta ulkomailla. Kyllä jos on vähänkin kiinnostavaa arkkitehtuuria, niin kyllä 
sitä saa julkaistua. Minunkin töitäni, vaikka ovat olleet aika pienimuotoisia, niin niitä on julkaistu yli 
neljässäsadassa julkaisussa nimenomaan ulkomailla, ilman suurta markkinointia”. (Tasa, haastattelu, 

2020) 

Esko Rautiola kommentoi arkkitehtuurin vientimahdollisuuksia seuraavasti: 
 

”Kun katsoo mitä ratkaisuja kansainvälisesti tehdään niin, osahan on tehty mielettömän hienosti 
johonkin paikkaan ja ympäristöön, sillä tavoin ymmärtäen, osa taas ei. Olen itse vähän sitä mieltä, 
että kun me suomalaiset ollaan vähän ujoja viemään omaa kulttuuriamme ulos. Toisaalta se on 
ihan hyvä. On aika vierasta viedä suomalaisella kulttuuriperimällä jotakin rakentamista johonkin, 
varsinkin jos se viedään Afrikkaan tai jonnekin outoihin maihin. On ihan eri asia rakentaa sinne 
suurlähetystö, esimerkiksi Pietilän malliin, kuin, että mennään ihmisille viemään suomalaisia 
ratkaisuja. Näkisin niin, että jos jotakin viedään niin, suomalaista arkkitehtiosaamista. Meillä on 
suorastaan huikean osaavia arkkitehteja. Eikä siinä ole mitään häpeämistä, mutta tarvitseeko 
mennä ihan itsenäisesti vai voisiko mennä joidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa”. (E.Rautiola, 

haastattelu, 2020) 

Rautiolan havainto rakentamisen ja arkkitehtuuriosaamisen erosta on huomion arvoinen. Vieraassa 
kulttuurissa toimiminen on aina haasteellista, mikä johtuu kielieroista ja erilaisesta 
rakennusperinteestä. Samoin yhteistyökumppaneiden löytäminen ja verkostoituminen ovat tärkeässä 
asemassa kun haetaan kansainvälisiä toimeksiantoja. Jalansijan luominen kansainvälisillä 
suunnittelumarkkinoilla vaatii pitkäjännitteistä yhteistyötä ja sopivien kumppaneiden löytämistä. Hyvä 
esimerkki on PES- Arkkitehtien aktiivinen markkinointityö Kiinassa, jonka ansiosta toimisto on 
toteuttanut merkittäviä suunnitteluhankkeita. Toteutuneet hankkeet mahdollistavat uusien 
toimeksiantojen saamisen.   
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PES-Arkkitehtien Tuomas Silvennoinen kuvailee Kiina-kokemuksiaan seuraavasti: 

”Kiinassa tehdään isoja asioita niin nopeasti, että laadukkaiden suunnitelmien tekeminen on 
haasteellista. Me pystymme tiiviillä porukalla tekemään asiat huolellisesti ja viemään hankkeet läpi 
suomalaisella suunnittelumentaliteetilla. Se on meille kilpailuissa varmasti suuri etu”. (Silvennoinen, 

2021) 

Haastattelujen perusteella Suomen arkkitehtuurin kansainvälisyyden tärkeimmät esteet ovat 
rahoituksen vähyys, yhteisen koordinaation puute sekä arkkitehtitoimistojen pienet resurssit. 
Yksittäisillä toimijoilla, (SAFA, ATL, Arkkitehtuurimuseo ja Archinfo) on pienet taloudelliset resurssit 
eikä riittävää yhteistoimintamallia tai kansainvälistä strategiaa. Arkkitehtikunta jakautuu kahteen osa-
alueeseen: kansainvälisiin toimijoihin ja vain kotimaan toimintaan keskittyviin toimistoihin. Pienillä 
toimijoilla eivät henkilöstöresurssit riitä kansainvälisiin pyrkimyksiin, vaikka motivaatio olisikin 
riittävällä tasolla. Suuret arkkitehtitoimistot kaipaavat verkostoitumisapua ja laajempaa yhteistyötä.  

Haastatteluiden perusteella vaikuttaa siltä, että suomalainen rakennusteollisuus on arvomaailmaltaan 
konservatiivinen ja vahvasti sidoksissa betoniteollisuuden perinteisiin elementtimenetelmiin. 
Rakennusteollisuuden tulisi kehittää innovatiivisuutta sekä suomalaiseen arkkitehtuuriin luontevasti 
liittyviä uusia materiaaleja ja työmenetelmiä.  

Haastatteluiden perusteella suomalaisten arkkitehtien tulisi kehittää rohkeampaa arkkitehtuuria. 
Tutusta traditiosta ponnistava arkkitehtuuri on laadukasta, muttei ylitä kansainvälistä julkaisukynnystä. 
Suunnitteluorganisaation jähmeys vaikuttaa koko suunnitteluilmapiiriin latistavasti. Laaja-alainen 
julkaisutoiminta niin ammattilehdissä kuin muissa medioissa lisäisi arkkitehtuurin ymmärrystä ja 
arvostusta laajasti koko yhteiskuntaa koskettaen.  

Oman kansallisen arkkitehtuuri-identiteetin löytäminen ja vahvistaminen olisivat haastatteluaineiston 
perusteella tärkeää. Suomalaisen arkkitehtuurin perinteiset vahvuudet eli maaperästä ja luonnosta 
nousevat luontevat ratkaisut yhdistettynä innovatiiviseen puuarkkitehtuuriin olisivat mahdollisuus 
parantaa suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälistä tunnettavuutta. Puuarkkitehtuurin kehittämistä 
tukisi materiaalin hyvä saatavuus ja vahva suunnitteluperinne. 

Yhteiskunnallinen suora tuki arkkitehtitoimistoille on haastatteluaineiston perusteella hyvin vähäistä. 
Työkiireet kotimaassa estävät aktiivisen kansainvälisen toiminnan. Kutsukilpailuihin osallistuminen 
koetaan taloudellisesti raskaaksi ja menestyminen niissä on sattumanvaraista. Kilpailujen voittajaksi 
voidaan toisinaan valita ehdotus jonkun muun kuin arkkitehtuurin laadun perusteella. Kaikissa 
tapauksissa kilpailujen anonymiteettikään ei ole itsestään selvyys. 

Suomalaisen arkkitehtitoiminnan vahvuus on pragmaattinen ammattitaito ja kyky toimia rajatuissa 
taloudellisissa resursseissa, ei niinkään futurististen suunnitelmien laatimisessa varsinkaan vieraassa 
kontekstissa.  

Rakentamisen vienti edellyttäisi kiinteää yhteistyötä tai allianssirakenteita suunnittelijoiden ja 
urakoitsijoiden välillä. Ammattikunta on perinteisesti suhtautunut epäluuloisesti 
urakoitsijayhteistyöhön. Arkkitehdin rooli on ollut toimia rakennuttajan, ei urakoitsijan luottohenkilönä.  
Kokonaisvaltainen rakennushankkeiden tarjoaminen, jossa kaikki rakentamisen tahot toimisivat 
yhteistyössä olisi kansainvälisesti houkutteleva vaihtoehto. Uusi yhteistyömalli edellyttäisi 
uudenalaisen toimintakulttuurin omaksumista. Ensiarvoisen tärkeää olisi helpottaa verkostoitumista 
kansainvälisten toimijoiden kanssa. 
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3.2  Arkkitehtisuunnittelun erityispiirteitä rakennustyypeittäin 

 

Tämän tutkimuksen piiriin valitut julkiset rakennukset eli konserttitalo, kirjasto ja museorakennus, 
edustavat perinteisiä julkisia rakennuksia, joiden fyysiset ominaispiirteet ja käyttötarkoitukset 
vaihtelevat. Suunnitteluprosessien erityispiirteet ovat kehittyneet vuosisatojen saatossa. 

Kirjallisuuden ja tarinaperinteen kehittyminen liittyy esittävän taiteen ja korkeakulttuurien syntyyn. 
Varhaisten kulttuurien esittävän taiteen esimerkit ja paikat ovat hävinneet jäljettömiin. Teatterien 
kaltaisia rakennelmia on käytetty jo primitiivisissä yhteiskunnissa uskonnollisiin tarkoituksiin. Myös 
muinaisen Egyptin Karnakissa, Persian Persepolissa ja Kreetan Knossoksella on löytynyt esimerkkejä 
seremoniallisista rakennelmista, joissa suuri katsojajoukko pystyi seuraamaan pappien toimituksia. 
Uskonnollisten toimitusten rinnalle kehittyi kuitenkin myös kerronnallisia tarpeita. 
Näytelmäkirjallisuuden synty antiikin Kreikassa edisti samalla teatteriarkkitehtuurin kehittymistä. 
(Norberg-Schulz, 1980) 

Esittävän taiteen tilat, musiikki- teatteri- ja oopperatalot ovat vuosisatojen saatossa periytyneet juuri 
antiikin aikaisesta kreikkalaisesta teatterista. Näyttämö ja katsomo ovat kaikille näille 
rakennustyypeille tyypillisiä fyysisiä ominaisuuksia. Rakennustekniikan kehittyessä esiintymistilojen 
koko ja muoto muuttuivat perustoiminnan pysyessä samana. (Pevsner, 1986) 

Kirjastorakennus kehittyi omaksi rakennustyypiksi niin ikään hyvin varhain. Kehittyneen hallinnon 
myötä syntyi tarve varastoida ja arkistoida tietoa. Erityinen tiedontarve koski kansalaisten verotietoja, 
joiden myötä kehittynyt yhteiskunta pystyi hallinnoimaan kansalaisiaan. Ensimmäiset kirjastot 
koostuivat sumerilaisista teksteistä, jotka oli tallennettu savitauluille ja sisälsivät useimmiten 
sopimustekstejä, hallinnollisia asiakirjoja, oikeuden päätöksiä tai rakentamiseen liittyviä asiakirjoja. 
Roomalaisten aikana vaurauden lisääntyessä kehittyivät yksityiset kirjastot. Kreikkalaista sivistystä ja 
kulttuuria arvostettiin kovasti, joten kreikkalaisen klassisen kirjallisuuden kopioiminen oli hyvin 
suosittua. Roomalainen tarkka arkistointi synnytti tarpeen suuremmille julkishallinnollisille kirjastoille. 
(Campbell, 2013) 

Keskiaikaiset kirjastot sijaitsivat luostarien tai yliopistojen yhteydessä. Niissä kopioitiin käsikirjoituksia 
ja säilytettiin paperille painettuja niteitä. Munkkien kopioima klassinen kirjallisuus ja filosofia säilyivät 
läpi keskiajan sekavien yhteiskunnallisten olojen. Vaivalloisesti kopioidut kirjat olivat hyvin arvokkaita, 
joten kirjat kiinnitettiin ketjuilla lukupulpettiin varastamisen estämiseksi. Kirjastolaitokseen vaikuttanut 
mullistus oli Johannes Gutenbergin kehittämä kirjaprässi vuodelta 1436, jolla kirjojen painaminen 
muuttui nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Gutenbergin keksinnön ydin oli erilliset lyijykirjaimet, joilla 
voitiin muodostaa sanoja ja virkkeitä. Kirja onkin säilyttänyt merkityksensä aina nykypäiviin asti, 
vaikka digitaaliset julkaisut ja viestintävälineet ovat mullistaneet nykyaikaisen tiedonhankinnan. 
(Gutenberg, 2021) 
Museorakennusten historia liittyy sivilisaatioiden kasvuun ja siirtymiseen nomadikulttuurista 
kehittyneempään maanviljely-yhteiskuntaan. Yhteiskunnan rakenteen järjestäytyessä syntyi tarve 
säilyttää tietoa ja arkistoida aikaisempien sukupolvien tuottamia esineitä ja tavaroita. Arvokkaat 
esineet olivat tavallisesti ylellisiä ja kalliita esineitä, jotka olivat käytännössä vain hallitsijoiden ja 
yhteiskunnan yläluokan tai papiston saatavilla. Käyttöesineen muuntuminen historiallisesti 
arvokkaaksi säilyttämisen arvoiseksi esineeksi oli merkittävää museoidean kehittymiselle.  (Pevsner, 

1986)  
Museorakennusten alkuvaiheet juontuvat samasta alkulähteestä ja tarpeesta kuin 
kirjastorakennusten syntyhistoria eli tiedon tai esineiden säilyttämisestä. Museorakennusten 
historiallinen käännekohta on Ranskan suuri vallankumous, jonka ansiosta julkinen taide vapautui 
tavallisten kansalaisten ulottuville. 1800-luku on suurten kansallisten taidemuseoiden vuosisata. 
Varhaisin yleisölle avattu suuri taidekokoelma oli Ranskan kuninkaallinen taidekokoelma, josta 
muotoutui Louvren taidemuseo Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen vuonna 1793. (Jodidio, 2010) 

Nykyaikaisen museotoimen tehtävä on säilyttää ja esitellä aineistoa yleisölle sekä opetuksen ja 
kasvatuksen edistäminen. Konservointi ja tutkimustoiminta ovat myös museotoiminnan ydintehtäviä. 
(Museolaki 314/2019)   
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3.2.1 Esittävän taiteen rakennusten suunnittelun erityispiirteitä 

 

Konserttitalorakennustyyppi kehittyi 1800-luvulla klassisen musiikin suosion myötä. Varhaisissa 
konserttisaleissa äänen fysiologisia ominaisuuksia ei täysin oivallettu. Hyvät salitilat syntyivät 
poikkeuksetta vahingossa. Onnistuneiden salien mittasuhteet kopioitiin seuraavien salien mitoiksi.  

1800-luvulla klassisen musiikin kulta-aikana klassinen musiikkisali saa lopullisen muotonsa. Kuuluisia 
klassisen musiikin saleja ovat Leipzigin Gewandhaus, Wienin Musikverein sekä Amsterdamin 
Concertgebouw. Yhteisinä piirteinä näissä rakennuksissa on salimuotona kenkälaatikko. Salit ovat 
voimakkaasti koristeltuja ja erinomaisia akustiikaltaan. Saliakustiikka ei perustu matemaattisiin 
laskelmiin vaan perinteisen salimuodon käyttöön. Perusmitoitukseltaan salit ovat lähes saman 
kokoisia ja salien jälkikaiunta-aika vaihtelee 1.2.−1.8 sekunnin välillä. (Beranek, 2004) 

Klassisen musiikin sali on tavallisesti perusmuodoltaan ”kenkälaatikko”. Akustiikaltaan hyväksi 
havaittu suorakulmainen salitila on pituudeltaan noin 40−50 metriä pitkä ja noin 20 metriä leveä ja 
korkea. Poikkileikkaukseltaan sali on lähes neliön muotoinen. (Möller, haastattelu, 2020) 

Amerikkalainen insinööri Wallace Clement Sabine 85F

92 tutki äänen fysiologisia periaatteita 1800-luvun 
lopulla. Sabine määritteli kokeellisesti äänen jälkikaiunta-ajan, jolla salitilojen akustiikka voidaan 
määritellä etukäteen. Jälkikaiunta-aika määräytyy tilan volyymin ja absorboivien materiaalien 
yhtälöstä. Ensimmäisen kerran laskennallista akustiikkaa voitiin soveltaa Bostonin konserttitalossa 
vuonna 1900. Salin akustiset periaatteet kenkälaatikkomuoto, yleisöparvet ja rikas seinäpintojen 
käsittely ovat tänä päivänäkin saliakustiikan peruskäsitteitä. Itse salitila on pinta-alaltaan suuri, 
istuinpaikkoja on varattu 2625 kappaletta. Poikkeuksellisen suuren salin pituus on 38,1 m, leveys 22,9 
m ja korkeus 18,6 m. (Barron, 1993) 

 

 

      
 
Kuvat 3.1 ja 3.2: Bostonin konserttisali, McKim, Mead ja White, 1900, pohjapiirros ja leikkaus. 
 
Äänen fysikaalisten ominaisuuksien takia salitilaa ei voida kohtuuttomasti suurentaa. Yleisömäärää 
voidaan lisätä vain kasvattamalla parvien lukumäärää. Tavallisesti konserttisalien parhaat 
istumapaikat sijoittuvat ensimmäisen parven etuosaan, jossa orkesterin tuottama ääni on ehtinyt 
sopivasti sekoittua ja muodostua yhtenäiseksi. Salitilat ovat poikkeuksetta pituusakselinsa suhteen 
symmetrisiä, joten parhaat paikat ovat hyvin lähellä salien keskilinjaa. (Möller, haastattelu, 2020) 

Klassisen konserttisalin ideaalimuoto liittyy äänen fysikaalisiin ominaisuuksiin ja jälkikaiunta-aikaan. 
Mikäli jälkikaiunta aika on liian pitkä, musiikki koetaan sekavana. Jos taas salin pinnat ovat ääntä 
absorboivia musiikki vaikuttaa kuivalta ja hengettömältä. Salin kokoa ei voi juurikaan suurentaa koska 
silloin jälkikaiunta-aika venyy häiritsevän pitkäksi. On tärkeää, että salin seinäpinnat ovat sopivan 
rikkonaisia, jolloin syntyy mahdollisimman rikas heijastuksien kirjo. Seinäpintojen on syytä olla ääntä 
heijastavaa materiaalia, jotta äänen energia ei vaimennu rakenteiden värähtelyyn. Erityisesti matalat 
ääniaallot vaimenevat voimakkaasti, mikäli seinäpinnat resonoivat äänitaajuuksien mukaan. 
Konserttisalien seinärakenteet ovat akustisista syistä tavallisesti hyvin järeitä betonirakenteita.  
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Orkesterin yläpuolelle sijoitetaan tavallisesti laaja äänen heijastuspinta, jolloin orkesterin jäsenet 
kuulevat oman instrumenttinsa sekä orkesterin kokonaissoinnin. Yleisöparvilla on myös äänen 
heijastuksen kannalta tärkeä tehtävä. Mitä useammasta suunnasta äänen heijastuma tulee, sen 
rikkaammaksi sali koetaan soinniltaan. Jälkikaiunta-aikaa voidaan säätää myös rakenteellisilla 
seinäkkeillä tai volyymiä lisäämällä. (Möller, haastattelu, 2020) 

Hans Scharoun (1893−1972) 86F

93, ja Lothar Cremer kehittivät Berlinin filharmonikoille täysin uuden 
salityypin vuosina 1956−1963. 87F

94 Viinitarhatyypiksi kutsuttu salitilaan mahtuu 2 440 kuulijaa. Katsomo-
osa on porrastettu erillisiin lohkoihin, jolloin syntyy runsaasti pystysuoria äänen heijastuspintoja. 
Uutuutena orkesteri sijoittuu lähelle salin keskiosaa ja yleisö orkesterin ympärille. (Forsyth, 1985) 

Tässä tutkimuksessa ainoa tarkemmin analysoitu viinitarhasali on Helsingin Musiikkitalossa.  
 

        
 
Kuvat 3.3 ja 3.4: Hans Scharoun, Berliinin filharmonikoiden salin pituusleikkaus ja ekspressiivinen salitila. 
 
 
Orkesterin yläpuolelle sijoittuva salin korkein kohta on salityypin suurin haaste, sillä orkesterin 
muusikot eivät kuule tasapainoisesti toisiaan. Ongelmaa voidaan korjata orkesterin yläpuolelle 
sijoittuvilla heijastuspinnoilla. Salin epäsymmetrisestä luonteesta johtuen saliakustiikka on 
epätasaista. Orkesterin taakse sijoittuvat paikat ovat orkesterin soinnin kannalta epätasapainossa, 
koska lyömäsoittimet ja vasket sijoittuvat kovaäänisimpinä orkesterin takaosaan. Salin alapuolelle 
sijoittuva aula ja lämpiötila on tilallisesti mielenkiintoinen, mutta perusolemukseltaan hieman 
sokkeloinen. Viinitarhasalin ominaispiirre on hyvin intiimi yleistunnelma. Vaikka sali on tilavuudeltaan 
kookas orkesterin keskeinen sijoittelu vaikuttaa lähentävän yleisöä ja esiintyjiä. Viinitarhasali korostaa 
myös kapellimestarin johtajan roolia. Viinitarhamallissa yleisö saapuu saliin tavallisesti joka suunnalta. 
Tämän ominaisuuden vuoksi yleisölämpiöt vaikuttavat paikoitellen ahtailta ja sokkeloisilta. Salin 
ylimmille paikoille kiipeäminen vaikuttaa mutkikkaalta ja hankalalta. Usein salit muotoillaan 
epäsymmetrisesti myös pituusakselinsa suhteen. (Möller, haastattelu, 2020) 

Akustikko Henrik Möller 88F

95 pohtii kenkälaatikkosalin ja viinitarhasalin suunnittelun haasteita 
seuraavaan tapaan:  

”Kenkälaatikko on periaatteessa kaikkien akustikkojen unelma, koska se on niin yksinkertainen, 
että akustikon pitäisi olla todella huono, että pilaisi sen, mutta on niitäkin onnistuttu pilaamaan. Jos 
kenkälaatikko on oikean kokoinen, siis oikeat mitat, niin silloin saadaan luonnollisesti kaikki äänen 
heijastukset, äänikenttä, joka on ihanteellinen klassisen musiikin kuuntelulle. Saadaan lateraalisia 
heijastuksia, eli tasainen kaiku, silloin koko sali kaikuu tasaisesti. Se on selkeästi sen etu, että on 
helppo tehdä hyvä kenkälaatikko. Kenkälaatikon raja on noin 1000−2300 istuinpaikkaa minun 
mielestäni, jos mennään sen yli, niin etäisyydet siellä salin sisällä kasvavat, ja koska sali on kapea, 
niin sen pituus kasvaa, ja silloin tulee helposti kolmas parveke, jolloin tulee liian isot etäisyydet 
muusikoiden ja kuuntelijoiden välillä, se on salin suurin ongelma.  

Viinitarha on huomattavasti vaikeampi suunnitella. Kaikki heijastukset, kaikki se geometria, joka 
tulee luonnollisesti kenkälaatikossa, niin se täytyy aktiivisesti rakentaa viinitarhassa, se täytyy 
tehdä heijastuslevyjen ja heijastuselementtien avulla, jotka saat muuten luonnollisesti 
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kenkälaatikossa. Se on viinitarhan suurin ongelma. Periaatteessa ei ole mitään syytä miksi et voisi 
tehdä hyvää viinitarhasalia. Toinen juttu viinitarhassa on se, että siinä tulee hyvin paljon paikkoja 
orkesterin takana. Ja minun oma mielipiteeni on, että ne ovat huonoja paikkoja. On hyvin 
mielenkiintoista välillä katsoa miten kapellimestarin ja orkesterin välinen synergia toimii, mutta se 
äänikuva mikä sieltä tulee se ei ole hyvä”. (Möller, haastattelu, 2020) 

Nykyaikaiset konserttisalit toimivat usein myös konferenssitiloina. Yhdistelmä on hyvin haastava, sillä 
konferenssitilojen mitoitus on huomattavasti väljempi kuin akustisen musiikin tilanteissa. 
Konserttitilanteissa yleinen toive on, että yleisön istuinpaikat sijoittuvat mahdollisimman tiiviisti. 
Konferenssitilanteissa puolestaan istuinten yhteyteen sijoitetaan usein pöytätasoja. Vakiintuneen 
käytännön mukaisesti kapellimestari saapuu saliin aina katsomosta katsottuna salin vasemmasta 
reunasta. Orkesteri saapuu saliin puolestaan lavan molemmilta reunoilta. Lava on yleensä korotettu, 
jotta orkesteri näkyy myös permannolle. Lavan taakse sijoitetaan useimmiten symmetrisesti akustiset 
urut, jotka ovat itsenäinen rakennelma ja joihin liittyy paljon teknisiä ja rakenteellisia piirteitä.  

Konserttisalien yhteyteen liittyy usein myös harjoitussaleja, pukuhuoneita, varastotiloja sekä 
taiteilijalämpiöitä. Varastotiloissa säilytetään tavallisesti suurikokoisia instrumentteja. Varastotilat 
voivat sijaita tarvittaessa eri kerroksissa kuin varsinainen näyttämö. Taiteilijalämpiöt pyritään 
sijoittamaan samaan tasoon päänäyttämön kanssa, jotta taiteilijoiden reitti esiintymislavalle on 
mahdollisimman esteetön. Arvokkaiden soittimien kanssa portaissa liikkuminen on riskitekijä. 

Klassisen musiikin saleissa akustiikan lähtökohta on täydellinen hiljaisuus. Vaatimus asettaa 
huomattavat reunaehdot salien teknisille installaatioille ja ilmastoinnille. Nykyaikaisissa 
konserttisaleissa on erittäin tärkeää ehkäistä ulkopuolisen äänen hallitsematon tunkeutuminen 
salitilaan. Ilmastoinnin aiheuttama häiriö pyritään ehkäisemään siirtämällä konehuoneet 
mahdollisimman etäälle varsinaisista salitiloista. Ääntä tuottavat laitteet sijoitetaan täydellisesti irti 
varsinaisen esitystilan rakenteista. Tavallisesti salin tuloilma ohjataan jokaisen istuimen alle 
lattianrajaan. Hitaalla ilmavirtauksella ehkäistään tarpeeton ääni. Salin yläosaan sijoitetaan 
poistokanava, joka hitaasti imee käytetyn ilman takaisin konehuoneisiin ja lopulta ulkoilmaan. 

Korkealuokkainen salitila varustetaan myös ääni- ja valosuluilla, jotta saliin siirtyminen ei aiheuta 
turhaa häiriötä. Klassisen musiikin tiloissa on tärkeää varmistaa, että orkesterin tuottama ääni 
heijastuu tasaisesti koko yleisön alueelle. Orkesterin yläpuolelle asennetaan tavallisesti akustiset 
heijastuslevyt. (Beranek, 2004) 

Näkyvyys esiintymislavalle asettaa erityisvaatimuksia salitilojen rakenteille. Tavoitteena on, että 
esiintymistilaan on esteetön näkyvyys. Vaatimus edellyttää tavallisesti pitkiä jännevälejä ilman 
tukipilareita. Erityisesti parvirakenteissa pilarittomuuden vaatimus tuottaa haastavia rakenteita.  

Salien esteettömyys on otettava suunnittelussa huomioon. Tavallisesti esiintymistilojen katsomotilojen 
lattiat ovat nousevia näkyvyyden varmistamiseksi. Tällöin on saliin varattava erityiset paikat 
liikuntaesteisille.  

Teatteri- ja oopperasaleissa tekniset vaatimukset ovat samankaltaisia kuin klassisen musiikin 
esitystiloissa. Teatteritiloissa on olennaista varmistaa hyvä näkyvyys esiintymislavalle. Erityisesti 
oopperasaleissa katsomon intiimi suhde näyttämöön on tärkeää. Tavallisesti oopperasaleissa 
permannon osuus katsomosta on suhteellisen pieni. Yleisötilat järjestetään tavallisesti parvikerroksiin, 
joita voi olla useita. Orkesteri sijoitetaan yleisön ja näyttämön väliin orkesterimonttuun.  

Teatteri- ja oopperasaleissa valaistuksen säädettävyys on oleellinen ominaisuus. Salitilat varustetaan 
tavallisesti tekniikkasilloilla, joiden avulla valaistusolosuhteita voidaan säädellä joustavasti 
esitystilanteiden mukaan.  

Teatteri- ja oopperasaleissa näyttämön takatilat ovat huomattavan laajat verrattuna musiikkisaleihin 
tai auditorioihin. Teatterisalien typologiat ovat huomattavasti moni-ilmeisemmät kuin klassisen 
musiikin vastaavat tilat. Suunnittelun tavoitteena on muodostaa mahdollisimman tiivis katsomo, joka 
mahdollistaa puheäänen kuuluvuuden ilman sähköistä vahvistusta.  

Teatterisalien näyttämöt jaetaan seuraaviin tyyppeihin: 

tirkistysluukkuteatteri, etunäyttämöllä varustettu näyttämö, katsoman sivuille laajennettu näyttämö, U-
teatteri, täysareenateatteri, puoliareenateatteri, kulmateatteri, poikittaisnäyttämö sekä niin sanottu 
black box (yleistila tai musta laatikko). (Linko, 1985) 
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3.2.2 Kirjastorakennusten suunnittelun erityispiirteitä 
 
Ensimmäinen erityisesti kirjastorakennukseksi suunniteltu osittain säilynyt rakennus on 
Efesoksessa Vähä-Aasiassa, nykyisen Turkin länsirannikolla. Roomalaisen ylimyksen 
senaattori Tiberius Julius Celsuksen rakennuttaman kirjaston klassinen julkisivu on 
rekonstruoitu. Rakennus oli yksinkertainen huonetila, jossa papyruskääröt sijoittuivat 
huonetilan seinustoille. Kadulle avautuva julkisivu vapaasti seisovine pilaristoineen on 
antiikin ajan merkittävimpiä säilyneitä julkisivuja. Rakennus valmistui noin 135 j.a.a, ja kirjasto sisälsi 
arviolta 12 000 julkaisua. (Celsus, 2021) 

 

      
 
Kuvat 3.5 ja 3.6: Celsuksen kirjasto, Efesos Vähä-Aasia, Turkki 135 AD. 
 
Nykyaikainen kirjasto on muuttunut monitoimirakennukseksi. Kirjan lainaamisen sijaan kirjastotoimi 
tarjoaa lukuisia palveluja sekä mahdollisuuden kerätä tietoa. Nykyisin kirjastoja kutsutaankin 
oppimiskeskuksiksi. Lisääntynyt vapaa-aika mahdollistaa kirjastojen entistäkin tehokkaamman käytön. 
Kirjastotyön keskeiset osat jaetaan teknisiin tiloihin ja palvelutehtäviä tarjoaviin tiloihin. 
Kirjastorakennusten suunnittelua ei rajoita tilojen muotoilu, kuten edellisissä rakennustyypeissä. 
Nykypäivänä kirjaston tehtävät monipuolistuvat, erityisesti virtuaalipalveluiden tarve lisääntyy 
tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa kirjaformaatti saattaa korvautua digitaalisella aineistolla.  

Nykyaikaisen kirjaston perustoimintoja ovat: aineiston valinta ja hankinta, sisällönkuvailu, luettelointi, 
kirjojen valmistelu käyttökuntoon, kirjankorjaus sekä kokoelmien suunnittelu ja järjestäminen. 
Kirjaston palvelutehtäviä ovat lainaustoiminta, kokoelmien käytön opastus, tiedonhaku ja 
kaukolainaus. Kirjastot tarjoavat myös muita toiminnallisia tiloja kuten kokoontumistiloja, 
lehtilukusaleja sekä musiikki-, teatteri- tai verstastiloja. Aineisto jaotellaan eri tilaryhmiin, kuten lasten 
osastoihin, perusaineistoon sekä aikakausi- ja sanomalehtilehtiosastoihin. (Dewe, 2006) 

Kirjaston tilarakenteessa on sekä julkisia että yksityisiä tiloja. Kirjojen käsittelytilat ovat työtiloja, joiden 
fyysiset vaatimukset muistuttavat toimitilarakentamista valaistuksen ja ilmastoinnin suhteen. 
Työtiloihin ei asiakkailla ole pääsyä. Arkistotilat ovat myös erityistiloja, joihin vaaditaan erillinen 
kulkulupa. Kirjastojen lukusalit edellyttävät hyvää valaistusta ja hiljaisuutta. Tehokkaalla akustoinnilla 
vaimennetaan hälyääniä erityisesti yleisötiloissa. Sekä teknisissä, että palvelutehtävissä tietotekniikka 
on lisännyt mahdollisuuksia kirjastojen välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämiseen. Kirjastot voivat 
keskittyä tietynlaiseen aineistoon ja asiakkaat voivat tilata haluamansa aineiston tietyn kirjaston 
kokoelmista. (Hagman, 1988) 

Kirjastorakennusten laajuus ja tilavuus vaihtelevat hankkeiden vaatimusten mukaan. Maailman 
suurimmissa kirjastoissa on miljoonia kirjoja.89F

96 Suomessa ensimmäinen yleisen kirjaston suunnitteli 
Theodor Höijer Helsingin Rikhardinkadulle vuonna 1881. Vuonna 2017 säädettiin uusi kirjastolaki, 
jonka mukaan nykyaikaisen kirjaston lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurin 
moninaisuus. (Kirjastolaki, 2021) 
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3.2.3 Museorakennusten suunnittelun erityispiirteitä 
 
Museo on kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in 90F

97 määritelmän mukaan ”pysyvä, 
taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on 
avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen 
hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia todisteita 
ihmisestä ja hänen ympäristöstään”. (ICOM, 2021) 
Museo on laitos, johon on järjestelmällisesti kerätty taidetta, kulttuurihistoriaa, 

tai luonnontiedettä koskevaa aineistoa. Aineistoa esitellään erilaisissa näyttelyissä. 
Museoiden esine- ja taidekokoelmat ovat pääsääntöisesti huomattavasti laajemmat kuin 
esillä olevien esineiden tai taiteen määrä antaisi olettaa. Usein museoissa tehdään myös 
tutkimustyötä ja museoilla ja eri alojen asiantuntijoilla on tutkimuksellista yhteistyötä. 
Museon tyyppi ei ole aina helposti määriteltävissä. Esimerkiksi koti- ja henkilömuseon raja 
on epätarkka. Suurissa museorakennuksissa saattaa olla eri aloihin keskittyviä osastoja. 
Lisäksi museoiden koko vaihtelee erityisen paljon. Perinteiset kansallismuseot voivat olla 
kokoelmiltaan jättiläisiä, kun taas kotimuseot saattavat olla kooltaan hyvinkin intiimejä. Sujuva 
näyttelykierto on edelleen nykyaikaisen museon haluttu ominaispiirre. (Hoffmann, 2016) 
 
Museoiden historia juontaa juurensa kuriositeettikabineteista (Wundercammer), jotka yleistyivät 
löytöretkien aikaan 1500-luvulla. Yksityiset henkilöt keräilivät eksoottisia esineitä, joita löytöretkeilijät 
toivat mukanaan merten takaa. Museorakennuksen typologia kehittyi 1800-luvulla 
yhteiskuntarakenteiden muuttuessa. 1800-luvulla alkaa uusien kansallisten museoiden 
kukoistuskausi. Erityisesti Eurooppaan syntyy uusien taidemuseoiden sarja. (Pevsner, 1986) 
Ranskassa arkkitehti Jean-Nicolas-Louis Durand (1760–1834) 91F

98 kehitteli museorakennuksille 
uudenlaista typologiaa. Syntyi esimerkkisuunnitelmia, jotka levisivät mallikirjoina ympäri Eurooppaa. 
Suosittu neoklassinen arkkitehtuurityylisuunta omaksuttiin luontevasti museorakennusten tyyliksi. 
Durandin esittelemässä ideassa galleriarakennus on sarja erilaisia luonnonvalolla valaistuja 
huonetiloja. Galleriatilat kiertyivät luontevasti sisäpihojen ympärille. Durand esitteli 
näyttelykiertoperiaatteen: yleisö voi vapaasti kierrellä museossa ja palata takaisin lähtöpisteeseen. 
Durand esitteli jo idean veistosten ja kuvataiteen erillisille huonetiloille. Samoin vaihtuville näyttelyille 
osoitettiin omat galleriatilat. Durandin selkeänä vaikuttimena oli roomalainen arkkitehtuuri ja sen 
ilmavat kaariholvistot. (Durand, 1813) 

                       
Kuvat 3.7 ja 3.8: Jean-Nicolas-Louis Durandin kehittelemiä museopohjapiirroksia. 
 
Saksassa Carl Schinkel 92F

99 ja Leo von Klenze 93F

100  suunnittelivat kuuluisat taidemuseot Berliiniin ja 
Müncheniin. Schinkelin suunnittelema Berliinin Altes Museum (1830), on selkeästi saanut Durandilta 
vaikutteita. Suorakaiteen muotoisen rakennuksen pääjulkisivun muodostaa rauhallinen, vapaasti 
seisova doorilainen pilaristo. Rakennuksen keskelle sijoittuu sylinterin muotoinen keskushalli, jonka 
kattaa fasetoitu kupolirakenne. Keskushallia reunustavat valoisat sisäpihat. Schinkel piti itse 
kreikkalaisen temppelin tyyliin rakennettua uusklassista museorakennusta parhaana työnään. Altes 
Museumin rakentaminen merkitsi ensimmäistä kertaa Preussin kuninkaallisten taidekokoelmien 
avaamista laajemmalle yleisölle. (Hoffmann, 2016) 
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Kuvat 3.9 ja 3.10: Schinkelin suunnittelema Altes Museumin ja Klenzen Glyptothekin pohjapiirrokset.  

Lisätilojen tarpeen vuoksi museon ympärille kasvoi vähitellen suuri museoalue ja Museosaaren 
museoiden kokoelmia on sittemmin järjestelty useasti uudelleen. Rakennuksen luontevasta 
näyttelykierrosta ja komeasta sisääntulohallista muodostuikin 1800-luvun museorakennusten 
tavaramerkki. 94F

101
  Leo von Klenzen luonnostelema Glyptothek on antiikkisten kipsi- ja 

marmoriveistosten museokokonaisuus, joka valmistui vuonna 1830. Neliömäinen pohjapiirros on 
taidemuseona tehokas ja luonteva. Rakennus kiertyy avoimen sisäpihan ympärille. Rauhalliset 
huonetilat seuraavat toisiaan loogisessa järjestyksessä. Alunperin museon yksittäiset huonetilat olivat 
hyvin koristeellisia ja värikkäitä. Toisessa maailmansodassa museo kärsi pommituksissa mittavat 
vauriot ja museo korjattiin nykyiseen, hyvin hillittyyn tyyliin. Yksinkertainen näyttelykierto johtaa 
takaisin rakennuksen pääaulaan. 95F

102 (Hoffmann, 2016) 

Museorakennuksista on muodostunut nähtävyyksiä, joilla on voimakas arkkitehtoninen identiteetti. 
Kansainväliset ”museobrändit” avaavat tytärmuseoita. Museotoiminta edellyttää varsinaisten 
näyttelytilojen lisäksi verstas- ja varastotiloja. Edellisten lisäksi museorakennuksen tilaohjelma 
sisältää usein ravintola/kahvilatilat, kaupallisia tiloja sekä toimistotiloja. (Bauer, 2009) 
Museosuunnitteluun liittyy erityisiä näyttelyesineistöön kohdistuvia turvallisuustekijöitä. Kuuluisissa 
taidemuseoissa yksittäisen taide-esineen arvo ylittää helposti koko rakennuksen kustannuksen.   
Steven Holl 96F

103 on suunnitellut useita taidemuseoita Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. (Holl, 2021).  
Perinteisten museoiden tapaan myös nykyaikaisissa museoissa haasteellinen suunnittelutehtävä on 
selkeän näyttelykierron järjestäminen. Nykyaikaisen taidemuseon arkkitehtoninen muotoilu on vapaa 
ja näyttelytilat voivat sijaita useissa kerroksissa. Kokoelmia esitellään joko pysyvissä tai vaihtuvissa 
näyttelytiloissa. (Schittich, 2009) 
Kuvat 3.11 ja 3.12 esittävät Steven Hollin suunnitteleman Herningin taidemuseon pohjapiirrosta ja 
illustraatiota. Piirroksesta käyvät ilmi nykyaikaisen taidemuseorakennuksen näyttelykiertoperiaate, 
sekä museotoimintaa tukevat muut yleisötilat: auditorio, ravintola, lippupiste sekä toimistotilat. (Holl, 

2014) 
 

    
 
Kuvat 3.11 ja 3.12: Steven Hollin suunnittelema Herningin taidemuseon pohjapiirros sekä ulkonäkymä.  
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3.3 Kohdeanalyysit 
 
Siirryn seuraavaksi analysoimaan luovien pääsuunnittelijoiden dokumentoimia kokemuksia heidän 
suunnittelemiensa rakennusten suunnitteluprosessien aikana. Arvioinnin kohteena on kymmenen 
Suomessa suunniteltua julkista kulttuurirakennusta. Rakennukset edustavat eri rakennustyyppejä, 
jotta suunnitteluprosessien erityispiirteet tulisivat mahdollisimman monipuolisesti ilmi. Arviointi 
perustuu tutkijan omakohtaiseen suunnittelukokemukseen, toteutuneiden suunnitelmien analyysiin 
sekä valikoitujen rakennusten pääsuunnittelijoiden haastatteluihin. Pääsuunnittelijan kokemukset 
suunnitteluprosessin kuluessa on kirjattu tätä tutkimusta varten laadittuihin tutkimuskaavioihin. 
Pääsuunnittelijat ovat itse arvioineet ja kirjanneet toteutuneiden rakennusten arkkitehtonista laatua. 
Vaikka arviot ovat henkilökohtaisia, ja siten subjektiivisia, niin tulokset kuvaavat asetettujen 
arkkitehtuuritavoitteiden onnistumista. Arvioitikaaviot on laadittu tätä tutkimusta varten, ja sekä 
rakennukset että kaaviot on esitelty tämän tutkimuksen johdanto-osiossa.  

Arvioitavat rakennukset ovat valmistuneet vuosien 1999−2019 välisenä aikana, jolloin myös 
suunnitteluparadigman muutosta on mahdollista arvioida pitkän ajanjakson puitteissa. Valituista 
rakennuksista kolme on rakennettu Suomen ulkopuolelle. Kaikki rakennuskohteet on ulkopuolisen 
arvioinnin perusteella todettu korkeatasoiseksi arkkitehtuuriksi. Jokainen valituista kohteesta on 
palkittu valmistumisensa jälkeen arkkitehtuuripalkinnolla ulkopuolisen raadin toimesta. Kohteille 
myönnettyjä palkintoja ovat muun muassa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto, Betonirakennepalkinto, 
Puupalkinto sekä Teräsrakennepalkinto. Seinäjoen Apila-kirjasto, Amos Rex ja Oodi-kirjasto ovat 
olleet lisäksi ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajiksi.   

Tutkimuskohteiksi valitut rakennukset ovat: 
 

 Helsingin musiikkitalo, LPR-arkkitehdit 

 Kristiansandin teatteri- ja konserttitalo, Arkkitehtitoimisto ALA 

 Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina, PES-Arkkitehdit 

 Seinäjoen kirjasto Apila, JKMM Arkkitehdit  

 Helsingin keskustakirjasto Oodi, Arkkitehtitoimisto ALA 

 Kotkan Merikeskus Vellamo, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki  

 Varsovan Polin, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki  

 Amos Rex, JKMM Arkkitehdit  

 

 Sibeliustalo, Arkkitehtityöhuone APRT, tutkija on toiminut itse pääsuunnittelijana 

 Raision kirjasto, Arkkitehtityöhuone APRT, tutkija on toiminut itse pääsuunnittelijana  

Tutkimuskohteiksi valikoitui erilaiset rakennustyypit, jotta voitaisiin havaita julkisen rakennuksen 
suunnitteluprosesseihin liittyvät yleispiirteet ja prosessin haasteellisimmat vaiheet. Näiden 
suunnitteluhaasteiden, käännekohtien, löytäminen on oleellinen osa tutkimusta. Valittujen 
rakennusten suunnitteluprosesseihin liittyy myös erityisiä suunnittelupiirteitä, kuten akustiikkaan, 
paloturvallisuuteen tai logistiikkaan liittyviä haasteita.  

Laajuutensa puolesta valitut rakennukset vaihtelevat huomattavasti. Fuzhoun teatteri- ja konserttitalo 
on monipuolinen kulttuurikeskus, joka sisältää teatteri- ja konserttisalin sekä kaupallisia tiloja. Kilden 
puolestaan sisältää klassisen konserttisalin, sekä kaksi erillistä teatterisalia. Seinäjoen kirjasto on 
laajuutensa puolesta arvioitavien kohteiden pienin rakennus. Jokainen rakennus on itsenäisesti 
ympäristöönsä liittyvä rakennus, jonka kaupunkikuvallinen rooli vaihtelee kontekstin mukaisesti. 
Hankkeiden suunnittelu- ja toteutusaikataulut ovat myös hyvin erilaisia, vaihdellen muutaman vuoden 
jaksosta lähes kymmenen vuoden aikajänteeseen. Hankkeet esitellään valmistumisjärjestyksessä 
vanhimmasta uusimpaan. Lopuksi esitellään kaksi tutkijan omaa suunnittelukohdetta.  
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3.3.1 Helsingin musiikkitalo, LPR-arkkitehdit, 2011       

 

Hankkeen taustaa 

Musiikkitalohanke käynnistettiin Sibelius-Akatemian aloitteesta vuonna 1992. Tavoitteena oli 
oppilaitoksen kaikkien toimitilojen saaminen Helsingin ydinkeskustan alueelle. Vuonna 1994 hanketta 
lähdettiin ajamaan Sibelius-Akatemian, Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin 
yhteistyönä. Tavoitteena oli saada Helsingin keskustaan akustisesti korkeatasoinen konserttisali. 
Seuraavana vuonna opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset 
hankkeen toteuttamiseksi Töölönlahden alueelle. (Saarinen, 2009) 

Töölönlahden asemakaavaa koskenut kaupunkisuunnittelukilpailu järjestettiin vuonna 1985.  
Voittaneiden ehdotusten pohjalta alueelle laadittiin osayleiskaava. Kaupunkirakenteellisena 
tavoitteena oli muodostaa Töölönlahdelle puistomainen kaupunkitila, jota kehystävät 
Mannerheimintien varren ja radan varren rakennukset. Vuonna 1997 järjestettiin kansainvälinen 
maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka suuntaviivojen mukaisesti aloitettiin asemakaavatyö. 
Musiikkitalon oli tarkoitus sopeutua asemakaavatyön puitteisiin. Helsingin kaupungin 
suunnittelulautakunta hyväksyi rakennuspaikaksi Mannerheimintien varren tontin vuonna 1998. (Kivistö, 
haastattelu, 2011) 
 

Ehdotussuunnitteluvaihe / (Kansainvälinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu) 

Kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe käynnistettiin syksyllä 1999. SAFAn 
nimeäminä ammattituomareina toimivat professori Kristian Gullichsen ja arkkitehti Pekka Helin. 
Kilpailun tarkoituksena oli löytää musiikkikeskukselle maan musiikkikulttuurin tasoa ilmaiseva 
rakennus. Kilpailualue jakautui kolmeen erilliseen osa-alueeseen. Musiikkitalon ohella oli tarkoitus 
hakea lopullinen muoto alueen vesiaiheelle sekä puistosuunnitelmalle. Kilpailun ensimmäiseen 
vaiheeseen saapui 243 ehdotusta. Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kuusi kilpailutyötä 
kaupunkikuvallisesti kehityskelpoisimmaksi ja asemakaavallisten lähtökohtien perustaksi. Valittuja 
ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen eikä nimikuoria vielä tässä vaiheessa avattu. 
(Kilpailuliite, 2001) 

LPR-arkkitehtien 103F

104 Marko Kivistö kertoo ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotuksen syntyvaiheista 
seuraavasti: 

”Minä ja Ola pyöritettiin tätä kaupunkikuvallista ratkaisua. Alueella on kolme rakennusta, joten 
kysymys oli: miten tähän tehdään sellainen kaupunkikuvallinen rusetti, että nämä rakennukset 
menevät sopivasti yhteen: jatkettiin sitten Kiasman kaarta tangenttina Kansallismuseolle, 
Finlandiatalon suora linja määritteli puiston linjan ja käännettiin Eduskuntatalon linja kohtisuoraan, 
jolloin syntyi rombinmuotoinen massa, joka määriteltiin vihreäksi, jotta puistomassa jatkuisi saman 
korkuisena. Lämpiömassa on sitten niin lasinen kuin suinkin mahdollista. Tämän jälkeen ei 
tarvinnut enää keksiä mitään, kun koko juttu oli valmis. 

Olin Olli Pekka Jokelan toimistossa ottanut osaa Lahden kongressi- ja konserttitalokilpailuun, jossa 
saimme toisen palkinnon. Sen perusteella minun oli mahdottoman helppo tehdä tätä kilpailua, 
koska tiesin tasan tarkkaan kaikki dimensiot, pystyyn ja vaakaan. Kilpailu kuitenkin ratkesi siihen, 
että saimme liikenteellisen kuvion sopimaan hankalalle tontille. Huolto saatiin suoraan samaan 
tasoon lavan kanssa, jolloin saliin päästään sisään puolesta välistä. Ehdotus osui toiminnallisten 
korkeuksien kanssa hyvin haastavalle tontille. Töölönlahden taso leikkaa ehdotuksen kahteen 
osaan, puisto tulee rakennuksen sisään ja sali painuu kraatterimaisesti alas”. (Kivistö, haastattelu, 2020) 

Palkintolautakunta totesi ensimmäisen vaiheen jälkeen, että musiikkikeskuksen ohjelma voidaan 
toteuttaa osoitetulle kilpailualueelle arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti useallakin 
käyttökelpoisella tavalla. Palkintolautakunta suositteli edelleen, että konserttisalin muodoksi valittaisiin 
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niin sanottu viinitarhamalli. Ensimmäisen vaiheen ehdotuksista vain yksi ehdotus edusti kyseistä 
valituksi tullutta viinitarhasalimallia, muut viisi ehdotusta olivat kenkälaatikkosaleja. (Kilpailuliite, 2001) 

 

   

 

Kuva 3.13:  Ensimmäisen kilpailuvaiheen asemapiirros ja pienoismalli. 

Ensimmäisen vaiheen parhaiden kilpailuehdotusten pienoismallit ja osa kilpailuaineistosta asetettiin 
poikkeuksellisesti nähtäville Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytilaan.   

 

 

 

Kuva 3.14: Ensimmäisen kilpailuvaiheen luonnosmaiset julkisivut sekä neljännen kerroksen pohjapiirros. 
Piirustuksista käy ilmi rakennuksen suorakulmainen muotoilu ja alisteinen suhde Eduskuntataloon. 
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Kilpailun toinen vaihe käynnistyi tammikuussa 2000. Kilpailijoille annettiin täysi vapaus kehitellä 
aikaisempia ehdotuksia tai esittää täysin uusia ratkaisumalleja. Kilpailun tarkoitus oli kehittää 
suunnitelma toteutusvaiheen pohjaksi. Toinen vaihe oli luonteeltaan rakennussuunnittelukilpailu. 
Toiseen vaiheeseen saapui 68 ehdotusta. Kilpailun tuomaristo arvioi toisen vaiheen parhaiksi kaksi 
hyvin erilaista ehdotusta, nimimerkit ”a mezza voce” ja ehdotus ”D”. Tuomariston arvion mukaan 
ehdotukset olivat arkkitehtoniselta ilmaisultaan toistensa vastakohtia. Ehdotus ”D” korosti 
dramaattisella tavalla konserttisalin läsnäoloa kaupunkimaisemassa. ”a mezza voce” ehdotus oli 
selkeästi edellisen vaiheen jatkokehitelty suunnitelma, jossa kenkälaatikkosali oli muuntunut 
viinitarhasaliksi. Voittajaksi valittu ehdotus ”a mezza voce” oli kiinteä, ympäristön akselistoon sidottu 
tarkka harkkosommitelma, jossa konserttisali oli integroitu kokonaisvolyymiin. Ilmaisu oli pelkistettyä, 
rauhallista ja hyvin kaupunkirakenteeseen sopeutuva. Ehdotus perustui kilpailuvaiheessa konteksti- ja 
tilaohjelmapohjaiseen suunnitteluperiaatteeseen. Ehdotuksen ”a mezza voce” ehdotuksen tekijöiksi 
paljastui turkulainen LPR-arkkitehdit Oy, pääsuunnittelijoina toimivat arkkitehdit Marko Kivistö, Mikko 
Pulkkinen ja Ola Laiho. (Kilpailuliite, 2001) 

Kilpailun voittanutta työtä kuvailtiin julkaisussa Arkkitehtuurikilpailuja 1/2001 seuraavaan tapaan:  

”Kahden lomittaisen tilakappaleen sommitelma, jossa toinen on pelkistetty kuutio ja toinen 
suurpiirteinen jäsentämätön metallipintainen vinosuunnikas. Asetelma on yksinkertaisuudessaan 
vaikuttava. Sen ryhdikäs olemus täsmällisine rajauksineen keskustelee arkkitehtuurin kielen tasolla 
Eduskuntatalon ja Sanomatalon kanssa.  

Ehdotuksen ominaispiirteenä on katsomon suoraan päälämpiöstä tapahtuva syöttö. Ainoastaan 
vähäinen osa yleisöstä siirtyy ylälämpiön kautta saliin. Tällä seikalla on ilmeiset etunsa 
yleisövirtojen vaivattoman liikkumisen kannalta. Sisustusarkkitehtuurin tilamuodostus on ilmeikäs, 
varsinkin lämpiössä. Korkea lasikatteinen vaateaula siihen laskeutuvine portaineen on erityisen 
kiinnostava tilakokonaisuus. Tuloliikenteen keskittyminen tähän kohtaan saattaa toisaalta olla 
potentiaalinen ruuhkautumisen alue”. (Kilpailuliite, 2001) 

Kilpailun toisen vaiheen merkittävin muutos ”a mezza voce”-ehdotuksessa oli salimuodon muutos 
kenkälaatikosta viinitarhatyyppiseksi. Muutos aiheutti mitoituksellisia muutoksia. Salimassa työntyi 
Finlandiatalon linjan itäpuolelle eikä siten voinut enää olla luontevasti osa kupariverhoiltua massaa. 
Salin seinämät muuttuivat puuverhoiluiksi. Samoin konserttisali nousi kaareva kattoisena aavistuksen 
räystäskorkeuden yläpuolelle. Marko Kivistö kertoi muutokselle selityksen:   

”Olan mielestä kilpailuehdotuksessa piti olla jotain hieman outoa, kuten Jaguar X- type autossa 
moottoripellin muotoilu. Erikoisuudesta tuli myöhemmin auton tunnusmerkki. Myöhemmässä 
suunnitteluvaiheessa musiikkitalon katon muotoilusta luovuttiin”. (Kivistö. haastattelu, 2019) 

 

    
 

Kuvat 3.15 ja 3.16: Kilpailun toisen vaiheen lämpiönäkymä ja kilpailupienoismalli. 
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Kuvat 3.17 ja 3.18: Pienoismalli ja kilpailun toisen vaiheen illustraatio. 

Yleissuunnitteluvaihe 

Hankkeen suunnittelu käynnistyi heti kilpailun toisen vaiheen ratkaisun jälkeen. Kilpailun 
palkintolautakunnassa toiminut japanilainen akustikko Yasuhisa Toyota 104F

105 jatkoi hankkeen 
akustisena suunnittelijana. Kivistön yllätykseksi Toyotan suhtautuminen arkkitehtuuriin oli kannustava 
ja uusia ratkaisuja suosiva, toisin kuin Lahden kongressitalokilpailussa, jossa Russell Johnsonin 
muotoilema salitila oli suunnittelun lähtökohta. (Kivistö, haastattelu, 2019) 

Näin Marko Kivistö kuvaili akustikon ja arkkitehdin ensitapaamista:  

”Ensimmäisen yhteisen kokouksen jälkeen syntyi salin ”grande idée”. Yöllisessä tuokiossa syntyi 
idea salin muotoilusta. Akustikko Toyota kehotti meitä hakemaan salin muotoiluun jotain 
suomalaista. Salille piti ensin saada oma identiteetti. Palasin kokouksesta kotiini ja selasin illalla 
keittiön pöydän äärellä Rakennustaiteen museon julkaisemaa puuarkkitehtuuri kirjaa. Kirjan sivulta 
löysin valokuvan tukkisumasta. Tämän valokuvan innoittaman syntyi salin ensimmäinen skissi, 
metafora suomalaisesta tukkisumasta. Kun Yasu näki tämän ensimmäisen skissin hän totesi: ” I 
love this”. Oikeastaan kaikki talon muotoilu ja arkkitehtuuri kumpuaa tästä skissistä”. (Kivistö, 

haastattelu, 2019) 

                        
Kuvat 3.19 ja 3.20: Suomalainen tukkisuma ja musiikkitalon salin ensimmäinen skissi kilpailuvaiheen jälkeen. 
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Rakennussuunnitelma julkaistiin Arkkitehti-lehden numerossa 6/2007. Arkkitehti Roy Mänttäri 105F

106 
arvioi rakennuksen arkkitehtuuria ennen sen valmistumista seuraavaan tapaan: 

”Musiikkitalon 1650-paikkainen konserttisali on viinitarhaksi kutsuttua tyyppiä, jossa lava on 
laskeutuvien katsomorakenteiden ympäröimä. Näin varmistetaan yleisön ja soittajien läheinen 
yhteys suuressa salissa. Rakennukseen on suunniteltu viisi 200−500-paikkaista salia, ravintola, 
klubitiloja ja musiikkikirjasto. Niiden lisäksi Musiikkitaloon tulee opetus- ja harjoitushuoneita.  

Kokonaisuudessaan rakennuksen hyötyala on noin 25000 neliömetriä. Musiikkitalon sijainti on 
sekä teknisesti että kaupunkirakenteellisesti pulmallinen. Vilkkaan liikenteen ja erityisesti 
raitiovaunujen heittämä akustinen haaste on voitettu erikoisratkaisuilla. Kaupunkinäkymissä talolle 
on langennut eheyttäjän vaikea rooli. Musiikkitalo asettuu Helsingin yhä keskeneräiseen ytimeen, 
joka on rakentunut sadan vuoden kuluessa tipoittain, mutta ei koskaan juurikaan kiinteytynyt. Talon 
lähiympäristö on kuin kuninkaiden kokous. Maisema koostuu Finlandia-talosta, 
Kaupunginmuseosta, Kansallismuseosta, Eduskuntatalosta ja Pikku Parlamentista, Nykytaiteen 
museosta, Pääpostitalosta ja Sanomatalosta. Jokaisen naapurin ääni on erilainen, eikä yksikään 
puhu muille. Tässä melskeessä Musiikkitalon arkkitehtuuri turvaa vaimeaan, vetäytyvään 
ilmeeseen − enemmän kuulostelevaan kuin paasaavaan osaan. Talo ei itse soita torvia, se jättää 
musisoinnin muusikoille.  

Ulkonaisen rauhallisuutensa ja ajattomuutensa, tietyn yllätyksettömyytensä, talo korvaa sisäisellä 
täsmällisyydellä. Tilat ja toiminnat ovat oikeanlaisina oikeilla paikoillaan. Hyvän akustiikan tavoite 
on sanellut sisäarkkitehtuuria, muotoja ja pintoja, siinä kuin erikoissuunnittelunkin ratkaisuja, kuten 
ilmanvaihdon kanavakokoja. Talo on musiikin asialla vakavissaan. Musiikkitalo on niin näkyvän 
sijaintinsa, laajuutensa kuin kulttuurimerkityksensäkin vuoksi keskeisin suomalaisen julkisen 
rakentamisen hanke moniin vuosiin. Rakennusurakkaa ei ole vielä pystytty tilaamaan ja koko 
hankkeen rahoitusmallista käydään keskustelua”. (Mänttäri, 2007) 

 

 

Kuva 3.21:  Suunnitteluvaiheen illustraatio, jossa rakennus heijastuu vielä puistoalueen vesipeilistä.   

Kirjoitus julkaistiin Arkkitehti-lehdessä poikkeuksellisesti ennen rakennuksen valmistumista. 
Julkaisussa ei esitelty valmiin rakennuksen valokuvia, vaan perspektiivinäkymät olivat 
suunnitteluvaiheiden illustraatioita. Hanke esiteltiin myös lyhyesti vain kahdella aukeamalla.      
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Kuva 3.22: Konserttisalin yleissuunnitteluvaiheen illustraatio.    

 

Rakentaminen 

 

Musiikkitalolle myönnettiin rakennuslupa marraskuussa 2005. Ensimmäinen urakkatarjousvaihe ei 
tuottanut toivottua tulosta, vaan hankkeelle saatiin vain yksi ylihintainen tarjous. Rakennuttaja päätti 
pilkkoa rakennusurakan pohjarakennusurakkaan ja projektijohtourakkaan. Päätös oli rohkea, sillä 
vielä silloin ei tiedetty saadaanko hankkeelle puuttuva rahoitus. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin 
kesäkuussa 2006 pohjatöiden osalta. Pohjaurakka oli erityisen vaativa, sillä toimittiin tiiviisti 
Mannerheimintien tuntumassa. Riski katualueen vajoamisesta tontille oli ilmeinen. (Kivistö, haastattelu, 2019) 

Rakennuksen peruskivi muurattiin lokakuussa 2008. Rakennuksen pääurakoitsijaksi valikoitui 
urakkatarjousten kautta rakennusliike SRV Viitoset. Rakennustyöt saatettiin päätökseen huhtikuussa 
2011, jolloin rakennus luovutettiin pääkäyttäjille. Ensikonsertti järjestettiin elokuussa 2011. 
Suunnittelu- ja rakentamisprosessi oli poikkeuksellisen pitkäkestoinen, yhteensä lähes 12 vuotta. 
Kaiken kaikkiaan 30 LPR-arkkitehdit toimiston arkkitehtia osallistui Musiikkitalon 
suunnitteluprosessiin. LPR-arkkitehdit vastasi hankkeen arkkitehtisuunnittelusta, pääsuunnittelusta 
sekä sisustussuunnittelusta. (Saarinen, 2009) 

Kaikkien materiaalivalintojen ja teknisten ratkaisujen taustalla on vaatimus mahdollisimman hyvästä 
akustiikasta. Pääsalin akustiikan on suunnitellut Yasuhisa Toyota, yksi alansa johtavista akustikoista 
maailmassa. Muiden salien akustiikasta vastasi Akukon Oy. 106F

107 (Ravantti, 2011) 

Rakennus esiteltiin sen valmistumisen jälkeen Arkkitehti-lehden numerossa 5/2011. Monet kirjoittajat 
kommentoivat rakennuksen arkkitehtuuria kahdentoista aukeaman, eli 24 sivun verran. 

Näin arvioi amerikkalainen arkkitehti Peter MacKeith 107F

108 valmistuneen rakennuksen arkkitehtuuria: 

”Ulkopuolen hienotunteisuus ja herkkyys – vahvoine – materiaalintuntuineen − suuntaa huomion 
sisätiloihin, niiden käyttöominaisuuksiin ja musiikkiin. Tunnelma sisällä on samalla tavalla elegantti 
kuin ulkopuolellakin, mutta uudenalaisia kokemuksia ja oivalluksia on runsaasti. Maininnan arvoisia  
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ovat esimerkiksi Sibelius-Akatemian hienot tilaratkaisut ja etenkin rakennuksesta 
kaupunkiympäristöön avautuvat näkymäsarjat. Musiikkitalon ytimessä sijaitsee luonnollisesti itse 
konserttisali, joka oli arkkitehdin ja akustikon oleellisin suunnittelutehtävä koko hankkeessa. 
Konserttisalin akustiikkaa on jo kehuttu, mutta myös salin viinitarhamalli, kiemurtelevat portaikot, 
yksinkertainen detaljointi ja tummaksi käsitellyt puupinnat kohdentavat kaiken huomion 
näyttämölle. 

Suomen viimeaikaisten konserttitalojen arkkitehtuurissa materiaalinkäyttö on upeaa. Turun 
konservatoriossa (LPR 1994) Sali, lasilaatikko, on sujautettu korjatun tiililaatikon sisään. Lahden 
Sibeliustalossa (APRT 2000) soinnukasta puulaatikkoa suojaa suurimittakaavainen lasilaatikko. 
Nyt Helsingissä tummasävyinen puinen kotelo on rakennettu metalli- ja lasikappaleen sisään. 
Musiikkitalo on arkkitehtonisilta ratkaisuiltaan tavallisesta poikkeava esitys: julkinen ja uskalias, silti 
samalla henkilökohtainen ja pidättyväinen”. (MacKeith, 2011) 

Vastaavat pääsuunnittelijat Marko Kivistö ja Ola Laiho arvioivat valmistunutta rakennusta seuraavaan 
tapaan Arkkitehti-lehden haastattelussa 5/2011. 

Mikä on Musiikkitalon arkkitehtoninen pääidea: 

”Kilpailun nimimerkki ”a mezza voce” kertonee edelleen eniten siitä asenteesta, johon ratkaisu 
perustuu. Rakennukset eivät tällä paikalla kilpaile huomiosta keskenään. Nykyiset ja tulevat 
muodostavat aikanaan toivottavasti eheän kokonaisuuden. Pyrkimys aikaa kestävään 
arkkitehtuuriin on ollut keskeinen johtolanka, ja sen tärkeimmät rakennusmateriaalit ovat 
kaupunkirakenteen ja toiminnallisten kysymysten huomioonottaminen. Lisäksi musiikin syvällisten 
kysymysten tutkiminen ja korostaminen arkkitehtonisesti hiljaisemman, harsomaisen ilmaisun läpi 
on johdattanut suunnittelua”. 

Miten ääni ja tila, eli miten yhteistyö akustikko Yasuhisa Toyotan kanssa sujui? 

”Yli kymmenvuotinen taival pääakustikon kanssa on ollut poikkeuksellisen antoisaa. Hän on 
akustiikan asiantuntemuksensa lisäksi perehtynyt musiikkimaailman kysymyksiin hyvin laajasti. 
Myös arkkitehtuurin hyvä ymmärrys loi pohjan kestävälle yhteistyölle. Kilpailuehdotuksen 
saliratkaisu oli perusteiltaan Toyotalle tuttu viinitarhamalli. Akustiikka ja arkkitehtuuri muovautuivat 
yhdeksi muodonannolliseksi tehtäväksi. Akustiikan liittyminen kaikkiin toiminnallisiin, rakenteellisiin 
ja taloteknisiin kysymyksiin laajentaa edelleen tätä yhteensulauttamisen pyrkimystä. Tavoittelimme 
kokonaisuutta, jossa olisi yhtenäisyyttä tunnelmallisella tasolla”. 

Miten näette Musiikkitalon roolin osana Töölönlahtea ja julkista kaupunkitilaa? 

”Tilanne Töölönlahdella oli kaupunkikuvallisesti epäselvä, kunnes kaupunki päätti sijoittaa 
Musiikkitalon Mannerheimintien varteen, vanhojen, matalien tiilimakasiinien paikalle. Musiikkitalo 
parsii kasaan eri suunnista tulevat kaupunkikuvalliset voimat. Eheyttävä ratkaisu luo 
kaupunkikuvaan harmoniaa, yhdistää merkittäviä rakennuksia ja toteavuudellaan luo 
mahdollisuuden todellisen kaupunkikulttuurin kehittymiselle keskeiselle alueelle. Eduskuntatalon, 
Finlandia-talon, Kiasman ja Sanomatalon arkkitehtuuri saa täyttymyksensä vasta nyt syntyneessä 
tilanteessa, sekä kaupunkikuvallisesti että sisällöllisesti. Alueelle muodostuu diagonaalinen 
kulkuyhteys rakennusten kautta rautatieaseman ympäristön ja Töölön välille. Ulko- ja sisätilat 
yhtyvät”. (Laiho, 2011)  

Italialainen arkkitehti Arianna Callochia 108F

109 arvioi samassa lehdessä rakennuksen arkkitehtuuria 
seuraavasti: 

”Musiikkitalo sopeutuu saumattomasti ympäristöönsä ja on visuaalisesti, käsitteellisesti ja 
urbaanisti vuorovaikutuksessa läheisten rakennusten kanssa. Näin ollen Musiikkitalo ei yritä tuoda 
itseään esiin niinkään häikäisevän arkkitehtuurin vaan pikemminkin sosiaalisen merkityksensä ja 
toiminnallisuutensa kautta. Kun rakennuksessa käy ja kuuntelee konsertteja, alkaa saada 
käsityksen siitä, mihin ”a mezza voce”-kilpailuehdotuksen idea pohjautuu: luodaan ”hiljaista” 
arkkitehtuuria, jonka vaikuttavuus ei perustu ulkomuotoon vaan sisältöön jättäen tilaa musiikille ja 
ihmisille”. (Callochia, 2011)  
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Kuvat 3.23 ja 3.24: Musiikkitalon sisäänkäynnin pääporras ja aulanäkymä.  

Musiikkitalon pääaulaan sijoittuvasta taideteoksesta järjestettiin kilpailu vuonna 2010, jonka voitti 
kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen teoksellaan Gaia. Kirsi Kaulasen ruostumattomasta teräksestä koottu 
teos kruunaa pääsisääntuloaulan. Teos on mitoiltaan 14 metriä pitkä, 10 metriä korkea ja 2200 kiloa 
painava. Materiaalina on kiillotettu ruostumaton teräs. (Kaulanen, 2021) 

Valtion taideteostoimikunta järjesti Musiikkitalon aukion veistoksesta 2010 yleisen taidekilpailun, jonka 
voitti kuvanveistäjä Reijo Hukkanen ehdotuksellaan Laulupuut. Alumiinista ja teräksestä rakentuva 
veistoskokonaisuus julkistettiin elokuussa 2012. Ala-aukiolla Hukkasen Laulupuut muodostaa 
figuratiivisen kontrastin Musiikkitalon suoralinjaisille muodoille. Veistos ulottuu laajalle alueelle ja on 
mittakaavaltaan aukiotilaan sopiva. Teoksen keskeinen elementti on 13-metrinen, taivasta kohti 
kurottuva, pyrstöllään seisova hauki. Teoksen muita elementtejä ovat flyygelinkannet ja halkopinot. 
(Hukkanen, 2021) 

 

     

 

Kuvat 3.25 ja 3.26: Toteutunut rakennus Kiasman suunnalta nähtynä ja iltavalaistuksessa. 
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Kuva 3.27: Toteutunut sali ja näyttämö. Katsomon metafora tukkisumasta käy kuvasta selkeästi ilmi. 

 

Kuva 3.28: Rakennuksen toteutunut pohjapiirros, lämpiötaso, jossa näkyy selkeästi salin epäsymmetria. 
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Helsingin Musiikkitalon arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Helsingin Musiikkitalon suunnittelun haasteita ja positiivisia vaikuttajia.   
Kuvien 3.29, 3.30, 3.31 ja 3.32 esittämät arviot on hankkeen luova pääsuunnittelija Marko Kivistö itse kirjannut 
kaavioihin. Laatudiagrammin parametrien selitteen on koostanut tutkija pääsuunnittelijan kommenttien 
perusteella.    

 

Kuva 3.29: Musiikkitalon arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijan kuvaamana. 

 

Kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voittaneen työn ” a mezza voce”, toteutusprosessi oli poikkeuksellisen 
pitkä, 12 vuotta. Laadullinen tavoitetaso (A) ei täysin toteutunut (B). 

Musiikkitalon suunnittelun riskitekijät liittyivät hankkeen rahoitukseen sekä hallinnolliseen byrokratiaan. 
Pääsuunnittelija Marko Kivistön mukaan hankkeen vaativuus ja työmäärä olivat poikkeuksellisen haastavia.  

1. Rakennuttajataho asetti hankkeen laadulliset tavoitteet korkealle, vaikka hankkeen rahoitus vaikutti 
epävarmalta. Ensimmäinen urakkalaskenta keskeytettiin ja hankkeen toteutustapaa muutettiin. 
Kokonaisurakan sijaan, hanketta lähdettiin rakentamaan pohjarakennusurakan myötä. 
Projektijohtourakoitsijaksi valikoitui SRV Viitoset. 

2. Käyttäjäryhmien eri tavoitteet asettivat suunnittelulle erityishaasteet. Kustannusrakenteen kohdistuminen 
oikeisiin positioihin teetti varsinkin arkkitehtisuunnittelulle ylimääräistä työtä. 

3. Rakennusvalvonnan yhteistyö sujui kitkattomasti hyvässä yhteisymmärryksessä.  

4. Kaavoitus osoittautui erityisen vaativaksi valitusmenettelyn ja yleisen byrokratian takia. 

5. Hankkeen budjetti ylittyi merkittävästi. Laadulliset tavoitteet toteutuivat, mutta vaihtoehtojen hakeminen 
edellytti runsaasti uudelleen suunnittelua. 

6. Akustikon osallistuminen oli kannustavaa ja arkkitehtuuriratkaisuja tukevaa. 

7. Sisustussuunnittelu toteutui LPR-arkkitehtien omana työnä erityisen laadukkaasti. 

8. Arkkitehtisuunnittelu toteutettiin tietomallin avulla, jota kehitettiin edelleen hankkeen edistyessä.     
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Kuva 3.30:  Musiikkitalon arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijan kuvaamana. 

A, hanke eteni joutuisasti kilpailuvaiheiden jälkeen, mutta kaavoitus aiheutti byrokraattisia haasteita.  

B, rakennusvalvonnan kanssa yhteistyö sujui erittäin hyvin. C, ensimmäinen urakkakysely tuotti pettymyksen. 
Rakennuttaja sai vain yhden tarjouksen, jonka hinta oli kohtuuttoman korkea.   

D, rakentaminen sujuu hyvin, osapuolten yhteistyö on kitkatonta ja kannustavaa. E, rakentamisvaiheen 
suunnittelupaine hellittää, rakennuksen valmistuminen on jo näköpiirissä. 

 

 

Kuva 3.31: Helsingin musiikkitalo, arkkitehtisuunnittelun henkilöresurssit pääsuunnittelijan kuvaamana. 
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Pääsuunnittelija Marko Kivistön kirjaama hankkeen laatudiagrammi / Helsingin musiikkitalo  

 

 
 

Kuva 3.32:                  Pisteet yhteensä:       763 / 1000   
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana / pääsuunnittelijan haastattelun perusteella.   

 

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennuksen perusidea on selkeän yksinkertainen. Kokonaisuus on olemukseltaan hillitty ja mittakaavaltaan 
alueen rakenteeseen sopiva. Kahden tilakappaleen sommitelmaa tukee jo ensimmäisessä kilpailuvaiheessa 
valittu materialiteetti. Kilpailun ensimmäisen vaiheen ehdotus oli luonnosmaisesti esitetty hahmotelma, jota 
kehitettiin eteenpäin kilpailun toisessa vaiheessa. Perusideat päätilojen järjestelyistä ja rakennuksen 
sijoittumisesta säilyivät hyvin toteutusvaiheeseen asti, tosin pääsali muuntui viinitarhasaliksi kilpailun toisessa 
vaiheessa.  

2. Liittyminen ympäristöön: 

Musiikkitalo liittyy kaupunkikuvallisiin suuntaviivoihin luontevasti. Finlandiatalon Kiasman ja Eduskuntatalon 
koordinaatistot ja suuntaviivat määrittelevät rakennuksen ulkoisen hahmon. Rakennus on itsenäinen ja 
merkittävästä massastaan huolimatta sitoutuu hyvin alueen korkeusasemiin.  

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen sisäänkäynnit ovat hyvin saatavilla niin Mannerheimintien puolelta kuin alatasolta puiston 
puolelta. Töölönlahden puisto on osa rakennuksen pääaulaa. Mannerheimintien tasolta laskeudutaan 
yleisöportaita rakennuksen pääaulatasolle. Orientoitavuus aulasta muihin tiloihin on selkeä.    

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toteutunut rakennus toteuttaa peruspiirteiltään alkuperäisiä kilpailun tavoitteita. Tilasarja Mannerheimintien 
sisäänkäynniltä pääsaliin on vaiheikas ja tilallisesti vaihteleva. Salitilan sivuilla olevat lasiseinät jatkavat salin 
tilallisuutta myös lämpiötiloihin. Pääsalin muotoilu perustui viinitarhasalin mitoitukseen. ”Tukkisuma”-metaforan 
ansiosta salin visuaalisuus on jännitteinen ja vaihteleva.   

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen julkisivut tukevat rakennuksen yksinkertaista pääideaa: toiminnalliset tilakappaleet on verhoiltu 
erihenkisillä materiaaleilla. Vihreäksi patinoitunut kuparipinta kiertyy rakennuksen pääjulkisivumateriaaliksi 
rakennuksen ympäri. Perforoidut kasettipinnat tuovat julkisivuun sopivaa vaihtelua. Pääsali verhoiltiin 
jatkosuunnitteluvaiheessa puupintaiseksi. Lämpiötilojen lasiseinät ovat elegantteja lasirakenteita, jotka 
muodostavat herkän rajapinnan sisä- ja ulkotilan välille. 

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Rakennus on suunniteltu huolellisesti ja eläytyen. Rakennuttajan ja urakoitsijan tuella varmistettiin 
lopputuloksen laadukkuus. Detaljit ovat uniikkeja, ja toteutettu laadukkaasti. Huolellinen suunnittelu edustaa 
hyvin LPR-arkkitehtien suunnittelutapaa.  

7.  Sisustussuunnittelu, kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen sisustussuunnittelusta vastasi LPR-arkkitehdit itse. Uniikkeja suunnittelukohteita olivat lukuisat 
kiinto- ja irtokalusteet sekä pääsalin istuimet. Kalusteiden laatu oli korkea johtuen toteuttajien ja suunnittelijoiden 
kunnianhimosta ja huolellisesta suunnittelusta. Erityisen huolella suunniteltiin salin visuaalinen ilme sekä 
istuimet. Akustiset mittaukset suoritettiin kookkaan pienoismallin avulla. Akustinen suunnittelu ja salin mittaus 
kestivät kolme vuotta. 

8. Rakenteet ja talotekniikka: 

Rakenteilla ja talotekniikalla ei ole Musiikkitalossa erityistä visuaalista roolia. Akustiikan vaatimuksista 
talotekniset ratkaisut olivat vaativia.  

9. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin Arkkitehti-lehdessä, Projektiuutisissa, Teräs-lehdessä sekä Betoni-lehdessä 
valmistumisvuonnaan. Rakennuksesta julkaistiin myös useita kirjoja sekä dokumenttielokuva.  

10. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin vain suppeasti kansainvälisissä ammattilehdissä. 
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Yhteenveto 

Musiikkitalon kaupunkikuvallinen asema on harkitusti Eduskuntataloa ja Kansallismuseota säestävä. 
Hillitty ulkoasu kätkee varsin laajan rakennuksen onnistuneesti kaupunkikuvallisiin suuntaviivoihin. 
Rakennus edustaa selkeästi kontekstipohjaista ja tilaohjelmaan perustuvaa suunnittelumetodia. 
Hankkeen edetessä pääsalin osalta muotoilu perustui metaforapohjaiseen suunnittelumetodiin. 
Tukkisuman innoittama muoto johti salitilan epäsymmetriseen muotoiluun. 

Ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotuksen kaupunkikuvalliset ideat toteutuivat hankkeen toteutukseen 
asti. Nimimerkki ”a mezza voce” luonnehtii rakennuksen olemusta hyvin. Suurimmat 
suunnittelumuutokset koskivat viherkannen alle sijoittuneita tiloja. Suunnittelun ei kohdistunut erityisiä 
haasteita, vaikka pitkä prosessi oli suunnittelijoille erityisen raskas. Eri käyttäjäryhmät toiveineen 
hankaloittivat suunnittelua, samoin urakkalaskennan budjettiylitys haastoi koko hankkeen 
toteutumisen.  

Hillitty kaupunkikuvallinen asema välittyy myös rakennuksen sisätiloihin. Päälämpiö kahviloineen 
avautuu ilmavasti suoraan Töölönlahden puistoon. Syvälle laskeutuva pohjakerros on taitavalla 
suunnittelulla saatu ilmeeltään valoisaksi. Pienet harjoitus- ja esitystilat sijoittuvat luontevasti 
Mannerheimintien puolelle pihakansirakenteen alle.  

Musiikkitalon erityispiirre on salia kiertävä yleisölämpiön lasiseinä. Komeasti avautuva salitila on 
oleellinen osa lämpiön arkkitehtuuria. Ylätasolta laskeutuvat yleisöportaat ohjaavat 
Mannerheimintieltä saapuvat yleisövirrat luontevasti alas lämpiötasolle. Töölönlahden puisto, 
yleisölämpiö ja lasiseinäinen salitila muodostavat jatkuvan tilasarjan.  

Rakennuksen materiaalipaletti on hienovireinen. Kupari ja lasijulkisivut vuorottelevat teräksen ja 
luonnonkiven ohella. Rakennuksen yleisvaikutelma on neutraalin hillitty. Sisätilojen materialiteetti ja 
detaljointi on huolellisesti harkittua. Sisustussuunnittelu toteutettiin LPR-arkkitehtien toimesta 
laadukkaasti.  

Salitilan yksiaineinen materialiteetti on harkittu ja korostaa esiintymislavaa. Tummasävyinen 
puuverhoilu ja mustat istuimet korostavat kontrastia vaalean esiintymislavan kanssa. Salin 
epäsymmetria on tarkkaan harkittu ja luonteva. Metafora tukkisumasta välittyy vierailijalle tyylikkäästi. 
Lähes valkoinen esiintymislava korostaa orkesterin asemaa muutoin tummassa salissa. 

 

                   

Kuva 3.33:   Musiikkitalon lämpiö ja oikealla Sibelius-Akatemian tilat. 
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Musiikkitalon suunnittelun suurimmat haasteet liittyivät rakennuksen kustannusrakenteeseen, useisiin 
käyttäjäryhmiin, akustiikkaan sekä hankkeen laajuuteen. Ensimmäisen urakkalaskennan tuotettua 
pettymyksen rakennuttaja päätti jatkaa hanketta kokonaisvastuu-urakkana. Päätös sisälsi vakavan 
taloudellisen riskin, sillä hankkeen rahoitusrakenne muuttui päätöksen myötä epämääräiseksi ja 
arvaamattomaksi.  

Rakentaminen päätettiin aloittaa pohjarakennusurakkana ilman varmuutta hankkeen rahoituksen 
järjestymisestä. Kokonaisvastuu-urakan myötä rakennuksen suunnittelua ohjasi pääurakoitsija, jolloin 
arkkitehtuuriratkaisuille jouduttiin etsimään kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Marko Kivistön 
mukaan hanke sisälsi paljon uudelleen suunnittelua. Vaihtoehtojen hakeminen ei välttämättä johtanut 
laadun huonontumiseen, vaan hyvin punnittuihin suunnitteluratkaisuihin. Arkkitehtisuunnittelun ja 
urakoitsijan yhteistyö sujui kitkatta, molempien tahojen pyrkiessä laadukkaaseen lopputulokseen. 
Vaikka hankkeen budjetti ylittyi merkittävästi, rahoitushaasteet eivät vaikuttaneet erityisen haitallisesti 
suunnitteluilmapiiriin.  

Erilaiset käyttäjäryhmät vaikeuttivat arkkitehtisuunnittelua. Sibelius-Akatemian ja Radion 
sinfoniaorkesterin käyttötavoitteet erosivat merkittävästi toisistaan. Suunnittelukustannusten 
kohdistaminen tuotti runsaasti lisätyötä. Erityisesti pääsuunnittelijan rooli oli hankkeessa raskas.  

Kaavoituksen edistyminen rakennussuunnittelun myötä tuotti hankaluuksia. Asemakaava muotoiltiin 
tarkasti rakennussuunnittelun suuntaviivojen mukaisesti. Menettely aiheutti hankaluuksia 
toteutussuunnitteluvaiheessa. Valmistunut asemakaava määriteltiin tiukasti rakennuksen mukaisesti, 
jolloin valmistunut kaava rajoitti toteutussuunnittelun mitoitusta.  

Hankkeen rakennussuunnittelu eteni hyvässä yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Tiivis 
yhteistyö ja hankkeen aktiivinen esittely sujuvoitti hankkeen etenemistä viranomaiskäsittelyissä. 
Poikkeuksellisen laadukkaasti tuotetut rakennuslupadokumentit eivät jättäneet avoimia kysymyksiä. 
Hankkeen toteutussuunnittelussa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa tietomallia, jonka avulla yhteistyö 
eri suunnitteluryhmien kanssa sujui kitkattomasti.    

Musiikkitalon tärkeimpiä tekijöitä oli salin akustiikan onnistuminen. Toisin kuin Sibeliustalossa, 
musiikkitalon akustiikka perustui arkkitehtisuunnittelun muotoilemiin suuntaviivoihin. Toyotan 
kannustava tuki muodostui oleelliseksi arkkitehtuurin lähtökohdaksi. Uniikki ”tukkisuma” metafora 
toteutui hankkeen loppuun saakka. Epäsymmetrinen sali on sopivan jännitteinen ja muotoilultaan 
omaperäinen. Saliakustiikan suunnittelu toteutettiin suuren pienoismallin avulla. Mallin avulla 
suoritettiin tarkat mittaukset ja tarkistettiin käytettävät materiaalit.  

Pääsalin akustiikka on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Viinitarhasalille tyypillisiä äänen 
heijastumisongelmia ei ole pysytty täysin ratkaisemaan. Salin yleissointi on silti hyvin erotteleva ja 
kokonaisbalanssi tasapainoinen. Orkesterille lava-akustiikka toimii kiitettävästi. Salitilaan ääni jää 
usein etäiseksi eikä avaudu kuten parhaissa kenkälaatikkosaleissa. Kuten muissakin 
musiikkisaleissa, Musiikkitalon akustinen säätö tapahtuu vuosien kuluessa ja reagoi erilaisiin 
musiikkitapahtumiin. 

Musiikkitalon arkkitehtuuri sopeutuu hillitysti alueen rakennuskantaan. Rakennuksen käyttöaste on 
korkea ja konsertit usein loppuunmyytyjä. Käyttäjäryhmät ovat sopeutuneet hyvin rakennukseen 
erilaisista toiveista huolimatta.  

Rakennus julkaistiin laajasti kotimaisissa ammattilehdissä ja mediassa. Kansainvälinen 
arkkitehtuurilehdistö ei esitellyt rakennusta erityisen laajasti. Rakennuksen ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen sopeutuva yleishahmo ei ilmeisesti ylittänyt julkaisukynnystä.109F

110 

Kritiikki rakennuksen hillittyä ulkoasua kohtaan laimeni vuosien saatossa. Alkuvaiheen spekulointi 
kahden erilaisen kilpailuehdotuksen välillä jäi akateemiseksi saivarteluksi. Toteutunut rakennus 
palvelee hyvin käyttäjiä ja rakennuksessa vierailijoita.    
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3.3.2   Kristiansandin teatteri- ja konserttitalo, Kilden. Arkkitehtitoimisto ALA 2012 

 

Hankkeen taustaa 

Kilden perustuu vuonna 2005 järjestettyyn kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun 
voittaneeksi osoittautui ehdotus nimimerkiltään ”Tutu” ehdotuksen laatijaksi paljastui Arkkitehtitoimisto 
ALA 110F

111: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston. Kristiansandin 
arkkitehtuurikilpailu oli avoin kansainvälinen suunnittelukilpailu, jonka tarkoitus oli toteuttaa 
Kristiansandin ranta-alueelle monipuolinen kulttuurilaitos. Hankkeen tilaohjelma sisälsi, mm. teatteri- 
ja oopperasalin, konserttisalin sekä multiteatterisalin. (Au, 3/2005)  

Kilpailutontti sijaitsi Kristiansandin satama-alueella entisen betonitehtaan vierellä. Voittoisa ehdotus oli 
suorakulmainen laatikko, jonka meren puoleinen julkisivu oli muotoiltu teräs-lasikonstruktio. Rakennus 
valmistui vuonna 2012. Valmistumisen jälkeen rakennus nimettiin ”Kildeniksi”, joka merkitsee 
lähdettä. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 16 000 neliömetriä ja tilavuus noin 128 000 
kuutiometriä. Valmistuessaan rakennuksen kustannukset olivat 140 miljoonaa euroa. (Saarinen, 2012) 

Arkkitehtitoimisto ALA on kansainvälisesti menestynyt arkkitehtuuritoimisto, joka perustettiin vuonna 
2005 Kristiansandin kilpailumenestyksen seurauksena. Merkittäviä kilpailumenestyksiä ovat olleet 
Varsovan taidemuseon toinen palkinto sekä Helsingin uuden keskustakirjastokilpailun ensimmäinen 
palkinto. Ryhmän muita vaativia suunnittelutehtäviä ovat olleet Kuopion kaupunginteatterin 
peruskorjaus ja laajennus sekä Lappeenrannan uusi kaupunginteatteri. Toimiston viimeiset 
merkittävät kilpailuvoitot vuosilta 2018 ja 2019 olivat Finavian uusi lentoterminaali Helsinki-Vantaan 
lentokentälle sekä Ranskaan Lyoniin Yliopistolle suunniteltava oppimiskeskus Lumière. 
Suunnittelijaryhmä palkittiin valtion rakennustaiteen palkinnolla vuonna 2012. Toimiston 
suunnittelema Finavian uusi lentoterminaali valmistui loppuvuodesta 2021. (ALA, 2021) Valmistumisensa 
jälkeen rakennus palkittiin Vuoden Teräsrakenne-palkinnolla. (Rakennuslehti, 2021) 

 

 

 

Kuva 3.34: Kilpailuvaiheen ulkoperspektiiviluonnos, josta käy ilmi rakennuksen dramaattinen aulatila. 
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Ehdotussuunnitteluvaihe / (Kansainvälinen avoin arkkitehtuurikilpailu) 

 

Kilpailuehdotuksen laadinta alkoi kilpailuasiakirjojen tilaamisella Norjasta. Kilpailuaineistoon kuului 
tavanomaisten asiakirjojen lisäksi kipsinen ympäristömalli. Jo ennen asiakirjojen saapumista 
työryhmälle muodostui SAFAn toimistossa olleen aineiston pohjalta mielikuva paikan ominaisuuksista 
ja rakennuksen toiminnallisista vaatimuksista. Jo kilpailun alkuvaiheessa tavoitteena oli järjestellä 
tilalliset toiminnot suorasukaisen tehokkaasti. Toiminnallisen konseptin jälkeen syntyi ajatus 
lämpiötiloja ja salitiloja rajaavasta, aaltoilevasta puuseinästä. Kilpailutehtävän innoittaja toimi jo 
aikaisemmin laadittu ehdotus Kotkan Merikeskuksesta järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun, jossa 
työryhmä sai kunniamaininnan. (AU, 2005) Kotkassa rakennuksen konteksti oli hyvin samankaltainen 
kuin Norjassa, tyhjä asfalttikenttä meren äärellä. (Teräsvirta, haastattelu, 2021)  

Janne Teräsvirta kertoi kilpailusuunnitelman syntyvaiheista seuraavaa: 

”Kilden oli varsinkin kilpailuvaiheessa hyvinkin sellainen oikeaoppinen teatteri- ja konserttitalo, jos 
ajattelee, että oikeaa oppia tulee Neufertista 111F

112 tai muualta perimätiedosta. Se kaavio oli lähes 
tulkoon yksi yhteen se, miten opetettaisi suunnittelemaan teatteri- ja konserttitalo”. (Teräsvirta, 

haastattelu, 2021) 

ALAn ehdotus muodosti selkeän sataman maamerkin vapaamuotoisine puujulkisivuineen. Rakennus 
sijoittui osoitetulle kilpailualueelle seuraten tarkasti tontin rajoja. Kilpailuvaiheen tilaohjelmaan kuului 
myös rakennusta palveleva pysäköintilaitos. Sille osoitettiin paikka päärakennuksen itäpuolelle 
katualueen toiselle puolelle. 

Kilpailuvaihe oli työryhmälle haasteellinen. Erilaiset arkkitehtoniset tavoitteet tuottivat yhteistyöhön 
kitkaa. Rakennuksen vahva pääidea syntyi tilaohjelman toiminnallisuuden ja kontekstin osoittamien 
reunaohjeiden pohjalta. Kilpailuehdotuksen arkkitehtuuritavoitteena oli muodostaa selkeän 
yksinkertainen rakennuskappale, joka ei kaupunkikuvallisesti kilpailisi satama-alueen varsinaisen 
dominantin, siilorakennuksen kanssa. (Grönholm, haastattelu, 2019) 

Juho Grönholm kertoo kilpailuehdotuksen syntyvaiheista: 

”Kilpailuohjelmassa oli selkeä englanninkielinen lause, jossa korostettiin aulan olevan 
esiintymistiloja yhdistävä voimakas julkinen tila. Tämä oli meille selkeä ohje rakennuksen 
toiminallisuuden hahmottumisessa. Tästä kilpailuohjelman tavoitteesta syntyi idea 
vapaamuotoisesta aulaseinämästä, joka jakaa rakennuksen kahteen toiminnalliseen osaan”. 
(Grönholm, haastattelu, 2019) 

Kilpailuehdotuksessa aaltoileva puujulkisivu muodosti koko hankkeen dramaattisen ”esiripun”, 
rajapinnan yleisölämpiön ja salitilojen välille. Pääyleisölämpiö aukesi koko rakennuksen leveydeltä 
korkean lasiseinän välityksellä kapealle kanavalle. Rakennuksen pääsisäänkäynnit sijoitettiin kanavan 
puolelle. Aula oli kilpailuohjelman mukaisesti avoin, esiintymistiloja yhdistävä julkinen tila. 
Kilpailuehdotuksessa on selkeästi nähtävissä vaikuttava tilasarja yleisöaulasta, lämpiöihin ja edelleen 
esiintymistiloihin. Vaikuttavin hetki on siirtyminen puuseinän lävitse salien lämpiötiloihin. Aaltoilevan 
puuseinän syntyhistoriasta Janne Teräsvirta kertoo seuraavalla tavalla: 

”Se oli ehkä vähän semmoinenkin aihe mitä siinä oli kehitelty muutamaa muuta kilpailua tehdessä, 
ei toki tuollaisena puisena, mutta tämmöinen tapa muotoilla, liittää suora geometrinen viiva, mikä 
on tuo Kildenin räystäs ja sitten vapaamuotoinen viiva mikä on se puuseinän osuminen maan 
tasoon. Niin sen kaltaisia muodollisia ideoita ja niiden käytännössä piirtämistä, koska itse asiassa 
se mallintaminen sen aikaisilla välineillä vaati vähän selvittelyä, että mites tämmöinen ihmeellinen 
muoto voitaisiin saada aikaan. Siinä oli jonkin verran pohtimista, vaikka me toki työskenneltiin 
tietokoneella. Vapaamuodon mallintaminen ei ollenkaan ollut niin kehittynyttä kuin se on 
nykypäivänä”.  (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 
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Kilpailuehdotuksessa rakennuksen sivu- ja takajulkisivu olivat lasijulkisivua täydentävää taitteista 
mustaa alumiinia, joka liitti kookkaan rakennuksen alueen satama- ja teollisuusympäristöön. 
Kilpailuvaiheessa tärkeä arkkitehtuuritavoite oli ”piilottaa” perinteinen näyttämötorni rakennuksen 
perushahmon sisään. Näin pääsuunnittelijat halusivat korostaa katsomoita, esiintyjien ja yleisön 
kohtaamista teatterimaailman teknisen puolen sijaan. Arkkitehtuurin esikuvana oli 
suunnitteluvaiheessa Luzerniin, Sveitsiin vuonna 2000 valmistunut Jean Nouvelin suunnittelema 
Kongressi- ja konserttitalo KKL, jossa aulatilojen katos kurkottaa pitkälle Luzern-järven yläpuolelle.  
(Nousjoki, 2012) 

Kildenin lämpiöseinämän taakse sijoittui kolme pääsalia: klassinen konserttisali, oopperasali sekä 
teatteri. Päätilat on ryhmitelty rinnakkain. Näiden tilojen taakse muodostui huoltokäytävä, jonka oli 
tarkoitus palvella kaikkia saleja. Rakennuksen huolto- ja verstastilat sijoittuivat leveän huoltokäytävän 
itäpuolelle. Yleisösalien järjestys määräytyi tuotantotilojen sijoittelun mukaisesti. Huoltoliikenne 
määritteli puolestaan tuotantotilojen järjestyksen. Pääteatterisali, jonka toiminnallisuus edellytti 
selkeää huoltoreittiä, sijoittui siten, että näyttämö avautui suoraan lavastepajaan. Sivunäyttämöt 
sijoittuivat päänäyttämön molemmille puolille käyttömukavuuden ja tilojen jaettavuuden vuoksi. 
Rakennus täytti koko kilpailualueen, jonka seurauksena rakennuksen koillisnurkka jouduttiin 
viistämään tielinjausta noudattaen. Kilpailuaineistoa täydennettiin Klaus Stoltin tekemällä 
pienoismallilla.  

Antti Nousjoki kuvailee Arkkitehti-lehdessä kilpailuvaiheen tavoitteita seuraavaan tapaan:    

”Suunnitelmamme perustui erittäin käytännönläheiseen ajatteluun: luodaan selkeä ja toimiva 
tuotantolaitos, käytetään ylimääräiset paukut lämpiöön. Luodaan kahden osan välille kontrasti- ja 
sijoitetaan kaikki tilat maan päälle. Se olikin syy ehdotuksemme voittoon, työmme oli yksi 
harvoista, joka näytti hyvältä, ilman että valtavat määrät tiloja oli tungettu kellariin tontin pienuuden 
vuoksi”. (Nousjoki, 2012)          

Kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Stein A. Hennevik, 
ammattijäseninä toimivat arkkitehtehdit Erik Bystrup, Maria Kielland Krag, Are Telje ja Håkan 
Vigsnæs. Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 93 ehdotusta ja kilpailun tulokset julkaistiin 
7.2.2005. Voittaneelle työryhmälle luovutettiin 1 000 000 Norjan kruunun suuruinen palkintosumma. 
Myös toinen suomalaisryhmä menestyi kilpailussa, JKMM Arkkitehtien laatima ehdotus ”Lanterne” 
palkittiin 100 00 kruunun palkinnolla. Ehdotuksen tekijöinä olivat arkkitehdit Asmo Jaaksi, Teemu 
Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä (Au, 3/2005) 

Voittoisasta kilpailuehdotuksesta palkintolautakunta totesi seuraavaa: 

”Ehdotuksen pääajatus on suuri, elävästi taipuileva puuseinä, joka erottaa todellisuuden 
kuvitellusta. Rakennus vangitsee paikan hengen ja elämyksen taian yksinkertaisesti ja helposti 
ymmärrettävästi, samalla suurin elkein. Rakennuksesta tulee Kristiansandin uusi maamerkki” (Au, 

3/2005) 

 

            

 

Kuvat 3.35, 3.36 ja 3.37: Konseptivaiheen asemapiirros, pohjapiirrosluonnos ja ulkoillustraatio. 
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Kuvat 3.38 ja 3.39: Toteutunut konserttisalinäkymä ja rakennuksen aulatila iltavalaistuksessa. 
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Yleissuunnitteluvaihe / (Konseptisuunnitteluvaihe, pääpiirustus- ja urakkalaskentavaihe) 

Kilpailun palkintojenjaon jälkeisenä päivänä aloitettiin tilaajan kanssa neuvottelut hankkeen 
jatkosuunnittelusta. Sopimusneuvottelut olivat vaikeita ja jatkuivat pitkään, mutta hankkeen 
suunnittelu aloitettiin silti välittömästi. Norjalaisten toiveesta käynnistettiin konseptisuunnitteluvaihe, 
jonka tarkoitus oli testata suomalaissuunnittelijoiden kyvykkyyttä ja tarkentaa ehdotuksen 
arkkitehtuuria. Tilaajan toimesta projektikieleksi sovittiin norjan kieli. (Teräsvirta, haastattelu, 2021).  

Arkkitehtitoimisto ALA ryhtyi suunnittelutyöhön yhdessä norjalaisen kumppanin SMS-arkkitehtien112F

113 
kanssa. (Saarinen, 2012) Rakennuksen kokonaishahmo säilyi muuttumattomana, mutta rakennuksen 
toiminnallisuutta ja tilojen järjestystä jouduttiin kehittämään suunnittelun edetessä. Suuriksi 
suunnitteluhaasteiksi osoittautuivat rakennuksen ulokerakenteet ja puuseinän toteutustapa.  

Janne Teräsvirta kuvailee yleissuunnitteluvaihetta seuraavasti:  

”Kaikki muuttui miljoona kertaa näyttämöiden takana ja saleja rukattiin kymmeniä kertoja projektin 
aikana- ne jopa vaihtoivat paikkaa. Mutta lämpiötä, joka on yleisölle oleellisin tila, ei muutettu 
lainkaan”. (Teräsvirta, 2012) 

Suunnittelun edetessä ulokeratkaisu osoittautui kalliiksi. Tilaajan toiveesta työryhmä laati 
vaihtoehtoisen suunnitelman, jossa uloke korvattiin vaatimattomalla katosaiheella. Ehdotuksia 
vertailemalla päädyttiin lopulta alkuperäiseen ratkaisuun. (Teräsvirta, haastattelu, 2021)    

Rakennuslupamenettelyt sujuivat viranomaisten kanssa hyvässä yhteistyössä. Kaava muotoiltiin 
rakennushankkeen mukaan, kuten Janne Teräsvirta seuraavassa kuvailee: 

”Meillä ei ollut rakennusvalvonnan kanssa minkäänlaista ongelmaa ainakaan, mikä olisi jäänyt 
mieleeni. Siinä tehtiin kaavaa sitä mukaan, kun me suunniteltiin sitä taloa. Tilaajapuolen edustaja 
oli siirtynyt itse asiassa tehtäviinsä kaupunginarkkitehdin roolista ja se oli semmoinen pienen 
kaupungin yhteinen projekti mukaan lukien ne virkamiehet. Mitään vastakkain asettelua ei 
ainakaan ollut kaavoituksen tai muiden virkamiesten kanssa”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Suurin yleissuunnitteluvaiheen muutos oli verstastilojen siirto erilliseen rakennukseen. Muutoksesta 
kertoo Janne Teräsvirta: 

”Kustannuspaine oli tietenkin sellainen minkä kanssa painittiin todella pitkään. Ehkä se isoin ja 
myöhäisemmässä vaiheessa tullut muutos oli sellainen, että siihen taloon lisättiin semmoinen 
ulkorakennus mitä ei kilpailuvaiheessa ollut, siinähän oli vain kaksi taloa siinä kilpailuvaiheessa tai 
tässä konseptivaiheessa, rakennus ja sitten tämä pysäköintitalo, mutta lopullisessa tilanteessa 
tuossa on vielä yksi tekninen työpajarakennus, koska jonkun, jonkun älyvapaan logiikan mukaan 
se muuttui edullisemmaksi siten, että isosta talosta poistettiin tiloja viereen tehtävään tekniseen 
rakennukseen. Se oli varmasti politiikkaa ja prosessia, johon suunnittelijoilla ei ollut mitään 
sanottavaa. Se tapahtui, ei nyt rakentamisvaiheessa, mutta todella myöhäisessä vaiheessa sitä 
projektia, ja se oli tuskainen totuus, koska se oli alusta alkaen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista ja 
vahvuuksista, että se rakennus oli yksi yksittäinen kappale”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Urakoitsijoiden valinta toteutettiin kilpailuttamalla eri rakentajaryhmiä ja samalla kehittämällä 
suunnitelmia. Janne Teräsvirta kuvailee menettelytapaa seuraavasti: 

”Urakka-asiakirjat oli jaettu moneen osaan ja niistä käytiin perinpohjaiset neuvottelumenettelyt 
niistä kaikista. Vastaavasti kuin rakennuslupa ja muut vaiheet, niin se oli todella monivaiheinen ja 
pitkäkestoinen yhteistyö urakoitsijaksi ensin hakeutuvien kanssa, mutta sitten varsinkin niiden 
kanssa, jotka lopulta valikoituivat. Sopimusmalliin oli rakennettu sellainen neuvotteluvaihe missä 
urakoitsijan kanssa käytiin läpi pitkään ja perinpohjaisesti niitä ratkaisuja ennen kuin he saivat sen 
lopullisen sopimuksen. Ja sitä kautta parhaissa tapauksissa ratkaisuja kehitettiin parempaan 
suuntaan ja toisissa tapauksissa saattoi olla vähän tuskaisempaakin, että tuntui että menee 
huonompaan suuntaan”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 
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ArchDailyn 113F

114 ajankohtaissivustolla arkkitehdit kuvailivat itse rakennuksen arkkitehtuuria ennen 
rakentamisen aloittamista seuraavaan tapaan: (käännös HT)  

”Kaupunki-identiteetti: 

Uuden teatteri- ja konserttisalin rakennuksen urbaania luonnetta ei pitäisi ilmaista vain projektin 
funktionaalisuudella. Rakennuksella on suuri vaikutus Kristiansandin ja koko alueen kulttuuriseen 
identiteettiin. Arkkitehtonisen ilmaisun on oltava välittömästi tunnistettavissa ja ainutlaatuinen. 
Kulttuurimaamerkin rakentamiseen on alueella suuri tarve. Usein teattereissa näyttämötorni 
kuvastaa rakennuksen toiminnallisuutta, ollen samanaikaisesti maamerkki. Tällä rannalla 
maamerkin rooli on jo varattu siilorakennukselle. Esittävän taiteen keskuksen tunnistettava ilme 
olisi rakennettava muilla keinoilla. Teatteri- ja Konserttitalon suunnittelun pääkonsepti on sarja 
esittävän taiteen tiloja, jotka on muotoiltu toimimaan tunnistettavina kaupunkikuvallisina merkkeinä. 
Tämä aaltoileva, yhtenäinen pinta muodostaa dramaattisen yleisöaulan esitysalueiden ja 
rantaviivan välillä. Rakennuksen suhde kanavaan ja merelle on voimakkaan jännitteinen ja 
dramaattinen”. (ArchDaily, 2012) 114F

115 

                                   
Kuva 3.40: Suunnitteluvaiheen pohjapiirros, jossa salitilat sijoittuvat toisin kuin lopullisessa rakennuksessa. 

                             
Kuva 3.41: Toteutunut pohjapiirros, jossa salitilat ovat paikoillaan ja aaltoileva puuseinämä on muotoutunut.      
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Rakentaminen 

 

Kildenin rakennustyöt aloitettiin vuonna 2007, kun kruununprinsessa Mette-Marit laski rakennuksen 
peruskiven vuonna 2009. Haastavin rakennettava oli aaltoileva sisääntuloaulan puuseinä. Alun perin 
oli tarkoitus rakentaa seinämä paikan päällä. Paikallinen puualan yritys Trebyggeriet ehdotti kuitenkin 
seinän elementoimista. Haastava muotoilu edellytti erittäin tarkkaa toteutusta, hyvää käsityötaitoa ja 
nykyaikaisen 3D-tekniikan hallintaa. Toteutus edellytti yhteistyötä veneveistämö Risør 
Trebåtbyggerien kanssa. Veneenrakennustekniikka tarkoitti yli 100 000 ruuvinreiän puutapitusta.  

Puulajiksi valikoitui paikallinen tammi. Vaikka puuseinämä oli tarkasti mallinnettu, työmenetelmien 
kehittely vaatii tiivistä yhteistyötä toimittajan kanssa. Elementtien suuri koko esti 
maaliikennekuljetuksen, joten valmiit elementit siirrettiin työmaalle vesiteitse. Elementtien asennus 
edellytti erityisen hyvää yhteistyötä ja koordinaatiota eri tavarantoimittajien välillä. (Teräsvirta, haastattelu, 

2021) 

Kildenin runkourakoitsijana toimi suomalainen Ruukki Construction, joka vastasi teräsrakenteiden 
detaljisuunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta. Erityisen haastava oli ulokerakenteena 
toteutetun katoksen teräsrakenteet. Puuseinäelementtien kiinnittäminen Ruukin toimittamiin, 
esivalmistettuihin teräsrakenteisiin vaati erityistä tarkkuutta. (Ruukki, 2021) 

Teräsosat valmistettiin Suomessa konepajatuotantona. Toimitukset aloitettiin lokakuussa 2009, ja 
viimeiset teräsosat asennettiin maaliskuussa 2010. Kokonaisuudessa Ruukin toimitus käsitti 800 
tonnia terästä. (Teräsrakenne, 2012) 

Rakentaminen sujui suunnitteluhaasteista huolimatta hyvin ja aikataulun mukaisesti. Hankkeen 
sisustussuunnittelu tuotti pääsuunnittelijoille pettymyksen. Sisustussuunnittelu tilattiin paikalliselta 
suunnittelutoimistolat.  

 Janne Teräsvirta kuvailee valmistuneen rakennuksen herättämiä tunteita seuraavasti: 

”No positiivista oli, että saatiin hyvää inputtia esimerkiksi salien tekemiseen. Niissä oli joka 
paikassa kovat kustannuspaineet ja jouduttiin tinkimään monta kertaa niistä ideoista mitä meillä oli. 
Positiivista oli se, että ainakaan se toteutunut ei ole se, sitä saatiin myös pumpattua ylöspäin siellä 
loppuvaiheessa. Kokonaisuutta täytyy pitää merkittävänä positiivisena juttuna. Luulen, että aina on 
sitten tietynlainen menetyksen tunne, kun katsoo valmista taloa, koska kaikki haaveet eivät 
tietenkään, kuten ei varmaan kellään, kaikki ne haaveet mitä saa ladattua siihen hankkeeseen, niin 
ei toteudu, ja onhan siellä ihan hirvittävä määrä asioita, jotka sattuvat silmään”. (Teräsvirta, haastattelu, 

2021) 

Laaja rakennus valmistui kolme kuukautta ennen sovittua aikaa, ja käyttäjät ottivat rakennuksen 
käyttöönsä virallisesti 1. lokakuuta 2011. Hanke toteutettiin alkuperäisen kustannusbudjetin puitteissa 
ja sovittujen laatuvaatimusten mukaisesti. Projekti toteutui tarkasti kilpailuehdotuksen luonnosten 
mukaisesti ja avattiin yleisölle tammikuussa 2012 viiden vuoden rakentamisajan jälkeen. (Kilden, 2021) 

Rakennuksen ulkomuoto säilyi toteutuksen loppuun saakka. Sisätilat on järjestetty 
tarkoituksenmukaisen luontevasti. Neljään erilliseen vyöhykkeeseen jaetut toiminnalliset tilat 
palvelevat hyvin rakennuksen käyttäjiä ja vierailijoita.  

Konserttisalissa on 1200 istumapaikkaa. Salimuotona on perinteinen kenkälaatikko. Salien 
akustiikasta vastasivat Arup Acoustics (konserttisali) ja Brekke Strand Acoustics (teatteriakustiikka). 
Ooppera- ja teatterisalin kapasiteetti on noin 700 henkeä ja orkesterisyvennys on mitoitettu 70 
muusikolle. Rakennuksessa on myös muunneltava teatterisali, musta laatikko. Esittävälle taiteelle 
varattu sali palvelee harrastelijaryhmiä sekä koululaisia. (Saarinen, 2012) 

Kilden palkittiin Suomessa vuoden 2011 teräsrakenteena. Perusteluina olivat mm. eri materiaalien 
(teräs, puu ja kivi) innovatiivinen yhdistäminen. 115F

116 Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi 
professori Antti-Matti Siikala. (Rakennuslehti, 2011) 
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Kuvat 3.42 ja 3.43: Kilden, toteutunut pääjulkisivu ja konseptivaiheen poikkileikkauksia. 
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Kristiansandin teatteri- ja konserttitalo Kildenin arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Kristiansandin teatteri- ja konserttitalo Kildenin suunnittelun haasteita ja 
positiivisia vaikuttajia. Kuvien 3.44, 3.45, 3.46 ja 3.47 esittämät arviot ovat hankkeen luovat pääsuunnittelijat 
Grönholm, Nousjoki ja Woolston itse kirjanneet kaavioihin. Janne Teräsvirta ei osallistunut arviointeihin. 
Laatudiagrammin parametrien selitteen on koostanut tutkija pääsuunnittelijoiden kommenttien perusteella.    

        

Kuva 3.44: Teatteri- ja konserttitalo Kildenin arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijoiden 
kuvaamana. 

 

Kilpailuprojektin asettamat odotukset (A) eivät täysin toteutuneet, vaikka lopputulos olikin laadukas (B).  

Rakennuttaja (1) tuki suunnittelutyötä ja mahdollisti uniikkien ratkaisujen syntymisen. Poliittiset (2) päätökset 
olivat hanketta tukevia ja ripeitä. Rakennuttajan suurin epäilys kohdistui aaltoilevan julkisivun toteutukseen ja 
kustannuksiin. Vaihtoehtoinen suunnitelma laadittiin tietoisesti kustannuksiltaan kalliimmaksi. Kaupunkilaisten 
kommenttien jälkeen tilaaja valitsi toteutuksen pohjaksi alkuperäisen idean mukaisen ratkaisun.  

Käyttäjät (3) suhtautuivat hankkeeseen joustavasti ja kannustaen. Hankkeen laajuutta voitiin kehittää, jotta 
kustannusennuste saatiin toteutettua. Toisarvoisia varasto- ja pajatiloja voitiin siirtää kustannuksiltaan 
edullisempaan rakennukseen kadun toiselle puolelle. Urakoitsijoiden toiminta osoittautui laadukkaaksi (7). 

Hankkeen rahoitus (9) ja aikataulu (10), koettiin sopiviksi. Aikataulu koettiin jopa turhankin pitkäksi. 
Rakennuttaja tosin kiinnitti huomiota epäoleellisiin kustannustekijöihin.  

Projektin kieleksi valittiin jo alkuvaiheessa norjan kieli. Outo kieli aiheutti alkuvaiheessa hankaluutta ja 
väärinkäsityksiä suunnittelutyöryhmän sisällä. Tilaajan toiveesta huolimatta varsinainen arkkitehtuurisuunnittelu 
tapahtui koko hankkeen aikana Suomessa. 

Kildenin suurimmat suunnitteluriskit liittyivät erikoissuunnittelijoiden ja paikallisten sisustussuunnittelijoiden 
toimintaan. Norjalaisten suunnittelijoiden vastuulla olleet talotekniikka, sähkösuunnittelu ja rakennesuunnittelu 
eivät olleet erityisen innovatiivisia, vaan suunnitteluratkaisut perustuivat toteutuneisiin esimerkkeihin. (4,6,8).  

Sisustussuunnittelusta vastasi paikallinen konsulttitoimisto. Laadullisesti lopputulos ei aulan kalusteiden 
suunnittelun suhteen vastannut pääsuunnittelijoiden odotuksia (5).  
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Kuva 3.45: Teatteri- ja konserttitalo Kildenin arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijoiden kuvaamana. 

Kilpailuvaiheessa työryhmällä oli runsaasti sisäisiä erimielisyyksiä koskien projektin arkkitehtuuriratkaisuja. 
Kilpailutulosten tultua ilmi, arkkitehtuurin tavoitetaso nousi voimakkaasti.  

Suunnitteluvaiheen alussa tilaajan kanssa käydyt haasteelliset sopimusneuvottelut (A), laskivat 
arkkitehtuurilaadun odotustasoa. Toteutussuunnitteluvaiheessa (B), ilmeni kustannushaasteita puujulkisivun ja 
sisäänkäyntikatoksen suhteen. Rakennuttaja vaati vaihtoehtoista suunnitelmaa toteutuspohjaksi. Vaihtoehtoisen 
suunnitelman jälkeen palattiin alkuperäiseen suunnitelmaan (C). Projektin loppuvaiheissa pettymyksiä 
aiheuttivat erikoissuunnittelijoiden toiminta. Kokonaisuutena hanketta pidettiin arkkitehtuuriltaan onnistuneena. 

 

 

Kuva 3.46: Teatteri- ja konserttitalo Kildenin, arkkitehtisuunnittelun henkilöstöresurssit pääsuunnittelijoiden 
kuvaamana. 
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Pääsuunnittelijoiden kirjaama hankkeen laatudiagrammi / Kilden, arvion laativat Juho Grönholm, Antti Nousjoki 
ja Samuli Woolston. 

 

 

 Kuva 3.47                                                                                                                   Pisteet yhteensä: 820 / 1000 
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana / pääsuunnittelijan haastattelun perusteella.   

 

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennuksen pääidea kumpuaa tilaohjelman tavoitteista. Aaltoileva puujulkisivu jakaa lämpiön ja yleisötilat 
toiminnallisesti toisistaan. Aulatila avautuu kutsuvana merelle ja toimii samalla yhdistävänä linkkinä 
esiintymistilojen välillä. Kokonaisuus on ulkoiselta olemukseltaan hillitty, mutta samalla vaikuttava. 
Rakennuksen pääidea säilyi hyvin vahvana toteutusvaiheeseen asti, vaikka salitilojen paikkoja 
suunnitteluvaiheessa vaihdettiin useaan kertaan.  

2. Liittyminen ympäristöön: 

Rakennus liittyy satama-alueen teolliseen miljööseen. Erityisesti yöllä rakennus on ilmeeltään avoin ja kutsuva. 
Lasinen lämpiö ja puuverhoiltu sisääntulokatos heijastuu vesipeiliin. Rakennus on selkeästi julkinen rakennus ja 
merkittävästä massastaan huolimatta sitoutuu hyvin alueen teollisuusrakennuksiin. Rakennus ei ulkoiselta 
olemukseltaan ilmennä toiminnallista sisältöään, vaan teatterin näyttämötorni piiloutuu ulkopuolisilta katseilta. 
Perinteisen arkkitehtuuridominantin rooli on jätetty tietoisesti viereiselle viljasiilolle. 

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen yleisön pääsisäänkäynnit ovat kanavan puolella, puulla verhoillun ulkokatoksen alla. 
Sisäänkäynnit ovat selkeästi erottuvia ja kutsuvia. Orientoitavuus aulasta esiintymissaleihin tiloihin on 
erinomainen. Henkilökunnan ja huoltoliikenteen sisäänkäynnit sijoittuvat rakennuksen sivuille.   

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toteutuneen rakennuksen tilasarjat noudattelevat kilpailuehdotuksen henkeä. Aaltoileva puuseinämä jakaa 
yleisötilat tehokkaasti. Selkeä porras johdattaa varsinaiseen lämpiötilaan ja lopulta salitiloihin. Pääsali on 
tyypiltään perinteinen kenkälaatikko. Aula on ilmeikäs monitoimitila, jossa voidaan järjestää näyttelyitä ja 
erilaisia yleisötilaisuuksia. 

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen merenpuoleinen julkisivu on rakennuksen pääjulkisivu. Sivu- ja takajulkisivujen rooli on 
kokonaisuutta säestävä. Puujulkisivu on taidokkaasti rakennettu vaativana käsityönä. Lasirakenteet ovat 
elegantteja, vaikka rakenteiden mitoitus ei vastannut alkuperäisiä tavoitteita. Sivu- ja takajulkisivujen taitteinen, 
tumma alumiinikasettijulkisivu muodostaa hallitun kontrastin lasi- ja puujulkisivulle. Salien materialiteetti ja 
väritys vaihtelevat. Pääsali on verhoiltu vaaleilla puupaneeleilla, seinäpinnat ovat tumman harmaita. 
Teatterisalin istuimet ovat syvän punaiset ja seinäpinnat ovat vaalean harmaita akustisia elementtejä. 

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Rakennus on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu. Erityisen haastavaa oli aaltoilevan puuseinämän 
mallintaminen ja rakentaminen. Venepuusepän perinteisillä tapitusdetaljeilla toteutettu seinämä vaati erityistä 
huolellisuutta. Puuseinän liitokset esivalmistettuihin teräsrakenteisiin edellyttivät suurta mittatarkkuutta.  

7.  Sisustussuunnittelu, kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen sisustussuunnittelu toteutettiin paikallisin voimin. Pääsuunnittelijat eivät pitäneet aulan kiinto-ja 
irtokalustesuunnittelua erityisen laadukkaana ja rakennuksen muuhun ilmeeseen sopivana. 

8. Rakenteet ja talotekniikka: 

Ulokekatos toteutettiin teräsrakenteena. Rakenteen toimitti suomalainen Ruukki. Mittatarkat rakenteet 
mahdollistivat onnistuneen lopputuloksen. Akustiikan vaatimuksista talotekniset ratkaisut olivat vaativia.  

9. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin laajasti kotimaisissa ammattilehdissä; Arkkitehti-lehdessä, Projektiuutisissa, Teräs-
lehdessä sekä Betoni-lehdessä valmistumisvuonnaan.    

10. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin suppeasti kansainvälisissä ammattilehdissä. Kohde julkaistiin myös arkkitehtuurin 
nettiportaalissa ArchDailyssa. 
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Yhteenveto 

 

Rakennuksen suunnitteluprosessi perustui kolmeen eri suunnittelumetodiin. Peruslähtökohtana oli 
tilaohjelmapohjaisen- ja kontekstiperiaatteen yhdistelmä. Satama-alueen rouhea konteksti soveltui 
hyvin rakennuksen tuotannolliseen olemukseen. Rakennuksen toiminnallisuuden jalostamisen jälkeen 
rakennukselle annettiin vahva arkkitehtoninen luonne aaltoilevan puuseinän avulla. Puuseinän 
muotoilu perustui puolestaan intuitiiviseen muotoiluperiaatteeseen. Kristiansandin ranta-alueelle 
noussut rakennus on ilmeeltään monumentaalinen ja itsetietoinen. Rakennus on satama-alueen 
selkeä julkinen rakennus, mutta jättää maamerkin roolin viereiselle viljasiilolle. Yöaikaan rakennus 
syttyy loistamaan kuin jättiläismäinen valolyhty.  

Pääaulan aaltoileva, valaistu puuseinä jatkuu ulkotilaan korkean lasiseinän lävitse. Rakennuksen 
vyöhykkeinen suunnitteluidea toimii käytännössä luontevasti, aulatiloista siirrytään lämpiöön ja 
salitiloihin vapaamuotoisesti kaartuilevan puuseinän lävitse. Esiintymistilat ovat seinämän takana 
ryhdikkäästi vierekkäin. Varsinaiset huoltotilat palvelevat tehokkaasti salitiloja yleisön katseilta piilossa 
rakennuskokonaisuuden takaosassa. 

Rakennuksen suunnitteluprosessi oli teknisesti ja taiteellisesti erittäin haastava. Hyvin erilaiset 
pääsalit asettivat suunnittelijaryhmille erilaiset ja vaativat reunaehdot. Kilpailun alkuperäinen tavoite, 
eli teatteritornin piilottaminen rakennuksen hahmon sisään ei täysin toteutunut valmiissa 
rakennuksessa. Rakennuksen kokoa jouduttiin pienentämään kustannussyistä. Tällöin myös 
rakennuksen peruskorkeutta madallettiin. Suunnittelutavoitteen toteutumattomuus ei lainkaan häiritse 
rakennuksen elämyksellisyyttä. Aaltoilevan puuseinän tekninen toteutus osoittautui erittäin vaativaksi. 
Tietomalli oli suunnittelun edetessä ja kustannusarvioita laadittaessa olennainen suunnittelun 
apuväline. Monimutkaisen seinärakenteen mallintamista varten koodattiin tehtävää varten oma 
tietokoneohjelma. (Grönholm, haastattelu, 2019) 

Projektin kilpailuvaiheessa työryhmän yhteistyö osoittautui haastavaksi, sillä arkkitehtuuriin 
kohdistuneet erimielisyydet olivat suuria. Valmis kilpailuehdotus henki kuitenkin vakuuttavaa, 
voimakasta arkkitehtuuria. Kilpailuvaiheen jälkeen rakennuksen toiminnallisuutta muutettiin salien 
sijoittelujen osalta. Norjalaisten erikoissuunnittelijoiden työtapa ei ollut erityisen innovatiivinen, vaan 
olemassaoleviin ratkaisuihin tukeutuva. Hankkeen kustannusrakenne ei tuottanut erityisiä haasteita, 
vaikka suunnitteluratkaisuja jouduttiin kustannussyistä muuttamaan. Aulan aaltoilevaa seinää pidettiin 
liian kalliina rakenteena, jolloin ALAlta pyydettiin vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa aaltoileva 
seinämä korvattaisiin suoralla seinärakenteella. Vaihtoehtoinen suunnitelma laadittiin tarkoituksella 
kalliiksi, jotta aaltoileva puuseinä saataisiin toteutettua. Kaupunkilaisten kommenttien perusteella 
rakennuksen tärkein arkkitehtoninen ele saatiin kuitenkin lopulta rakennettua. 

Irtokalustesuunnittelu aulassa ja julkisissa tiloissa ei toteutunut kuten suomalaiset 
arkkitehtisuunnittelijat olivat toivoneet, vaan suunnittelutehtävä annettiin norjalaisille 
sisustussuunnittelijoille. Lopputulos ei ollut suomalaisten pääsuunnittelijoiden mielestä onnistunut.   

Rakennuksen valmistuttua Samuli Woolston arvioi arkkitehtuurin ja Kildenin merkitystä: 

”Arkkitehtuurin tulisi tuottaa iloa. Ihmiset arvostavat ilmaisuvoimaisia rakennuksia, joilla on 
arkkitehtuurin tuomaa luonnetta ja tunnetta. On kyse siitä, mitä lisäarvoa voisimme tarjota 
yhteisölle, toiminnallisten ratkaisujen lisäksi. Tämä on jossain määrin aina mahdollista, riippumatta 
taloudellisista seikoista”. (Woolston, 2012)   

Bjarke Ingels 116F

117 toteaa Arkkitehti-lehdessä Kildenin valmistuttua 1/2012:  

”Kilden monenlaisten onnistumistensa lisäksi selviää haasteesta, joka lopulta ratkaisee julkisen 
rakennuksen merkityksen: sillä on kyky vetää puoleensa yleisöä. Aaltoileva puuseinä imaisee 
ihmiset sisään. Se on samanaikaisesti sekä uskomattoman kutsuva ja viettelevä että välitön ja 
fantastinen. Kristiansandin julkinen elämä on saanut uuden, ihmeellisen näyttämön – ja ALA on 
tehnyt täysosuman, joka vain nostaa rimaa jatkossa”. (Ingels, 2012) 
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3.3.3 Fuzhoun kulttuurikeskus, Kiina, PES-Arkkitehdit, 2018 

 
Hankkeen taustaa 

 

Professori Pekka Salminen on toiminut pitkän ammattiuransa aikana lukuisissa kaupunkisuunnittelun 
ja julkisen rakentamisen suunnittelutehtävissä. Salminen valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä 
korkeakoulusta vuonna 1966. Pekka Salminen Oy-nimisen arkkitehtuuritoimiston hän perusti vuonna 
1968. Salmisen merkittäviä suunnittelukohteita ovat olleet muun muassa Lahden kaupunginteatteri, 
(1982), Kanneltalo, (Helsinki,1992), Helsinki–Vantaan terminaali T2, Marienkirchen konserttisali, 
Neubrandenburg, (Saksa, 2001), Wuxin oopperatalo, (Wuxi, Kiina, 2012) sekä Fuzhoun 
kulttuurikeskus, (Mawei New Town, Kiina, 2018). 117F

118 (PES, 2021) 

Salmisen arkkitehtuuria on leimannut tarkoituksenmukainen rakenteellisuus sekä huolellinen 
viimeistely. Viimeaikaisille hankkeille on ollut tunnusomaista voimakas arkkitehtoninen muotoilu. 
Suunnittelun tärkeimpänä lähtökohtana Salminen pitää käyttäjien tarpeita. (Salminen, haastattelu, 1, 2019) 

Pekka Salmisen toimisto oli voimakkaasti kehittämässä tietokoneavusteista suunnittelua Suomessa jo 
1980-luvulla. Salminen on uransa aikana ollut erityisen kiinnostunut myös kansainvälisestä 
toiminnasta. Tästä osoituksena ovat lukuisat kansainväliset kilpailumenestykset sekä 
tunnustuspalkinnot Euroopassa ja Kiinassa. Vuonna 2011 PES-Arkkitehdit avasi sivutoimiston 
Shanghaihin, Kiinaan. (Savela, 2019) Vuonna 2002 Pekka Salmiselle myönnettiin Taiteen valtionpalkinto. 
(Taide, 2002) 

Fuzhoun kulttuurikeskus on vuonna 2018 valmistunut monipuolinen kulttuurikeskus Kiinan Mawei 
New Townissa Itä-Kiinan meren tuntumassa vastapäätä Taiwania. Kansainvälisen 
arkkitehtuurikutsukilpailun tuloksena rakentunut kokonaisuus sisältää ooppera- ja konserttisalit, 
monikäyttösalin, elokuvateatterin, näyttelytilan sekä kaupallisia tiloja. Pekka Salmisen vuosia kestänyt 
kehitystyö Kiinassa johti jättiläishankkeen toteutukseen. Fuzhoun kulttuurikeskus on 
kokonaislaajuudeltaan 153 000 m2. Rakennuskokonaisuus sijoittuu Minjiang-joen äärelle, sivujoen 
risteykseen. Toteutuneen rakennuksen erityispiirre ovat voimakkaat, veistokselliset muodot, jotka 
muistuttavat laivojen purjeita tai jasmiinikukan terälehtiä. Jasmiini on kaupungin symboli ja kaupungin 
yleiskaavassa tämä symbolimerkitys tuli ottaa kilpailuehdotusta laatiessa huomioon. Voimakkaasta 
muotoilusta huolimatta rakennuksen suunnittelu perustui huolelliseen paikallisen kulttuurin ja 
toimintojen analyysiin. Vaikka rakennus on jo osittain otettu käyttöön vuonna 2018, osa tiloista, kuten 
elokuvakeskus oli kokonaan sisustamatta vielä vuoden 2019 lopulla. Hankkeeseen kuuluu myös 
kaupallisia tiloja sekä laaja kattopuutarha. (Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

 

Kuva 3.48: Fuzhoun kulttuurikeskus, PES-Arkkitehdit, toteutuneen hankkeen sisääntuloaukionäkymä. 
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Ehdotussuunnitteluvaihe / (Kansainvälinen arkkitehtuurikutsukilpailu) 

 

Kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe käynnistettiin vuoden 2013 lopussa. 
Kiinassa arkkitehtuurikilpailut järjestetään eri tavoin kuin Suomessa on ollut tapana. Kilpailuryhmät 
ovat laajoja työryhmiä, joita kiinalaiset toimijat ohjaavat ja johtavat. Tässä tapauksessa kilpailuun 
kutsuttiin viisi Kiinan suurinta suunnitteluinstituuttia. Kilpailukutsun edellytyksenä jokaisen kutsutun 
toimijan täytyi tehdä yhteistyötä kansainvälisen suunnittelijan kanssa. PES-Arkkitehdit kutsui 
kilpailukumppanikseen Kiinan suurin suunnitteluorganisaatio, China Construction Engineering Design 
Group Co. Yhteistyö alkoi harvinaisella kirjeellä, jonka Pekka Salminen sai suoraan yhtiön johtajalta, 
joka oli vastuussa kilpailuprojektista. Kyseinen johtaja oli vieraillut PES-Arkkitehtien suunnittelemassa 
Wuxin konserttitalossa ja ihastunut rakennuksen arkkitehtuuriin. Koko kilpailuvaiheen suunnittelutyö 
tehtiin Suomessa, mutta laaja, lopullinen kilpailumateriaali tuotettiin PES-Arkkitehtien Shanghain-
toimiston toimesta. Pekka Salminen vei itse Kiinaan Suomessa puusta CNC-tekniikalla työstetyt 
pienoismalliaihiot, joista paikallinen mallitoimisto viimeisteli kilpailumallin. (Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

Kilpailun järjestäjä toivoi kilpailijoilta myös rakennuksen toiminnallista konseptia. Kiinassa 
rakennetaan runsaasti valtavia kulttuurirakennuksia, mutta tilojen käyttöasteet ovat jääneet 
huomattavan pieniksi. Pekka Salminen ryhtyi yhteistyöhön Ruotsalaisen teatterin johtajan Johan 
Storgårdin kanssa. Toiminnallisena johtoajatuksena oli, että rakennuksen lukuisat tilat olisivat 
käytössä myös näytösten ulkopuolella. (Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

Pekka Salminen kertoo kilpailusuunnitelman perusteista:   

”Minulle suunnittelun lähtökohta on aina ”User Experience”, eli käyttäjäkokemus, Arkkitehtuurissa 
voidaan lähteä liikkeelle hyvin monenlaisista lähtökohdista, voi lähteä hyvin rationaalisesti tontista, 
tilaohjelmasta, mutta olen myös huomannut, että monet meidänkin tiimissämme työskentelevät 
arkkitehdit lähtevät muodosta. Minä en lähde koskaan muodosta, mutta kyllä hyvällä arkkitehdilla 
pitää olla tietysti hyviä muotojakin.  

Minulle tärkein kysymys kussakin projektissa on: mikä on se iso asia kussakin projektissa? Ja 
vastaus on aina erilainen eri projekteissa. Tässä hankkeessa on viisi kulttuurirakennusta yhdessä. 
Muut kilpailijat laittoivat rakennukset yhteen tai kahteen rakennukseen. Meidän ideamme 
mittakaavallahan me tämä kilpailu voitettiin.  

Olin innostunut Fuzhoun vanhan kaupungin kaksikerroksista perinnetaloista, ja niiden innostamana 
ajattelin, että tästä projektista tulisi uudentyyppinen hanke Kiinassa, jossa olisi myös täydentäviä 
toimintoja. Uudenvuoden päivänä 2013 kirjoitin Johan Storgårdin kanssa hankkeen managerointi 
luonnoksen. Mitä enemmän tiloja käytetään, sitä ekologisempi hanke on. Tämä oli tässä 
tapauksessa iso juttu, eikä sillä ole mitään tekemistä muodon kanssa”. (Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa Salminen työryhmineen ehdotti rakennuksen alle tulevaa 
kaupallista kerrosta, jonka päältä kulttuuritoiminnot olisivat nousseet veistoksellisina kappaleina. 
Kilpailun edetessä seuraavaan vaiheeseen toiminnallisesta ideasta täytyi osittain luopua. Kaupalliset 
tilat korvautuivat laajoilla aulatiloilla, jotka yhdistävät kulttuuritilat toisiinsa.  

Rakennuskokonaisuus käsittää myös laajat maisemarakenteet. Rakennus asettuu käytännössä 
Minjiang-joen sivuhaaran äärelle aivan joenpartaan yläpuolelle. Ratkaisu aiheutti lukuisia teknisiä 
haasteita, sillä Minjiangin jokiuoma on hyvin tulva-altis.  

Pekka Salminen kertoo ehdotuksen muotoilusta:   

”Olin kilpailuehdotusta laatiessani yksin toimistossa, ja tutkin Wikipediasta tietoja Fuzhoun 
historiasta ja sain selville, että sata vuotta ennen Kolumbuksen purjehdusta Amerikkaan, 
Fuzhousta oli lähtenyt amiraali Zheng Hen johdolla, laivasto Afrikkaan asti. Laivasto käsitti tuhat 
puusta tehtyä laivaa, joista suurimmat olivat 120 metriä pitkiä 50 metriä leveitä, yhdeksän 
mastoisia laivoja. Olin tästä aivan innoissani, tämä se on. Tämä on Zheng Hen laivasto, siitä tämä  
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sitten tuli tämä vene muoto. Tein alumiinista pienoismalleja, purjeet olivat aurinkopurjeita, jotka 
keräävät energiaa. Ne olivat ylikorkeita kaikilla tapaa, mutta ne olivat aika vauhdikkaan näköisiä.  

Kilpailussa kysyttiin myös isompaa kaavallista idea, ja vasta sitten otin tämän jasmiini kukan 
mukaan, koska se kuitenkin oli kaupungin nimikkokukka. Aloitin sitten kilpailuselostukseni jasmiinin 
kukkatarinalla”. (Salminen, haastattelu, 2, 2020)                        

 

 

 

Kuva 3.49: Kilpailuvaiheen työmalli, josta kokonaisidea, podesti ja viisi erillistä rakennusta, käyvät ilmi.  

 

Pekka Salminen kertoo työmetodistaan: 

”Itse piirrän melko vähän, mutta minulle kynä on tärkeä väline, jolla luonnostelen ideoita 
luonnoskirjaani. Koko ajan minulla on kynä kädessä, mutta minä pikemminkin kirjoitan. Minun 
tehtäväni on ajatella ja löytää se iso idea, joka ei ole muoto. Joskus se voi tosin olla muotokin. 
Pitää huolehtia, että iso asia on koko ajan mukana ja se vahvistuu, ja että se tulee muillekin 
selväksi.  

Minusta tätä työtä voi verrata tenniksen peluuseen. Jalkapalloa voi nyt potkia kuka tahansa, mutta 
tämä työ on tosi vaikeaa ja kaikki asiat pitää ottaa huomioon. Tilaohjelma, konteksti, raha-asiat ja 
muodotkin tulee ottaa huomioon. Suunnittelu on kuin palapeli, joka on siinä pöydällä. Sinä 
helisyttelet sitä viikon, kaksi tai niin kauan kuin on aikaa. Yhtäkkiä nuo asiat asettuvat kohdalleen. 
Siinä tulee ikään kuin valaistuminen, mutta silti ei se homma vielä siihen lopu. En koe olevani 
taiteilija vaan rakentaja. Mutta kyllä arkkitehtuuri on rationaalisen ja romanttisen synteesi, toki 
voidaan puhua rakennustaiteesta”. (Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

Kilpailuohjelmaan Salminen lisäsi itse kaksikerroksisen 10 000 m2 laajuisen liiketilakerroksen, 
”Cultural Shopping Mallin”, jotta rakennuksen toiminnallinen sisältö monipuolistuisi. Kilpailuvaiheen 
materiaalina PES-Arkkitehdit tuotti yhteistyössä kiinalaisen filiaalin kanssa massiivisen aineiston, joka 
käsitti varsinaisen kilpailuehdotuksen plansseineen, suunnitelmaa kuvaavat illustraatiot, sidotut A3-
tulosteet, multimediaesityksen sekä suuren kilpailumallin.  

Kilpailun yhteistyöpartneri laati ainoastaan talotekniikan selostuksen. Kilpailun ratkettua 
luonnossuunnitteluvaiheessa järjestettiin Helsingissä kaksi viikon mittaista workshoppia, joihin myös 
kiinalaiset kollegat osallistuivat.   
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Yleissuunnitteluvaihe 

 

Kiinassa yleissuunnitteluvaiheessa ulkomaalainen arkkitehti ei voi yksin hyväksyttää varsinaisia 
lupadokumenttejä eikä siten voi olla juridisessa vastuussa hankkeen toteutuksesta. Pekka Salminen 
kertoo arkkitehtilehdessä 6/2019 kiinalaisesta suunnittelumetodista: 

”Kiinassa ulkomainen toimisto ei voi leimata ja allekirjoittaa lupapiirustuksia, ja virallisesti 
ulkomaalaisen on mahdollista tehdä itsenäisesti vain luonnossuunnittelu (schematic design). 
Kuitenkin sekä arkkitehtonisesti että teknisesti vaativien kulttuurirakennusten toteuttaminen 
edellyttää aivan erilaista tehtävänkuvaa. Kiinalainen partneri (local design institute) on virallinen 
pääsuunnittelija, viimeistelee teknisesti ja allekirjoittaa kaikki viralliset asiakirjat.  

Olen suunnittelusopimuksen perusteella kuitenkin ”Chief Designer”, joka päättää kaikista 
arkkitehtonisista ja myös tärkeimmistä lopputulokseen vaikuttavista teknisistä asioista. Esimerkiksi 
materiaalivalinnoissa se on tarkoittanut mallikappaleen hyväksymistä allekirjoituksella. Tämä on 
hyvin samantapainen tehtävä kuin suomalaisella pääsuunnittelijalla”. (Salminen, 2019)  

Yleissuunnitteluvaiheessa tärkeä yhteistyöhenkilö oli taiwanilainen keraamikko Samuel Hsuan-yu 
Shih 118F

119. Hänen kanssaan yhteistyössä PES-Arkkitehdit kehitti uniikin keraamisen verhoilulaatan, joka 
toimi myös salitilojen akustisena elementtinä. Yleissuunnitteluvaiheessa Matti Haaramo vastasi 
rakennusten julkisivujen erittäin haasteellisesta rakennesuunnittelusta. Rakennusten runko on 
betonirakenteinen, mutta 25 metriä korkeat teräsrakenteet kannattelevat julkisivuja. Matti Haaramo ei 
osallistunut rakenteiden lopulliseen mitoitukseen, mutta lopputulos vastasi alkuperäisiä suunnitelmia 
pienin mittamuutoksin. (Salminen, haastattelu, 2, 2020)                        

Kaikkien rakennusten julkisivut ovat kahteen suuntaan kaareutuvia ja teknisesti hyvin haastavia. 
Parametrinen suunnittelu oli toteutuksen kannalta oleellinen suunnittelumetodi. Muutoin ei 
toteutuksen korkea laatu olisi varmistunut. Kahteen suuntaan taipuvat julkisivut toteutettiin 
teräsrakenteina, jotka verhoiltiin keraamisilla laatoilla. Julkisivujen detaljit suunniteltiin 
kokonaisuudessaan Suomessa ja lähetettiin Kiinaan toteutettavaksi. Parametrisen suunnittelun avulla 
kahteen suuntaan taipuilevat julkisivut voitiin moduloida siten, että yhdellä, saman levyisellä 
elementillä voitiin toteuttaa kaikkien viiden rakennuksen julkisivut. (Salminen, haastattelu, 2, 2020)                        

 

    

Kuva 3.50: Fuzhoun kulttuurikeskus, PES-Arkkitehdit, ilmakuva pohjoisesta. 
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Erityisiä haasteita aiheuttivat rakennuskokonaisuuden ilmastointiratkaisut. Kiinalaisessa 
rakentamisperinteessä ei tunneta syrjäyttävän ilmastoinnin periaatteita lainkaan. PES-Arkkitehdit 
käännätti tilaajalle eurooppalaiset ilmastointinormit. Ilmastoinnin hallinta podestikerroksissa osoittautui 
kuitenkin niin haasteelliseksi, että rakennuksen kaupallinen kerros (10 000 m2, Commercial Shopping 
Mall) jouduttiin poistamaan lähes kokonaan.    

Toinen merkittävä muutos suunnittelun edetessä juontui rakennushankkeen sijainnista. Alkuperäisen, 
kilpailuaineiston liikennesuunnitelman mukaan rakennuksen ja joen väliin oli osoitettu merkittävä 
liikenneväylä, joka olisi katkaissut rakennuksen liittymisen jokimaisemaan.  

Suunnittelu oli jo edennyt pitkälle, kun suunnittelukokouksessa Kiinassa Salmiselle esiteltiin alueen 
liikenteen yleissuunnitelma, jossa pääliikenneväylä olikin linjattu toisin kuin kilpailuvaiheessa. Pekka 
Salminen piirsi illalla hotellihuoneessaan uuden luonnoksen alkuperäisen suunnitelman peilikuvana, 
jonka mukaan Suomessa laadittiin uudet piirustukset yhden päivän aikana aikaeroa hyväksikäyttäen. 
Koko suunnitelma muutettiin yhdessä yössä ja tuotettiin uutta suunnitelmaa vastaavat 3D-illustraatiot. 
(Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

Seuraavana aamuna Salminen esitteli uuden suunnitelman, jonka kaupunginjohtajat hyväksyivät 
jatkosuunnittelun pohjaksi. Uuden luonnoksen ansiosta rakennuksen lämpiöistä ja kattoterassilta 
avautuivat esteettömät näkymät joelle.   

Yleissuunnitteluvaiheessa rakennusten sisustussuunnittelu esitettiin luonnosmaisesti. Tarkemmin 
suunniteltiin pääsalien ja aulojen interiöörit. Lopullisessa toteutusvaiheessa muiden tilojen 
sisustussuunnitelmia ei juurikaan esitetty.  

Pekka Salminen kertoo suunnittelun kulttuurieroista seuraavaa:  

”Kyllä me aina suunnitellaan tarkasti, miten julkisivuelementit kiinnitetään, ja miten koko rakenne 
tehdään. Se on jännä juttu, kun kysyn kiinalaiselta kollegalta, että voisitko piirtää tuosta 
leikkauksen, niin he eivät ymmärrä koko kysymystä, vaikka ovat saaneet hyvän ammatillisen 
koulutuksen”. (Salminen, haastattelu, 2, 2020)  

 
 

Kuva 3.51: Fuzhoun kulttuurikeskus, PES-Arkkitehdit, toteutunut pohjapiirros. 
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Kuva 3.52: Fuzhoun kulttuurikeskus, toteutuneet kahteen suuntaan taipuilevat julkisivut. 

 

 
Kuva 3.53: Fuzhoun kulttuurikeskus, PES-Arkkitehdit, päätiloja yhdistävä aulatila. 
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Kuva 3.54: Fuzhoun kulttuurikeskus, PES-Arkkitehdit, konserttisali. 

 

 

Kuva 3.55: Fuzhoun kulttuurikeskus, PES-Arkkitehdit, konserttisalin pituusleikkaus. 
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Rakentaminen 

Tämän hankkeen yhteydessä ei erityistä urakkalaskentavaihetta käyty, vaan kustannuksia seurattiin 
suunnittelun edetessä. Kävi ilmi, että hankkeen toteuttaja sitoutui hankkeen laadulliseen 
toteutukseen, vaikka kustannukset paikoitellen ylittyivätkin.    

Pekka Salminen kertoo rakentamisen mittakaavasta: 

”Kun rakentaminen alkoi, niin alueelle tuotiin paalutuskoneita kuin heinäsirkkoja, niitä oli ainakin 
viisikymmentä. Se oli aivan käsittämätön juttu. Eikä hanketta edes rakennettu kerralla, vaan kyse 
oli ensimmäisen vaiheen aloituksesta, se oli siltikin valtava juttu”. (Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

Sisustusmateriaalina PES-Arkkitehdit halusi käyttää bambua ja keraamista laattaa, joita kiinalaisen 
perinteen mukaan pidetään halpoina materiaaleina. Teatterisalin seinien aukkojen jyrkät reunadetaljit 
toteutettiin pienistä bambupaloista liimaamalla. Toteutustekniikkaa jouduttiin pitkään hakemaan. 
Toinen haasteellinen toteutusdetalji olivat salitilojen kattojen akustiset verhoilut. Konserttisalissa 
käytettiin pionikuvioista keramiikkalaattaa, joka on Kiinan kansalliskukka. Tilaajan mielestä pienet 
laatat pään yläpuolella ovat vaarallisia turvallisuusriskejä, joita ei voida hyväksyä. Mekaanisen 
kiinnityksen sijaan kiinnitykset toteutettiin kuten perinteiset laatat kiinnitetään, laastikiinnityksellä. 
Akustinen suunnittelu toteutettiin sekä Kiinassa että Suomessa. Samoin sisustussuunnittelusta 
huolehdittiin sekä Suomessa että Kiinassa. (Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

 

            

   
 

Kuvat 3.56, 3.57 ja 3.58: Teatterin ja konserttisalin interiöörit sekä kokonaisuuden julkisivut. 
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Kuvat 3.59 ja 3.60: Oopperasalin seinien ja katon keramiikkadetalji ja teatterisalin interiööri. 
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Fuzhoun kulttuurikeskuksen arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Fuzhoun kulttuurikeskuksen suunnittelun haasteita ja positiivisia vaikuttajia.   
Kuvien 3.61, 3.62, 3.63 ja 3.64 esittämät arviot on hankkeen luova pääsuunnittelija Pekka Salminen itse 
kirjannut kaavioihin. Laatudiagrammin parametrien selitteen on koostanut tutkija pääsuunnittelijan kommenttien 
perusteella.       

         
Kuva 3.61: Fuzhoun kulttuurikeskuksen arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijan kuvaamana. 

 

Kansainvälisen suunnittelukilpailun voitto nosti tavoitetason korkealle (A). Arkkitehtuurilaadun odotusarvo ei 
aivan toteutunut (B), rakennuksen toiminnallinen kokonaiskonsepti ei toteutunut ajatellusti. Hankkeeseen ei 
saatu integroitua riittävästi toiminnallisia liiketiloja, joita kilpailuehdotuksessa ehdotettiin.   

 
1.       Rakennuttaja suhtautui hankkeeseen kunnianhimoisesti, luottamus suunnittelijoihin oli vahva.  
 
2.       Käyttäjäryhmät eivät osallistuneet lainkaan suunnitteluprosessiin.  
 
3–4.   Kiinalaiset urakoitsijat toteuttivat hankkeen osittain laadukkaasti. Haasteelliset, kahteen suuntaan    

kaareutuvat julkisivut onnistuivat hyvin. Salien keraamiset laattaverhoilut ja massiiviset, bambupuiset 
kaidedetaljit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti taidokkaasti.   

 
5.       Rakennusvalvonta- ja kaavoitusprosessit olivat sujuvia, eivätkä vaikeuttaneet hanketta. 
 
6.       Suunnittelu- ja toteutusaikataulut olivat erittäin haasteellisia.  
 
7.       Kokonaisbudjetti oli joustava ja hankkeelle saatiin lisärahoitusta tarvittaessa. 
 
8–9.    Akustiikka- ja teatterisuunnittelun osuus Suomessa onnistui hyvin. Paikallinen toiminta ei laadullisesti  

saavuttanut tavoitteita.  
 

10,11,12 ja 15. Paikallisten erikoissuunnittelijoiden toiminta ei täyttänyt laadullisia odotuksia. Erityisesti LVI- ja    
arkkitehtisuunnittelu tuotti vaikeuksia ja vaikutti suunnitelmiin. 

 
13–14. Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu toteutui Suomessa laadukkaasti. 

16.      Poliittiset päätökset, jopa valtion ylätasolla edesauttoivat hankkeen toteutumista.   
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Kuva 3.62: Fuzhou kulttuurikeskus, arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijan kuvaamana. 

A, kilpailuehdotus valitaan voittajaksi, suunnitteluprosessi jatkuu.  

A–B, tilaajan suunnitteluohjaus rasittaa suunnittelua. C–D, projektin lopullinen muoto hahmottuu, rakentaminen 
alkaa. D–E, Pääsalien keraamisten laattojen kiinnitys osoittautuu haasteelliseksi. E–F keraamisten laattojen 
tekninen kiinnitysratkaisu selvitetään. F–G, oopperasalin interiööriratkaisut ovat haasteellisia. G–H, salien 
bambuverhoilut ratkaistaan. H, rakennuksen ulkovalaistus ei täytä pääsuunnittelijan odotuksia.  

   

Kuva 3.63:  Fuzhoun kulttuurikeskuksen arkkitehtisuunnittelun henkilöresurssit pääsuunnittelijan kuvaamana. 
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Pääsuunnittelijan kirjaama hankkeen laatudiagrammi. Fuzhoun kulttuurikeskus, arvion laati Pekka Salminen. 

 

 
 

 Kuva 3.64                                                                                                               Pisteet yhteensä: 810 / 1000  
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana / pääsuunnittelijan haastattelun perusteella.   

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennuksen perusidea on voimakkaan veistoksellinen. Kokonaisuus on jaettu viiteen erilliseen rakennukseen 
ja näitä massoja yhdistävään podestikerrokseen. Kokonaisuus on mittakaavaltaan alueen rakenteeseen sopiva. 
Viiden tilakappaleen sommitelmaa tukee jo ensimmäisessä kilpailuvaiheessa valittu materialiteetti. Kilpailun 
ensimmäisen vaiheen jälkeen projekti koki suuria muutoksia, mutta hankkeen perusidea säilyi toteutuksen 
loppuun asti.   

2. Liittyminen ympäristöön: 

Kulttuurikeskus kiinnittyy alueen kaupunkikuvallisiin suuntaviivoihin luontevasti. Suhde joen muodostamaan 
vesipeiliin on ytimekäs ja luonteva. Rakennuskokonaisuus on itsenäinen ja merkittävästä massastaan 
huolimatta sitoutuu hyvin alueen korkeusasemiin.  

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen keskeinen pääsisäänkäynti on hyvin saatavilla niin rannan puolelta kuin varsinaisesta 
päälähestymissuunnasta. Pääaula on koko hankkeen julkisin tilaryhmä. Orientoitavuus pääaulasta muihin 
tiloihin on selkeä. Saavutettavuutta lisää läheinen, tulevaisuudessa rakentuva metroasema.  

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toteutunut rakennuskokonaisuus toteuttaa hyvin alkuperäisiä kilpailun tavoitteita. Tilasarja podestikerrokselta 
varsinaisiin esiintymistiloihin on vaiheikas ja mielenkiintoinen. Pääaulan vaalea yleisilme vaihtuu salitilojen 
voimakkaasti värjättyihin pintarakenteisiin. Värikontrasti on tehokas ja yllättävä.    

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen kahteen suuntaan kaareutuvat julkisivut tukevat rakennuksen pääideaa: toiminnallisesti erilaiset 
tilakappaleet on verhoiltu samanhenkisellä vaalealla keraamisella laatalla, jolloin kokonaisuus muodostuu 
ilmeeltään rauhalliseksi erikokoisista muodoista huolimatta. Vaaleat keraamiset laatat kiertyvät rakennuksen 
pääjulkisivumateriaaliksi rakennuskappaleiden ympäri. Salien verhoilumateriaalit vaihtelevat väritykseltään 
vaaleasta hyvin tummaan. Oopperasalin tumman laatan kontrastina, seinäpintojen aukkojen reunat on verhoiltu 
vaalealla bambupuulla. Konserttisalin seinäpintoja peittävät vaaleat keraamiset laatat.  

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Rakennuskokonaisuutta leimaa huolellinen suunnittelu. Rakennuttajan ennakkoluulottomuus mahdollisti uniikit 
materiaalivalinnat ja haasteelliset rakenneratkaisut. Urakoitsijan tuella varmistettiin lopputuloksen laadukkuus. 
Detaljit ovat uniikkeja ja toteutettu laadukkaasti.   

7.  Sisustussuunnittelu, kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen päätilojen sisustussuunnittelusta vastasi PES-Arkkitehdit itse. Uniikkeja suunnittelukohteita olivat 
erityisesti pääsalien interiöörien ja julkisivujen verhoiluratkaisut. Keraamiset laatat suunniteltiin erityisesti tähän 
hankkeeseen. Taiteilija Samuel Hsuan-yu Shih vastasi laattojen muotoilusta yhdessä PES-Arkkitehtien kanssa. 
Verhoilupintojen laatu oli erittäin korkea johtuen toteuttajien ja suunnittelijoiden kunnianhimosta ja huolellisesta 
suunnittelusta. Erityisen huolellisesti suunniteltiin salitilojen visuaalinen ilme sekä istuimet. Osa hankkeen tiloista 
oli sisustamatta vielä vuoden 2019 lopulla. 

8. Rakenteet ja talotekniikka: 

Julkisivujen rakenteet muodostavat kokonaisuudelle sarjallisen rytmin. Parametrisellä suunnittelulla tavoitettiin 
yksinkertainen mitoitusperiaate. Talotekniset ratkaisut osoittautuivat rakennuttajan kannalta liian vaativiksi, 
jolloin suunnitelmia jouduttiin kehittämään yksinkertaisempaan suuntaan.  

9. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin Arkkitehti-lehdessä. Rakennuksesta julkaistiin myös useita kirjoja sekä dokumenttielokuva.  

10. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin laajasti kansainvälisissä ammattilehdissä niin Kiinassa kuin Euroopassakin. 
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Yhteenveto 

Hankkeen suunnitteluprosessi oli varsin värikäs. Alkuperäinen kilpailuehdotus muuntui peilikuvaksi ja 
ehdotuksen toiminnallisuus muuntui merkittävästi, kun kaupallinen kerros poistettiin lähes kokonaan. 
Muutoksista huolimatta projektin perusmassoittelu säilyi alkuperäisen mukaisena, vaikka ehdotuksen 
suhde joen vesipeiliin muuntui voimakkaasti.   

Pekka Salmisen käsityksen mukaan kiinalainen rakennuttaminen on kuitenkin ennakkoluulotonta. 
Uudet materiaalit ja rakenteet koetaan kiinnostaviksi, kunhan ratkaisut ovat taloudellisesti ja teknisesti 
toteutuskelpoisia. Kiinalaisessa suunnitteluperinteessä erityisiä suunnittelutoimikuntia ei ole, vaan 
suunnittelu etenee projektin vaatimusten mukaan. Pääsuunnittelijalla on vahva vaikutusmahdollisuus 
projektin teknisiin ja taiteellisiin ratkaisuihin.  

Rakennustyö oli laadukasta ja interiöörien viimeistely huolellista ja kunnianhimoista. Haasteena oli 
erityisesti sisustussuunnittelun toteutus. Suunnitteluprosesseja vaivasi paikoitellen arvaamattomuus ja 
suunnittelukulttuurien erilaisuus. Erityisesti erikoissuunnittelijoiden paikallinen osuus ei onnistunut 
laadullisesti. 

 Rakennuskokonaisuuden käyttöönoton jälkeen saatua palautetta Salminen kuvailee seuraavasti: 

”Olemme kuulleet, että rakennuksen ja sen ulkoalueiden toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä. 
Kuitenkin vuosi avajaisten jälkeen pääsalissa esityksiä on vuositasolla ollut vain noin puolet siitä, 
mitä pidetään länsimaissa miniminä. Elokuvakeskuksen sisusta, joka ei toteudu kuin osittain 
meidän suunnitelmiemme mukaan, ollaan vasta viimeistelemässä. Tilaaja halusi muodostaa 
näyttelyrakennuksesta tärkeän kansallisen arkkitehtuurinäyttelytilan, mutta tämä ei toteutunut, ja 
rakennuksen tuleva käyttö on vielä epäselvä.  

Selkeä ongelma Kiinassa on, että maailmanluokan kulttuurirakennuksia halutaan rakentaa ja ne 
myös pystytään toteuttamaan, mutta niitä ei osata käyttää. Fuzhoun kulttuurikeskuksen 
kilpailuohjelmassa tämä ongelma oli jo tiedostettu, ja kilpailijoilta pyydettiin esittämään näkemyksiä 
myös siihen, miten keskusta tulisi operoida”. (Salminen, haastattelu, 2, 2020) 

 

 

Kuva 3.65: Rakennuskokonaisuus iltavalaistuksessa. 
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3.3.4 Seinäjoen pääkirjasto Apila, JKMM Arkkitehdit, 2012 

 
JKMM Arkkitehdit on vuonna 1998 perustettu arkkitehtuuritoimisto, jonka osakkaina ovat arkkitehdit 
Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen sekä Juha Mäki-Jyllilä. Toimisto on toteuttanut useita 
julkisia rakennuksia sekä vastaanottanut suunnitelmistaan useita arkkitehtuuripalkintoja. Monet 
toimiston toimeksiannoista ovat arkkitehtuurikilpailujen voittoisia ehdotuksia. Toimiston työtä leimaa 
suunnittelun huolellisuus sekä uusien arkkitehtuuriratkaisujen hakeminen. (Saarinen, 1/2014) 

Omalla kotisivuillaan JKMM Arkkitehdit 119F

120 kuvailee arkkitehtuuritavoitettaan seuraavaan tapaan: 

”JKMM Architects on arkkitehtien ja suunnittelijoiden ryhmä, jonka kotipaikkakunta on Helsinki. 
Neljä perustajaosapuolta - Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä 
perustivat toimiston vuonna 1998. Tällä hetkellä olemme yli 90 hengen tiimi. 
Tarjoamme täydellisen suunnittelupalvelun kaikilla rakentamisen osa-alueilla, arkkitehtuurista 
sisätiloihin ja huonekalujen suunnitteluun. Vuosien varrella olemme voittaneet 92 palkintoa 
suunnittelukilpailuissa, joista 44 ensimmäistä palkintoa, joten olemme yksi Suomen 
menestyksekkäimmistä arkkitehtitoimistoista. Työmme perustuu yksinkertaisuuteen, käsityöhön ja 
kokeellisuuteen. Uskomme, että parhaat ratkaisut ovat usein aseistariisuvan yksinkertaisia. 
Erottuva arkkitehtuuri on seurausta tinkimättömästä laatua koskevasta pyrkimyksestä - sekä 
joustavuudesta ja improvisaatiosta. Laatu on myös ihmisten tarpeiden asettaminen etusijalle. 
Näemme itsemme käsityöläisinä: arkkitehtuurin kauneus on tulosta materiaalien hienosta 
käsittelystä”.  (JKMM, 2021) 

Toimiston muista toteutuneista töistä mainittakoon Viikin kirkko (Helsinki, 2005), Turun pääkirjasto 
(2007), Hämeenlinnan Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas (2007), Suomen paviljonki 
Shanghain maailmannäyttelyssä, (Shanghai, Kiina, 2010) ja OP-Vallilan kortteli (Helsinki, 2017). 
Toimistolle on myönnetty muiden arkkitehtuuripalkintojen ohella rakennustaiteen valtionpalkinto 
vuonna 2007, Rakennustietosäätiön Pietilä-palkinto vuonna 2006 sekä Arkkitehtuurin Finlandia-
palkinto vuonna 2021. (JKMM, 2021) 

Hankkeen taustaa 

Seinäjoen pääkirjasto Apila on Alvar Aallon suunnitteleman hallintokeskuksen vierelle suunniteltu 
kirjastorakennus. Hankkeesta järjestetyn kutsukilpailun tarkoituksena oli suunnitella laajennus Alvar 
Aallon suunnittelemalle Seinäjoen pääkirjastolle. Aallon kirjasto valmistui vuonna 1965. Remontoitu ja 
restauroitu kirjasto avattiin yleisölle uudelleen 28.5.2015. 120F

121
  Hankkeen suunnittelusta vastasi 

Arkkitehdit Mustonen Oy. Tapani Mustosen johtama toimisto on erikoistunut julkisten rakennusten 
korjaussuunnitteluun. (Mustonen, 2022) 

Aalto-keskuksen ytimeen suunniteltu pääkirjaston laajennus avattiin yleisölle 20.8.2012. Hankkeen 
pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Asmo Jaaksi, sisustusarkkitehtinä Päivi Meuronen ja 
projektiarkkitehtinä Teemu Toivio (suunnitteluvaihe) sekä Aaro Martikainen (työmaavaihe). 
Kirjastotalo muodostaa Alvar Aallon suunnitteleman kulttuuri- ja hallintokeskuksen kanssa eheän 
kokonaisuuden. Toteutunut rakennus on muotoiltu tiiviiksi, vapaamuotoiseksi kappaleeksi Aalto 
keskuksen tuntumaan. Kirjastorakennukset eivät liity maanpäällisiltä osilta toisiinsa. Yhteys on luotu 
hienovaraisesti maanalaisella käytävällä.  

Rakennuksen pohjapiirros on hyvin kompakti ja muotoilu muistuttaa apilaa. Rakennuksen 
pääsisäänkäynti on järjestetty Aalto-keskuksen suuntaan avautuvan aukiotilan kautta. Valkoiseksi 
rapatut, taitteiset seinäpinnat muodostavat kutsuvan yksinkertaisen pääsisäänkäynnin.  

Sisäänkäynnin välittömässä yhteydessä on uutistoriksi nimetty avoin tila kahviloineen, jonka 
betoninen sisäkatto on akustoitu vaikuttavalla taideteoksella. Teoksen suunnittelusta vastasi 
kuvataiteilija Aimo Katajamäki. Reliefi toimii akustisena vaimennuksena. Se kuvaa sekä uutisvirtaa 
että Seinäjokea. (Apila, 2021) 
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Rakennuksen pääsisäänkäynnin materialiteetti liittää arkkitehtuurin herkästi Aallon suunnittelemiin 
julkisiin rakennuksiin. Valkoiset rappauspinnat ja käsittelemätön suomumainen kupari muodostavat 
kirjaston päämateriaalit. (Aitoaho, 2012) 

Rakennuksen huomattavin sisätila on alas kellarikerrokseen johtava yleisöauditorio. Lukuportaikko on 
kirjaston tilallinen ja toiminnallinen sydän. Monikäyttöinen tila soveltuu mitä moninaisimpiin 
tilaisuuksiin, musiikkiesityksistä aina luentotilaisuuksiin asti, mutta tila tarjoaa mahdollisuuden myös 
oleiluun ja lueskeluun. Lukuportaikko johdattaa luontevasti yhteyden Aallon kirjastoon. 

Kirjasalin arkkitehtonisesti vaikuttavin piirre on taitteinen, paikallavalettu betonialakatto. Pisimmät 
betonipalkit ovat 22 metriä pitkiä. Taitteinen rakenne asetti erityisesti raudoituksille suuria haasteita. 
Muottilaudoituksen tekstuuri jätettiin kauttaaltaan näkyviin. Betonivalujen ansiosta kirjaston päätilat 
ovat pilarittomia, avoimia tiloja. Veistoksellinen betonirakenne on toteutettu ilman visuaalisesti 
häiritseviä ilmastointielimiä tai muuta talotekniikkaa. (Räikkönen, 2012) 

Kirjastosalin laaja ikkunapinta avautuu kohti Seinäjoen kaupungintaloa ja Lakeuden Ristin kirkkoa. 
Mäntypuiset kirjahyllyt jäsentävät muutoin avointa tilaa. Kirjasalissa on lukupöytiä ja kiireettömään 
oleskeluun soveltuvia keinutuoleja suuren ikkunapinnan äärellä.  

Yleisölle avoimia kerroksia on kaksi. Uutisalue ja kahvila ovat rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa rakennuksen pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Henkilökunnan palvelupiste sijoittuu heti 
sisäänkäynnin yhteyteen. Lainaus ja palautus on automatisoitu ja kirjasto on varustettu varausten 
itsepalvelunoutojärjestelmällä. Järjestelmä perustuu RFID-teknologiaan. Lehti- ja kirjavarastot ovat 
avoimia asiakkaille. Pääosa henkilökunnan työtiloista on toisessa kerroksessa, mutta ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsevat esimerkiksi hankinnan, kaukopalvelun, kotikirjastopalvelun ja 
kirjastoautopalveluiden työtilat. (Räikkönen, 2012) 

Jaaksi-sali on pääsuunnittelija Asmo Jaaksin mukaan nimetty kokoontumistila. Saliin mahtuu 120 
henkilöä. Tilassa on näyttämö ja flyygeli ja se voidaan jakaa kahteen osaan siirrettävien seinien 
avulla. Jaaksi-salin vieressä on atk-tila. Lasten osasto ”Piilomaa” on saanut innoituksensa Lea 
Pennasen satuteoksesta Piilomaan pikku aasi. Kirjat ja muu materiaali on aseteltu ”kirjataloihin”, joilla 
on kaikilla oma teemansa. (Apila, 2021) 

Musiikkiaineisto ja nuorten käyttöön tarkoitetut tilat on sijoitettu intiimisti pohjakerrokseen. Tilan 
innoittajana on ollut Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja liftareille. Värikkäät, vapaamuotoiset 
lukukolot houkuttelevat kiireettömään oleskeluun. Valkoisilla hyllyillä ovat nuorten ja nuorten aikuisten 
kirjat sekä lehdet, elokuvat, cd-levyt ja nuotit. Pohjakerroksessa on myös pelitila, näyttelytila ja 
musiikinkuunteluhuone sekä digitaalinen piano. (Apila, 2021) 

Toteutuneen kirjastorakennuksen bruttoala on 4430 neliömetriä ja tilavuus 18 000 m3. 

 

 

 

Kuva 3.66: Rakennuksen pääsisäänkäynti, taustalla Aallon suunnittelemat vanha pääkirjasto ja Lakeuden Risti.  
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Ehdotussuunnittelu / (Kutsukilpailuvaihe) 

 

Seinäjoen kaupunginkirjaston laajennus perustuu vuonna 2008 järjestetyn kutsukilpailun 
voittaneeseen ehdotukseen ”Apila”. Ehdotuksen tekijöiksi paljastui arkkitehtitoimisto JKMM.  
Kutsukilpailuun kutsutut muut suunnittelutoimisto olivat: Ark-House Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto 
HKP, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki sekä Lassila Hirvilammi Arkkitehdit. (Narjus, 2008) 

Kilpailun järjestäjä oli Seinäjoen kaupunki. Kilpailijoiden valitsemana ammattituomarina toimi arkkitehti 
Sarlotta Narjus. Kilpailu päättyi 16.6.2008. Pienoismalli palautettiin kaksi viikkoa myöhemmin. (Narjus, 

2008) 

Kilpailuehdotuksen alkuvaiheen yhteisen ideoinnin ja analyysin jälkeen ehdotuksen laatimisen 
päävastuu siirtyi kesäkuussa 2008 arkkitehti Asmo Jaaksin tehtäväksi. Jaaksin käsityksen mukaan 
kilpailuehdotus jäi hieman keskeneräiseksi, mutta luonnosmaisessa ehdotuksessa toteutuivat hyvin 
suunnittelijoiden kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset tavoitteet. Kaksi viikkoa kilpailun palautuksen 
jälkeen toimitettu pienoismalli vakuutti suunnittelijat ehdotuksen kaupunkikuvallisista ansioista. (Jaaksi, 

haastattelu, 1, 2019) 

 

   

 

Kuvat 3.67 ja 3.68: Kilpailuvaiheen pienoismallikuvat, joista käy ilmi apilamainen muotoilu. 

Pääsuunnittelija Jaaksi kuvaili ehdotuksen alkuperäistä suunnitteluideaa kontekstipohjaiseksi 
ratkaisuksi. (Jaaksi, haastattelu, 1, 2019). Alkuluonnoksista käy selkeästi ilmi idean kehittelyn liittyneen 
voimakkaasti rakennuksen kaupunkikuvalliseen tilanteeseen Aalto-keskuksen läheisyydessä. (kuva 
3.71). Rakennuksen jakautuminen kolmeen osakappaleeseen osoittautui onnistuneeksi 
mittakaavalliseksi ratkaisuksi. Podestimaiselta perustasolta nousevat erilliset massat liittävät 
massoittelun hyvin ympäröivään rakeisuuteen. Rakennuksesta avautuvat näkymät, sisäänkäynnin 
sijoittelu ja veistosmainen massoittelu liittävät ehdotuksen alueen kontekstiin luontevasti.  

JKMM Arkkitehtien laatiman kilpailuehdotuksen tavoitteita kuvailtiin kilpailuselostuksessa seuraavaan 
tapaan: 

”Seinäjoen kaupunginkirjaston laajennus sijoittuu luontevasti osaksi hallinto- ja kulttuurikeskuksen 
hallitsemaa kaupunkitilaa. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on rakentaa raikkaalla tavalla 
uutta Seinäjoen kaupunkia samalla tukeutuen hallinto- ja kulttuurikeskuksen parhaisiin 
ominaisuuksiin. Erityisesti uusi rakennus pyrkii myönteiseen vuoropuheluun olemassa olevan 
kirjastotalon kanssa. Aallon kirjaston eteläjulkisivu tulee merkittäväksi osaksi laajennuksen 
sisätilasta kohti Lakeuden ristin kirkkoa avautuvaa näkymää. Kirjasto liittyy hallinto- ja 
kulttuurikeskukseen sen mittakaavaa, materiaaleja ja vaihtelevia räystäskorkeuksia kunnioittaen. 
Puiston puolelta rakennus tuo alueelle modernin lisänsä hillityn veistoksellisena elementtinä. 
Rakennuksen tiiviistä kehästä nousee esiin kolme osaa, rakennusmassa on täten jaoteltu 
mittakaavaltaan ympäristöön sopeutuvaksi. Harkittujen leikkausten ja aukkojen kautta tilat liittyvät 
toisiinsa ja saavat luonnonvaloa”.  (JKMM, 2008) 
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Kilpailuvaiheen ehdotuksessa rakennuksen materiaalivalinnat olivat vielä viitteellisiä. Valkoiset rapatut 
seinäpinnat heijastelivat Aalto-keskuksen arkkitehtuuria. Kirjastosalin kattorakenteet olivat 
kilpailuvaiheessa vielä sileitä valkoisia pintoja. (Narjus, 2008) 
 

 
 

Kuva 3.69: Rakennuksen kilpailuvaiheen asemapiirros. 

 

 

 

Kuva 3.70: Kilpailuvaiheen näkymä pääkirjastosalista kohti Lakeuden Ristin kirkkoa. 
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Kuva 3.71: Kilpailuvaiheen ensimmäisiä luonnoksia pääsuunnittelija Asmo Jaaksin piirtäminä. 

 

Kilpailuvaiheen ensimmäisistä luonnoksista (kuva 3.71) käy hyvin ilmi suunnittelun alkuvaiheen 
tavoitteet: liittyminen maanalaisella, kaareutuvalla käytävällä Aallon suunnittelemaan kirjastoon sekä 
suunnitelman selkeä kompakti muotoilutavoite. Pääsisäänkäynnin sijoittaminen Aallon suunnitteleman 
kirjaston ja teatterirakennuksen väliin on selkeästi hyvin varhainen idea. Alkuluonnosten jälkeen 
suunnitelma kiteytyi kolmeen osaan hahmottuvaksi kokonaisuudeksi. 

Kilpailun SAFA-tuomari Sarlotta Narjus kommentoi kilpailuehdotuksen arkkitehtuuria 
Arkkitehtiuutisissa kilpailun päätyttyä seuraavaan tapaan:  

”Uudisrakennus on onnistuneesti jaettu kolmeen osaan, jotka sopivat ympäristön mittakaavaan ja 
suuntiin. Rakennuksen sisätiloihin saadaan erilaisia tiloja ja jännitteitä. Uusi viheraukio rajautuu 
toiselta sivulta vanhan kirjaston viuhka-aiheeseen. Uudisrakennuksen pääjulkisivu jatkaa 
luontevasti Aalto-keskuksen aukiosarjoja. Rakennus työntyy lähelle Aalto-keskusta rohkeasti, ja 
yhteys vanhaan osaan on erittäin toimiva. Sisätilojen logistiikka ja kirjastotoiminnat on ratkaistu 
taitavasti ja joustavasti.  

Vapaamuotoinen rakennus lainaa tyylikkäästi aiheita Aallon perinteestä. Materiaalit ja 
viuhkamaiset massat sitovat ehdotuksen ympäristöönsä olematta kuitenkaan toisto Aallon 
arkkitehtuurista. Ehdotuksen arkkitehtuuri kunnioittaa parhaiten ympäristöä, aiheuttamatta liian 
suurta kontrastia. Ehdotus sopeuttaa ja täydentää ympäristöään raikkaasti ja 
ennakkoluulottomasti”. (Narjus, 2008)  
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Kuva 3.72: Asmo Jaaksin suunnitteluvaiheen luonnos, jossa on havaittavissa taitteisen alakaton muotoilu.  

                    

 
 

Kuva 3.73: Toteutunut maantasokerros. Alas laskeutuva avoporras muodostaa rakennuksen sydämen.  
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Yleissuunnitteluvaihe / (Pääpiirustus- ja urakkalaskentavaihe) 

 

Kilpailuvaiheen päätyttyä alkoi välittömästi hankkeen toteutussuunnittelu. Suunnittelun edetessä kävi 
ilmi, että hankkeen todelliset kustannukset olivat tavoitehintalaskelmaa korkeammat. 
Jatkosuunnittelussa jouduttiin huomioimaan budjetin rajallisuus. Hankkeen rakennuttajataho kuitenkin 
suhtautui joustavasti kustannusten kohtuulliseen ylitykseen ja suunnittelua jatkettiin 
kilpailuluonnoksen määrittelemin suuntaviivoin. Hankkeeseen kiinnitetyt muut suunnittelijat olivat 
pääsuunnittelijalle aikaisemmin tuntemattomia. Jaaksin mukaan suunnittelu sujui erittäin hyvässä 
yhteistyössä ja hankkeen tavoitetaso oli alusta pitäen korkea. (Jaaksi, haastattelu, 1, 2019) 

Suunnitteluvaiheen suurin haaste liittyi rakennuttajan huoleen suunnitteluratkaisujen 
toteutuskelpoisuudesta. Haastavat lasiseinäratkaisut sekä räystäätön rakennus herättivät keskustelua 
rakennuttajaryhmässä. Alkuvuodesta 2009 pidetyn suunnittelupalaverin jälkeen luottamus 
rakennuttajan ja arkkitehtisuunnittelijoiden välillä palautui erinomaiseksi, jolloin suunnittelua voitiin 
jatkaa. Suunnitteluvaihetta leimasi hyvä yhteishenki ja kunnianhimoinen tavoitteiden asettelu 
hankkeen loppuun asti. (Jaaksi, haastattelu, 1, 2019) 

Jaaksin mukaan kokonaisurakkamenettelyllä toteutetut hankkeet ovat käyneet harvinaisemmiksi. 
Kokonaisurakan ansiosta hankkeen arkkitehtoniset tavoitteet ja laatu onnistuttiin määrittelemään 
tarkasti ennen rakentamisen aloittamista. Urakoitsijaksi valikoitui paikallinen rakennusliike, jolla ei ollut 
tosin kokemusta haastavien julkisten rakennusten toteuttamisesta. (Jaaksi, haastattelu, 1, 2019) 

Näkyvimpiä kilpailuvaiheen luonnoksen ja toteutuneen rakennuksen eroja ovat rakennuksen 
julkisivujen materialiteetti ja kirjastosalin taitteinen betonikatto. Kilpailuvaiheessa rakennuksen 
julkisivut olivat rapattuja, mutta toteutusvaiheessa julkisivut vaihdettiin suomumaisiksi 
kuparielementeiksi, jotta uudisrakennus erottuisi sopivasti Aallon rakennusten vaaleista 
rappauspinnoista. Kilpailuvaiheessa pääkirjastosalin sisäkatto oli suora. Toteutunut kattomaisema on 
taitteinen paikallavalettu betonikatto. Sisäkaton toteutuksen osalta haettiin kustannussäästöjä. 
Paikallavaletun valkobetonin sijaan alakatto toteutettiin raakalaudoitetulla betonimuotituksella. 
Taitteinen betonikatto on luonteeltaan voimakas, mutta samalla rakenteellinen. Kontrasti vaaleiden 
seinäpintojen kanssa on visuaalisesti tehokas. Katto toteutettiin ilman teknisiä installaatioita. 
Ainoastaan valaisinasennukset ripustettiin kattopintaan. Myös yhteyttä Aallon kirjastoon kehitettiin 
yleissuunnitteluvaiheessa. Alkuperäisen tavoitteen mukaan kirjastorakennukset oli tarkoitus yhdistää 
maanalaisella kirjakuljettimella. Suunnitteluvaiheessa kuljetin poistettiin ja tilavarauksen tilalle 
suunniteltiin tilallisesti mielenkiintoiset lukukolot. (Jaaksi, haastattelu, 1, 2019) 

 
Rakentaminen  
Pääsuunnittelija Jaaksin mukaan urakkatarjousvaihe sujui hyvin: 

”Urakkatarjousvaihe ei tuottanut valtavaa yllätystä, vaan pieni ähtäriläinen rakennusliike Nyyssölä 
sai urakan. Toteuttajaksi valikoitui erittäin kokenut työpäällikkö, joka oli ollut jo tekemässä 
Lakeuden Ristin kirkkoa. Jotta hankkeesta tuli näin hyvä, niin sen takana oli hyvä kunnianhimoinen 
urakoitsija”. (Jaaksi, haastattelu, 1, 2019) 

Hankkeen rakentaminen sujui Jaaksin mukaan laadukkaasti ja hyvässä yhteishengessä. Paikallinen 
urakoitsija ajautui kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin ja lopulta konkurssiin. Konkurssi ei kuitenkaan 
aiheuttanut hankkeen keskeytystä, vaan Seinäjoen kaupunki otti työmaan haltuunsa ja palkkasi 
rakennusliikkeen henkilöstön jatkamaan rakentamista. Urakoitsijan muutos ei aiheuttanut laadullisia 
haasteita, vaan hanke toteutettiin huolellisesti suunnitelmien mukaisesti. Rakennus valmistui 
elokuussa 2012.    

Pääsuunnittelija Jaaksi kuvaili Arkkitehti-lehdessä toteutunutta rakennusta seuraavasti:  

”Uusi kirjasto ei liity Aalto-keskuksen rakennuslinjoihin, vaan sijoittuu vapautuneesti nurmialueen 
keskelle, rakennuksena puistossa. Massan jakaminen kolmeen veistoksellisen muotoiseen osaan 
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sovittaa suurehkon volyymin Aallon rakennusten mittakaavaan. Toisaalta uudisrakennukselle 
haluttiin luoda rohkeasti oma identiteetti, jotta syntyisi dialogi uuden ja vanhan välille. 

Ratkaisut kypsyivät vähitellen suunnitteluprosessin aikana. Mehevän tumma kupari ottaa kontrastin 
kautta etäisyyttä Aalto-keskuksen keveään valkoisuuteen. Sisätilojen betonivaluissa päädyttiin 
tavoittelemaan korostuneen rosoista ja juurevaa materiaalituntua, kun hienostuneempi valkobetoni 
karsittiin kustannussyistä pois. Taustalla ei ole mitään harkittua tyylinmuutosta, materiaalivalinnat 
perustuvat suunnittelukohteiden erilaisiin lähtökohtiin”. (Jaaksi, 2012) 

 

 

Kuva 3.74: Rakennuksen keskeinen sisätila, avoauditorio. Taustalla taitteinen lukusalin betonisisäkatto. 

 

Arkkitehti Heikki Aitoaho kirjoittaa Arkkitehti-lehdessä rakennuksen kritiikissä seuraavasti: 

”Toteutunut rakennus näyttäytyy kaikista lähestymissuunnista luontevana, mutta samalla 
itsetietoisen itsenäisenä osana Aalto-keskusta. Rakennuksen olemus on rauhoittava ja 
veistoksellinen. Se on rohkea, moderni ja ajaton, sizalaista kirkkautta. Viittaukset Aallon 
arkkitehtuuriin ovat hienovaraisia ja perusteltuja. Rakennuksen sijoitus ja sen päätilaryhmien rytmi 
ovat jatkoa alueen pienimittakaavaiselle tilasommittelulle. Käytetyt kattomuodot ja rakennuksen 
massoittelua alleviivaavat materiaalit liittävät sen kauniilla tavalla keskuksen silhuettiin kaikista 
tarkastelusuunnista. 

Päätilojen suuret ikkunat avaavat jo rakennusta lähestyttäessä sen toiminnallisen idean tuoden 
samalla ympäristön merkittäväksi osaksi sisätilaa. Sisääntulojulkisivu on valoisuudessaan kutsuva 
ja vahva. ”Takajulkisivultaan” kirjasto on kuin paviljonki puistossa. Valkoiset koivut rytmittävät 
eloisasti vakaalla kädellä aukotettuna paanumaista kuparipintaa. 

Kirjaston toiminnallinen perusajatus paljastuu viimeistään sisääntuloaulassa. Tilat lomittuvat 
toisiinsa horisontaalisesti ja vertikaalisti, moneen suuntaan avautuvana tilasarjana. Näkymät sisällä 
ja sisältä ulos ovat harkittuja ja vaikuttavia. Valittu tilajärjestelmä tekee mahdolliseksi joustavan 
muuntelun ja ennalta arvaamattomat uudet käyttötavat. Tilaryhmät on porrastettu sisääntulotasosta 
alaspäin kirjasaliin, sieltä ”lukuportaikon” kautta nuorten tiloihin ja edelleen yhdystunnelin kautta 
Aallon kirjastoon. Ratkaisu tuntui tilallisten ja toiminnallisten ansioidensa ohella myös akustisesti 
toimivalta. 

Sisätilojen tunnelma on vahva ja valoisa. Lastenosaston suurten kattolyhtyjen kautta tulviva valo 
jäsentää tilaa miellyttävän vähäeleisesti. Käytetyt materiaalit, niiden käsittely ja värit jatkavat 
kauniisti ulkoarkkitehtuurin viestiä. Merkille pantavaa on tapa, jolla talotekniikka on integroitu 
arkkitehtuuriin. Katoissa ja seinissä ei erotu usein niin näkyvässä roolissa olevia teknisiä laitteita.  

Lasten- ja nuortenosastojen luku- ja leikkisyvennykset tai – majat luovat eloa ja kodikkuutta koko 
kirjastoon. Satunnaisen käynnin yhteydessä kävi selväksi, että kirjasto on tuonut uutta elämää ja 
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uusia ihmisiä koko alueelle. Seinäjoen kaupunginkirjasto ympäristöineen on iloa ja toivoa herättävä 
teos. On mahdollista olla samanaikaisesti kansallinen ja kansainvälinen, ajaton ja ajassa”. (Aitoaho, 
2012) 

 
Kuva 3.75: Kellarikerroksen Aallon kirjastoon johtavan yhdyskäytävän lukukolot. 

 

 

Kuva 3.76: Kirjastosalin poikkileikkaus, jossa näkyy kirjastosalin taitteinen betonisisäkatto ja valolyhdyt. 

 

 

 

Kuva 3.77:  Poikkileikkaus, josta käy ilmi rakennuksen sisäänkäynti ja alas laskeutuva auditorio. 
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Kuva 3.78:  Rakennuksen pääkirjastosalin taitteinen betonisisäkatto toteutuneena. 

Rakennuksen rakennesuunnittelijana toimi Eero Pekkari Ramboll Finland Oy:stä. Apila-kirjasto valittiin 
vuoden 2012 betonirakenteeksi. Palkintolautakunnan kommenteissa rakennusta arvioitiin seuraavasti: 

”Talon rakenteissa ja sisätilojen pinnoissa betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Betonirakenteilla 
ja betonipinnoilla on merkittävä rooli rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurissa ja tunnelman luojana. 
Valtava päätilan vekkimäinen lautamuottipintainen betonikatto tuo kirjastosaliin juurevaa 
tunnelmaa. Betoni materiaalina luo harmonisen kontrastin muun sisustuksen kanssa. 

Betonirakenteissa korostuvat toisaalta betonin karheus ja konstruktiivisuus sekä toisaalta betonin 
plastisuus ja monoliittisuus. Rakennuksen runko on toteutettu kauttaaltaan paikallavalettuina 
betonirakenteina. Panoraamanomaiset esteettömät näkymät avoimissa sisätiloissa on saavutettu 
haastavilla pitkillä jänneväleillä ja palkkirakenteina, jotka rakenteellisesti lähestyvät siltarakenteita. 
Monimuotoiset, veistokselliset ja moneen suuntaan kaltevat teräsbetonirakenteet on suunniteltu 
3D-mallinnusta apuna käyttämällä. Talotekniikka on integroitu rakenteisiin, jolloin holvimaiset katot 
ja muut sisäpinnat on voitu jättää paljaasti näkyviin.  

Materiaaleiltaan uusi kirjasto sopeutuu hyvin ympäristöönsä. Julkisivut on verhoiltu pääosin 
kuparipaanuilla, jotka luovat rakennukselle omintakeisen elävän pinnan. Rapattu valkoinen 
ulkoverhous rajaa kehysmäisesti pääsisäänkäynnin julkisivua. Suurista ikkunoista avautuvat 
huikeat näkymät ympäröivään puistoon ja Aalto-keskuksen rakennuksiin. Ikkunoiden kautta 
rakennuksen yleisötilat toimintoineen näkyvät kutsuvasti ja avoimesti ulos. 

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, missä monipuolisella betonin käytöllä on 
aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista, missä pitkä käyttöikä ja muuntojoustavuus on 
ollut suunnittelun lähtökohtina. Kompakti kokonaismuoto, ulkovaipan hyvät lämmöneristysarvot 
sekä ilmanvaihdon lämmön talteenottojärjestelmä takaavat rakennukselle hyvän 
energiatehokkuuden. Jäähdytyksen tarpeen minimoimiseksi suuret ikkunapinnat on suunnattu 
pohjoisiin ilmansuuntiin. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, 
suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta ja käsityötaidosta”. 121F

122  (Betoni, 2012) 
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Kuva 3.79:  Rakennuksen pääsisäänkäynti ja näkymä uutisalueelle.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.80: Toteutuneen rakennuksen julkisivuja, JKMM Arkkitehdit. 
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Seinäjoen Apila-kirjaston arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Seinäjoen Apila-kirjaston suunnittelun haasteita ja positiivisia vaikuttajia.   
Kuvien 3.81, 3.82, 3.83 ja 3.84 esittämät arviot on hankkeen luova pääsuunnittelija Asmo Jaaksi itse kirjannut 
kaavioihin. Laatudiagrammin parametrien selitteen on koostanut tutkija pääsuunnittelijan kommenttien 
perusteella.       

         
Kuva 3.81: Apila-kirjaston arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijan kuvaamana. 

Apila-kirjaston arkkitehtisuunnitteluun ei kohdistunut suunnittelun aikana erityisiä riskitekijöitä, vaan suunnittelu 
sujui hankkeen alusta loppuun hyvässä yhteishengessä eri osapuolien välillä. Perinteinen 
urakkalaskentamenettely määritteli etukäteen hankkeen arkkitehtoniset tavoitteet. Vaikka alkuperäinen 
urakoitsija ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja konkurssiin, hanke saatiin vietyä loppuun asti alkuperäisten 
suunnitelmien mukaisesti. Kustannustehokas suunnittelu varmisti hankkeen laadun rakentamisen loppuun asti. 
Hanke toteutui kutsukilpailussa luonnostellun mukaisesti ilman merkittäviä muutoksia.  

 

1. Rakennuttajataho suhtautui hankkeeseen kunnianhimoisesti ja arvostaen. Uudisrakennuksen sijoittuminen 
Aalto-keskuksen tuntumaan asetti korkeat suunnittelutavoitteet. 

2. Sisustussuunnittelulla oli erityisen merkittävä osuus rakennuksen toteutuneen laadun kannalta. Kiinto- ja 
irtokalusteet tukevat arkkitehtonista kokonaisideaa. 

3. Haastavat, pääkirjastosalin kattorakenteet toteutettiin innovatiivisen rakennesuunnittelun avulla. Taitteinen 
betonisisäkatto muodostaa pääsaliin voimakkaan luonteen. 

4. Rakennuksen talotekniikka on taitavasti integroitu osaksi arkkitehtuuria. LVI-ratkaisut ovat innovatiivisia ja 
onnistuneesti sijoitettu mahdollisimman huomaamattomasti arkkitehtuurin osaksi. Katto- ja seinäpinnat 
onnistuttiin säilyttämään ilman teknisiä laitteita. 

5. Paikallinen urakoitsija suoriutui tehtävästä erinomaisesti. Kesken rakennustöiden tapahtunut urakoitsijan 
konkurssi ei vaikuttanut negatiivisesti lopputulokseen. 

6. Hankkeen arkkitehtoninen laatutavoite toteutui luonnosvaiheen tavoitteiden mukaisesti. Negatiivisilta 
suunnittelumuutoksilta vältyttiin ja suunnitelmat toteutettiin laadukkaan tinkimättömästi.     
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Kuva 3.82: Apila-kirjaston arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijan kuvaamana. 

Apila kirjaston suunnittelu eteni pääsuunnittelijan asettamien ennakkotavoitteiden mukaisesti. Kutsukilpailun 
asettamat laadulliset tavoitteet toteutuivat hyvin ilman erityisiä suunnitteluhaasteita.  

A    Kilpailuvaiheen luonnos jäi pääsuunnittelijan käsityksen mukaan hieman keskeneräiseksi.  

B    Luonnosvaiheessa rakennuttaja esitti huolensa hankkeen suunnitteluratkaisujen toteutuskelpoisuudesta. 

C    Pääurakoitsijan ajauduttua konkurssiin, hankkeen rakentamisesta vastasi kaupungin oma organisaatio 

 

Kuva 3.83:  Apila kirjaston arkkitehtisuunnittelun henkilöresurssit pääsuunnittelijan kuvaamana. 
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Pääsuunnittelijan kirjaama hankkeen laatudiagrammi. / Apila-kirjasto, arvion laati Asmo Jaaksi.  

 

 
 

Kuva 3.84                                                                                                                 Pisteet yhteensä: 910 / 1000 
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana / pääsuunnittelijan haastattelun perusteella.   

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennus on selkeä kompakti tilakappale, jonka podestiosalta nousee kolme erimuotoista volyymiä. 
Kilpailuvaiheen perusidea toteutui valmistuneeseen rakennukseen asti.  

2. Liittyminen ympäristöön: 

Uudisrakennus liittyy taitavasti Alvar Aallon suunnitteleman kaupunkikeskuksen vierelle. Vaadittu yhteys 
vanhaan kirjastoon on rakennettu maan alle. Julkisivumateriaaleiltaan uudisrakennus poikkeaa ympäristöstään 
tietoisen valinnan seurauksena. Kilpailuehdotuksen vaaleat rappauspinnat vaihtuivat suunnitteluvaiheessa 
kuparisiksi paanuelementeiksi. Pääkirjastosalista avautuu vaikuttava näkymä suuren lasiseinän välityksellä kohti 
Lakeuden Ristin kirkkoa.   

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen pääsisäänkäynti on selkeästi havaittavissa vanhan kirjaston ja teatterirakennuksen välissä. 
Sisäänkäynniltä avautuu selkeä näkymä kirjaston tiloihin. Orientoitavuus aulasta muihin tiloihin on erinomainen.    

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toteutunut rakennus toteuttaa peruspiirteiltään alkuperäisiä kilpailun tavoitteita. Tilasarja sisäänkäynniltä 
kirjastosaliin ja edelleen kellarikerrokseen on vaiheikas ja tilallisesti vaihteleva. Laskeutuminen kellaritasolle on 
taitavasti johdateltu laajan oleskeluun houkuttelevan porrastetun katsomotilan kautta. Vaikutelma on ilmava.  

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen julkisivut ovat selkeän yksiaineisia. Pääsisäänkäynti on kutsuvasti rapattu valkoiseksi. Muut 
tilakappaleet on verhoiltu kuparipaanuilla. Ikkuna-aukotukset ovat selkeitä lasiseinärakenteita. Pääkirjastosalin 
taitteinen kattomaisema on karun betoninen, mutta yleisvaikutelma on valoisa ja ilmava. Pääsuunnittelija Jaaksi 
arvioi Lakeuden Ristin kirkkoa kohti avautuvan lasiseinän toteutuneen laadukkaasti, mutta sen olevan 
ilmeeltään hieman teollinen valmiste.  

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Rakennus on suunniteltu ja rakennettu erittäin huolellisesti. Paikallisen rakentajan konkurssi ei aiheuttanut 
laadullisia haasteita, vaan rakennustyöt suoritettiin loppuun laadukkaasti ja huolella. Erityisesti ammattitaito 
näkyy haasteellisissa betonivaluissa, erityisiä korjausvaluja ei juurikaan rakennuksessa esiinny, vaikka 
paikallavaletut betonipinnat jäivät näkyviin.                 

7. Sisustussuunnittelu / kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen sisustussuunnittelusta vastasivat JKMM Arkkitehtien omat sisustusarkkitehdit. Suunnittelun laatu 
näkyy erityisesti uniikeissa huonekaluissa ja tilallisissa ratkaisuissa. Erityisiä suunnittelukohteita olivat lukuisat 
kiintokalusteet, lukuonkalot sekä pääsalin kirjahyllyt.     

7. Rakenteet ja talotekniikka: 

Pääkirjastosalin kattorakenteet ovat Apila-kirjaston huomattavin rakenteellinen piirre. Pääsalin kattopalkit ja 
rakenteet muodostavat tilaan selkeän rytmin ja voimakkaan kontrastin rakennuksen muun materialiteetin 
kanssa. Haasteelliset paikallavalut onnistuivat erinomaisesti. Talotekniset ratkaisut on taitavasti kätketty seinä- 
tai lattiapintojen sisään osaksi arkkitehtuuria. 

8. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin laajasti suomalaisissa rakentamisen ammattilehdissä.  

9. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin myös kansainvälisesti hyvin laajasti. Casabellassa rakennus esiteltiin julkaisun 
pääkohteena. Muita kansainvälisiä julkaisuja, jotka esittelivät rakennusta olivat muun muassa: A+U, 
Architectural Record, Detail, sekä Architecture d'aujourd'hui.      
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Yhteenveto 

Rakennuksen pääsuunnittelija Asmo Jaaksin mukaan hanke sujui erittäin positiivisessa hengessä 
suunnittelun alusta rakentamisen loppuun saakka. Hankkeen kaikki osapuolet suhtautuivat 
hankkeeseen kunnianhimoisesti. Uudisrakennuksen sijainti Aalto-keskuksen ytimessä asetti 
tavoitetason korkealle. Jaaksin mukaan oli onnekasta, että hankkeen osapuolista rakennuttajat ja 
urakoitsijat olivat paikallisia toimijoita.  

Rakennuksen arkkitehtuuria leimaa tavaton huolellisuus niin rakentamisen kuin suunnittelunkin 
suhteen. Rakennus sijoittuu luontevasti Aallon suunnitteleman keskuksen tuntumaan. Mittakaavaltaan 
rakennus vaikuttaa sopivan hyvin haasteelliseen ympäristöön. Pääsisäänkäynti on kutsuva ja 
rakennuksen tilallisuus on selkeästi hahmottuva heti sisäänkäynnin jälkeen.  

Liittyminen Aallon suunnittelemaan kirjastorakennukseen on toteutettu erityisen onnistuneesti ja 
hienovaraisesti. Maanalainen yhteys ei ole kellarimainen, vaan koko rakennuksen tilahierarkia 
johdattelee kirjastokävijän kohti avointa porrasauditoriota ja yhteyskäytävää.  

Voimakasluonteinen betoninen sisäkattomaisema on huolellisen suunnittelun tuloksena pelkistetty ja 
vaikuttavan puhdas kaikesta teknisestä laitteistosta. Ilmastointiratkaisut sijoittuvat lattioille ja 
paloilmoitinjärjestelmä on taitavasti integroitu kattopintoihin. Sileän kattopinnan aikaansaaminen 
edellytti sujuvaa yhteistyötä toteutusvaiheessa LVI- ja rakennesuunnittelijoiden kanssa. 
Pääurakoitsijan vahva kokemus paikallavalutyöstä varmisti onnistuneen lopputuloksen. 

Rakennuksen kattomaisema, viides julkisivu on niin ikään huolellisesti suunniteltu. Kattopinta 
muodostaa ehjän kokonaisuuden ilman teknisiä installaatioita. Kaikki LVI-elimet on sijoitettu piiloon 
rakennuksen kattorakenteisiin. 

Erityisen laadukas on rakennuksen sisustussuunnittelu, joka toteutettiin JKMM Arkkitehtien toimesta. 
Sisustussuunnittelusta vastasi sisustusarkkitehti Päivi Meuronen. Kirjastorakennuksessa 
huonekalujen, erityisesti kirjastohyllyjen merkitys on suuri avoimien tilojen jakajina. Hyllystöjen 
sijoittelulla hallitaan avoimia tilasarjoja ja selkeytetään rakennuksen orientoitavuutta.   

Pääsuunnittelija Jaaksin mukaan erityisen tärkeää rakennuksen toteutuksen ja onnistumisen kannalta 
oli kaikkien tahojen hyvin sujunut yhteistyö. Erityisiä haasteita ei ilmennyt missään 
suunnitteluvaiheessa. Kustannusten kohoaminen alkuperäisestä tavoitehinnasta saatiin hallintaan 
ilman suurempia suunnitelmamuutoksia.  

    

Kuva 3.85:  Apila-kirjasto iltavalaistuksessa, oikealla sisäänkäynti, vasemmalla kirjastosalin lasiseinä. 
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Myös rakentamisvaihe sujui ilman erityisiä ongelmia. Perinteinen urakkamuoto edellytti huolellisia 
suunnitelmia. Toteutussuunnittelu edistyi hyvin urakkalaskentavaiheessa tehtyjen tarkkojen 
suunnitelmien mukaisesti.  

Toteutussuunnitteluvaiheessa rakennuttajan taholta esitettiin myös huoli rakennuksen detaljien 
toteutuskelpoisuudesta. Räystäätön rakennus ja haasteelliset ikkunasovitukset herättivät keskustelua, 
jonka jälkeen arkkitehdin visioon luotettiin ja hanke saatiin korkeatasoiseen päätökseen. 

Jaaksi kommentoi yleisesti arkkitehtuurisuunnitteluprosessia seuraavasti:  

”Ensin rakennus suunnitellaan, sitten se rakennetaan, se on mielettömän hyvä toteutustapa. Siinä 
on suunnittelijalla tietty stressi, mutta sen jälkeen on käsillä täydellinen suunnitelmapaketti, johon 
nojata. Perinteinen tapa on huomattavasti parempi kuin nykyään vallitseva käytäntö, jossa 
suunnitelmia koko ajan muutetaan rakentamisen aikana. 

Suunnitteluprosessin kannalta on oleellista, että tietty yhteispeli toimii kaikkien suunnittelijoiden 
kesken. Pääsuunnittelijalla on harvoin mahdollisuus koota suunnitteluryhmää. Siten 
suunnitteluryhmä ei aina ole toimiva. On tosi raskasta ja kohtalokasta jos ei yhteispeli 
suunnittelijoiden kanssa toimi, jos eri osapuolilla on ihan eri näkemys siitä mitä tavoitellaan, silloin 
arkkitehti on aika yksin puolustamassa ajatuksiaan”. (Jaaksi, haastattelu, 1, 2019) 

Vaikka hankkeen pääurakoitsija ajautui konkurssiin kesken rakennustöiden, hanke saatiin toteutettua 
suunnitelmien mukaisesti. Kaupunki siirtyi rakennuksen toteuttajaksi ja samat rakennusmiehet 
palkattiin kirjaston viimeistelijöiksi. Hankkeen onnistumisen kannalta olennaista olivat huolellisesti 
laaditut tarjousasiakirjat ja täydentävät dokumentit.  

Valmistumisensa jälkeen Apila-kirjasto julkaistiin useissa kotimaisissa ammattijulkaisuissa sekä 
kansainvälisissä arkkitehtuurilehdissä. Valmistunut rakennus oli vuonna 2014 ehdolla muun muassa 
Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi. Vuonna 2013 kirjasto nimettiin Mies van der Rohe Award 
2013 -ehdokkaaksi. (Apila, 2021) 

 

 

Kuva 3.86: Ilmakuva toteutuneesta Apila-kirjastosta. Kuvasta käy ilmi rakennuksen kattomaiseman huolellinen 
suunnittelu ja apilamainen muotoilu.  
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3.3.5 Helsingin keskustakirjasto Oodi, Arkkitehtitoimisto ALA, 2018 

 
Hankkeen taustaa 
 
Keskustakirjasto sijoittuu Helsingin ydinkeskustaan Töölönlahden alueelle korttelin 2014 tontille 5. 
Rakennuspaikka oli Töölönlahden viimeisiä rakentamattomia tontteja. Töölönlahdella radan varren 
rakentaminen perustui kansainvälisen maisema-arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen 
”Secret Garden”. (Lintula, Tikka, 1999) Ehdotuksen mukaisesti toteutettu asemakaava hyväksyttiin 
Helsingin kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2002. (Tuohimaa, 2002) Asemakaavassa määriteltiin 
radanvarren tonttien käyttötarkoitukset ja kerrosalat. Toimistorakennukselle määriteltiin sijoitus 
Kansalaistorin äärelle Sanomatalon viereen, nykyisen keskustakirjaston tontille. Toteutuessaan 
keskustakirjasto täydensi 2000-luvulla lopullisen muotonsa saaneen Töölönlahden alueen eteläpään 
julkisten rakennusten sarjan ja viimeisteli Kansalaistorin itäreunan.  

Hankkeen toteuttaja oli Helsingin kaupunki. Valtio oli sitoutunut hankkeen rahoittamiseen 
merkittävällä 30 000 000 euron osuudella. Hankkeen suunnittelua seurasi ja valvoi hankkeelle nimetty 
ohjaustyöryhmä. Laajennettu ohjaustyöryhmä tuki ohjaustyöryhmän työtä tulevaisuuden kirjasto- ja 
informaatioalan suuntausten hahmottamisessa sekä uusien toimintamallien ideoimisessa. Kirjaston 
hankesuunnitelmaa laadittaessa oli tavoitteena suunnitella aivan uudenlainen kirjasto, joka tarjoaisi 
kansalaisille perinteisen kirja- ja lehtiaineiston lisäksi poikkeuksellisen runsaan toiminnallisen sisällön. 
Kirjaston tilaohjelma sisälsi erilaisia työpajoja ja studiotiloja moninaisille harrastustoiminnoille 
tavanomaisen lainaustoiminnan lisäksi. (Koivisto, 2019) 

 

Ehdotussuunnitteluvaihe / (Kaksivaiheinen kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu) 

Hankkeen ensimmäinen kilpailuvaihe, joka alkoi tammikuussa 2012 ja päättyi huhtikuussa 2012, oli 
avoin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu, johon saapui 544 ehdotusta. (Oodi, 2021) 

Janne Teräsvirta kertoo kilpailuehdotuksen ensi vaiheista seuraavaa: 

”Suunnittelu lähti tilaohjelman analyysin kautta. Vaikka ihan yhtä selkeää kaaviota ei ole kirjaston 
suunnittelulle, tai yhtä sitovaa ja sellaista vahvaa toiminnallista pakkopaitaa kuin teattereissa. 
Sitten sitä analysoitiin hieman eri tasoilla sitä ohjelmaa, ja tutkittiin, että mistä semmoinen kestävä 
konsepti voisi löytyä loppujen lopuksi. Se oli sitten erilainen sikäli kuin Kotkan Merimuseo tai 
Kilden, että se avain tuossa Oodin tapauksessa oli leikkauksessa, siinä, että mitä sijaitsi eri 
kerroksissa, eikä siinä mitä sijaitsee edessä tai takana ja välissä ja mitä sijaitsee alhaalla ja päällä”. 
(Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Kilpailuehdotuksen alkuvaihe perustui tarkkaan kilpailuohjelman ja tontin analyysiin. Ehdotuksen 
kolmikerroksellinen volyymi asetettiin tavoitteeksi, jolloin erihenkiset toiminnat saatiin sijoitettua 
luontevasti eri kerroksiin. Rakennuksen mitoitus perustui tarkasti tilaohjelman määritelmiin.  

Työryhmä jaotteli toiminnat eri kerroksiin ja haki ehdotukselle kaupunkikuvalliset suuntaviivat 
ympäröivistä rakennuksista. Suunnittelutehtävää helpotti kilpailualueen hyvä tuntemus, joka johtui 
aikaisempien projektien kokemuksesta. 122F

123 Toiminnallisen analyysin jälkeen syntyi hahmotelma 
rakennuksen ulkoisesta olemuksesta ja käytettävistä materiaaleista. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Kilpailun tuomaristo valitsi 31.10.2012 kuusi työtä kilpailun jatkoon. Tuomariston puheenjohtajana 
toimi sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. SAFAn nimeäminä 
ammattituomareina toimivat arkkitehdit Vesa Oiva ja Käpy Paavilainen. (Keskustakirjasto, 2012)  

Ensimmäisen vaiheen jälkeen tuomaristo jakoi ehdotuksille jatkokehittelyohjeet, joissa toivottiin 
parannuksia seuraaviin seikkoihin: 

”Ehdotuksen arkkitehtuuri on komeaa. Rakennuksella on puhutteleva persoonallinen yleisilme sekä 
tunnelma. Ehdotus on varsin pitkälle ja hyvin tutkittu. Ehdotus vaatii joitain teknisiä tarkennuksia ja  
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myös toiminnallista kehittämistä. Maantasokerrokseen tarvitaan lisää kirjaston toimintoja yleisten 
ohjeiden mukaisesti. Kilpailuohjelman mukaan saunan tulee olla rakennuksessa, ei puistossa. 
Puujulkisivun tekninen ratkaisu ja pintakäsittely on esitettävä tarkemmin sekä suunnittelijan 
näkemys sen ikääntymisestä ja huollosta. Esitetty ilmanvaihtojärjestelmä on teknisesti 
mahdollinen, mutta johtaa huoltokohteiden ylisuureen määrään. Ilmanvaihtoratkaisua tulee kehittää 
ja varata riittävästi ilmanvaihtokonehuoneita sekä kuilutilaa kanavistolle. Ylimmässä kerroksessa 
käytetty osittain valoa läpäisevä ulkoseinärakenne kaipaa tarkempaa kuvausta. Kokonaisuutena 
ehdotuksella on hyvät edellytykset saavuttaa asetetut ekologiset tavoitteet”. (Helsinki, 2012) 

Antti Nousjoki kertoo ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotuksesta: 

”Ensimmäisen vaiheen jälkeen meille annettiin ymmärtää, että älkää muuttako tätä ehdotusta. 
Tuomaristo olisi halunnut ratkaista kisan jo siinä vaiheessa, jolloin ei olisi tullut toista vaihetta 
ollenkaan. Tuomaristo tutki sellaista ratkaisua, mutta sitten he ajattelivat, että siitä syntyy liikaa 
kohua. Meille tilanne oli stressaavaa koska me tiedettiin, ettei me voida enää hirveästi parantaa tai 
muuttaa meidän ehdotustamme. 123F

124  

Toisaalta joku toinen olisi voinut muuttaa suunnitelmansa ihan kokonaan. Toisen vaiheen jälkeen, 
kun ehdotukset olivat julkisesti esillä, me olimme jo varmoja, että me voitetaan tämä kisa. Lopulta 
sitten toista palkintoa ei jaettu ollenkaan”. (Nousjoki, haastattelu, 2019) 

Juho Grönholm muistelee vierailuaan ensimmäisen vaiheen kilpailunäyttelyssä: 

”Kävin tutustumassa kilpailuaineistoon Bunkkerissa, jossa kaikki ehdotukset olivat esillä. 
Ehdotusten joukossa oli paljon Kilden vaikutteisia projekteja näytteillä, mutta tiesin jo, että me 
voitetaan tämä kilpailu. 

Me tehtiin samaan aikaan Otaniemen kampus kilpailu, jonka Verstas voitti. Nämä kilpailut olivat 
osittain päällekkäin, jälkikäteen oivallettiin, ettei meillä ollut mitään mahdollisuuksia voittaa 
Otaniemen kisaa. Se kyllä jäi harmittamaan, mutta onneksi se on taakse jäänyttä elämää”. (Grönholm, 
haastattelu, 2019) 

Kilpailun toiseen vaiheeseen työryhmä kiinnitti avukseen LVIAS- ja rakennesuunnittelijat. 
Ensimmäisessä vaiheessa ehdotuksessa esitetty siltarakenne oli vielä esitetty luonnosmaisesti, joten 
jatkotyössä työstettiin erityisesti projektin rakenteita. Janne Teräsvirta kertoo yhteistyöstä irlantilaisten 
erikoissuunnittelijoiden kanssa seuraavalla tavalla: 

”Meillä oli Arupin insinöörit toisessa vaiheessa mukana. Rory McGovan, irlantilainen insinööri, joka 
on todella tärkeä hahmo siellä Arupissa. He osasivat kertoa meille, että minkälaista logiikkaa 
insinööri voi nähdä tässä hahmossa, mikä me oltiin tehty aikalailla täysin ilman käsitystä siitä, mikä 
se täsmällinen rakenneratkaisu olisi. Ja se liittyi ehkä nimenomaan siihen toisen kerroksen kattoon. 
Ainakin itselle oli vaikea ymmärtää, että miten sillan päälle rakennetaan pilareilla uusi rakenne”. 
(Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Molempien kilpailuvaiheiden kaikki työt olivat nähtävillä ensin Jätkäsaaren Bunkkerissa keväällä 2012 
ja myöhemmin Meilahden taidemuseossa. Yleisö sai kommentoida ja äänestää omaa suosikkiaan 
toisen vaiheen töistä verkossa, näyttelyssä ja kaupunkinäytöillä. Yleisön suosikiksi valikoitui ehdotus 
nimimerkillä ”The Diagonal Agora”, toiseksi eniten äänestettiin ehdotusta ”Käännös”. (Helsingin Sanomat, 

2013) 124F

125 

Kilpailun lopputulos julkistettiin Helsingin Musiikkitalossa järjestetyssä tilaisuudessa 14. kesäkuuta 
2013. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto ALA:n laatima ehdotus ”Käännös”, jonka tekijät olivat Juho 
Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston, pääavustajinaan Aleksi Niemeläinen, 
Jussi Vuori sekä Erica Österlund. LVIAS- ja rakennesuunnitelmista vastasi Rory McGowan Arupilta. 
Kilpailumallin teki Klaus Stolt. Kilpailussa ei toista palkintoa jaettu lainkaan, vaan kolmannen 
palkinnon jakoivat Arkkitehtitoimisto Playan ehdotus ”LibLab” ja Verstas arkkitehtien ehdotus ”Kasi”. 
(Oikarinen, 2019) 
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Voittaneen ehdotuksen hallitsevin arkkitehtuuripiirre oli loivasti aaltoileva, Kansalaistorille aukeava 
puuseinä. Esiripun tapaan nouseva seinämä osoitti selkeästi pääsisäänkäynnin paikan. Rakennuksen 
ylin kerros oli kevyt ja ilmava paviljonkimainen lasirakenne. Ehdotettu rakennus liittyi kilpailualuetta 
reunustavien rakennusten kaupunkikuvallisiin viivastoihin. Huolellisen toiminta-analyysin perusteella 
kirjaston toiminnat jakautuivat kolmeen eri kerrokseen. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Maantasokerrokseen sijoittuivat kahvila, auditorio, kokoustilat sekä palvelutilat. Maantasokerros oli 
avoin pilariton tila, joka oli aikaansaatu teräksisellä siltakonstruktiolla. Toinen kerros sisälsi studio- ja 
pajatiloja. Ylin kerros oli tarkoitettu perinteiselle kirjastotoimelle. Aaltoilevaa alakattomaisemaa 
lävistivät pehmeästi kaareutuvat kattoikkunat. Kolmeen kerrokseen jakautuneet yleisötilat muodostivat 
jo kilpailuvaiheessa selkeästi omat erilliset luonteensa (kuva 3.88).  

Kilpailun tuomaristo luonnehti voittanutta ehdotusta kilpailun tulosten jälkeen seuraavasti: 

”Arkkitehtitoimisto ALAn voittaneessa ehdotuksessa Käännös arkkitehtuuri on erittäin 
korkeatasoista, rennon suurpiirteistä ja mieleenpainuvaa. Rakennus ottaa paikkansa merkittävänä 
julkisena rakennuksena, ja sillä on edellytykset lunastaa korkealle nousseet odotukset uudesta 
keskustan merkkirakennuksesta. Ehdotuksella on myös erinomaiset lähtökohdat kehittää 
kirjastosta täysin uudenlainen toiminnallinen konsepti”. (Oiva, Paavilainen, 6-7/2013) 

 

 

Kuva 3.87: Kilpailuvaiheen illustraatio, näkymä Kansalaistorilta kohti rakennuksen pääsisäänkäyntiä. 

 

Janne Teräsvirta kertoo kirjastosuunnittelun tavoitteista kilpailuvaiheen jälkeen:   

”Painotimme kirjaston kutsuvuutta, osallistavuutta ja toiminnallisia mahdollisuuksia. Tarkastelimme 
kirjastorakennuksen ideaa suhteessa muiden lähirakennusten toimivuuteen. Jaoimme ideasisällön 
kolmeen: perinteinen kirjasto, toiminnallinen kirjasto sekä julkisen tilan jatke. Kirjaston kaikki tilat 
rakennetaan kestävistä, puhdistettavista ja huollettavista, julkiseen tilaan sopivista 
pintamateriaaleista. Siirreltävät ja muunneltavat tilaosat, esim. keskikerroksen siirtoseinät sekä 
monitoimisalin seinäelementit ja katsomo ovat kestäviä ja helppokäyttöisiä. 

Maantasokerroksen päämateriaalit ovat puu, betoni ja lasi. Aulatilan lattia on teräsnauhoilla 
jäsennettyä, hierrettyä ja mattavahattua vaaleaa betonia. Puukappaleen yhtenäisenä ulkoa sisälle 
kaartuva pinta muodostaa aulan lattiaan asti ulottuvan kattopinnan. Tilaa rajaavia umpinaisia 
pystysuora pintoja voi niihin integroidun näyttötekniikan ansiosta käyttää myös virtuaaliseininä”. 
(Teräsvirta, 2014) 
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Kuva 3.88: Keskustakirjasto Oodi, kilpailuvaiheen rakenneleikkaus, josta ilmenee rakennuksen toiminnallinen 
konsepti, kolmeen eri kerrokseen jakautuneet päätilat ja kohti Eduskuntataloa kurkottava yleisöterassi. 

 

Hankkeen riskitekijöitä rakennuslautakunta arvioi kilpailun tulosten tultua julki seuraavalla tavalla:   

”Kustannusseurannan tulee olla tarkkaa ja jatkuvaa, koska hanke on luonteeltaan 
poikkeuksellinen. Suunnitelma perustuu kansainvälisen, 2-vaiheisen arkkitehtuurikilpailun 
voittaneeseen ehdotukseen ja sisältää paljon tavanomaisesta poikkeavia 
suunnitteluratkaisuja. Projektinjohtourakan asiakirjat ja hankintakokonaisuudet on 
valmisteltava huolellisesti, jotta toteutukseen löytyy riittävästi osaavia tekijöitä ja saadaan aikaan 
kilpailutilanne. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kaupungin päätöksentekoprosessi aiheuttaa 
aikatauluriskin. Mikäli puuttuva rahoitusosuus ei järjesty, hanke viivästyy tai jää 
toteutumatta. Syksyllä 2014 valmisteltava valtioneuvoston asetus tullee sisältämään 
aikataulullisia ehtoja (rakennustöiden aloittaminen ja rakennuksen käyttöönotto) valtion 
rahoitusosuuden saamiselle.  

Rakennuksen muodon ja pintarakenteiden toteuttaminen on vaikeaa. Muotoon liittyvät riskit on 
pääosin ratkaistu ehdotussuunnitteluvaiheessa. Pintarakenteiden puumateriaalien (puujulkisivun 
elinkaaren, puulattioiden kosteuselämisen ja kulutuskestävyyden sekä puuseinä- ja 
kattopintamateriaalien kosteuselämisen ja puhtaanapidon) suunnitteluun, hankintaan, 
asennussuunnitteluun, työnaikaiseen suojaukseen ja käytön suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Toteutusvaiheessa tulee huolehtia, että suunnitelmatavoitteita noudatetaan, 
asennusolosuhteet ovat oikeat ja asennusten jälkeinen suojaus on tehty suunnitelmien mukaan ja 
huolella”. (Rakennuslautakunta, 2013) 

Kilpailuvaiheen jälkeen alkoivat sopimusneuvottelut jatkosuunnittelusta Helsingin kaupungin 
edustajien kanssa. Hankintalain säädökset estivät Arupin insinööriryhmän 125F

126 palkkaamisen 
jatkosuunnittelijoiksi. Janne Teräsvirta kertoo konsulttivalinnoista seuraavaa: 

”Me esitimme tietenkin, että heistä tulisi se insinööritiimi, mutta sitten sopimustekniikka, 
kilpailuohjelma velvoitti sitä tilaajaa tilaamaan ainoastaan tämän ekologia tai kestävän kehityksen 
konsultoinnin siltä kilpailutiimiin nimetyltä hahmolta. Loppujen lopuksi siinä matkan varrella kävi 
niin, että Arupin porukka ei pitänyt sitä hirveän mielekkäänä olla siinä toteutusvaiheessa isossa 
roolissa noin rajatulla alueella, heitä kiinnosti se koko sopimus. He joutuivat kilpailemaan siitä niin 
kuin kaikki muutkin ja eivät voittaneet sitä sopimusta”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 
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Kuvat 3.89 ja 3.90: Rakennuksen kilpailuvaiheen asemapiirros ja konseptipiirroksia. 

 

 
Kuva 3.91: Kilpailuvaiheen illustraatio rakennuksen pääsisäänkäynniltä kohti etelää.  
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Yleissuunnitteluvaihe / (Pääpiirustus- ja urakkalaskentavaihe) 

 

Yleissuunnitteluvaiheessa hankkeeseen kiinnitettiin suomalaiset rakennesuunnittelijat. 
Suunnittelijoiden vaihdos ei tuottanut hankkeelle haasteita, vaan suunnittelua jatkettiin 
kilpailuehdotuksen mukaisesti. LVI- ja rakennesuunnittelijat valittiin Ramboll Finland Oy:stä. Janne 
Teräsvirta kuvailee jatkosuunnittelun sujumista seuraavasti: 

”Tämä uusi insinööriryhmä mikä Rambollin ehdottamana siihen tuli, niin oli oikeastaan ihan yhtä 
ilahduttava ja pätevä kuin tämä Arupin porukka. Vaikka niistä iloisista irlantilaisista oli tullut jo ihan 
kavereita. Olisihan heidän kanssaan ollut ihan hauska tehdä. Tosi hieno oli havaita, ettei se 
mitenkään lähtenyt huonoon suuntaan se homma, vaan he toivat omat ajatuksensa mitkä olivat 
osittain erilaisia, mutta oli myöskin erittäin pätevää suunnittelua, mikä auttoi kehittämään 
suunnitelmaa eteenpäin”.    

Jatkosuunnittelussa tontin koko aiheutti työryhmälle haasteita. Janne Teräsvirta kuvailee:  

”Aika kovaa viilaamista saatiin käydä, että siihen saatiin sitten kaikki tuohon rakennuspaikkaan 
mahtumaan, että siinä ei ollut milliäkään ylimääräistä. Yllättävää oli se ainakin minun mielikuvan 
mukaan, että miten voiton varmaksi sitä pystyi heittäytymään ensimmäisessä vaiheessa, oli tuo 
parvekkeen kurottaminen tontin ulkopuolelle. Se oli kilpailussa riski, mutta minusta sekin sujui 
kyllä aika hyvin. Tietenkin, tämä on sellainen perinpohjin selvitetty paikka, että siihen oli varmasti 
osattu valmistautua virkamiespuolella jo aika pitkään. Tässä pitää onnistua ja tämä on vaativa 
paikka”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Yleissuunnitteluvaiheen haasteena oli myös rakennuksen lähellä jäänyt VR:n makasiinin tulipalosta 
säilynyt osa. Janne Teräsvirta kuvailee suunnitelmamuutosta seuraavasti: 

”Tässähän oli pitkä prosessi sen Makasiinin pätkän kanssa, joka oli vielä siinä jäljellä, kun 
kilpailua tehtiin. Se oli osana kilpailuehdotusta, se punatiilinen palanen. Se parvekelippa tuli 
osittain melkein sen päälle ja se varmasti vaikutti siihen, että pohdittiin, että näyttääkö tämä liian 
vaaralliselta, että tässä ovat näin lähekkäin tämä makasiinipätkä ja uusi rakennus. Sitten 
ajateltiin, että ehkä se oli kaikkien kannalta ihan hyvä ratkaisu, että se päädyttiin siitä purkamaan 
se raunion palanen”. (Teräsvirta, haastattelu, 2021) 

Yleissuunnitteluvaiheessa myös alueen kaavaa jouduttiin kehittämään rakennussuunnittelun rinnalla. 
Työryhmän käsityksen mukaan yhteistyö kaavoittajan kanssa oli tiivistä ja sujui hyvin. Kaavoittajan ja 
rakennusvalvonnan kanssa käytiin tiiviitä neuvotteluita. Hyväksytyn kaavan mukaisesti tontilla oli 
toimistotalokaava, joka muokattiin suunnittelun edetessä julkiselle rakennukselle sopivaksi.  

Yleissuunnitteluvaiheen alussa Antti Nousjoki kuvaili hanketta seuraavaan tapaan:  

”Elämää sykkivä Helsingin keskusta jatkuu saumattomasti rakennuksen maantasokerroksessa. 
Kynnyksetön tilasarja toimii pienten ja suurten tapahtumien näyttämönä. Elokuvateatteri ja 
monitoimisali voidaan rajata tapahtumakäyttöön tai hyödyntää osana maantason aula- ja 
kirjastotilaa. Maantason läpi kulkemalla saa helposti pikaisen läpileikkauksen kirjaston 
tarjonnasta. Kirjastorakennus kaartuu maantasokerroksen ylle dramaattisena siltamaisena 
rakenteena, jota verhoaa kaartuva, veistoksellinen puupinta. Rakenteen ansiosta 
maantasokerroksen avoimella yleisöalueella ei ole lainkaan toimintaa rajoittavia pilareita tai muita 
kiinteitä rakenteita. Keskustakirjaston ylin kerros tunnetaan nimellä Kirjataivas. Se on valtava 
avoin maisema, jossa perinteisen kirjaston parhaat puolet kohtaavat nykyteknologian ja 
nykyaikaisen huippukirjaston mahdollisuudet. Rauhallinen, ylevä ja hiljainen tunnelma 
houkuttelee lukemaan, oppimaan, nauttimaan ja ajattelemaan. Helsingin keskusta avautuu 
katkeamattomana panoraamanäkymänä kaikkiin ilmansuuntiin. Kirjataivas rajautuu päistään 
ylöspäin loivasti kaartuvan puulattian sekä aaltoilevan, pilvimäisen valkoisen katon väliin. Kahden 
pääkerroksen väliin sijoittuu kirjaston keskimmäinen kerros Nörttivintti, jonka jännittävän 
muotoiset huoneet ja tilat sijoittuvat siltarakenteen ristikoiden, ilmanvaihtokonehuoneiden ja 
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teknisten asennusten kanssa lomittain muodostaen soppia ja suljettavia, muunneltavia tiloja. 
Keskikerrokseen sijoittuvat melua aiheuttavat ja täyttä hiljaisuutta vaativat yksittäiset toiminnot, 
jotka eivät pääse oikeuksiinsa avoimissa yhtenäisissä kerroksissa.  

Puinen suurmuoto kaartuu Kansalaistorin ylle muodostaen merkittävän katetun ulkotilan, joka 
auttaa kirjaston toimintojen ja tunnelman limittymistä aukiolle. Puumuodon yläpinta on 
Kirjataivaan lattia, joka jatkuu katoksen ylle Kansalaisparvekkeena. Tämä korkealla sijaitseva 
terassi on mainio paikka tarkkailla keskustan vilinää. Kirjan tai lukulaitteen kanssa. 
Keskustakirjastolla on kolme yleisösisäänkäyntiä: eteläinen, pohjoinen, sekä pääsisäänkäynti 
Kansalaistorille länteen. Rakennus avautuu suoraan katu-, aukio- ja puistotiloihin tukien 
virikkeellisen rakennetun kaupunkitilan kehittymistä Töölönlahdella. Rakennuksen huolto ja 
aineistologistiikka on keskitetty kellarikerrokseen. Maanpäällisissä kerroksissa on erittäin vähän 
yleisöltä suljettuja hallinto- tai varastotiloja. Keskustakirjasto on kuin valtava paviljonki: kolme 
kerrosta kaikille joka päivä avointa julkista tilaa”. (Nousjoki, 2013) 

                     

 

 

Kuva 3.92: Rakennuksen maantasokerros, jossa pääsisäänkäynti keskellä ja sivusisäänkäynti oikealla.  

 

           

 

Kuva 3.93: Suunnitteluvaiheen illustraatio rakennuksen kattoterassilta.  



   

 

189 

 

Rakentaminen 

 

Rakennus valmistui ja avattiin yleisölle joulukuussa 2018. Rakennus- ja suunnittelutyöt kestivät neljä 
vuotta. Pääurakoitsijana toimi YIT Rakennus Oy. Vaativat teräsrakenteet toimitti Normek Oy. 
Rakennuksen rakenne- ja LVI-suunnittelusta vastasi Ramboll Finland Oy. (Peltoranta, 2018) 

Ramboll Oy:n kotisivuilla kuvailtiin syntynyttä rakennuskokonaisuutta seuraavaan tapaan:   

”Monimuotoinen ja näyttävä keskustakirjasto on ollut rakenneteknisesti yksi vaativimmista 
hankkeista Suomessa. Ramboll toteutti kirjastorakennuksen rakennesuunnittelun kansainvälisenä 
yhteistyönä, jossa suomalaisten asiantuntijoidemme lisäksi oli mukana alan parhaita osaajia 
Tanskasta ja Isosta-Britanniasta. Keskustakirjastosta tulee yksi Helsingin merkittävimmistä 
rakennuksista keskeisen sijaintinsa Töölönlahdella sekä Suomen oloissa ennakkoluulottoman ja 
ainutlaatuisen arkkitehtuurinsa puolesta. Rakennusteknisesti keskustakirjasto on haasteita täynnä 
piilottaen sisäänsä mm. noin 105 metriä pitkän rakennuksen runkona toimivan siltarakenteen. Oodi 
on teräs- ja lasirakenteiden taidonnäyte, jossa toteutuvat myös energiatehokkuuden vaatimukset. 
Lähes nollaenergiarakennuksen kriteerit täyttävä kirjasto on bruttoalaltaan 17 000 m2. Sen vaativia 
avaruusristikoita sisältävä runko on terästä ja betonia, julkisivussa käytetään näyttävästi lasia ja 
puuta”. (Ramboll, 2014) 

 

      

Kuvat 3.94 ja 3.95: Oodi rakennusvaiheessa, välipohjan pitkiä teräskannakkeita asennetaan paikoilleen 
massiivisen siltarakenteen yläpuolelle. Aaltoilevan puuseinän teräsrakenteet asennettuina. 

Veistoksellisen muotoinen rakennus on rakenteellisesti hybridi, jossa puu, betoni ja teräs 
muodostavat pääkonstruktion. Perusrunko koostuu kahdesta, jänneväliltään yli 100 metrin pituisesta 
teräksisestä siltarakenteesta. Eduskuntatalon puoleinen teräskaari painaa 600 tonnia ja sisempi kaari 
noin 400 tonnia. Teräskaarille tukeutuvat teräspalkit ja -ristikot, liittorakennepilarit sekä välipohjien 
betonitasot. (Teräsrakenne, 2019)   

Massiivinen teräsrakenne mahdollisti avoimen, pilareista vapaan ensimmäisen kerroksen. 
Rakenteista vastasi Ramboll Oy:n Tapio Aho. Rakenteissa on käytetty yhteensä noin 2500 tonnia 
terästä. Siltakaaret ovat teräskoteloprofiileja, joiden korkeus on jopa 2,5 metriä. Teräsrakenteiden 
suunnitteluun osallistui tanskalainen teräsrakenneasiantuntija Hans Exner. (Häkkinen, 2018) 

Rakennuksen ulkovaippa toteutettiin puujulkisivuelementeistä, lasirakennejärjestelmästä ja 
puukattoelementeistä. Kaareutuvan pääjulkisivun puuelementit ovat kuusisoiroa. Ne rakentuvat 
sisemmästä suorasta julkisivuelementistä ja ulommasta julkisivun muodon mukaisesta 
puujulkisivuelementistä. Sokkelin korkeus vaihtelee ollen vähintään 300−500 mm maantasosta. 
Tekniikkakerroksen ontelolaattatasot on ripustettu ensimmäisen kerroksen katosta, jolloin 
puujulkisivun muoto jatkuu mahdollisimman saumattomasti.  
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Sisääntulojulkisivun lasiseinä on tuettu kantavilla lasirakenteilla. Aaltoileva puujulkisivu on puolestaan 
tuettu teräsrakenteilla. (Peltoranta, 6/2018) 

Erityinen rakennuksen interiööriin liittynyt haaste oli ylimmän kerroksen yhtenäinen alakatto. Avoin, 
taustamelulle altis tila asetti akustiikalle erityisvaatimukset. Katto perustui Rockfon Mono Acoustic-
ratkaisuun, jonka ansiosta yli 5000 neliön alakatto muotoutui täysin saumattomaksi kokonaisuudeksi. 
Katon alusrakenteen muodostavat moneen suuntaan kaartuvat teräsprofiilit. Niihin kiinnitettiin 40 mm 
kivivillalevyt, joita voitiin muotoilla haluttuun muotoon. Katto viimeisteltiin kahden millin vahvuisella 
ruiskupinnoitteella. (Simola, 2018) 

Rakennuksen kierteinen, mustaksi maalattu pääporras on samalla ”Dedication”-niminen taideteos. 
Taitelija Otto Karvonen127 on kirjannut kierreportaan kaiteeseen ihmisryhmiä, joille kirjasto on 
tarkoitettu. Tekstit, joita on kaikkiaan 400 kappaletta, on kerätty yleisöpalautteen avulla. (Hakola, 2018) 

Rakennus täydentää kansalaistorin itäreunan muodostaen vastaparin Eduskuntatalolle. Kaartuva 
puuseinä on kutsuva ja täydentää lämpimän materiaalipaletin. Arkkitehti Juho Grönholmin mukaan 
rakennus on osa ALAn suunnittelemaa kolmen rakennuksen sarjaa, jonka muodostavat: 
Kristiansandin Kilden, Oodi ja syksyllä 2021 valmistunut Helsinki Vantaan lentokentän 
terminaalirakennus. Rakennuksissa on havaittavissa samankaltaisia piirteitä, kuten selkeä ulkoinen 
hahmo ja runsas puun käyttö päämateriaalina.  (Grönholm, haastattelu, 2019) 

Huomiota herättävä piirre rakennuksen arkkitehtuurissa on näyttävä kattokerros, Kirjataivas, jonka 
lasinen julkisivu hehkuu iltaisin kutsuvaa valoa. Näköala avoimelta yleisöparvekkeelta avautuu kohti 
Eduskuntataloa. Perinteisen kirjastotoiminnan sijaan Oodi edustaa uudenlaista ajattelua. Toiminnan 
ydin, kirjojen lainaus, on muuntumassa pikemminkin erilaisten toimintojen tarjoamiseksi. Rakennus 
sisältääkin runsaasti erilaisia paja- ja studiotiloja. (Hakola, 2018) 

 

 

 

Kuva 3.96: Oodin toteutunut Kirjataivas ja aaltoileva alakatto. 
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Kuva 3.97: Oodin toteutunut pääsisäänkäynti ja kaareutuva puuseinä. 

 
Rakennuksen valmistuttua joulukuussa 2018 se joutui poikkeuksellisen huomion kohteeksi. Media 
suhtautui rakennukseen erittäin positiivisesti. Helsingin Sanomat julkaisi yleisöosastolla 4.12.2018 
seuraavan rakennusinsinööri Janne Salinin kirjoittaman kirjoituksen: 

”Oodi on hieno esimerkki rakennuskohteesta, jossa rakennuksen käyttäjät on asetettu etusijalle. 
Kaikki eri käyttäjäryhmät on huomioitu suunnitteluvaiheessa, ja käyttäjäpalautteen keräämisessä 
on hyödynnetty nykytekniikkaa, muun muassa virtuaalitodellisuutta. Tasapainoilu arkkitehtuurin, 
toiminnallisuuden ja rakennettavuuden välillä on onnistunut täydellisesti. Rakennuksessa on 
onnistuttu myös yhdistämään kaikki nykyrakentamisen pääraaka-aineet: puu, teräs, betoni ja lasi 
ovat saaneet rakennuksesta oman näköalapaikkansa” (Salin, 2018) 

Samassa numerossa toimittaja Kimmo Oksanen kirjoitti valmistuneesta rakennuksesta: 

”Helsingillä on uusi uljas kaupunginkirjasto, keskustakirjasto Oodi. Sitä pidetään maailman 
moderneimpana. Oodin palvelut ovat laajenneet perinteisen kirjaston säilyttävästä roolista 
tekemiseen. Oodissa voi muun muassa ommella, tehdä sähkötöitä, soittaa ja kokata. Logistiikka on 
rakennettu yhteistyössä luovia teknisiä ratkaisuja kehittelevien yhtiöiden kanssa. Robotit ovat 
astuneet kirjastoon: ne lajittelevat, kantavat, luetteloivat öisin, ja lähitulevaisuudessa 
todennäköisesti myös nostelevat kirjoja hyllyihin”. (Oksanen, 2018) 

5.12.2018 Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimitus juhlisti uuden kirjaston avajaisia pääkirjoituksessa 
seuraavaan tapaan: 

”Oodi on itsenäisyyden juhlavuoden merkkihanke. Jälkipolvetkin voivat muistaa, että satavuotias 
Suomi halusi onnitella itseään rakentamalla tasavallan luultavasti parhaalle vapaana olleelle 
paikalle sivistyksen pysyvän maamerkin, kirjaston. Suomalaiset ovat ylpeitä Oodista, kuten 
muistakin kirjastoistaan. 



   

 

192 

Kirjastoihin tiivistyy monta suomalaisten tärkeänä pitämää arvoa. Sivistys, jonka tiivistymä kirja on, 
kuuluu suomalaisuuden ytimeen. Vaikka valtiollinen itsenäisyys alkoi Suomessa runsaat sata 
vuotta sitten, Suomi alkoi kehittyä jo paljon aikaisemmin kielen, kirjan, koulun ja kulttuurin avulla. 
Kirjasto edustaa myös tasa-arvoa. Sen ovet ovat avoinna kaikille taustasta, varallisuudesta ja 
koulutuksesta riippumatta. Kyse ei kuitenkaan ole tasapäistämisestä tai pakosta. Kirjastoa jokainen 
voi hyödyntää omalla tavallaan ja oman sisäisen palonsa ajamana. 
Kirjastojen perusajatus oivallettiin jo silloin, kun Suomi oli vielä köyhä ja syrjäinen maa. Ajatus on 
kantanut läpi sotien, yhteiskunnan muutosten ja teknologian murroksen. Se on vahvistanut 
lukutaidon arvostusta ja kasvattanut suomalaisia luottamaan tietoon ja osaamiseen. 
Oodista tulee kaupunkilaisten olohuone. Pääkaupunkiseudulle rakennetaan runsaasti 
kauppakeskuksia, jotka haluavat lisätä houkuttelevuuttaan tarjoamalla elämyksiä, mutta ei-
kaupallista julkista tilaa tarvitaan lisää”. (Päätoimittaja, 2018) 

Pääkirjoitus on poikkeuksellinen kannanotto arkkitehtuurin puolesta, sillä maamme laajalevikkisin 
päivälehti ei kovinkaan usein julkaise arkkitehtuuriin liittyvää pääkirjoitusaineistoa. Yleisö otti 
valmistuneen rakennuksen hyvin vastaan. Keskeinen sijainti ja monipuoliset palvelut houkuttelevat 
sankoin joukoin niin paikallisia asukkaita kuin turistejakin rakennuksen äärelle.  

Oodi on yksi Helsingin kaupunginkirjaston 37 toimipisteestä ja osa Helmet-kirjastoverkkoa. Oodin 
vuosittainen kävijätavoite on 2,5 miljoonaa kävijää, mikä ylitettiin reilusti vuonna 2019, jolloin 
rakennuksessa vieraili 3,1 miljoonaa kävijää. Kokoelmissa on 100 000 kirjaa ja kirjastotyöntekijöitä on 
yhteensä 54. (Oodi, 2021) 

Teräsrakenneyhdistys valitsi Oodin vuoden 2018 vuoden teräsrakenteeksi. Valintatyöryhmän 
puheenjohtajana toimi arkkitehti Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdeilta. (Teräsrakenneyhdistys, 2021) 126F

128 

Arkkitehti-lehti 1/2019 julkaisi rakennuksesta laajan, 19 sivun esittelyn. Toteutunut keskustakirjasto on 
laajuudeltaan 17 250 brm2, 12 116 htm2 ja 9 768 hym2. Hankkeen rakentamiskustannukset olivat 
yhteensä 98 miljoonaa euroa (alv 0%).   

 

 

Kuva 3.98: Oodi iltavalaistuksessa 4.12.2018 hetki ennen rakennuksen avautumista yleisölle. 
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Kuva 3.99: Näkymä toteutuneeseen pääaulaan. 

 

 

Kuva 3.100: Rakennuksen eteläinen sivusisäänkäynti. 
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Helsingin keskustakirjasto Oodin arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Helsingin keskustakirjasto Oodin suunnittelun haasteita ja positiivisia 
vaikuttajia. Kuvien 3.101, 3.102, 3.103 ja 3.104 esittämät arviot ovat hankkeen luovat pääsuunnittelijat 
Grönholm, Nousjoki ja Woolston itse kirjanneet kaavioihin. Janne Teräsvirta ei osallistunut arvioiden laadintaan. 
Laatudiagrammin parametrien selitteen on koostanut tutkija pääsuunnittelijoiden kommenttien perusteella.    

          

Kuva 3.101: Oodin arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijoiden kuvaamana. 

Oodin suunnitteluprosessi ei kohdannut erityisiä haasteita tai kriisejä. Pääsuunnittelijoiden arkkitehtuurin 
laadulle asetettu alkuperäinen laatutavoite (A) ei kuitenkaan täysin toteutunut. Kilpailun alkuvaiheessa asetettu 
laatuvaatimus (B) kuitenkin saavutettiin.  

Hankkeen aikataulu (1), oli hyvin valmisteltu, suunnittelu ja rakentaminen sujuivat aikataulujen mukaisesti. 
Toteutusvaiheessa vallitsi innostunut ilmapiiri pääurakoitsijan (2), suunnittelijoiden ja rakennuttajan (3) välillä. 

Käyttäjien ennakkoluulottomuus (13) tuki suunnittelijaryhmää. Uudenlainen kirjastokonsepti herätti innostusta ja 
vahvisti työryhmän yhteishenkeä. Rakennuttaja (3) suhtautui hankkeeseen myönteisesti koko 
suunnitteluvaiheen ajan. Negatiivinen yllätys oli, ettei rakennuttaja voinut sopimuksellisista syistä valita 
kilpailuvaiheen erikoissuunnittelijoita toteutussuunnittelijoiksi (4). Hankkeen budjetti (6) ja rakentamismääräykset 
(5), vaikeuttivat hankkeen toteuttamista.  

Rakennusvalvonta (7) aiheutti kitkaa suunnitteluprosessin eri vaiheissa, mutta kaavoituksen (12) joustavuus 
mahdollisti hankkeen toteutumisen haastavassa aikataulussa. Kaava laadittiin samaan aikaan 
rakennussuunnittelun kanssa ja viimeisteltiin toteutuneiden rakennussuunnitelmien mukaiseksi. 

Erityisen onnistunut oli rakennuksen talotekninen (10) ja rakennesuunnittelu (9). Haastavat teräsrakenteet 
toteutettiin kansainvälisenä yhteistyönä. Rakennesuunnittelun ongelmana oli, ettei kilpailuvaiheen suunnittelijat 
tulleet valituksi toteutusvaiheen suunnittelijoiksi. Erityisesti sähkösuunnittelu (8) ei tavoittanut 
pääsuunnittelijoiden sille asettamia laatuvaatimuksia erityisesti hankkeen rakentamisvaiheessa. 

Sisustussuunnittelu (11) toteutettiin ALAn toimesta. Kiinto- ja irtokalusteet tukevat arkkitehtuuria ja muodostavat 
moni-ilmeisen tilakokonaisuuden. Rakennuksen kerroksellinen arkkitehtuurikonsepti toteutui odotetusti. Oodin 
laadukkaan lopputuloksen mahdollisti koko toteutusryhmän hyvä yhteishenki, sekä hyvin valmisteltu 
hankesuunnitelma, jota kaavoitus ja rakennusvalvonta puolestaan tukivat.    
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Kuva 3.102: Oodin arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijoiden kuvaamana. 

Ensimmäisen kilpailuvaiheen alussa työryhmän sisäinen epävarmuus vaikutti arkkitehtuurin tavoitetasoon. 
Suunnittelun edetessä tavoitetaso kirkastui ja ensimmäisen vaiheen lopussa työryhmä oli jo varma 
kilpailumenestyksestään. Tavoitetaso oli huipussaan kilpailun tuloksen julistamisen jälkeen (A).  

Rakennuttajan kanssa käydyt suunnittelusopimusneuvottelut tuottivat pettymyksen (B). Kilpailuvaiheen 
erikoissuunnittelijoita ei voitu valita jatkoon sopimusteknisistä syistä. Kunnallinen rakentamispäätös aiheutti 
suunnitteluryhmässä jännitystä. Kaavoitus- ja rakennuslupaprosessi sujuivat joustavasti koko hankkeen ajan.  

Urakoitsijan valinnan jälkeen (C), hanke eteni loppuun asti ilman mainittavia haasteita. Sähkösuunnittelu (D), 
aiheutti tilapäisiä häiriöitä tavoitetasoon. Hankkeen lopullinen laatutaso ylitti selkeästi kilpailun alkuvaiheen 
odotukset, mutta ei tavoittanut täysin kilpailuvaiheen jälkeistä odotustasoa.   

  

Kuva 3.103: Oodin arkkitehtisuunnittelun henkilöstöresurssit pääsuunnittelijoiden kuvaamana. 
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Pääsuunnittelijoiden kirjaama hankkeen laatudiagrammi. / Oodi arvion kirjasivat Juho Grönholm, Antti Nousjoki 

ja Samuli Woolston.  

 

   Kuva 3.104                                                                                                    Pisteet yhteensä: 885 /  1000  
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana / pääsuunnittelijoiden haastattelun perusteella.   

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennus toteutui hyvin tarkasti kilpailuehdotuksen mukaisesti. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa esillä olleet 
ideat toteutuivat lähes muuttumattomina. Jännittävä veistoksellinen ulkomuoto hahmottui tilaohjelman analyysin 
jälkeen. Kaartuva puujulkisivu luo rakennukselle voimakkaan tunnistettavan ilmeen.   

2. Liittyminen ympäristöön: 

Rakennus on itsenäinen, vapaasti seisova julkinen rakennus, joka muodostaa Kansalaistorin itäisen julkisivun. 
Rakennus on kaupunkirakenteessa hyvin saavutettavissa. Pääsuunnittelijoiden käsitys rakennuksen 
kaupunkikuvallisesta merkityksestä muodostui arviointitaulukossa hieman eriäväksi. (pisteet 70 ja 85).  

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen pääsisäänkäynti on hyvin havaittavissa ja johtaa suoraan rakennuksen pääaulaan. Rakennuksen 
toinen pääsisäänkäynti sijoittuu rakennuksen eteläiseen kulmaukseen, josta liukuportaat johtavat tehokkaasti 
rakennuksen ylimpiin kerroksiin. Orientoitavuus pääaulasta muihin tiloihin on näyttävän kierreportaan ansiosta 
erittäin hyvä.     

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toisin kuin perinteisissä kirjastoissa, Oodissa ei ole koko rakennusta lävistävää keskusaulaa. Sen sijaan 
rakennuksen tilallisuus perustuu kolmen erilaisen kerroksen arkkitehtoniseen ilmeeseen. Rakennuksen 
tilallisuus huipentuu kolmannen kerroksen Kirjataivaaseen ja Kansalaistorille avautuvaan terassiin. Kirjataivaan 
aaltoileva alakatto kattoikkunoineen on valoisa ja tilallisesti mielenkiintoinen. Välikerros, Nörttivintti on tietoisesti 
matalaa toiminnallista tilaa. Pääsisäänkäynnin jälkeen avoin aulatila on rakennuksen julkisin tila, johon kahvila 
ja auditorio sijoittuvat.  

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen pääjulkisivu on vaikuttavasti taipuileva puujulkisivu. Koko rakennuksen ympäri kiertyvä 
puuverhoilu poikkeaa Töölönlahden muusta rakentamisesta. Vaikutelma on lämmin ja kutsuva. Aaltoileva, 
kuusisoirosta rakennettu puuseinä on veistosmainen ja muuntuu katsojan näkökulman mukaan. Pääaulan ja 
kolmannen kerroksen lasijulkisivut ovat ilmavan kevyitä. Ylimmän kerroksen ilmavaa vaikutelmaa korostaa 
silkkipainetut lasijulkisivut. Töölönlahdenkadun takajulkisivu on luonteeltaan toteavampi, mutta monikerroksinen. 
Kilpailuvaiheen illustraatiot niin ulko- kuin sisätiloista toteutuivat lopullisessa rakennuksessa poikkeuksellisen 
hyvin. 

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Rakennus on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu. Rakennuksen detaljointi on omaperäistä ja lopputulos on 
laadukas. Uniikkeja, haastavia suunnittelukohteita ovat kaareutuva pääjulkisivu, lasiseinädetaljit, kaiteet ja 
kolmannen kerroksen alakatto ja kattoikkunat.   

7.  Sisustussuunnittelu / kalusteet ja valaistus 

Rakennuksen sisustussuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto ALA. Kiintokalusteet on taitavasti integroitu 
osaksi rakennuksen arkkitehtuuria. Erikoiskalusteita ovat muun muassa aulan, auditorion ja Kirjataivaan 
kalusteet.  

8. Rakenteet ja talotekniikka: 

Rakennuksen merkittävin rakenne on 105 metriä pitkä teräksinen siltarakenne, joka toteutti Ramboll 
kansainvälisenä yhteistyöprojektina. Siltarakenne mahdollisti ensimmäisen kerroksen pilarirakenteista vapaan, 
avoimen pohjakerroksen. Teräsrakenne piiloutuu verhoilurakenteiden sisään. Toisessa kerroksessa 
teräsrakenteet on verhoiltu puulla, jotta vaikutelma olisi pehmeämpi. Vaaleat koivupuurakenteet korostuvat 
tummiksi maalattujen seinäpintojen rinnalla. LVI-konehuoneet sijoittuvat huomaamattomasti rakennuksen 
kerroksiin.   

9. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin laajalti kotimaisissa arkkitehtuurijulkaisuissa valmistumisvuonnaan.  

10. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennus herätti laajaa kansainvälistä huomiota valmistuttuaan. 
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Yhteenveto 

Oodi on poikkeuksellinen rakennus suomalaisessa arkkitehtuuriympäristössä. Kaksivaiheinen 
arkkitehtuurikilpailu oli erityisen kansainvälinen ja suosittu. Arkkitehtitoimisto ALAn ehdotus ”Käännös” 
täytti toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset toivomukset. Taitavasti esitetty kilpailuehdotus oli jo 
ensimmäisessä vaiheessa vakuuttava. Aaltoileva puujulkisivu toi selkeästi mieleen Kristiansandin 
teatteri- ja konserttitalo Kildenin. Antti Nousjoki luonnehti valmistunutta rakennusta Arkkitehti-lehdessä 
1/2019:  

”Muoto kurottuu annetusta laatikosta joksikin muuksi – jännitteiseksi rakenteeksi, joka nivoo 
rakennuksen ulkotiloihin ja ottaa ne haltuunsa”. (Nousjoki, 2019) 

Nousjoki viittaa asemakaavan määrittelemään suorakaiteen muotoiseen tonttiin, jonka rajapintoja 
toteutunut rakennus rikkoo ulokkeisella kattoterassilla. Rakennuksen muotoilu ei noudata tarkalleen 
asemakaavan asettamia odotusarvoja.  

Juho Grönlund jatkaa samassa julkaisussa:  

”Olemme aikaisemmin käyttäneet samankaltaista muotoa Norjan Kristiansandissa sijaitsevassa 
Kilden-konserttitalossa. Kildenissäkään muoto ei ole esimerkiksi veistos hulmuavasta lipusta, vaan 
keino ottaa tilaa haltuun satama-alueella”. (Grönholm, 2019) 

Kilpailuehdotus perustui huolelliseen toiminnalliseen analyysiin. Kilpailutontin huolellinen arviointi ja 
toiminnallisuus johtivat kolmikerroksiseen ratkaisuun. Kolme eriluonteista kerrosta muodostivat 
selkeän toiminnallisen viitekehyksen. Toiminnalliset tilat sijoitettiin eri kerroksiin, joiden 
arkkitehtoninen luonne määriteltiin jo ennen rakennuksen kokonaismuodon kehittymistä. Taipuileva 
puuseinämä syntyi toiminnallisen tilakonseptin jälkeen. Matalaan välikerrokseen, Nörttivinttiin 
sijoitettiin pelitilat, studiot ja verstastilat. Ylin kerros Kirjataivas oli avoin kokoelmatila, jonka lattia ja 
katto muodostivat vaikuttavan, ilmavan keinomaiseman. Ylimmän kerroksen puurakenteet 
mahdollistivat kevyet rakenteet ja pitkät jännevälit. Arkkitehtuurikilpailun toinen vaihe vaikutti 
suunnitteluryhmän mielestä tarpeettomalta. Kilpailun palkintolautakunnalta saatu palaute oli 
positiivista eikä parannettavaa tuntunut juuri olevan. Kilpailuehdotusta työryhmä kehitti lähinnä 
rakenteiden osalta. Kilpailussa ei lopulta jaettu toista palkintoa lainkaan.  

Pääsuunnittelijat kertoivat kilpailuvaiheen ajatuksista Arkkitehti-lehdessä 1/2019 seuraavasti: 

”Ehdotuksemme ylivoimaisuus perustui siihen, miten siinä oli kiteytetty avoimen, suljetun ja 
avoimen kerroksen yhdistelmä. Näin saimme aikaan kolme maksimaalisen kokoista, mutta samalla 
kolme erilaista kerrosta”.  

Samuli Woolston jatkaa samassa julkaisussa: 

”Arkkitehtuurissa ajatellaan usein, että on luotava geneeristä, samankaltaista ja muokattavaa tilaa, 
tai sitten jotain erityistä. Me olemme enemmän jälkimmäisellä kannalla. Mutta mitä tahansa 
tulevaisuuden kirjasto onkaan, niin uskomme, että se löytää joistakin näistä typologioista 
paikkansa”. (Woolston, 2019) 

Rakennuksen vahva kaupunkikuvallinen identiteetti rakentuu aaltoilevan puuseinämän ja kolmannen 
kerroksen lasiosan varaan. Kaupunkikuvallisesti Nörttivintti piiloutuu puuseinämän taakse. 
Rakennuksen sisäänkäynnit ovat selkeästi luettavissa ja hyvin kutsuvat. Pääaulan tilallinen elementti 
on mustaksi maalattu kierreporras, joka lävistää koko rakennuksen. Alkuperäisen kilpailuohjelman 
tavoite uudesta symbolirakennuksesta Helsingin ydinkeskustaan toteutui vastustamattomasti. 
Rakennuksen kaupunkikuvallinen rooli katseenvangitsijana ja koko alueen keskeisenä toteutui 
kiistattomasti. Rakennusvalvonta ja kaavoitusviranomaiset suhtautuivat hankkeeseen joustavasti. 
Käyttäjäryhmä tuki suunnitteluryhmää ja asetti korkeat toteutustavoitteet. Hankkeen budjetti oli 
realistinen eikä siten aiheuttanut suunnitteluvaiheessa erityisiä muutos- tai halvennusvaatimuksia.  

Suurin arkkitehtisuunnitteluun vaikuttanut pettymys koettiin kilpailun ensimmäisen vaiheen jälkeen, 
kun erikoissuunnittelijoiden valinta ei kohdistunut kilpailun alussa mukana olleisiin konsultteihin. 
Rakennus toteutui hämmästyttävän tarkasti kilpailuehdotuksen määrittelemin suuntaviivoin. 
Rakennusvaiheen kiireisyys näkyi viimeistelyssä. Joidenkin detaljien toteutus kärsi laadullisesti. 
(Grönholm, haastattelu, 2019) 
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3.3.6 Kotkan Merikeskus Vellamo, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, 2008 

 

Hankkeen taustaa 

 

Merikeskus Vellamo on Kotkan Kantasatamaan vuonna 2008 valmistunut rakennus, jossa sijaitsevat 
Suomen merimuseon, Kymenlaakson museon, Merivartiomuseon ja Tietokeskus Vellamon toimitilat. 
Merikeskus perustuu vuonna 2004 järjestetyn yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun 
voittaneeseen ehdotukseen ”Hyöky”. Työn tekijäksi osoittautui professori Ilmari Lahdelma, 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:stä. (Kilpailuliite, 2005) 

Vuonna 1997 perustettu Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki 129 on pitkäaikaisten 
arkkitehtikumppaneiden Ilmari Lahdelman ja Rainer Mahlamäen yhteisyritys. Vuodesta 1985 alkaen 
Lahdelma ja Mahlamäki ovat työskennelleet aluksi arkkitehtitoimisto 8 Studio Oy:ssä ja sen jälkeen 
arkkitehtitoimisto Kaira-Lahdelma-Mahlamäki Ky:ssä.127F Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki on 
toteuttanut lukuisia julkisia rakennussuunnitelmia, jotka usein ovat perustuneet arkkitehtuurikilpailujen 
voittoisiin töihin. Toimiston suunnittelema ensimmäinen museorakennus on Punkaharjulla sijaitseva 
Suomen Metsämuseo Lusto. Rakennus avautui yleisölle vuonna 1994. (Lusto, 2022) Yhtiö on kasvanut 
yli 40 hengen kansainväliseksi työyhteisöksi. Lahdelma ja Mahlamäki ovat toimineet 
suunnittelutyönsä ohella arkkitehtuurin professoreina, Lahdelma Tampereella ja Mahlamäki Oulussa. 
(LM Vellamo, 2021) 

Toimiston kansainvälisesti merkittävin toteutunut rakennus on vuonna 2013 valmistunut Puolan 
juutalaisten historian museo Polin Varsovassa. Rakennus palkittiin 2014 Suomen ensimmäisellä 
Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla. Toimiston töitä leimaa tuoreus ja ennakkoluulottomuus. 

Ehdotusvaihe / (Kilpailu- ja yleissuunnitteluvaihe) 

Museokeskus Vellamon suunnittelu käynnistettiin kaksivaiheisella yleisellä arkkitehtuurikilpailulla 
keväällä 2004. Kilpailu alkoi 1.4.2004 ja sen toinen vaihe päättyi 22.12.2004. Kilpailu ratkaistiin 
19.1.2005. Kilpailun tavoitteena oli löytää Kotkaan suunniteltavalle Museokeskukselle 
arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitteluratkaisu. 
Tavoitteena oli rakentaa Kotkan Kantasatamaan kansainvälisesti merkittävä Museokeskus, jonka tuli 
olla arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen, ilmentää museotoimintaa ja käyttää hyväkseen arvokkaan, 
merellisen rakennuspaikan historiallisessa ympäristössä. Kilpailun huonetilaohjelma käsitti yhteensä 
11 185 hyötyneliötä. Kahden museon erillisten näyttely- ja verstastilojen ohella hanke käsitti muun 
muassa kahvilan, ravintolasalin, kirjaston ja auditorion. (arkkitehtuurikilpailuja, 3/2005) 

Kilpailun järjestäjänä toimi Kotkan kaupunki. Kaksivaiheeseen kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen 
jätettiin 86 ehdotusta. Jatkokilpailuun kutsuttiin 6 lupaavinta kilpailuehdotusta. (arkkitehtuurikilpailuja 3/2005). 
Kilpailun SAFAn nimeäminä ammattituomareina toimivat professori Jyrki Tasa ja arkkitehti Anders 
Adlercreutz. 128F

130 (Kotkan Museokeskus kilpailuohjelma, 2004) 

Hyöky-ajatuksen perustana oli suuri aalto avomerellä irtoavine tyrskyineen. Merellinen ehdotus 
sijoittui satama-alueelle kuin laituriin kiinnittynyt laiva. Pitkänomainen rakennus liittyi hyvin 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja laiturialueen suuntaviivoihin. Toiminnallinen perusidea oli 
museokeskuksen pääaulan siirtäminen toiseen kerrokseen, jolloin huoltotilat ja tekniset tilat oli 
mahdollista sijoittaa päänäyttelytilojen alle. Pääaulaan voitiin nousta pitkää ramppia pitkin tai 
vaihtoehtoisesti portaita ja hissiyhteyttä käyttäen. (Kotkan Museokeskus, arvostelupöytäkirja, 2004) 

”Toimistostamme lähetettiin kilpailuun neljä eri ehdotusta. Jatkoon päässyt ehdotus ei ollut yllätys, 
sillä perusidea vaikutti todella vahvalta”, (Lahdelma, haastattelu, 2019) 

Kilpailun toisessa vaiheessa kehitettiin ehdotuksen kustannusrakennetta sekä toiminnallisuutta. 
Kustannuksia voitiin säästää rakennuksen pinta-alaa pienentämällä. Kilpailun toinen vaihe toteutettiin 
tiiviillä aikataululla 26.11.–22.12.2004 välisenä aikana. (Au, 2/2005) 
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Kuva 3.105: Toisen vaiheen kilpailuehdotuksen selostuksen osa, arkkitehtuuritavoitteiden määrittelyä.  

Palkintolautakunta totesi voittoisasta suunnitelmasta seuraavaa:  

”Ehdotus on hahmoltaan omaperäinen ja komea sekä muodonannoltaan taidokas. Sillä on 
edellytykset toimia näkyvänä tunnuksena museoiden toiminnalle sekä luoda satamaympäristölle 
vahva maamerkki. Ehdotus on kontekstistaan irrotettu, rakennettu mielikuva merestä. Rakennus 
on sijoitettu akselin päätteeksi alueen pohjoislaitaan, missä se muodostaa taustan ja jatkeen 
tapahtumakentälle. Rakennuksen ei ole tarkoitus sopeutua vaan erottua. Ehdotuksen suhde 
rantaan on luontevan suurpiirteinen. Meripäivien ja muiden merellisten tapahtumien aikaan 
Museokeskus toimii luontevasti tapahtuma-aukion jatkeena. Rakennuksen ulkoinen muodonanto 
on hallittua. Rakennus nousee alustastaan kuin valtava aalto huipentuen laiturin päässä 
vaahtoavaksi tyrskyksi. Rakennuksen katosta muodostuu aktiivista ulkotilaa. Liikenneratkaisut 
noudattavat suunnitelman selväpiirteistä linjaa. Rakennukseen on kaksi sisäänkäyntiä, joista 
ensimmäisen kerroksen sisäänkäynnin asemaa pääsisäänkäyntinä tulee korostaa. 

Aulasta avautuvat suorat näkymät näyttelytiloihin sekä ulos merelle ravintolan kautta. Rakennus 
hahmottuu sisäosiltaan erinomaisesti. Kaartuva kulkuramppi tarjoaa vaihtelevia näkymiä 
näyttelyyn. Siirtyminen kerroksesta toiseen jää hieman epämääräiseksi. Kymenlaakson 
maakuntamuseon tilat ensimmäisessä kerroksessa jäävät hieman sumppuun. Kokonaisuudessaan 
näyttelytilat ovat kuitenkin komeat ja elämykselliset. Molemmilla museoilla on selkeät omat 
näyttelytilansa, mutta visuaalisesti ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Venevarastojen ja 
tavarahissien suhteen ehdotuksessa on vielä kehitettävää. Pinta-alat ovat alimitoitettuja. 
Kokonaisuudessaan taitavasti suunniteltu ehdotus, jolla on vahva luonne”. (Tasa, 2005) 

                
Kuva 3.106: Ilmari Lahdelman kilpailuvaiheen luonnostelua, rakennuksen ulkomuodon ja pohjapiirroksen 
hahmottelua.  
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Kuva: 3.107: Kilpailuvaiheen leikkauksen luonnostelua, 17.9.2004, vain kaksi viikkoa ennen ensimmäisen 
kilpailuvaiheen päättymistä. Aulan sijainti ja pitkä katolle johtava ramppi ovat jo hahmottuneet. 

Kilpailuvaiheessa rakennuksen merelle avautuvaa päätyjulkisivua kuvailtiin hieman viitteellisesti. 
Julkisivuluonnoksissa materiaaliksi mainittiin: lasi / teräskonstruktio. 

 

         

Kuvat 3.108 ja 3.109: Toisen vaiheen kilpailuehdotuksen ilmakuvasovitus sekä pienoismalli. 

                
 

Kuvat 3.110 ja 3.111: Toisen vaiheen kilpailuehdotuksen asemapiirros sekä pohjapiirros. 
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Toteutusvaihe / (Pääpiirustus- ja urakkalaskentavaihe) 

 

Kilpailuvaiheiden jälkeen varsinainen suunnittelu käynnistyi välittömästi tammikuussa 2005. 
Toteutussuunnitteluvaihe sujui joutuisasti. Rakennuttajan edustaja, Kotkan kiinteistöpäällikkö Osmo 
Pehkonen määritteli hankkeen laadulliset tavoitteet ja huolehti tavoitteiden noudattamisesta. 
Rakennuksen kokonaismuodosta johtuvien haastavien teräsrakenteiden suunnittelussa hyödynnettiin 
3D-mallia ja Tekla terässuunnitteluohjelmistoa. (Lahdelma, haastattelu, 2019)     

Suunnittelun kanssa samaan aikaan kehitettiin alueen kaavoitusta, asemakaava toteutettiin 
rakennussuunnitelmien mukaisesti. Rakennuslupa hankkeelle myönnettiin 9.2.2006, kaksi vuotta 
kilpailuvaiheen päätyttyä. 

Merkittävin muutos kilpailuvaiheen suunnitelmiin nähden kohdistui hankkeen näyttelytiloihin, 
julkisivuihin sekä rakennuksen metaforaan eli tyrskymäisesti nousevaan päätyjulkisivuun. 
Rakennuksen perusmuotoilu säilyi ennallaan, mutta vaihtuvien näyttelyiden tila siirrettiin rakennuksen 
päätyyn, alkuperäiseltä paikaltaan pääaulan tuntumasta. (Lahdelma, haastattelu, 2019) 

”Vaihtuvien näyttelyiden tilojen siirron myötä rakennuksen toiminnallisuus parani huomattavasti, 
museotiloja yhdistävää kulkusiltaa jatkettiin, jolloin näyttelykierto parani oleellisesti”. (Lahdelma, 
haastattelu, 2019)     

Näyttelytiloihin liittyi myös toinen muutos: museotoiminta edellytti ikkunattomia näyttelytiloja. 
Rakennuksen keskellä olevan avoimen näyttelyhallin seinäpinnat vaihtuivat lasista umpinaisiksi. 
”Black box”-periaatteella toteutettu päänäyttelytila verhoiltiin tammipaneeleilla.  

Alkuperäisen kilpailuehdotuksen julkisivujen lasipinnat korvautuivat monikerroksellisella värikkäiden 
teräskasettien, alumiinirungon ja silkkipainettujen lasien yhteispelillä. Tavoite julkisivun merellisestä 
kimalluksesta toteutui alkuperäisen tavoitteen mukaisesti. Lasilevyille painettiin tyyliteltyjä 
merihenkisiä historiallisia valokuvia. (Levänen, 2008) 

Kilpailuvaiheen luonnosmaisen hahmottelun jälkeen ”Hyöky”-aihe muotoutui rakennuksen katolle 
nousevaksi teräs/betonikatokseksi. Julkisivun muotoilua yksinkertaistettiin perusideaa kehittämällä. 
Kattoterassille ulkoauditoriota suojaavat, kurottautuvat betonielementit saivat lasireunuksen, 
merellisen vaahtopään. (Lahdelma, haastattelu, 2019) 

 

 

 

Kuva 3.112:  ”Hyöky”-aiheen kehittelyä toteutusvaiheessa 11.9.2005. Ilmari Lahdelman viivapiirros. 
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Kuvat 3.113 ja 3.114: Toteutuneen rakennuksen toisen kerroksen pohjapiirros ja leikkaus. Vaihtuvien 
näyttelyiden tilat ovat siirtyneet rakennuksen päätyyn ja kulkuramppia on jatkettu. ”Hyöky”-aihe on löytänyt 
lopullisen ulkoauditoriota suojaavan muotonsa. 

Rakentaminen 

Merikeskus Vellamon rakentaminen alkoi varastokuurin purkamisella tammikuussa 2006. Vellamon 
peruskivi muurattiin juhlatilaisuudessa 15. syyskuuta 2006 klo 12.30. Tilaisuudessa olivat paikalla 
muun muassa silloinen eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Rakennuksen harjannostajaisia 
vietettiin 29. maaliskuuta 2007. (Merikeskus Vellamo, 2021) 

”Vaikka urakoitsijasta johtuen rakennusaikataulua oli typistetty, niin rakentaminen sujui silti hyvin, 
sillä meillä oli kohtuu valmiit kuvat ennen rakentamisen aloittamista”. (Lahdelma, haastattelu, 2019) 

Rakennustöiden osalta Vellamo valmistui marraskuussa 2007. Tämän jälkeen alettiin rakentaa 
Kymenlaakson museon ja Suomen merimuseon näyttelyitä. Alun perin Helsingin Hylkysaaressa 
sijainnut merimuseo muutti Vellamoon joulukuussa 2007. Valmistuneen rakennuksen pinta-ala on 
14 360 brm2, ja tilavuus 118 000 m3. Rakennus valmistui tiiviissä aikataulussa kahdessa vuodessa 
rakennustöiden aloittamisen jälkeen. Yleisölle rakennus avautui heinäkuussa 2008. (Merikeskus Vellamo, 

2021) 

Vellamon rakennuskustannukset olivat kaiken kaikkiaan 38 miljoonaa euroa, 12 miljoonaa euroa 
enemmän kuin alkuperäisen suunnitelman arvioidut kustannukset. Tiiviistä suunnitteluaikataulusta ja 
toteutuksen haasteista huolimatta valmistunut museorakennus toteutti kauniisti kilpailuehdotuksen 
alkupäistä henkeä. Toteutusvaiheessa rakennuttaja ja urakoitsijoiden välille kehittyi erimielisyys  
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kustannusten nousun takia. Rakennuksen valmistuttua erimielisyys ratkaistiin oikeussalissa. 
Pääurakoitsijana toimi Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oy. Huolimatta taloudellisista 
haasteista museokokonaisuus on laadukkaasti toteutettu suunnitelmien mukaisesti. (Lahdelma, haastattelu, 

2019) 

Ensimmäisen viikonlopun aikana museossa vieraili 3 700 kävijää. Ensimmäisen vuoden tavoitteeksi 
asetettu 50 000 kävijän raja ylitettiin 27. syyskuuta 2008. Museokeskuksessa on kaksi museota, 
Suomen merimuseo ja Kymenlaakson maakuntamuseo. Rakennuksessa on myös museokauppa, 
ravintola, paikallinen kirjasto, opetustilat sekä 250-paikkainen auditorio. Maanpinnan tasolla 
sijaitsevan Tietokeskus Vellamon kirjastopalvelut avattiin yleisölle syyskuussa 2008. Syksyllä 2009 
yleisölle avautuivat myös Tietokeskuksen arkistopalvelut. Molemmilla museoilla on vaihtuvia 
näyttelyitä vuosittain sisältäen muun muassa taidetta ja valokuvia. Suomen merimuseon päänäyttelyn 
nimi on ”Pohjantähti, Etelän risti” ja Kymenlaakson museon ”Virtaa”. Kymenlaakson museon 
näyttelyssä "Mosaiikki" sisällöt vaihtelevat lyhyillä sykleillä muutaman kuukauden välein. (Merikeskus 
Vellamo, 2021) 

Museokeskus on taitavasti istutettu satama-alueen teolliseen mittakaavaan. Suurpiirteinen, 
kiilamainen kokonaishahmo muodostaa vahvan parin vanhojen satamanostureiden kanssa. 
Toteutuneen museon julkisivut koostuvat kahdesta erillisestä rakenteesta. Varsinaisen julkisivun 
muodostavat värikkäät alumiinikasetit. Julkisivusta irrallaan, omana rakenteenaan on alumiinirungosta 
ja silkkipainetuista lasipinnoista muodostuva rakennekerros. Julkisivujen kolmiulotteinen lasi- ja 
alumiinipaneelien sekoitus muistuttaa meren välkehtivää pintaa. Lasipinnoille on silkkipainettu 
merihenkisiä, historiallisia kuvia. Julkisivut on valaistu kylmäkatodivalaisimilla, jolloin koko rakennus 
hehkuu yöaikaan väreilevää valoa. Sinisen ja vihreän sävyisenä rakennus on ilmeeltään hyvin 
merellinen. (Levänen, 2008)  

Rakennuksen katolle muodostunut, yleisölle aina avoin ulkoauditorio toteutettiin korkealaatuisista 
betonielementeistä. Alkuperäisistä suunnitelmista hieman poiketen betonielementtien välisiä saumoja 
oli tarkoitus häivyttää elementteihin tehtävillä valesaumoilla. Toteutuneet valesaumat noudattelevat 
elementtisaumojen linjoja toisin kuin oli alun perin tarkoitus. Katolta aukeaa komea näköala 
ympäröivään kaupunkiin ja merimaisemaan. (Lahdelma, haastattelu, 2019) 

 

 

Kuva 3.115: Valmistuneen rakennuksen monikerroksellinen julkisivu, alumiini ja silkkipainettu lasi. 
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Kuva 3.116:  Toteutuneen rakennuksen sisääntulojulkisivu ja kattoterassille johtava ramppi. 

Kontrastina ulkopuolen merelliselle viileydelle museon sisätilat on verhoiltu tammipaneeleilla, ja 
massiivisilla lattialankuilla. Rakennuksen interiöörin runsas puun käyttö sitoo museokokonaisuuden 
merenkulkuun ja veneteollisuuden historiaan. Rakennuksen pääsisäänkäynnit sijoittuvat kahdelle 
päätasolle: ulkoauditorion johdattelevan rampin alle ja varsinaiselle sisääntulotasolle. Rakennuksen 
päätilan muodostaa sisääntuloaulasta aukeava päänäyttelysali, jonka näyttelysuunnittelusta 
vastasivat hankkeen arkkitehtisuunnittelijat. Kahden kerroksen korkuisessa tilassa on esillä 
monipuolinen kokoelma erilaisia venetyyppejä ja muuta merenkulun aineistoa. 

Rakennuksen valmistuttua Arkkitehti-lehti julkaisi hankkeen numerossa 4/2008. 

Merikeskusta arvioi arkkitehti Mikko Summanen seuraavaan tapaan: 

”Vellamo kohoaa eteeni yhtä lailla mykistävänä veistoksena, joka assosioituu meren dynamiikkaan, 
sen aluksiin ja meren syvyyksien mystisiin olentoihin. Tämän olennon kyljet heijastavat vihreän 
turkoosin väreilyä kilpaa vierellä kimaltavan Itämeren kanssa. Se nousee ainutlaatuisena ja 
ylväänä keskellä sataman täsmällisiä konttirivistöjä ja kiiltävien uusien autojen peittämiä 
asfalttikenttiä. Suunnittelijoilta on ollut hyvä oivallus rajata voimakasilmeinen ja hallitseva 
muodonanto ainoastaan keskustilaan. Rakennuksen arkkitehtuuri on harvinaisen hyvin 
tasapainossa näyttelyarkkitehtuurin kanssa. Tähän on vaikuttanut varmasti se, että arkkitehti on 
ollut molemmilla osa-alueilla sama.” (Summanen, 2008) 

Rakennuksen suunnittelijat ja rakentajat palkittiin Vuoden teräsrakenne-kilpailussa 2008. (Yle, 2008) 

Suomen Valoteknillinen Seura valitsi Vellamon vuoden 2009 valaistuskohteeksi ulkovalaistussarjassa. 
(Valo, 2009) 
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Kuva 3.117:  Toteutunut rakennus, näkymä päänäyttelytilaan. 

 

 

 

Kuva 3.118:  Kotkan Merikeskus Vellamo, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, julkisivunäkymä.  
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Kuvat 3.119 ja 3.120: Vellamon kattoterassi ja sisäänkäyntiaula.   

  

 
 

Kuva 3.121: Rakennus iltavalaistuksessa.   
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Kotkan Merikeskus Vellamon arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Kotkan Merikeskus Vellamon suunnittelun haasteita ja positiivisia vaikuttajia.   
Kuvien 3.122, 3.123, 3.124 ja 3.125 esittämät arviot on hankkeen luova pääsuunnittelija Ilmari Lahdelma itse 
kirjannut kaavioihin. Laatudiagrammin parametrien selitteen on koostanut tutkija pääsuunnittelijan kommenttien 
perusteella.       

          
Kuva 3.122: Merikeskus Vellamon arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijan kuvaamana. 

 

Merikeskus Vellamon arkkitehtisuunnitteluun ei kohdistunut suunnittelun aikana erityisiä riskitekijöitä, vaan 
suunnittelu sujui hankkeen alusta loppuun hyvässä yhteishengessä eri osapuolien välillä. 

1.  Rakennuttajataho suhtautui hankkeeseen kunnianhimoisesti ja arvostaen. Laadullinen tavoitetaso asetettiin 
korkealle, mutta realistiselle tasolle. Hankkeen erityispiirre otettiin hyvin huomioon.  

2. Eri museoiden käyttäjäryhmät osallistuivat hankkeen toteutukseen kannustavasti ja innostuneesti. 

3. Pääurakoitsija, Lemcon suoriutui haastavasta rakennusprosessista laadukkaasti. Kustannuspaineet eivät 
vaikuttaneet suunnittelun kulkuun negatiivisesti, vaikka rakennuttaja ja urakoitsija ajautuivat ristiriitaan. 

4. Rakennusvalvonta suhtautui hankkeeseen positiivisesti. Lupamenettelyt sujuivat hyvässä hengessä ja 
ripeästi saman aikaan rakennussuunnittelun kanssa. 

5. Hankkeen aikataulu oli tiivis, mutta samalla suunnittelu ja rakentaminen sujuivat tehokkaasti. Urakoitsijan 
taholta tiivistetty aikataulu ei vaikuttanut negatiivisesti lopputulokseen. 

6. Arkkitehtisuunnittelu oli hankkeen alusta lähtien innovatiivista ja toteutti hankkeen vahvaa perusideaa.  

7. Sisustus- ja näyttelysuunnittelu toteutui pääsuunnittelijan toimesta erittäin laadukkaasti.  

8. Rakennussuunnittelun haasteena oli rakennuksen muotokieli ja sen myötä haasteelliset teräsrakenteet, 
mutta laadukas suunnittelu ja yhteistyö suunnittelijoiden välillä mahdollisti hyvän lopputuloksen. 

9. Kaavoitusprosessi toteutui hankkeen suunnittelun ohella noudattaen pääsuunnittelijan esittämiä 
suuntaviivoja. 

10. Hankkeen toteutuskustannukset olivat odotettua korkeammat, mutta ne eivät vaikuttaneet negatiivisesti 
suunnitteluilmapiiriin eivätkä hankkeen lopputulokseen.    
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Kuva 3.123: Merikeskus Vellamon arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijan kuvaamana. 

Merikeskus Vellamon suunnittelu eteni pääsuunnittelijan asettamien ennakkotavoitteiden mukaisesti. Yleisen 
arkkitehtuurikilpailun asettamat laadulliset tavoitteet toteutuivat hyvin ilman erityisiä suunnitteluhaasteita.  

A, Kilpailuvaiheen ensimmäisen vaiheen jälkeen todettiin hankkeen ylittävän kustannustavoitteen.  

B, Rakentamisvaiheessa urakoitsijan ja rakennuttajan välille kehittyy kitkaa kustannuspaineiden takia. 

 

 

Kuva 3.124:  Merikeskus Vellamon arkkitehtisuunnittelun henkilöresurssit pääsuunnittelijan kuvaamana.  
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Pääsuunnittelijan kirjaama hankkeen laatudiagrammi. / Merikeskus Vellamo, arvion kirjasi Ilmari Lahdelma. 

 

 
     

 Kuva 3.125                                                                                                     Pisteet yhteensä: 971 / 1000 
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana / pääsuunnittelijan haastattelun perusteella.   

  

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennuksen pääidea on meren tyrskyjä kuvaava metafora. Selkeän kompakti tilakappale asettuu satama-
alueelle noudattaen laitureiden muodostamia suuntaviivoja. Kilpailuvaiheen perusidea toteutui valmistuneeseen 
rakennukseen asti.  

2. Liittyminen ympäristöön: 

Rakennus liittyy pitkänomaisen massansa ansiosta hyvin Kotkan kaupunkirakenteeseen.  
Julkisivumateriaaleiltaan uudisrakennus poikkeaa teollisuusympäristöstään tietoisen valinnan seurauksena. 
Kilpailuehdotuksen lasipinnat vaihtuivat suunnitteluvaiheessa kerrokselliseksi alumiiniksi ja lasijulkisivuksi.   

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit johtavat museorakennuksen aulaan, joka sijoittuu poikkeuksellisesti toiseen 
kerrokseen. Aulasta avautuu selkeä näkymä näyttelytiloihin. Orientoitavuus aulasta rakennuksen päätiloihin on 
erinomainen.    

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toteutunut rakennus toteuttaa hyvin alkuperäisiä kilpailun tavoitteita. Tilasarja sisäänkäynniltä näyttelytiloihin on 
mielenkiintoinen ja tilallisesti komea. Aulan ylätasanteelta avautuva näkymä ohjaa tilaa jakavalle rampille, jolta 
avautuu selkeä näkymä alapuoliseen päänäyttelytilaan.  

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen julkisivut ovat monikerroksellisia alumiini- ja lasisommitelmia. Monikerroksellisuus saa aikaan 
välkehtivän vaikutelman, tavoite meren aaltojen kimalluksesta toteutuu kauniisti. Vaikka museotilat ovat 
luonteeltaan umpinaisia ikkunattomia tiloja, on museon arkkitehtuuri kutsuvaa. Materiaalien kontrasti sisä- ja 
ulkotilojen välillä on tehokas ja soveltuu hyvin museon perustoimintaan. Tunnelma muistuttaa puulaivan ruumaa 
päänäyttelytilassa käytetyn päämateriaalin, tammipanelien ansiosta.  

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Rakennus on suunniteltu ja rakennettu erittäin huolellisesti. Vaikka rakennushanke kohtasi taloudellisia 
haasteita kesken suunnittelu- ja rakentamisprosessin, haasteet eivät heijastuneet negatiivisesti lopputulokseen. 
Erityisesti ammattitaito näkyy kokonaisuuden hallinnassa ja sisustussuunnittelussa. Rakennuksen ulkoisesta 
hahmosta aiheutuneet monimutkaiset muodot on taitavasti ratkaistu. Suurimmat laadulliset haasteet 
kohdistuivat lattioiden betonivaluihin. Paikoitellen lattioita korjattiin korjausvalujen avulla. Kattoterassien 
betonielementit eivät toteutuneet aivan arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.                 

7. Sisustussuunnittelu / kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen sisustussuunnittelusta ja näyttelysuunnittelusta Merimuseon osalta vastasivat Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamäen omat sisutussuunnittelijat. Suunnittelun laatu näkyy erityisesti uniikeissa huonekaluissa 
ja tilallisissa ratkaisuissa. Uniikkeja suunnittelukohteita olivat lukuisat kiintokalusteet, näyttelyvitriinit ja 
seinäpaneelit.     

7. Rakenteet ja talotekniikka: 

Museon kattorakenteet ovat rakennuksen haasteellisin rakenteellinen piirre. Vaativat teräsrakenteet jäivät 
pintaverhoilujen taakse piiloon. Monimuotoisen rakennuksen seinä- ja kattopintojen liitosrakenteet koettelivat 
suunnittelijoiden ammattitaitoa. Haasteiden ratkaisussa käytettiin onnistuneesti 3D-mallinnusta. Talotekniset 
ratkaisut ovat on taitavasti kätketty seinä- tai lattiapintojen sisään osaksi arkkitehtuuria. 

8. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin laajasti suomalaisissa rakentamisen ammattilehdissä.  

9. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennus herätti laajaa kansainvälistä huomiota ja julkaistiin useissa kansainvälisissä ammattilehdissä.  
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Yhteenveto 

 

Merikeskus Vellamo toteutui pitkälti kilpailuehdotuksen luonnosten mukaan. Vahva merellinen 
metafora innosti suunnittelijaryhmää toteutukseen asti. Meren tyrsky toteutettiin näyttävästi 
teräslasijulkisivun avulla. Julkisivuun printatut merihenkiset kuvat liittävät rakennuksen luontevasti 
meren symboliikkaan. Väreilevä julkisivu muistuttaa meren kimallusta auringonvalossa. 

Kotkan Merikeskus edustaa puhtaasti metaforapohjaista suunnittelumetodia. Metafora merestä liittyy 
kuitenkin oleellisesti myös paikan kontekstiin ja Museokeskuksen toiminnalliseen merkitykseen. 
Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelun ohjautuessa toteutusvaiheen ideointiin, metafora meren 
tyrskyistä siirtyi taka-alalle. Metafora säilyi kuitenkin vahvana tunnesiteenä hankkeen loppuun saakka. 
(Lahdelma, haastattelu, 2019) 

Rakennus kiinnittyy komeasti meren äärelle. Pitkänomainen rakennus muistuttaa itsessään rannalle 
ajautunutta laivaa. Pitkä sisääntuloramppi ohjaa vierailijan toiseen kerrokseen, josta on suora yhteys 
näyttelytiloihin. Rakennuksen länsijulkisivu nousee korkealle tyrskymäisesti rakennuksen katolle asti 
muodostaen samalla ulkoauditoriolle suojaavan katoksen.  

Huolimatta kustannusylityksistä museokeskus valmistui suunnittelijoiden toiveiden mukaisesti. 
Rakennuksen haastavat muodot toteutettiin taidokkaasti.  

Suurin suunnittelun riski kohdistui kohonneisiin kustannuksiin ja monimutkaiseen teräsrakenteeseen. 
Kohonneet kustannuspaineet kohdistuivat rakennuksen pääideaan, merityrskyn lailla nousevaan 
lasiteräskatokseen. Kilpailuvaiheessa viitteellisesti esitettyä ideaa kehitettiin toteutusvaiheessa. 
Taitavalla suunnittelulla pääidea saatiin toteutettua suunnitelmien mukaisesti. Kustannuspaineet 
saatiin aisoihin rakennuksen rakenteita ja laajuutta kehittämällä. 

Oman haasteensa suunnitteluun toi tiukka toteutusaikataulu, joka vaikutti erityisesti museokeskuksen 
näyttelysuunnitteluun. Näytteillä olevat merihenkiset esineet muodostavat yhdessä arkkitehtuurin 
kanssa saumattoman korkeatasoisen museokokonaisuuden. 

”Jos kilpailuvaiheesta valmiiksi rakennukseksi on neljä vuotta, tämän kokoisessa 
museohankkeessa, niin pakkohan sen on mennä kohtuu hyvin. Kiinteistöpäällikön mukaan tämä 
on tämmöinen koristeltu hallirakennus, tehdään se hyvin suoraviivaisesti, mutta kuitenkin 
ymmärtäen sen erityispiirteen”. (Lahdelma, haastattelu, 2019) 

 

        

 

Kuva 3.126: Kilpailuvaiheen sisäperspektiivi, jossa näyttelytilaa rajaavat seinät ovat vielä lasiset. 2004. 
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3.3.7 Puolanjuutalaisten historian museo, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, 2014 

Hankkeen taustaa 

Puolanjuutalaisten historian museo (Polin) on Varsovassa sijaitseva museo, jonka tarkoitus on 
tallentaa ja esitellä Puolan alueella eläneiden juutalaisten kulttuuria ja uskontohistoriaa. 
Museorakennus on toisen maailmansodan aikaisen juutalaisgheton alueella olevassa puistossa, jossa 
sijaitsee myös juutalaisgheton muistomerkki. Toisen maailmansodan loppuvaiheessa syksyllä 1944 
saksalaiset tuhosivat gheton maan tasalle Varsovan kansannousun päätyttyä. Rakennushankkeen 
taustatyöt aloitettiin jo 1990-luvun lopulla. Projektin alussa arkkitehti Frank Gehry oli kiinnitetty 
hankkeen valmisteluryhmään. Rakennusta varten perustetun museosäätiön oli tarkoitus olla museon 
pääkäyttäjäryhmä. Tässä vaiheessa säätiön hanketta johtivat Marian Tursky ja Jerzy Halberstat. 
Säätiön hallitus teki retken Yhdysvaltoihin, sillä Frank Gehryn oli tarkoitus toimia myös hankkeen 
pääsuunnittelijana. Vierailun jälkeen 2004 säätiö päätti järjestää hankkeesta kuitenkin kansainvälisen 
kutsukilpailun. Vuonna 2001 oli aloitettu jo museon näyttelysuunnittelubrittiläisen Event  
Communication toimesta. Kilpailun alkaessa näyttelysuunnitelma annettiin kilpailijoille 
suunnitteluohjeeksi. Kilpailuohjelmassa rakennuksen näyttelytilojen pinta-alaksi määriteltiin 4 500 
neliömetriä, jonka oli määrä sisältää yhdeksän gallerian näyttelykokonaisuuden. Ohjelmassa oli myös 
salitila 465 hengelle sekä runsaasti toimistotiloja. Varsinaisen päänäyttelyn oli määrä sijaita 
rakennuksen pohjakerroksessa. (Polonsky, 2018)  

Ehdotusvaihe / (Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu) 

Ennen kansainvälistä kutsukilpailua hankkeen tilaaja järjesti ehdokkaiden esikarsinnan hakemusten 
pohjalta. Esikarsinta herätti laajaa kansainvälistä huomiota. Esikarsinnan kriteerejä olivat toteutuneet 
hankkeet sekä suunnitteluryhmien muut referenssit. Esikarsintaan saapui 254 hakemusta, joista 
kilpailun tuomaristo, johon kuuluivat muun muassa Kenneth Frampton puheenjohtajanaan Bohdan 
Paczowski, valitsi kilpailuun 11 työryhmää. Kilpailuaineiston tuli olla perillä 21.6.2005 ja kilpailun tulos 
julkistettiin 30.6.2005. Kilpailun voittajaksi valittiin Ilmari Lahdelman ja Rainer Mahlamäen laatima 
ehdotus ”Kaislameri”. Kilpailun voittanut ehdotus sai ehdotuksen laatimisesta 40 000 Yhdysvaltain 
dollarin arvoisen rahapalkinnon. (Au, 2005)  

Maailmankuulujen arkkitehtitoimistojen joukossa olivat muun muassa David Chipperfield, Peter 
Eisenman, Daniel Libeskind, Kengo Kuma sekä Zvi Hecker. (Saarinen, 2/2014) 

Näin Rainer Mahlamäki kuvailee toimiston valintaa kilpailuun Arkkitehti-lehdessä 4/2013: 

”Kun ajattelee koko aiempaa tuotantoamme, se ”ensimmäinen tärkeä rakennus” on selkeästi 
Suomen metsämuseo Lusto (1994). Siinä on nähtävissä paljon suunnittelumme DNA:ta.  
Ansioluettelossamme on toki kattavasti muitakin kulttuurirakennuksia- kirjastoja, kouluja, 
yliopistorakennuksia - mutta museot ovat erityisen vahvasti edustettuina. Lusto, Merikeskus 
Vellamo (2008) ja Kaustisten kansanmusiikkikeskus (1997) vaikuttivat luonnollisesti siihen, että 
tulimme valituksi Varsovan museokilpailun loppuvaiheeseen”. (Mahlamäki, 2013) 

Rakennuksen pääsuunnittelija Rainer Mahlamäki kertoo hankkeen kilpailun alkuvaiheista:  

”Kutsukilpailuun mukaan pääsy oli meille suuri yllätys. Kilpailun jury valitsi kilpailuun kaksi 
puolalaista suunnittelutoimistoa, kuusi kansainvälisesti menestynyttä toimistoa sekä kolme nuorta, 
lupaavaa ja tuntematonta tekijää. Jury valitsi meidät viimeiseen kategoriaan. Tieto valinnasta 
saapui toimistoomme pääsiäisviikolla 2005 faxin välityksellä. Vaikka meillä oli toimistossa 
kielitaitoisia ihmisiä niin hämmennystä aiheutti termi shortlisted, jolla ilmoitus valinnasta esitettiin. 
Näin kilpailu käynnistyi ja ehdotus jätettiin sisään juhannuksen alusviikolla. Meillä oli tehokasta 
kilpailuaikaa noin kymmenen viikkoa. Kilpailun ratkaisu tapahtui jo juhannuksen jälkeisellä viikolla. 
Tässä oli myös hieman draamaa mukana, sillä meidän pienoismallimme hävisi matkan varrella, ja 
löytyi sitten Pariisista, mutta onneksi postileimasta kävi ilmi, että malli oli lähetetty kilpailuajan 
puitteissa. Minulla oli itselläni vahva tunne siitä, että meillä oli vahva työ”. (Mahlamäki, haastattelu, 2019) 
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Kilpailuraadin asettamana tavoitteena oli suunnitella uudesta museosta toimiva, moderni ja 
tunnistettava nykyaikaisen Varsovan symboli. Museon tuli suhtautua kunnioittavasti tontilla olevaan 
Ghetto-sankarien muistomerkkiin sekä puistoon. Suorakaiteen muotoista tonttia rajaavien korkeiden 
asuinrakennuksien räystäskorkeutta ei saanut ylittää. Tilaohjelma käsitti museotilojen lisäksi laajan 
auditorion (480 paikkaa), elokuvateatterin sekä liike- opetus- ja toimistotiloja.  Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamäen laatima kilpailuehdotus oli perushahmoltaan suorakaiteen muotoinen 
laatikko, jonka vapaamuotoinen aula muodostaa myös ulospäin havaittavan kontrastin rakennuksen 
selkeän ulkomuodon kanssa. Pääaulan korkeat, aaltoilevat seinäpinnat jakavat rakennuksen kahteen 
osaan. Alkuvaiheen luonnoksen (kuva 3.127) mukaan aulatila jakoi rakennuksen päätilat 
näyttelytiloihin ja muihin museotiloihin. Jatkosuunnitteluvaiheessa päänäyttelyt sijoittuivat 
kellarikerrokseen maan alle. (Mahlamäki, haastattelu, 2019) 

Rainer Mahlamäki kuvaili Arkkitehti-lehdessä kilpailuvaiheen päätavoitteita seuraavasti: 

”Varsovan museohankkeen toimijat halusivat monumentin, joka antaa arvon juutalaisten pitkälle, 
traagiselle ja sankarilliselle historialle ja yhä elinvoimaiselle läsnäololle Puolassa. Jo museon 
sijainti keskellä entisen gheton aluetta, jossa koettiin järkyttäviä tapahtumia toisen maailmansodan 
aikana, vaati kunnioittavaa monumentaalisuutta. Meidän mielestämme paras – ja ainoa 
mahdollinen – arkkitehtoninen tavoite tällaisen muistomerkin suunnittelussa oli hiljainen arvokkuus 
ja vakaa pidättyvyys; itsetietoinen muodoilla leikittely tai loistokas materiaalinen ilotulitus ei tullut 
kyseeseen. Arvelemme, että kilpailuvoiton toi meille melko hillitty pohjoismainen ratkaisumme. 
Ehdotuksemme dramaattisuus – niin arkkitehtoninen kuin museon sisältöön ja tavoitteisiin liittyvä – 
kätkeytyy elegantin, hillityn ulkokuoren sisälle”. (Mahlamäki, 2013) 

        

 

Kuva 3.127: Kilpailun alkuvaiheen luonnoksia, vapaamuotoinen aulatila ja sisäänkäynnit hahmottuvat. 

Rainer Mahlamäki kuvailee suunnittelun alkuvaiheita seuraavasti:  

”Heti kilpailun alkuvaiheessa meille tuli selväksi, että rakennus täytyy sijoittaa tiukasti tontille, 
annettujen ohjeiden mukaan. Suorakaiteen muotoinen massa vaikutti sopivalta. Rakennukselle oli 
annettu ”footprint”, eli peittoala, jota ei tullut ylittää. Rakennus puristettiin pieneen kokoon tiiviisti 
tähän tontille. Paikan päällä vieraillessa tuli hyvin selkeästi mieleen, että rakennuksen pitää olla 
selkeä kappale, josta täytyy perinteistä rakennusmaisuutta taittaa pois. Rakennus on 
erikoismuseo, jolloin näyttelytilat voitiin sijoittaa maan alle. Meille oli annettu valmiiksi näyttelyn 
konsepti, joka istuikin hyvin meidän suunnittelemaan neliskanttiseen laatikkoon. Kesäkuun alussa 
meillä oli vielä käsillä tällainen suunnitelma. Ainoa puute oli, ettei siinä ollut mitään arkkitehtonista 
ideaa. Se ei vaan oikein vakuuttanut, mutta sitten sain yllättäen idean aulaa jakavasta kaarevasta  
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viivasta. Silloin tämä ajattelutapa alkoi toimia. Suunnitelma oli pitkään suorakulmainen laatikko, 
jossa oli viisto aula. Viime hetkellä tuntui, että jotain puuttui. Mieleeni tuli Alvar Aallon reliefi, jossa 
vapaamuotoinen muoto kohtaa suorakulmaisen ruudukon. Kontrastiteema tuntui toimivan. Tämän 
jälkeen alkoi syntyä käsitteellisiä asioita, kuten esimerkiksi virtaavan joen uoma. Sitten tuli lopuksi 
annettua ehdotukselle nimimerkki ”Yum Suf”, joka on kaislameri hepreaksi. Päätimme ladata kaikki 
merkitykset tähän aulaan kuten kilpailuehdotuksessa toivottiin. Sisäänkäynnin jälkeen noustaan 
aulatilassa hieman ylemmäksi, kuljetaan aulan lävitse ja laskeudutaan alapuolella oleviin 
näyttelytiloihin. Alun perin aulan piti olla läpikuljettava, mutta siitä jouduttiin toiminnallisista syistä 
luopumaan. Aulan pääidea syntyi oikeastaan ihan kilpailun loppuvaiheessa.  

Olenkin kertonut useassa otteessa, että tämä idea on rationaalisen työn tulos, jonka jälkeen sitten 
on tullut tällainen hetken herpaantuminen, jolloin tällainen emootio vaihde on ollut päällä. Tämä oli 
muutaman sekunnin välähdys, joka aiheutti usealle ihmiselle kymmenen vuoden työn. Suunnitelma 
lähti kontekstipohjaisesta ideasta, johti toiminnallisiin ideoihin, mutta vasta toisessa vaiheessa 
mukaan tuli arkkitehtoninen konsepti. Tämän seurauksena kilpailuehdotus kasattiin hyvin nopeasti 
suuren innostuksen vallassa”. (Mahlamäki, haastattelu, 2019)   

Aulan vapaamuotoisella muotoilulla viitataan juutalaisten historiaan, tarinaan, joka on metafora 
juutalaisten historiallisesta tapahtumasta, Punaisen meren jakautumisesta juutalaisten pakomatkalla 
Egyptistä. Kilpailuvaiheen työnimi ”Kaislameri” viittaa tähän tapahtumaan. Voimakkaasti aaltoilevat 
betoniseinämät rajaavat aulatilan dramaattisella tavalla. Vaikuttavalle arkkitehtuurille on helppo löytää 
syvällisiä merkityksiä. Toisen tulkinnan mukaan aula kuvastaa juutalaisten diasporaa ympäri 
maapallon.  

Kilpailuehdotus noudattaa tiukasti tontille asetettuja reunaehtoja. Rakennuksen aulatila sijoittuu 
tietoisesti epäsymmetrisesti, hieman sivuun suhteessa Gheton monumenttiin. Kilpailun tulosten 
jälkeen Varsovan Suomen suurlähetystössä järjestettiin lehdistötilaisuus heinäkuussa 2005, jossa 
arkkitehdit tapasivat hankkeen puolalaiset toimijat. (Mahlamäki, haastattelu, 2019)   

 

Kuva 3.128: Kilpailuvaiheen luonnos, josta käy ilmi rakennuksen selkeä yleishahmo ja sisäänkäyntiaula. 
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Yleissuunnitteluvaihe 

Kilpailuvaiheen jälkeen käynnistyivät suunnittelun sopimusneuvottelut. Suomalaisesta 
suunnitteluperinteestä poiketen Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki vastasi 
suunnitteluprosessin kaikista suunnitteluosapuolista. Muut suunnittelijat toimivat pääsuunnittelijan 
vastuulla ja ohjauksessa. Aikataulu ja hankkeen seuranta olivat arkkitehdin vastuulla. 
Sopijaosapuolena toimivat Puolan kulttuuriministeriö ja Varsovan kaupunki, jotka vastasivat myös 
rakennushankkeen kustannuksista. Käytännössä Varsovan kaupunki toimi hankkeen rakennuttajana. 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki teki vain yhden suunnittelusopimuksen Varsovan kaupungin 
ja kulttuuriministeriön kanssa. Muut konsultit toimivat pääsuunnittelijan alaisuudessa. Käyttäjäksi tuli 
kaksi säätiötä. Ehdotuksen kehitys- ja suunnittelutyötä jatkettiin kilpailuehdotuksen mukaisesti. 
(Mahlamäki, haastattelu, 2019) 

Suuri haaste oli museohankkeen rahoituspohja, joka oli hankkeen alussa jo arvioitu liian pieneksi. 
Hankkeelle kerättiin sponsorirahaa ympäri maailman juutalaisyhteisöistä. Museohanketta tukivat 
yksityiset henkilöt, organisaatiot ja yhteisöt. Suomalaisen arkkitehtisuunnittelijan tehtäväksi 
määriteltiin puolalaisen yhteistyötoimiston etsiminen. Yhteistyökumppaniksi löytyi paikallinen 
arkkitehtitoimisto Stefan ja Eva Kurylowicz & Associates. Myös muut suunnittelijaosapuolet olivat 
paikallisia. Rakennesuunnitelmien tarkistajana toimi Arup Oy Lontoosta ja Varsovasta. Puolalaiset 
suunnittelijat vastasivat puolankielisen hankkeen kieli- ja esitystapa-asioista sekä Puolan 
palomääräysten ja työpiirustusten laatustandardien täyttämisestä. (Saarinen, 2/2014) 

Rainer Mahlamäki kertoo yleissuunnitteluvaiheen käynnistymisestä:  

”Kaikeksi onneksi tapasin suunnitteluprosessin alussa myös kaupunginarkkitehti Michael 
Borovskyn, joka vastasi kaupungin puolesta hankkeen suunnittelusta. Hän oli asunut Tukholmassa 
useita vuosia ja puhui sujuvaa ruotsia. Hän oli tärkeä tekijä, koska kaupungin kanssa tehtiin 
sopimus, ei museon. Museo oli tässä vain käyttäjä. Meidän ongelmamme oli se, että tälle 
hankkeelle oli määritelty vain 20 miljoonan euron budjetti. Me olimme kilpailutyössä, sen 
palautuksen yhteydessä piti antaa myös kustannusarvio, päätyneet tasan kaksinkertaiseen 
summaan eli 40 miljoonaan euroon.  

Meidän neuvottelumme suunnittelupalkkiosta alkoivat kariutua tähän, koska kaupunki ilmoitti, että 
oli hankkeen todellinen kustannus mikä hyvänsä, sen budjetti on 20 miljoonaa euroa. 
Hankaluutena oli, että suunnittelupalkkio oli prosenttiperusteinen eli 8 % hankkeen 
rakennuskustannuksista.  

Seuraavan vuoden elokuussa päätettiin, että hankkeen kustannus on 20 miljoonaa euroa, ja sen 
mukainen on suunnittelupalkkio. Sovittiin, että neuvotellaan myöhemmin tarvittavat lisäpalkkiot, 
mikä osin toteutuikin. Muistan, että suunnittelusopimuksen allekirjoitus vei kolme tuntia, sillä 
sopimuksen jokainen sivu allekirjoitettiin.  Siihen mennessä olin ehtinyt hakea Puolan 
arkkitehtiliiton jäsenyyden sekä Varsovan arkkitehtikamarin jäsenyyden, jotta minulla oli oikeus 
allekirjoittaa kaikki sopimusasiakirjat ja rakennuslupa-asiakirjat.  

Tähänkin liittyi sellainen näytelmä, että minua ei aluksi hyväksytty jäseneksi koska minulta puuttui 
opiskeluaikainen työharjoittelu. Minulta puuttui myös valmistumisen jälkeinen työharjoittelu. 
Professorini Erkki Helamaa sitten kirjoitti minulle työtodistuksen. Samoin entinen yhtiökumppanini 
Markus Seppänen kirjoitti minulle työtodistuksen kahdeksan studion ajalta, jotta olin ollut siellä 
kolme vuotta ”harjoittelijana”.  

Syksyllä 2006, sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, suunnittelu lähti toden teolla liikkeelle ja 
meidän piti saada rakennuslupa-asiakirjat, samoin urakka-asiakirjat valmiiksi jo kesäksi 2007. Se ei 
ollut mitenkään mahdollista ja lisäajan myötä urakka-asiakirjat valmistuivat vuoden 2008 aikana. 
Lupapaperit saatiin valmiiksi alkuperäisessä aikataulussa kevään 2007 aikana. Tosin, niiden 
käsittely venyi ja niihin jouduttiin tekemään monia korjauksia. Tämän jälkeen oli jännittävä vaihe, 
kun odoteltiin urakkatarjouksia. Kävi ilmi, että neljä tarjousta oli lähellä 40 miljoonaa, vain kahden 
miljoonan euron erolla.  

Rakennuksen valmistuttua kävi ilmi, että rakennuskustannukset olivat 40 miljoonaa euroa. Maan 
tapoihin ei kuulu lisälaskutus. Urakoitsija sitoutuu kustannuksiin, lisäksi urakkalaskenta-aika oli 
riittävän pitkä ja suunnitelmiin oli riittävästi aikaa tutustua”. (Mahlamäki, haastattelu, 2019) 
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Kuvat 3.129 ja 3.130:   Kilpailuehdotuksen dokumentteja, asemapiirros, leikkaus ja julkisivudetaljeja. 
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Urakkakilpailu oli kolmivaiheinen ja kesti kokonaisuudessaan kymmenen kuukautta. Urakoitsijoille 
varattiin kaksi mahdollisuutta esittää hanketta koskevia kysymyksiä, joita saapuikin lähes 400. 
Arkkitehtisuunnittelijat vastasivat ja laativat tarvittaessa selventävät dokumentit. Urakka-asiakirjoihin 
kuuluivat muun muassa perspektiivikuvat aulasta ja julkisivuista. Urakoitsija sitoutui niiden perusteella 
lopputuloksen toteutukseen, mutta urakoitsijalle tarjottiin mahdollisuutta ehdottaa aularakenteiden 
toteutustapaa. Lopulta urakoitsijaksi valikoitui puolalainen rakennusyritys Polimax-Mostostel. (Mahlamäki, 

haastattelu, 2019) 

         

Kuvat 3.131 ja 3.132:  Kilpailuvaiheen ensimmäisen kerroksen pohjapiirros ja poikkileikkaus. 
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Rakentaminen 

Museon rakennustyöt alkoivat heinäkuussa vuonna 2009, ja epäviralliset avajaiset järjestettiin 
huhtikuussa 2013 Varsovan kansannousun vuosipäivänä. Peruskiven muurauksen jälkeen havaittiin, 
että konstruktöörien suunnitelmat eivät vastanneet rakentamisen vaatimuksia. Samoin talotekniset 
suunnitelmat olivat kauttaaltaan puutteelliset. Puolalainen suunnittelutraditio osoittautui jähmeäksi ja 
byrokraattiseksi. Luovia ratkaisuja vältettiin ja kaikki suunnittelu tapahtui normien mukaisesti. 
Rakennustyöt kestivät lähes viisi vuotta. Rakennuksen viralliset avajaiset pidettiin vuonna 2014, kun 
museon perusnäyttelyt valmistuivat. Museon urakoinnista vastasi kokonaisuudessaan hankkeen 
aloittanut puolalainen rakennusyritys Polimax-Mostostel.  

Hankkeessa ei tunnettu lisälaskutusperiaatteita. Talon urakkasopimus tehtiin 160 miljoonan zlotyn, 40 
miljoonan euron, mukaisesti ja sen rakentaminen myös maksoi. Näyttelyn kokonaishinta oli 30 
miljoonaa euroa, jonka säätiöt keräsivät kansainvälisiltä tukijoilta. Rakennuksen julkisivut toteutettiin 
kuparista ja lasista. Lasinen, läpikuultava, vaaleanvihreä ulkopinta on rauhallinen, mutta samalla 
jännittävän houkutteleva. Lasijulkisivuun printattiin heprealaisilla ja latinalaisille kirjaimilla sana Polin, 
joka viittaa puolalaisten siirtolaisten historiaan. Heprean kielellä san polin merkitsee myös Puolan 
valtiota. (Mahlamäki, haastattelu, 2019) 

Sirkka Saarinen kirjoittaa Betoni-lehdessä 2/2014 rakennuksen haastavista betoniraketeista 
seuraavalla tavalla: 

”Aulan toteutuksen pohjaksi valittiin yhdistelmärakenne, jossa teräsrakenteisen ytimen molemmin 
puolin tehtiin ruiskutekniikalla 7–15 senttiä paksu betonikuori. Erilaisten toteutusvaihtoehtojen 
jälkeen päädyttiin ideaan, jossa aulan seinä on kantava. Pidempi seinä on 90 ja lyhyempi 70 metriä 
pitkä. Kaarevien muotojen rinnalla nimenomaan seinän kantavuus aiheutti suunnittelijoilla 
haasteita, joiden ratkaiseminen, laskeminen ja toteuttaminen vaati erityistä suunnitteluosaamista, 
jopa tietokoneohjelmien koodauksesta lähtien.  

Ainutlaatuiset kaksoiskaartuvat pinnat toteutettiin Euroopan olosuhteissa uniikilla 
ruiskubetonitekniikalla. Ruiskubetonointia varten seinään tehtiin tiheä ruudukkorakenne, johon 
päällimmäistä kerrosta varten asennettiin seinän oikeaa muotoa noudatteleva apulistat. Listat olivat 
mittari, johon betonointi sai ulottua. Niiden levyjen korkeus ja muoto vaihtuvat, joten myös niiden 
liikkeet piti laskea tarkasti. Niiden ansiosta muodot onnistuivat hyvin. Koko seinän mittatarkkuus on 
jälkimitattuna viiden sentin sisällä. Seinän peruskenttiin jakamisella ja ruudukon apusaumoilla on 
myös toinen funktio: liikuntasaumojen rinnalla ne ohjaavat hiushalkeamien synnyn saumakohtiin. 
Saumat piirtävät betoniseinään hienovireisen verkoston, joka korostaa betonikonstruktion vapaita 
muotoja”. (Saarinen, 2/2014) 

Rainer Mahlamäki kuvaili hankkeen teknisiä haasteita samassa Betoni-lehdessä 2/2014: 

”Seinän rakennetta laskettiin pitkään paikallavaluna. Koska muoto on vapaa, se ei siis perustu 
ennustettavaan matemaattiseen viivaan, paraabeliin, jokaisesta muotista olisi tullut erilainen ja 
muotteja olisi tarvittu satoja. Seinärakenteesta olisi massiivisena tullut myös painava. Ainoa 
luonteva tapa oli luoda kuorirakenne, jossa hoituvat sekä statiikka, että palo-osaston rajana olevan 
seinän palo- ja savusuojaus. Museon betonin kiviaineksena on käytetty kalkkikivihiekkaa. Se oli 
tärkeää, halusimme ehdottomasti vaalean betonin värin. Perinteinen betoninharmaa ei olisi ollut 
tänne oikea sävy, Mahlamäki korostaa. 

Harmaata, robustista betonia on käytetty käytännössä kaikissa eri maihin tehdyissä juutalaisten 
historiasta kertovissa rakennuksissa. ”Varsovan museo ei kuitenkaan ole juutalaisten 
joukkotuhosta, vaan juutalaisuuden historiasta kertova museo. Myös ympäristö, Varsovan 
kaupunki, vaati parikseen vaalean sävyn, sillä Varsova itsessään on harmaa. Tarvittiin väri- ja 
materiaalikontrastia.  

Täyteen vahvuuteen saatua seinää seurattiin vuoden ajan painumia mittaavilla sensoreilla. 
Hallitsematonta, rakenteen omasta painosta johtuvaa laskeutumaa ei ole ollut. Ainoa vaurio on 
lattiassa oleva yksi halkeama”. (Mahlamäki, 2014) 
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Kuva 3.133: Puolanjuutalaisten historian museo, pääsisäänkäynti ja Varsovan gheton muistomerkki. 

 

Rakennuksen valmistuttua hankkeen mediahuomio ylitti kaikki odotukset. 

Arkkitehti-lehti 4/2013 esitteli pääkirjoituksessaan hanketta tähän tapaan: 

”Varsovaan valmistunut puolanjuutalaisten historian museo on suomalaisten arkkitehtien hieno 
taidonnäyte. Rakennus osoittaa arkkitehtuuristamme löytyvän kansainvälisen tason osaajia; tosin 
kotimaan mediassa tätä osaamisen perinnettä usein väheksytään tai ei oikein ymmärretä. 
Varsovan museo vie ajatukset eurooppalaiseen yhteyteen ja saa miettimään nykyarkkitehtuurin 
kehitystä laajemmin. Museon voi arvioida kuuluvan erään kehityslinjan loppuvaiheeseen. 
Eurooppalaisen arkkitehtuurin kiinnostavavimmat muutokset ovat jo pitkään näkyneet 
kulttuurirakennuksissa. Postmodernistien näkemykset merkityksistä ja arkkitehtuurin kielenä 
toteutuivat 1980-luvulla etenkin museorakennuksissa. Berliinin muurin murruttua ja uudenalaisen 
Euroopan synnyttyä 1990-luvulla kulttuurirakennukset pysyivät uusien ideoiden testauspaikkana.  

Ajanjakson modernismin omaksumia suuntia havainnollistavat Ranskan kansalliskirjasto Pariisissa 
ja Bilbaon Guggenheim. Tähän vaiheeseen kuuluu myös Kiasma Helsingissä. 2000-luvulla EU on 
laajentunut käsittämään lähes koko Euroopan, ja edelleen kulttuurirakennukset ovat toimineet 
arkkitehtuurimuutosten herkkänä ilmaisijana. Neljä viimeistä EU:n arkkitehtuuripalkintoa on mennyt 
museoille tai konserttitaloille. Reykjavikin konserttitalo Harpa, joka tänä vuonna palkittiin, oli 
Islannin hyvien talousaikojen projekti. Talon valmistuttua talouskriisi oli jo alkanut. Koko EU on 
hitaasti ajautunut yhä hankalammalta näyttävään taantumaan.  

Talouden lama siirtää uudet suuret kulttuurihankkeet odottamaan parempia aikoja. Se voi myös 
muuttaa arkkitehtuurin painopistettä rajusti. Tällaista pitkää kehityslinjaa tarkasteltaessa näyttää, 
että Varsovan museo ja Harpa kertovat yhden kehitysvaiheen lopusta. Laadukkaan arkkitehtuurin 
merkitys säilyy tietenkin. Eurooppa ei ole koko maailma. Kiina on 2000-luvulla tullut yhdeksi 
nykyarkkitehtuurin kiinnostavimmaksi näyttämöksi. Arkkitehdit eri puolilla maailmaa ovat 
suunnitelleet suuren maan suuria projekteja”. (Mukala, 2013) 

Mukalan 129F

131 kirjoitus on monilta osin oikeaan osunut. 2000-luvulla erityisesti kulttuurirakentaminen on 
ollut korkeatasoista ja vilkasta. Erityisesti Lähi-itään rakennetaan näyttäviä taidemuseoita. Suurten 
museoiden laajennushankkeet osoittavat nykyisen taidemaailman voivan taloudellisesti hyvin. 
Taiteesta on tullut monella tapaa taloudellisen kilpailutoiminnan foorumi. Mukalan arviointi Kiinassa 
tapahtuvasta rakentamisesta osuu myös oikeaan. Kiinalainen arkkitehtuuri on kehittynyt 
kansainväliseen suuntaan. Aikaisempi kiinalaiseen perinnerakentamiseen nojaava arkkitehtuuri  
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kuvasto on väistynyt kansainvälisen modernismin tieltä. Lukuisat ooppera- ja konserttitalot osoittavat 
länsimaisen taide- ja rakennuskulttuurin nousevan suosion. Rakentaminen on ennakkoluulotonta ja 
mittakaavaltaan valtavaa. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Himmelb(l)aun 130F

132 suunnittelemaa, 2012 
valmistunutta Dalian kongressi- ja kulttuurikeskusta 131F

133. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 91 250 
neliömetriä. Jättiläismäinen rakennus sisältää täysimittaiset ooppera- teatteri ja konserttisalit. (Dalian, 

2021) 

Paikallinen arkkitehtikriitikko Gzregorz Stiasny arvioi juutalaisten historian museon rationaalisen ja 
sisätiloiltaan veistoksellisen rakennuksen herättävän kävijöissä monenlaisia mielleyhtymiä 
raamatullisesta symboliikasta eroottisiin assosiaatioihin. (Stiasny, 2013) 

Peter MacKeith puolestaan arvioi rakennusta Arkkitehti-lehdessä 4/2013 seuraavalla tavalla: 

”Museon arkkitehtuurissa on käytetty vaikuttavia keinoja. Selkeä, suorakaiteen muotoinen 
rakennus on sijoitettu hienovaraisesti suhteessa Gheton vastarinta-aukion monumentteihin. 
Lasinen, läpikuultava vaaleanvihreä ulkokuori on moniulotteinen ja jäsentyy rytmisesti. 
Monumentaalinen sisäänkäynti lävistää julkisivupinnan dynaamisesti.  

Aula ja sen vivahteikkaat seinäpinnat muodostavat dramaattisen tilan, jota halkoo koko 
rakennuksen korkeudelta poikittainen valo ja koreografinen liike. Mieleen tulee veden ja tuulen 
täydelliseksi muokkaama geologinen muodostelma. Sisääntulohallin poikki ja yli ulottuu lukuisia 
ramppeja, portaita ja siltoja, jotka ohjaavat kävijävirrat syvien, leikkaussuunnassa kerrostuneiden 
tilojen läpi.  Yleisötilojen ovien valetut pronssikahvat on muotoiltu taidokkaasti. Näiden aaltoilevat 
muodot kertaavat vaikuttavan aulan laajempia kaaria”. (MacKeith, 2013)   

Helena Teräväinen kertoi vierailukokemuksesta seuraavaan tapaan samassa julkaisussa:   

”Museo on noussut paikalle, joka on syvällä puolalaisten kollektiivisessa muistissa. Paikan vahva 
henki on vaatinut arkkitehdilta äärimmäistä herkkyyttä. Kaksinkertaisen julkisivun verhoama, 
vaatimattoman oloinen lasilaatikko erottautuu ympäristöstään, mutta se ei ole äänekästä vau-
arkkitehtuuria vaan hillittyä vuoropuhelua. Toisenlaisena nousee mieleen Daniel Libeskindin 
suunnittelema Berliinin juutalaismuseo (1996), joka vanhan barokkirakennuksen kyljessä rajusti 
julistaa ja vaatii.  

Varsovan museo vain ottaa oman tilansa muistojen avaruudessa. Rauhallinen, karun arkaainen tila 
avautuu vaikuttavana, jopa yllättävänä säännöllisen geometrisen ulkokuoren sisällä. Tilakokemus 
aulassa, rapattujen seinien välissä kulkien, on huikea, ja elämykset jatkuvat päädyn lasiseinän 
luona, samoin toisen kerroksen sillalla ja yläaulassa. Kokemus tuo etäisesti mieleen Helsingin 
Musiikkitalon, jossa paikka vaatii arkkitehtuurilta ulkoista yksinkertaisuutta mutta sisätiloissa 
avautuu oma rikas maailmansa”. (Teräväinen, 2013) 

 

Ilmari Lahdelma ja Rainer Mahlamäki kuvailivat suunnittelun perusperiaatteita seuraavasti Peter 
MacKeithin haastattelussa:   

Ilmari Lahdelma:  

”Sillat, rampit ja portaat muodostavat tärkeän elementin tilan läpi kulkevan liikkeen koreografiassa, 
ja ne ovat yhtä tärkeitä toisilleen kuin tiloille, joihin ne vievät. Strategisesti sijoitettuina tällaiset 
rakenteet ovat muutakin kuin vain kulkuväyliä: ne dramatisoivat liikkumista ja tilasta toiseen 
siirtymistä, ja niiden kohdalta kävijälle avautuu näkymiä sekä rakennuksen sisälle, että sieltä ulos”.  
(MacKeith, 2013) 

Rainer Mahlamäki: 

”Me käytämme näitä elementtejä näyttelyreitin varrella siten, että ne alkavat jo ulkoalueelta ja 
muodostavat sarjan vähämittakaavaisia tilanteita ja paikkoja. Nämä välitilat pidentävät ja 
hidastavat kävijän reittiä museon läpi ja valmistavat hänen siirtymistään näyttelyn seuraavaan 
kohtaan. Ne voivat myös antaa katsojalle laajemman ja jäsentyneemmän ajantunnun, kuten 
Varsovassa, jossa menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisen suhteen pitää välittyä 
rakennuksen tilasarjasta yhtä lailla kuin näyttelyn sisällöstä”. (MacKeith, 2013) 
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Kuvat 3.134, 3.135, ja 3.136:  Kilpailuvaiheen aulatila ja toteutuneet aulanäkymät. 

 

 

 

 

Kuva 3.137: Museorakennuksen toisen kerroksen pohjapiirros, josta käy ilmi aulan vapaamuotoiset 
seinärakenteet ja aulan ylittävä yhteyssilta sekä salitilat. 
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Kuva 3.138: Museorakennuksen näyttelytiloja ja betonirakenteita.  

       

     

Kuva 3.139: Museorakennuksen aulatilan betoniholvistoja.  
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Puolanjuutalaisten historian museon arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan puolanjuutalaisten historian museon suunnittelun haasteita ja positiivisia 
vaikuttajia. Kuvien 3.140, 3.141, 3.142 ja 3.143 esittämät arviot on hankkeen luova pääsuunnittelija Rainer 
Mahlamäki itse kirjannut kaavioihin. Laatudiagrammin parametrien selitteen on koostanut tutkija 
pääsuunnittelijan kommenttien perusteella.       

             

Kuva 3.140: Puolanjuutalaisten historian museon arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijan 
kuvaamana. 

Puolanjuutalaisten historian museon suunnitteluprosessia kohtasi useita epävarmuustekijöitä. Prosessi oli 
poikkeuksellisen pitkä ja vaiheikas. Kansainvälinen suunnittelukenttä osoittautui haasteelliseksi erityisesti 
erikoissuunnittelijoiden osalta. Hanketta rasitti myös erillinen näyttely- ja sisustussuunnittelu. 

1. Museon rakentumisen mahdollisti poliittiset päätökset valtion ja kunnallisella tasolla. Kansainvälisen 
kutsukilpailun järjestäminen edellytti sinnikästä esityötä ja kansainvälistä tukea. 

2. Rakennuttaja suhtautui hankkeeseen kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti vaikeuksista huolimatta. 

3. Rakennuksen käyttäjäryhmä, erityisesti museojohtaja edisti hanketta merkittävästi. 

4. Paikallinen urakoitsija sitoutui hankkeeseen määrätietoisesti jo sopimusvaiheessa, lisälaskutusta ei 
hyväksytty, hanke toteutettiin sopimusten mukaisesti arkkitehtisuunnitelmia kunnioittaen.  

5. Kaavoitus ja rakennusvalvonta toimivat muodollisesti, mutta pääsuunnittelijaa tukien. Pääsuunnittelija 
saattoi itse tehdä vastuullisia päätöksiä. 

6. Hankkeen aikataulu oli erittäin haasteellinen. Suunnitelmien myöhästymistä uhkasi sanktiot, joilta kuitenkin 
vältyttiin. Hankkeen viivästyminen aiheutti lisäksi paineita suunnittelutyöryhmälle. 

7. Projektille varattu määräraha osoittautui riittämättömäksi. Suunnittelupalkkion sitominen epärealistisiin 
rakennuskustannuksiin vaikutti suunnitteluun. Rahoitusongelmista huolimatta suunnittelua jatkettiin. 

8–9 Hankkeen erikoissuunnittelijoiden suunnittelutapa oli perinteitä kunnioittava ja siten erittäin jäykkä. 

10.  Rakennesuunnittelija selviytyi lopulta hyvin haastavista aularakenteista. 

11–12. Irtokalustesuunnittelu ei toteutunut pääsuunnittelijoiden odottamalla tavalla. 

13–14. Arkkitehtisuunnittelu ja kiintokalustesuunnittelu onnistuivat erinomaisesti.   



   

 

225 

   

Kuva 3.141:  Puolanjuutalaisten historian museon arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijan kuvaamana. 

Rakennuksen toteutusprosessi oli pitkä ja siten hyvin monivaiheinen. Hanketta kohtasi sen suunnittelun eri 
vaiheessa epätietoisuus projektin jatkumisesta. Epävarmuus heijastui suoraan suunnitteluilmapiiriin. 

A, kilpailuvaiheen jälkeen vasta vuoden 2006 solmittiin hankkeen suunnittelusopimus. B, suunnittelu viivästyy, 
jolloin uhkana on sopimussakko. C, suunnittelulle myönnetään lisäaikaa ilman sanktioita. D, suunnitelmat 
valmistuvat aikataulussa. E, suunnitelmat juuttuvat Varsovan rakennusvalvontaan. F, rakentamispäätös. G, 
raskas suunnitteluprosessi väsyttää koko suunnittelutiimin. H, projekti palkitaan ensimmäisellä Arkkitehtuurin 
Finlandia-palkinnolla vuonna 2014.   

     
Kuva 3.142:  Puolanjuutalaisten historian museon arkkitehtisuunnittelun henkilöresurssit pääsuunnittelijan 
kuvaamana. 
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Pääsuunnittelijan kirjaama hankkeen laatudiagrammi / Puolan juutalaisten historian museo, arvion kirjasi Rainer 
Mahlamäki. 

 

Kuva 3.143                                                                                                 Pisteet yhteensä.   929  /  1000 
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana / pääsuunnittelijan haastattelun perusteella.   

 

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennus toteutui hyvin tarkasti kilpailuehdotuksen mukaisesti. Kilpailun loppuvaiheessa syntynyt metafora 
veden kaivertamasta onkalomaisesta aulatilasta määritteli koko hankkeen pääidean. Selkeä laatikkomainen 
ulkomuoto hahmottui jo kilpailun varhaisessa vaiheessa, mutta hallittu vahva metafora varmisti 
kilpailuehdotuksen arkkitehtonisen laadun.   

2. Liittyminen ympäristöön: 

Rakennus on itsenäinen, vapaasti seisova volyymi, jonka korkeuden ja laajuuden määrittelee ympäröivä 
kaupunkirakenne. Selkeä suorakaide on rauhallinen ja arkaainen olemukseltaan. Aulan monimuotoisuus välittyy 
selkeästi rakennuksen pääjulkisivulle. Rakennus muodostaa ympäristönsä kanssa hallitun kokonaisuuden. 

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen pääsisäänkäynti on selkeästi havaittavissa ja johtaa suoraan rakennuksen pääaulaan. 
Rakennuksen toisesta pääsisäänkäynnistä luovuttiin suunnittelun edetessä, jolloin aulan arkkitehtoninen reitti 
vahvistui. Orientoitavuus aulasta muihin tiloihin on erittäin hyvä.     

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toteutuneen rakennuksen tilallisuus on vaikuttava. Pääsisäänkäynnin jälkeen pieni luiska johdattaa vierailijan 
pääportaikkoon, joka laskeutuu alas päänäyttelytiloihin. Pääaulan betonirakenteet muodostavat ainutlaatuisen 
tilallisen kokemuksen. Betoniin piirtyvät viivastot myötäilevät seinäpintojen muotoja. Aulan ylittävät sillat 
korostavat aulan tilallisuutta. Johdattelu aulasta muihin tiloihin on selkeää ja loogista. Aulan tilasarjaa korostaa 
seinäpinnoille laskeutuva luonnonvalo. Aulatila assosioituu luontevasti rakennuksen toiminnalliseen sisältöön.  

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen julkisivut noudattelevat rakennuksen pääideaa: taitteinen lasijulkisivu on rauhallinen ja samalla 
kiehtovan monikerroksinen. Harsomainen julkisivu kiertyy rakennuksen ympäri. Aulan haastavana ruiskuvaluna 
toteutettu betonipinta ja aulan muut materiaalit muodostavat hyvin hillityn kokonaisuuden. Kilpailuvaiheen 
illustraatiot toteutuivat lopullisessa rakennuksessa poikkeuksellisen hyvin. 

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Pääpiirteissään rakennus on huolellisesti toteutettu. Rakennukseen on suunniteltu lukuisia uniikkeja 
yksityiskohtia, kuten pronssiset, valetut ovenkahvat tai yksittäiset kalusteet ja ikkunadetaljit. Projektin 
haasteellisuus näkyy paikoitellen huolimattomana työnjälkenä muissa kuin rakennuksen päätiloissa.   

7.  Sisustussuunnittelu / kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen sisustussuunnittelusta vastasivat Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ja paikallinen 
sisustussuunnittelutoimisto. Uniikkeja suunnittelukohteita olivat muun muassa aulan ja auditorion kalusteet. 
Valaistuksen osalta toteutus ei vastannut suunnittelijoiden toiveita. Osa irtokalusteista ei toteuttanut 
pääsuunnittelijoiden laatuvaatimuksia.   

8. Rakenteet ja talotekniikka: 

Aulan monimuotoisella seinärakenteella on rakennuksen ilmeen kannalta erityisen merkittävä rooli. 
Ruiskuvaletut betoniseinämät muodostavat rakennuksen vaikuttavan kokonaisilmeen. Ilmastointiratkaisut eivät 
kaikilta osin tyydyttäneet pääsuunnittelijoita. Talotekniset suunnitteluratkaisut olivat perinteisiä ja paikoitellen 
joustamattomia.  

9. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin laajalti kotimaisissa arkkitehtuurijulkaisuissa valmistumisvuonnaan. 

10. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennus herätti laajaa kansainvälistä huomiota valmistuttuaan. 
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Yhteenveto 

 

Puolan juutalaisten historian museo arkkitehtoninen perusidea nousee rakennuksen kontekstista. 
Ympäristön määrittelemät viivastot ja historia ovat rakennussuunnitelman peruslähtökohdat. Tiukasti 
määritellyt reunaehdot juurruttavat rakennuksen tiiviisti rakennuspaikalle. Kilpailun loppuhetkillä 
muodostunut idea vapaamuotoisesta aulasta kehittyi rakennuksen kantavaksi arkkitehtuuriteemaksi. 
Voimakas historialliseen metaforaan liittyvä idea oli helppo mieltää erilaisiksi symboleiksi ja viitteiksi 
juutalaisten historiaan sekä paikan kontekstiin.  

Rakennus on poikkeuksellisen laadukkaasti toteutettu ja suunniteltu rakennussuunnitelma. Suomen 
suunnitteluperinteestä poikkeava toteutustapa, jossa arkkitehti vastaa kaikista suunnittelualoista, 
asetti pääsuunnittelulle erityisvaatimuksia ja taloudellisia velvoitteita. 

Rakennus on itsenäisesti vapaassa maisematilassa, jota ympäröivät 1960-luvun asuinkerrostalot. 
Rakennuksen eteen on muodostettu etuaukio, joka sisältää Gheton muistomerkin. Pääsisäänkäynti 
on selkeästi näkyvissä. Rakennuksen vaikuttava aulatila on havaittavissa myös julkisivun 
arkkitehtuurissa. Päähuomio kiinnittyy vapaamuotoisesti aaltoileviin betonista valettuihin aulan 
seinämiin sekä aulaa risteäviin siltoihin. Poikittain aulaa kohti sijoittuvat vertikaaliyhteydet, jotka 
johtavat näyttelytiloihin sekä kokoontumistiloihin. Aulalla on vahva symbolinen merkitys. Liikkuminen 
aulatilassa on dramaattinen johdatus alakerran näyttelytiloihin.  

Suunnittelu- ja rakentamisprosessi oli monivaiheinen ja poikkeuksellisen pitkä. Rahoitusvaikeudet 
vaikuttivat voimakkaasti arkkitehtisuunnittelun ilmapiiriin. Hankkeen rahoituspohja perustui suurelta 
osin ennalta arvioituun, liian pieneen budjettiin. Rahoituksen ilmeinen riittämättömyys hidasti 
suunnitteluprosessia. Rahoituksen keräämiseen osallistui lopulta myös pääsuunnittelija itse. 

Epämääräiset keskeytykset suunnittelun kuluessa aiheuttivat syvää huolta hankkeen toteutumisen 
suhteen. Paikallisten talotekniikan konsulttien suunnittelutapa osoittautui haasteelliseksi. Määräysten 
ja normien soveltaminen suunnitteluprosessissa oli paikallisille toimijoille tuntematon käsite. 
Suunnitteluprosessi vaikutti tämän johdosta kankealta ja byrokraattiselta. Erityisesti sähkö- ja 
valaistussuunnittelu ei laadullisesti onnistunut pääsuunnittelijan toiveen mukaisesti. 
Irtokalustesuunnittelua ei sisällytetty pääsuunnittelijan tehtäväksi. Lopputulos ei ollut kaikilta osin 
onnistunut.    

Viranomaisten osuus suunnittelun ohjauksessa oli kankeaa, mutta selkeää. Pääsuunnittelijan 
sopimuksellinen velvollisuus oli itse tehdä suunnitteluratkaisuja ja päätöksiä vaikeuksien 
ilmaantuessa.  

Arkkitehtuurikilpailun loppuvaiheen metaforapohjainen pääidea säilyi koko hankkeen toteutukseen 
saakka. Hyvä yhteistyö urakoitsijan kanssa varmisti laadukkaan lopputuloksen. Aulan betonipinnat 
osoittautuivat erityisen haasteellisiksi toteuttaa. Mahlamäki arvioi Betoni-lehdessä 2/2014 hankkeen 
toteutumista seuraavaan tapaan:  

”Kilpailuvoitto on hyvä kiinnitys työhön, mutta toteutusta se ei automaattisesti tarkoita. 
Varsovassakin on Juutalaisuuden historian museon jälkeen käyty monta museo- ja muuta 
kulttuurirakennuskilpailua, joista yksikään ei ole toteutunut. Ne ovat olleet joko liian kalliita tai 
arkkitehti on ajautunut riitoihin rakennuttajan kanssa”. (Saarinen, 2/2014) 

Valmistuttuaan museorakennus osoittautui poikkeuksellisen suosituksi. Rakennuksessa vierailee 
vuosittain 500 000 kävijää. Mediahuomion siivittämänä Lahdelman ja Mahlamäen toimisto on saanut 
lukuisia kansainvälisiä kilpailukutsuja ja asiantuntijatehtäviä.  Museorakennukselle myönnettiin 
marraskuussa 2014 ensimmäinen Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto. 132F

134 Vuonna 2015 rakennus valittiin 
Mies van der Rohe-kilpailussa niiden 40 joukkoon, jotka kilpailivat finaaliin pääsystä. Finalistit 
ilmoitettiin helmikuun lopussa 2015 ja voittaja 8. toukokuuta 2015. Rakennus ei kuitenkaan selviytynyt 
finaaliin. European Museum Forum valitsi rakennuksen vuoden museoksi vuonna 2016. (European 

Museum Forum, 2016) 
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3.3.8 Amos Rex taidemuseo, JKMM Arkkitehdit, 2018 

Hankkeen taustaa 

Amos Rex on Lasipalatsin sekä sen viereen maan alle rakennettu taidemuseo, jonka suunnittelusta 
vastasi JKMM Arkkitehdit, pääsuunnittelijanaan arkkitehti Asmo Jaaksi. Suunnittelutehtävä oli suora 
toimeksianto, jonka tilaajana toimi Amos Andersonin yleishyödyllinen yhdistys Föreningen 
Konstsamfundet. 133F

135 Laajennus sijoittuu lähes kokonaan maan alle ja liittyy suoraan Bio Rex -
elokuvateatterin aulatiloihin. Vuonna 1936 valmistunut Lasipalatsi, elokuvateatteri Bio Rex ja uusi 
taidemuseo muodostavat ehjän kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Rakennus avautui yleisölle 
elokuussa 2018. Hanke käsitti myös Lasipalatsin peruskorjauksen. (Koivisto, 2019) 

Uudisrakennus on voimakkaasti muotoiltu betonikumpareikko, joka muodostaa maanpäällisiltä 
osiltaan koko kaupunkilaisille avoimen julkisen tilan. Voimakkaasti muotoillut kattoikkunat luovat 
torialueelle hyvin veistoksellisen ilmeen. Kattoikkunoiden kautta myös maanalaiset näyttelytilat ovat 
osa mielenkiintoista kaupunkimaisemaa. Heti avauduttuaan rakennushanke on ollut tavattoman 
suosittu kaupunkilaisten keskuudessa. Erityisesti kumpuileva tapahtuma-aukio on saanut 
kaupunkilaisten jakamattoman suosion osakseen. Loivasti kaartuvat muodot mahdollistavat kiipeilyn 
ja jopa museotiloihin kurkistuksen. (Ilonen, 2018) 

Taidenäyttelytilat sijaitsevat maan alla samassa tasossa. Näyttelytilat ja taidetyöpaja muodostavat 
muunneltavan kokonaisuuden. Näyttelytilojen alle sijoittuvat varastot verstas, tekniset tilaryhmät sekä 
museon huoltotilat. Museon kotisivuilla kuvaillaan museon toimintaa ja tarkoitusta seuraavalla tavalla: 

”Amos Rexin näyttelyohjelma koostuu uusimmasta, usein teknisesti kokeilevasta nykytaiteesta, 
1900-luvun modernismista ja muinaisista kulttuureista. Amos Rex haluaa esitellä kiinnostavaa ja 
kunnianhimoista taidetta virkistävästi ja elämäniloisesti. Tarkoituksena on, että menneisyys, 
nykyhetki ja tulevaisuus tuottavat ainutkertaisia elämyksiä ja yllättäviä kohtaamisia maan alla, 
päällä ja valkokankaalla”. (Amos Rex) 

Museokokonaisuus käsittää modernit muuntautumiskykyiset näyttelytilat, joiden kokonaislaajuus on 
2200 neliömetriä. Suunnittelun perusohjeena on ollut luoda mahdollisimman muuntuvat näyttelytilat 
hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Yhtenäiset, holvimaiset tilat liittyvät joustavasti toisiinsa. Näyttelytilojen 
alakatto on verhoiltu muodoltaan pyöreillä, kangasverhoiluilla alumiinikaseteilla, joiden ansiosta koko 
alakattopinta muodostaa ehjän betoniholvien muotoa korostavan pinnan kätkien erilaiset tekniikan 
asennukset. Holvisto on korkeatasoista, paikallavalettua betonia. Maanpäälliset osat on verhoiltu 
erivärisillä pyöreillä ja uniikeilla apilan muotoisilla erikoisbetonikivillä. (Rautaharju, 2018)    

 

   

Kuva 3.144: Amos Rexin maanpäälliset osat, näyttelytiloja valaisevat kattolyhdyt ja betonikumpareikko. 
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Ehdotussuunnittelu / (Konseptivaihe ja varhaiset luonnokset, 5.2013–10.2014) 

Taidemuseon varsinaista suunnittelua edelsi konseptivaihe, jossa hankkeen tilaaja Konstsamfundet 
Amos Andersonin taidemuseo tilasi esisuunnitelman suoraan JKMM Arkkitehdeiltä. 
Suunnittelutilausta oli edeltänyt arkkitehtitoimiston ja Haahtela Oy:n yhteistyö OP konsernin 
pääkonttorin suunnittelun yhteydessä. Museohanke oli ajateltu toteuttaa projektinjohtourakkana, jonka 
päävastuussa tulisi olemaan Haahtela Oy. Konseptisuunnitteluvaiheessa määriteltiin museon 
toiminnallinen sisältö, laajuus ja sijainti. Tarkasteltavana oli myös vaihtoehto, jossa vanha linja-
autoaseman rakennus olisi ollut osana uutta taidemuseota. Samoin harkittiin Bio Rex -
elokuvateatterin muuttamista museotilaksi. Pääsuunnittelija Asmo Jaaksi kuvailee hankkeen 
käynnistymistä seuraavalla tavalla: 

”Konseptisuunnitteluvaiheessa todettiin, että rakennus tulee sijoittumaan osittain maan alle ja 
sisäänkäynti tullaan järjestämään Lasipalatsi-rakennuksen kautta. Suunnittelun alkuvaiheessa tuli 
ottaa huomioon suunnitteilla olleen Pisararadan pysäkin sijoittuminen alueelle. Varaus ohjasi 
uuden museon sisäänkäynnin suunnittelua. Konseptivaiheessa luotiin hyvä pohja tilaajan ja 
suunnittelijan väliselle luottamukselle. Konseptivaihetta seurasi usean kuukauden mittainen 
suunnittelutauko. Ajatus orgaanisesta oliosta tuossa pihalla syntyi melko nopeasti”. (Jaaksi, haastattelu, 
2, 2019) 

Taidemuseon ehdotussuunnitteluvaihe oli suora toimeksianto, joka alkoi kesällä 2014. 
Suunnitteluvaihe aloitettiin rakennuttajan, projektijohdon ja arkkitehdin tutustumismatkalla Keski-
Euroopassa sijaitseviin museokohteisiin. Konseptivaiheen tavoitteet kiteytyivät elokuussa 2014 
suunnitelmaksi, jossa museotilat sijoittuivat maan alle, mutta näyttelytilojen kattoholvistot nousivat 
kupolirakenteiksi maanpinnan yläpuolelle.  

Asmo Jaaksi kuvaili Betoni-lehdessä 3/2018 suunnittelun alkuvaihetta seuraavaan tapaan:  

”Osoittautui, että ainoa vaihtoehto tarvittavien uusien tilojen sijoittamiseen oli maanalainen 
laajennus. Mutta miten tehdä siitä riittävän houkutteleva ja näkyvä kaupunkikuvassa ja pitää se 
tasapainossa historian kanssa. Uudella tulokkaalla oli voimakas tahto, se ei suostunut painumaan 
täysin maan alle, vaan ottaa haltuun myös Lasipalatsin aukion”. (Saarinen, 2018) 

Ehdotussuunnitteluvaiheen idea hyväksyttiin tilaajan toimesta ja suunnittelua jatkettiin luonnosten 
mukaisesti eteenpäin.   

    

                     

Kuva 3.145: Asmo Jaaksin hahmottelema luonnos museorakennuksen sijoittumisesta tontille. 
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Ehdotussuunnittelun perusteella tehtiin tilaajan toimesta investointipäätös ja määriteltiin hankkeen 
kustannukset ja arkkitehtoniset tavoitteet syksyllä 2014. Leikkauspiirustuksissa ilmenevät hyvin 
suunnittelun alkuvaiheen tavoitteet: betoniholvistot sekä maan alta avautuvat näkymät ympäröiviin 
rakennuksiin. (kuva 3.146) Ehdotussuunnitteluvaiheessa luonnokset esiteltiin myös 
kaupunkisuunnitteluvirastolle jo syksyllä 2014, jotta kaavamuutoshanke saataisiin liikkeelle. Voimassa 
ollut asemakaava vuodelta 1906 oli selkeästi vanhentunut, joten uusi asemakaava luonnosteltiin 
uuden museorakennuksen mukaisesti. Kaupunginmuseo toimi hankkeen operatiivisena valvojana 
rakennussuojelukysymyksissä. Hanke eteni suotuisasti kaikissa viranomaiskäsittelyissä 
korkeatasoisen arkkitehtuurin ja uskottavan tilaajan myötävaikutuksella. (Jaaksi, haastattelu, 2, 2019) 

Myös Lasipalatsi-rakennuksen perusteellinen saneeraus kuului suunnittelun piiriin sekä Taidemuseon 
liittyvien tilojen että alkuperäiseen käyttöön jäävien liiketilojen osalta. Suunnittelun edetessä hankkeen 
kaupunkikuvallisia tavoitteita tarkistettiin. 

”Ehdotusvaiheessa kupolirakenteiden mittakaava herätti kaupunkisuunnitteluvirastossa alueen 
kaavoittajan  Ilpo Forssén toimesta keskustelua, jonka seurauksena kupolien lakikorkeutta 
madallettiin. Vuoden 2014 lopulla yhteinen kompromissi löytyi, jolloin suunnitelma- ja 
kaavaluonnos muodostuivat yhtenäiseksi. Jaaksin mukaan muutos johti kuitenkin parempaan 
kaupunkikuvalliseen lopputulokseen. Uudisrakennus ei hallitse liikaa koko aukiota, vaan suhde 
ympäristöön on luonteva ja ilmava. Suunnittelun tavoitteena alusta lähtien oli muodostaa 
käyttökelpoinen ja kiinnostava kaupunkiaukio”. (Jaaksi, haastattelu, 2, 2019) 

 

 

 

Kuva 3.146: Luonnosvaiheen leikkauspiirustuksia, kupolirakenteiden hahmottelua. 
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Yleissuunnitteluvaihe / (Pääpiirustus- ja toteutussuunnitteluvaihe) 

 

Yleissuunnitteluvaiheessa arkkitehtitiimiä laajennettiin. Suunnitelmat tarkentuivat ja myös muut 
suunnittelualat tulivat täysipainoisesti mukaan. 

Hankkeen kustannusrakenne osoittautui haasteelliseksi kesällä 2015. Tilaaja oli määritellyt 
hankesuunnitelman mukaisen tavoitehinnan ehdottomaksi kattohinnaksi, jonka puitteissa 
uudisrakennus ja Lasipalatsin saneeraushanke tuli suorittaa. Yleissuunnitteluvaiheessa hankkeen 
laajuutta pienennettiin ja suunnitelmia kehitettiin, jolloin hanke saatiin kustannusrajoihin. Hanke sai 
nopeasti rakennusluvan ja kaavamuutoksen hyvän alkuvalmistelun jälkeen alkuvuodesta 2016. 
Yhteistyö viranomaisten kanssa sujui hyvin. Maanrakennustyöt aloitettiin jo ennen rakennuslupaa. 
Museohankkeen rahoitusta varjosti myös Lasipalatsin saneeraushankkeen odotettua korkeammat 
kustannukset. Varoja siirrettiin museohankkeelta saneeraushankkeelle.  

Lukuisat suunnittelu- ja karsintakierrokset vaikuttivat negatiivisesti suunnittelijoiden väliseen 
yhteistyöhön. Haahtelan kokonaisvastuu-urakan myötä pääsuunnittelijalla oli suora yhteys hankkeen 
päätöksentekoprosesseihin, minkä ansiosta suunnitelmamuutokset toteutettiin tehokkaasti hyvässä 
yhteistyössä ilman, että arkkitehtuurin peruspiirteitä tarvitsi muuttaa. Suunnitelmamuutoksena 
kellarikerrosta ja museon suurinta kupoliholvia pienennettiin. Kellarimuutos johti kuitenkin hankaliin 
taloteknisiin muutoksiin. Näyttelytilojen ilmastointia varten alapohjan alle varattiin hankalasti 
toteutettavia kanavarakenteita. Lasipalatsin saneeraushankkeen osalta koko vesikattoa ei voitu uusia.    

Yleissuunnitteluvaiheessa todettiin, että betoniholvistot edellyttävät merkittävää rakennesuunnittelun 
osaamista. Rakenteiden tarkastajan ehdotuksesta hankkeeseen kiinnitettiin vasta 
rakentamisvaiheessa pätevä rakennesuunnittelija, koska betonirakenteiden jännevälit ovat todella 
suuria, parhaimmillaan yli kolmekymmentä metriä. (Jaaksi, haastattelu, 2, 2019) 

Kokonaisuudessaan yleissuunnitteluvaihe suoritettiin hyvässä yhteistyössä ja pääpiirustukset 
valmistuivat aikataulussa. Kaavamuutos sai lainvoiman loppuvuonna 2015 ja rakennuslupa 
myönnettiin vuoden 2016 alussa. 

 

Kuva 3.147: Amos Rex, toteutunut asemapiirros, josta käy ilmi maanpäälle nousevat betonikummut. 



   

 

233 

Rakentaminen 

 

Rakentamisvaiheessa ei perinteistä kokonaisurakkakilpailua järjestetty, vaan Haahtela Oy pilkkoi 
hankinnat erillisiin osaurakoihin. Toteutussuunnittelu jatkui rakentamisen aikana. Hankintapakettien 
suunnittelu aikataulutettiin työmaan edistymisen mukaan. Vuosina 2016 ja 2017 rakentamisen 
suhdanteet ylikuumenivat, jolloin myös museohankkeen rahoitusrakenne vaarantui. Projektinjohdosta 
ja toteutuksesta vastaavalle Haahtela Oy:lle jopa tarjoajien löytäminen osoittautui suureksi 
haasteeksi. Uudisrakennuksen merkittävä sijainti Helsingin keskustassa, ahdas tontti ja 
kunnianhimoinen arkkitehtuuri eivät olleet urakoitsijoiden näkökulmasta houkuttelevia tekijöitä. 

Rakentaminen aloitettiin maanrakennusurakalla sekä Lasipalatsin saneerauksella vuoden 2016 
alussa. Rakentamisen aikana kustannusten seuranta jatkui tiiviinä, mikä vaikutti voimakkaasti myös 
suunnitelmiin. Suurinta betonikupolia pienennettiin jo rakentamisen ollessa käynnissä. Näyttelytilojen 
ja aputilojen alakatoista luovuttiin kokonaan. Toteutuneet kattoikkunarakenteet ovat sekarakenteita. 
Betonisen kauluksen päälle asennettiin teräsrunkoiset elementit. (Jaaksi, haastattelu, 2, 2019) 

Petri Vainion 134F

136 toteuttamaa aulatilan valokattoa jouduttiin kehittämään useassa vaiheessa. 
Alkuperäisen valokaton kustannuksista puolet karsittiin vielä rakentamisvaiheessa. 

Lasipalatsin saneerauskustannukset osoittautuivat odotettua korkeammaksi, jolloin määrärahoja 
jouduttiin siirtämään uudisrakentamishankkeelta. Rakentamisen myötä syntyi muitakin yllättäviä 
kustannuksia. Aukion keskellä sijainneen savupiipun säilyttäminen osoittautui rakennusteknisesti 
vaikeaksi. Piipun alle jouduttiin rakentamaan väliaikainen rakenteellinen tuenta, joka merkittävästi 
hankaloitti uusien rakenteiden toteuttamista. Rakentaminen onnistui pääpirteissään hyvin, vaikka 
toteutusaikataulu osoittautui tiukaksi. Aukiotilan betonilaatoitus osoittautui aikataulukiireiden vuoksi 
haasteelliseksi. Kiviladonta ei onnistunut kaikilta osin arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti, mutta 
kokonaisuudessaan saavutettiin kuitenkin tavoitteiden mukaisuus. (Jaaksi, haastattelu, 2, 2019)  

Rakennus avautui yleisölle elokuussa 2018. Tokiolaisen teamLab-taiteilijaryhmän 135F

137 
avajaisnäyttelyteos ”Immersiivisiä digitaalisia installaatioita” oli valtava yleisömenestys. Näyttelyä kävi 
katsomassa 270 000 vierailijaa. (Yle, 2021) 

          

Kuva 3.148: Toteutunut päänäyttelytilojen pohjapiirros. Keskellä rakenteellisia haasteita aiheuttanut savupiippu.  
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Kuva 3.149: Toteutuneet leikkaukset, joista käy ilmi sisätilojen maanpinnalle ulottuvat betonikummut. 

  

                       

Kuva 3.150: Valolyhtyjen välisiä näkymiä. 
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Pääsuunnittelija Jaaksi totesi Betoni-lehdessä 3/2018 rakennuksen valmistuttua: 

”On ollut valtava etuoikeus olla mukana hankkeessa, jossa on enemmän kuin rakennus; Amos Rex 
on osa elävää kaupunkikulttuuria. Idea päässä on muuttunut betoniksi. Matka on ollut kiehtova, 
mielenkiintoinen, monimuotoinen, yllättävä, uuvuttava, täysin ainutkertainen. Nyt maratonin 
kalkkiviivoilla olo on huojentunut ja onnellinen. Arkkitehtuuri herää eloon, kun käyttäjät astuvat 
tänne.  

Täällä kohtaa kolme vuosisataa: 1800-luvun alussa rakennettu Turun kasarmi, sotilasrakennus, 
josta sisällissodan melskeissä säilyi vain vanhan linja-autoaseman rakennus. Paikalle 1900-luvulla 
rakennettu funkkisrakennus Lasipalatsi kuvastaa puolestaan nuoren kansakunnan 
arkkitehtuurivisioita valoisasti tulevaisuuteen katsovana. Nyt 2000-luku liittyy paikkaan Amos 
Rexinä”. (Saarinen, 2018) 

 

Rakennuksen valmistuttua Arkkitehti-lehti julkaisi rakennuksen numerossaan 5/2018 

Arkkitehti Juha Ilonen 136F

138 arvioi kritiikkiartikkelissaan rakennusta seuraavasti: 

”Amos Rex hyödyntää oivallisesti olemassa olevan tilanteen ja paikan. Lasipalatsin Bio Rex-
elokuvateatterisali lämpiöineen, ravintola, kahvila ja niiden anteliaista ikkunoista avautuva 
Mannerheimintie sulautuvat vaivattomasti osaksi museorakennusta ja päinvastoin. Kaikki voittavat. 
Lasipalatsin toisen kerroksen lämpiö on laajennettu katujulkisivuun asti ja katukerrosta on avarrettu 
pituussuunnassa hengittäväksi väliseiniä poistamalla. Jälkimmäinen, suojelunäkökulmasta rohkea 
muutos vie osaltaan voimaa toisen kerroksen päätiloilta, mutta avarrettu tila on perusteltu osa uutta 
kokonaisuutta. Lasipalatsin 1990-luvulla huolella tutkittu ja harkittu väriharmonia ja 
maalauskäsittelyt ovat saaneet osakseen uusia tulkintoja, jotka herättävät keskustelua 
peruskorjausten yleisistä periaatteista.  

Lasipalatsin lyöntimetallien ja kiiltomaalattujen värien jälkeen mustalla maustettu täysvalkoinen 
alalämpiö on kuin moderni funkisvalokuva. Värittömyys on kuitenkin harkittu ja tarpeellinen 
paineentasaaja ennen varsinaista näyttelykokemusta. Lämpiön teatraalinen keveys on vuorostaan 
harkittu vastaveto maanalaisuuden välittömälle mielleyhtymälle. Temppeliaukion kirkkoa vastaavaa 
rouheaa kokemusta ei ole tavoiteltu.  

Museon uudisosan sijoittuminen maan alle tuntuu helpolta ja itsestään selvältä ratkaisulta ja 
sisältää useita oivalluksia. Matalien rakennusten välinen kaupunkitila säilyy avoimena, mutta se 
muuttaa samalla radikaalisti luonnettaan. Tulokkaalla ei ole julkisivua, ja on sittenkin. 
Hyväntuulinen maantasopinta kyklooppeineen kiertää pihaa hallitsevaa savupiippua. Se synnyttää 
odotuksen allaan olevista tiloista ja stimuloi kokijansa kolmiulotteista hahmotuskykyä.  

Uusi aukio on ennalta arvaamattomia tapahtumia virittävä itsellinen veistospuisto. Se venyttää 
totuttuja turvanormeja, houkuttelee uteliaaseen kiipeilyyn ja uhkarohkeaan temppuiluun ilman 
”vihamielisen arkkitehtuurin” näkyviä merkkejä.  

Tämän päivän näyttelyt vaativat valtavan määrän tekniikkaa, jonka sijoittaminen muualle kuin 
kattoon on käytännössä mahdotonta – niin mielellään kuin holvit ja sisäkattopinnat ylipäätään 
näkisin kiinteinä ja arkkitehtonisina, kuten esikuvallisessa Turun ja Seinäjoen pääkirjastoissa. 
Amos Rexin holveja peittävä alakatto kuitenkin palauttaa mieleen niiden ulkopinnan ja synnyttää 
jonkinlaisen yksiaineisuuden illuusion.  

Pallokuviointi tuo mieleen myös kymmenet tuhannet omenapuut Söderlångvikissa, museon 
rahoituksen taustapatruuna Amos Andersonin (1878–1961) kesäkartanossa. Konstamfundetin 
avokätinen lahja Helsingin kulttuurielämälle ja arkkitehtuurikartalle on mesenaattikapitalismia 
tyylikkäimmillään, ilman vaatimuksia tai ehtoja lahjan saajalle. Amos Andersonin omenapuilla on 
sadonkorjuun aika”. (Ilonen, 2018) 
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Amos Rex taidemuseon arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Amos Rex taidemuseon suunnittelun haasteita ja positiivisia vaikuttajia.   
Kuvien 3.151, 3.152, 3.153 ja 3.154 esittämät arviot on hankkeen luova pääsuunnittelija Asmo Jaaksi itse 
kirjannut kaavioihin. Laatudiagrammin parametrien selitteen on koostanut tutkija pääsuunnittelijan kommenttien 
perusteella.       

         
Kuva 3.151:  Amos Rex, arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijan kuvaamana. 

Hankkeen suunnittelu eteni konseptivaiheesta pienen tauon jälkeen ehdotussuunnitteluvaiheeseen. 
Suunnitteluprosessia leimasi yleinen innostus ja usko korkealle asetettuihin laadullisiin tavoitteisiin. Tilaajan 
laadulliset ja arkkitehtoniset odotukset olivat korkealla. Haahtela Oy:n kokonaisvastuu toteuttajana soveltui 
hankkeen luonteeseen hyvin. Arkkitehtuurin tavoitteet toteutuivat suunnittelijan alkutavoitteiden mukaisesti. 

 

1. Arkkitehtuuri- ja sisustussuunnittelu toteutettiin kunnianhimoisesti ja laadukkaasti.  
 

2. Hankkeen tilaaja suhtautui arkkitehtuuriratkaisuihin kannustavasti ja suunnittelijoihin luottaen. 
 
3. Haahtela Oy:n vastuulla ollut projektinjohtopalvelu sopi hankkeen luonteeseen hyvin. 
 
4. Hankkeen valmistelu viranomaiselimissä oli hyvin sujuvaa. Tiukassa aikataulussa hankkeen kaavoitus ja 

rakennuslupaprosessi sujuivat vaikeuksitta. 
 
5. Suunnittelu- ja rakentamisaikataulua voitiin hankkeen eri vaiheissa sopivasti joustaa. 
 
6. Suurin negatiivisesti suunnitteluprosessiin vaikuttanut tekijä oli hankkeen talous. Hankkeeseen varatut 

taloudelliset resurssit osoittautuivat yleissuunnitteluvaiheessa alimittaisiksi. Varsinkin suunnittelun 
loppuvaiheessa rakentamisen aikana budjettihaasteet rasittivat toteutusprosessia ja suunnittelijoiden välistä 
yhteistyötä. Talousvaikeudet johtivat suunnitelmamuutoksiin ja hankkeen laajuuden pienentämiseen. 

 
7. Rakennushankkeelle haettiin kaavamuutos, koska tontin voimassa oleva asemakaava oli vuodelta 1906. 

Uusi kaava räätälöitiin rakennushankkeen mukaiseksi nopealla aikataululla ja hyvässä yhteistyössä.   
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Kuva 3.152:  Amos Rex, arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijan kuvaamana. 

A, konseptisuunnitteluvaiheen loppu. B, ehdotussuunnittelun alku. C, tilaaja hyväksyy ehdotetun luonnoksen. D, 
ja E, hankkeeseen liittyneiden taloudellisten paineiden vaikutus. F, lukuisten suunnitelmamuutosten vaikutus. G, 
haasteet hankkeen aikataulussa ja kustannusrakenteessa. 

Hankkeeseen osallistui yleissuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa tavallista useampi arkkitehtisuunnittelija 
hankkeen toteutusrakenteen vaikutuksesta. 

 
Kuva 3.153:  Amos Rex, arkkitehtisuunnittelun henkilöstöresurssit pääsuunnittelijan kuvaamana.  
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Pääsuunnittelijan kirjaama hankkeen laatudiagrammi. / Amos Rex, arvion kirjasi Asmo Jaaksi. 

 

 
 

Kuva 3.154                                                                                                    Pisteet yhteensä: 818  / 1000 
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana / pääsuunnittelijan haastattelun perusteella.   

 

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennus liittyy olemassa olevaan rakennukseen, mutta se on osittain maan alle rakentunut. Rakennuksella on 
vahva identiteetti. Maanpinnan yläpuolelle nousevat kupolirakenteet muodostavat kumpuilevan mielenkiintoisen 
kaupunkitilan. Arkkitehtuuri-idea on omaperäinen ja Suomessa ainutlaatuinen. 

2. Liittyminen ympäristöön: 

Vaikka rakennus on osittain maanalainen, kupolirakenteet ja kattoikkunoiden kautta avautuvat näkymät liittävät 
kokonaisuuden tiiviisti olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Näyttelysaleista avautuvat näkymät ovat 
tarkoin harkittuja ja kohdistuvat taitavasti ympäröivien rakennusten arkkitehtuurielementteihin. Lasipalatsin 
räystäslinja määrittelee edelleen vertikaalin kaupunkitilan. Kupolirakenteet nousevat suoraan aukion 
perustasolta muodostaen ehjän kokonaisuuden. Huolimatta uudisrakennuksen poikkeavasta muotoilusta uudet 
rakennuselementit liittyvät ympäristöönsä hyvin.   

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen pääsisäänkäynti on osa Lasipalatsi -rakennusta. Sisäänkäynnillä ei ole erityisen omaa 
identiteettiä, mutta sisäänkäynnin sijoittelu selkeä ja toiminnallisesti looginen. Alkuperäinen varaus pisararadan 
sisäänkäyntiä varten on vieläkin toteutettavissa.     

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Tilasarja sisäänkäynniltä alas museotiloihin on mielenkiintoinen ja luonteva. Kupolirakenteet museotiloissa 
muodostavat vaikuttavan tilasarjan. Laskeutuminen näyttelytasolle on taitavasti johdateltu valokatteisen 
sisäänkäyntiaulan kautta. Kokonaisuudessaan museotilojen yleisvaikutelma on ilmava ja valoisa.  

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Uudisrakennuksen julkisivut ovat selkeän yksiaineisia. Uniikki betonikiveys muodostaa kupolirakenteille 
yhtenäisen pintavaikutelman. Paikoitellen kivien ladonta on kiireestä johtuen epäsäännöllistä ja epätasaista eikä 
kaikkialla toteuttanut arkkitehdin suunnitelmia. Hankkeeseen liittyneen Lasipalatsin julkisivujen ja materiaalien 
valintaa ja suunnittelua ohjasi hankkeen taloudellisesti rajalliset resurssit.   

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Rakennus on suunniteltu ja rakennettu erittäin huolellisesti. Rakentamisvaiheeseen liittyneet 
suunnitelmamuutokset eivät heijastuneet rakentamisen ja viimeistelyn laatuun kokonaisuutena. Suomen oloissa 
uniikit kupolirakenteet toteutuivat laadukkaasti. Rakentajan ammattitaito näkyy erityisesti haasteellisissa 
kupolien betonivaluissa.               

7. Sisustussuunnittelu / kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen sisustussuunnittelusta vastasivat JKMM Arkkitehtien omat sisustusarkkitehdit Päivi Meurosen 
johdolla. Uniikkeja suunnittelukohteita olivat kiintokalusteet ja aulan valokatto, jonka toteutti sisustusarkkitehti 
Petri Vainio. Näyttelytiloissa joustavat valaistusratkaisut piilotettiin yhtenäisen alakaton yläpuolelle.    

7. Rakenteet ja talotekniikka: 

Päänäyttelytilojen kattorakenteet muodostavat uudisrakennuksen vaikuttavimmat rakenteet. Talotekniset 
ratkaisut on taitavasti kätketty pääsalin alakaton yläpuolelle ja peruslattian alapuolelle.  

8. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin laajasti suomalaisissa rakentamisen ammattilehdissä.  

9. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin useassa kansainvälisessä ammattilehdessä sekä digitaalisissa medioissa. New York Times 
julkaisi artikkelin rakennuksesta etusivullaan. Muita kansainvälisiä julkaisuja olivat: Domus, Architectural 
Record, Detail, The Guardian, Le Monde, El Pais sekä Architecture d'aujourd'hui.     
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Yhteenveto 

Rakennuskokonaisuus istuu kauniisti ympäristöönsä. Suunnitelma on toteutettu herkästi konteksti- ja 
muotoilupohjaisen suunnittelumetodin avulla. Maan alle rakentuvat näyttelytilat ovat mittakaavallisesti 
alueen kaupunkirakennetta yhdistävä elementti. Keinotekoinen, kumpuileva arkkitehtuurimaisema 
yhdistää varsin epäyhtenäisen eri aikakausina rakentuneen rakennuskannan. Museorakennus 
muodostaa yhtenäisen, hyvin toimivan kokonaisuuden Lasipalatsin kanssa. 

Näyttelytilat ovat vaikuttavia holvistoja, jotka muuntuvat helposti erilaisiksi näyttelytiloiksi. Taitavalla 
suunnittelulla maanalainen, helposti ratkaisun myötä syntyvä kellaritunnelma on onnistuttu 
välttämään. Holvistot ovat ilmavia ja vaalea värimaailma tukee kevyttä yleisvaikutelmaa.    

Näyttelytiloja kattaa kolme betoniholvia, joista jokainen huipentuu taivaalle avautuvaan kattoikkunaan. 
Valolyhdyt ovat tärkeitä tunnelman luojia. Ikkunakartioiden välityksellä aukeaa dramaattisia näkymiä 
kohti ympäröiviä rakennuksia.  

Rakennushankkeen riskitekijät liittyivät pääosin vaativaan rakennuspaikkaan ja taloudellisiin 
haasteisiin. Kustannuskarsinta vaikutti suunnittelijoiden väliseen yhteistyöhön ja arkkitehtisuunnittelun 
laadullisiin tavoitteisiin. Hankkeen loppuvaiheessa toteutusaikataulu aiheutti rakennuksen viimeistelyn 
yhteydessä arkkitehtonisia haasteita.   

Valmistuttuaan hanke palkittiin vuoden 2018 Betonirakenteena ja Rakentamisen Ruusulla. (Au, 2019) 

      

Kuva 3.155: Amos Rex, aulatilan näkymiä. Alakatossa Petri Vainion toteuttama valaisinsarja. 
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4 Rakennukset, joissa tutkija itse on toiminut pääsuunnittelijana. 

4.1  Raision kirjasto-auditorio, Arkkitehtityöhuone APRT, 1999 / Hannu Tikka 

 

Hankkeen taustaa 

Raision kirjasto-auditorion suunnitelma perustuu syksyllä vuonna 1995 järjestettyyn yleiseen 
arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun järjestäjä oli Raision kaupunki. Arkkitehtiliiton nimeäminä 
palkintolautakunnan asiantuntijajäseninä toimivat arkkitehdit Miikka Hirsimäki ja Pekka Salminen. 
Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä 179 ehdotusta. 137F

139 Varsin monipuolinen kilpailuohjelma sisälsi 
kaksi hyvin erilaista tilaryhmää: kirjastotilat ja auditoriotilat. Rakennukselle valittu tontti sijaitsi vilkkaan 
valtaväylän äärellä hieman sivussa Raision ydinkeskustasta. Rakennuksen oletettu laajuus oli 3000 
m2. Arkkitehtityöhuone Artto Kaijansinkko Palo Rossi Tikka Oy:n 138F

140 laatima ehdotus, ”Vesipiha” 
valittiin kilpailun voittajaksi. (Arkkitehtuurikilpailuja, 6/1996) Voittanut ehdotus valittiin myös 
toteutussuunnittelun pohjaksi keväällä 1996, jolloin sopimusneuvottelut hankkeen toteuttamiseksi 
käynnistyivät. 

Ehdotussuunnittelu / (Yleinen arkkitehtuurikilpailu) 

Arkkitehtuurikilpailun aikana Arkkitehtityöhuone toimi Kööpenhaminassa ja osallistui Ørestadin 
kaupunginosan suunnitteluun. Raision kirjasto-auditorion kilpailuehdotus laadittiin suurelta osin 
Kööpenhaminassa illalla varsinaisen työajan jälkeen. Arkkitehtuurikilpailun alkuvaiheen 
suunnittelumetodi perustui tilaohjelmapohjaiseen ja kontekstipohjaiseen suunnitteluun. Luonnoksen 
työstö aloitettiin laatimalla aluksi kaksiulotteinen tilaohjelmakaavio. Kaavion perusteella suunnittelua 
jatkettiin pienoismallin avulla. Tilaohjelman mukaiset kapalevypalikat sijoitettiin asemapiirroksen 
päälle erilaisiin ryhmittelyihin. Palikkaleikin tuloksena syntyi luonnos, jota kehitettiin eteenpäin käsin 
piirtämällä. Suunnittelutavoitteena oli muodostaa kullekin tilaryhmälle selkeä oma identiteetti. 
Tilaryhmät asettuivat Nesteentien varrelle pitkänomaiseksi jonoksi. Kilpailun tulostusmittakaavaksi oli 
määritelty tavanomainen mittakaava 1/200. Alustava suunnitelma eli pohjapiirrokset, julkisivut ja 
leikkaukset luonnosteltiin mittakaavaan 1/400. 

Varsin dramaattinen käänne kilpailuehdotuksen laadinnassa tapahtui, kun kävi ilmi, ettei 
pitkänomaisen tontin koko pituutta voinutkaan käyttää hyväksi kilpailutontin poikki kulkevan 
vesijohtolinjan takia. Pikaisen arvioinnin tuloksena valmiit suunnitelmat leikattiin saksilla osiin ja 
liimattiin uuteen järjestykseen vain muutama päivä ennen kilpailun palauttamista. Operaation 
tuloksena syntyi uusi suunnitelma, jossa rakennuksen tilat kiertyivät vesialtaan ympärille muodostaen 
suojaisan sisäpihan. Idea vaikutti niin vahvalta, että nimimerkiksi valittiin ”Vesipiha”.  

Uudelleen piirretyt luonnokset suurennettiin kopiolaitoksella oikeaan mittakaavaan ja kiinnitettiin 
vaadituille plansseille. Kilpailuehdotus täydennettiin hätäisesti laveeratuilla perspektiivikuvilla. 
Kilpailuehdotuksesta jäi viimeistelemätön ja keskeneräinen vaikutelma. Kilpailun aikana hankkeen 
rakennuttaja tilasi kilpailijoiden tietämättä parhaista ehdotuksista pienoismallit, jotka sijoitettiin 1/500 
mittakaavaiseen ympäristömalliin. Kilpailun tulosten arviointiin palkintolautakunta käytti lähes puoli 
vuotta. Kilpailun tulos oli tekijälleen täydellinen yllätys. Kilpailun tuloksen ilmoitti puhelimen välityksellä 
Tanskaan SAFAn nimeämä kilpailun toinen arkkitehtituomari Pekka Salminen huhtikuussa 1996.  

Palkintolautakunta totesi ehdotuksen vahvuuksista seuraavaa:  

”Luonnosmainen rennosti ratkaistu, arkkitehtonisesti tarkoin tutkittu ehdotus. Kaupunkikuvallisesti 
ja toiminnallisesti oivallista tilojen ja toimintojen sijoittelua ja suuntausta täydennetään kauniisti 
jäsennöidyillä lähitiloilla. Auditoriosalin ja näyttelytilan sijoittaminen lasisena näkyvästi Nesteentien 
varteen korostaa hienostuneella tavalla rakennuksen julkista merkitystä. Mielenkiintoiset sisätilat 
on kytketty ulkotiloihin oikein suunnattujen, suurten lasipintojen välityksellä.  

Auditorion erillinen sisäänkäynti koulujen suunnasta sisäpihan kautta on toteutettu hyvin. Erillinen 
näyttämömassa on turhan kapea ja matala. Salin pimennettävyyttä voidaan kehittää tinkimättä  
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lasiseinän kaupunkikuvallisesta merkityksestä. Naulakkotila salin sisäänkäynnin yhteydessä on 
liian kapea. Ulkoteatteri esitetyllä paikalla on mahdoton. Plaaneissa esiintyvä näyttelytilan varasto 
on väärässä paikassa. Kahvio ja lehtilukusali, jotka sijaitsevat sisäpihalle suunnatulla omalla 
”saarellaan” ovat hyvin saavutettavissa. Yhteispalvelupiste ja lainaustoimisto ovat joustavan 
osittaiskäytön ja kirjastopalvelujen kannalta väärin päin.   

Plaanijärjestelyt ovat osittain viitteellisiä. Sisäänkäyntitason tulisi olla lähempänä Nesteentien 
korkeusasemaa, korkeudella +10,00−10.50, pieni tasoero sisäpihan suuntaan parantaisi tilojen 
orientoitavuutta. Perspektiivikuvat ovat kilpailun hienoimmat ja niiden sisältö kertoo tekijän kyvystä 
ratkoa detaljitason ongelmia jo luonnosvaiheessa. Piirustuksissa on luettavissa suunnitelman 
kehittyminen työn edetessä. Vaiheittain rakentaminen on huomioitu kohtuullisesti. Toiminnoiltaan 
erittäin luonteva ja kehityskelpoinen ehdotus, jonka harmoninen ja valoisa arkkitehtuuri vakuuttaa 
esteettisyydellään”. (Arkkitehtuurikilpailuja, 6/1996) 

Huolimatta viitteellisestä esitystavasta ja toiminnallisista virheistä huolimatta palkintolautakunta 
ilmeisesti uskoi ehdotuksen kehityspotentiaaliin. Suositussa kilpailussa jaettiin perinteisten 
palkintosijojen lisäksi yhdeksän kunniamainintaa. Palkintolautakunta suositteli hankkeen toteuttamista 
voittaneen ehdotuksen mukaisesti. Arvostelupöytäkirjassa suositeltiin lisäksi hankkeen toteuttamista 
yhdellä kertaa ilman vaiheistusta, jota alun perin suositeltiin kilpailuohjelmassa.  (Arkkitehtuurikilpailuja, 

6/1996)   

 

 

 

 

 

Kuva 4.1: Kilpailuvaiheen asemapiirros ja julkisivuluonnos, joista käy ilmi hyvin luonnosmainen esitystapa. 
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Kuvat 4.2 ja 4.3: Kilpailuvaiheen ensimmäisen kerroksen pohjapiirros ja sisääntulonäkymä. 
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Yleissuunnitteluvaihe / (Rakennuslupavaihe) 

 

Hankkeen suunnittelu aloitettiin välittömästi kilpailun ratkettua. Heti suunnittelun alkuvaiheessa 
havaittiin, ettei yhteistyö tilaajan kanssa tule sujumaan erityisen hyvässä yhteishengessä. 
Konsulttisopimuksen solmimisen jälkeen tilaaja ilmoitti pääsuunnittelijalle konsulttipalkkion olevan 30 
prosenttia tilaajan kuvitteleman palkkion alapuolella. Tämä aiheutti suunnittelun resurssoinnissa ja 
rakennuttajan ja arkkitehdin välisessä yhteistyössä jatkosuunnittelussa suuria vaikeuksia.  

Suunnittelun käynnistyttyä suunnittelua ohjattiin voimakkaasti rakennuttajan taholta. (Raision 
kaupunki, Kalevi Järvinen, Jari Sulander). Välittömästi suunnittelun alussa rakennuttaja totesi 
rakennuksen sisäpihan vesialtaan teknisesti ja taloudellisesti liian suureksi haasteeksi toteutettavaksi. 
Rakennuttajan puolella ilmeni lisäksi ilmeinen epäluulo kilpailun kautta valittua pääsuunnittelijaa 
kohtaan. Kokemattoman pääsuunnittelijan ei uskottu selviytyvän hankkeen suunnittelusta.  

Suunnittelun edetessä seuraaviin vaiheisiin ilmeni kustannuslaskennan kautta taloudellisia haasteita. 
Rakennuskustannukset ylittyivät reilusti tavoitteestaan. Tilaohjelmaan lisättiin myös auditorion alle 
osoitettava johtokeskus. Rakennuslupadokumentit toimitettiin tiukan aikataulun puitteissa ja 
suunnitelmista laadittiin kustannuslaskenta useaan otteeseen.  

Toteutusvaiheessa rakennuttajan huoli ja epäluottamus pääsuunnittelijaa kohtaan kohtasi 
saturaatiopisteensä urakka-asiakirjavaiheessa. Rakennuttajan vaatimuksesta pääsuunnittelijan 
toimistossa Helsingissä pidettiin suunnittelukatselmus suunnittelutilanteen arvioimiseksi. 
Epäluottamuksen seurauksena pääsuunnittelija ilmoitti luopuvansa hankkeesta ja palaavansa takaisin 
Tanskaan sekä luovuttavansa arkkitehtisuunnitteluvastuun tilaajan hyväksymälle paikalliselle 
suunnittelutoimistolle.  

Pääsuunnittelijan ehdotusta ei hyväksytty, joten arkkitehtisuunnittelu eteni urakka-asiakirjojen 
laatimisvaiheeseen. Tilaaja ilmoitti urakkalaskenta-asiakirjojen olevan rakentamista varten 
kelvottomat, mutta hanke eteni silti tarjousvaiheeseen. Merkittäviä suunnitelmamuutoksia olivat 
Nesteentien julkisivun muuttaminen umpinaiseksi, sekä massiivisen LVI -konehuoneen sijoittaminen 
kirjastosiiven katolle. Rakennusta myös madallettiin merkittävästi, jolloin idea selkeistä 
rakennuskappaleista katosi lehtilukusalin osalta. Kustannuspaineen seurauksena myös erillinen 
näyttelytila poistettiin kokonaan. Sisäpihan vesipeili korvattiin maisemasuunnittelija Ria Ruokosen 
laatimalla puutarhasuunnitelmalla. Kilpailuvaiheen aineettomat julkisivut muuntuivat suunnittelun 
edetessä värikkäiksi rappauspinnoiksi. Väreillä korostettiin rakennuksen toiminnallista sisältöä. 

Hankkeen suunnittelun aikana tapahtui digitaalisen suunnittelun murros. Rakennuksen pohjapiirrokset 
laadittiin tietokoneavusteisesti. Muut dokumentit tuotettiin käsin piirtämällä. Suunnittelijoiden kesken 
vaihdettiin dokumentit sähköisesti sähköpostin välityksellä. Erityisesti rakennesuunnittelijan, LVI-
suunnittelijan ja arkkitehtisuunnittelun yhteistyö sujui hyvin. 

 
Kuva 4.4: Yleissuunnitteluvaiheen julkisivuhahmotelma, kirjasto-auditorion pohjoisjulkisivu. 
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Kuva 4.5: Toteutunut kirjasto-auditorion pohjoinen sivusisäänkäynti ja värikäs auditorion julkisivu. 

 

 

 
Kuva 4.6: Kilpailuvaiheen luonnoksia, auditorion julkisivu länteen ja poikkileikkaus. 
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Rakentaminen 

 

Hankkeen pääurakointi luovutettiin urakkatarjousten perusteella paikalliselle rakennusliikkeelle 
(Hartela Oy), jonka edustaja ilmoitti vastoin odotuksia, että suunnitelmat olivat erittäin huolella 
laadittuja ja toteutuskelpoisia. Urakoitsijan valinnan jälkeen hanke eteni ilman massiivisia 
vastoinkäymisiä valmistumiseensa asti. Erityisen arvokas oli vastaavan mestarin Tauno Pönnin 
työpanos. Luottamus työmaan ja suunnittelijoiden välillä oli molemminpuolinen. (Koivisto, 2000) 

Valmistuttuaan hanke palkittiin vuoden betonirakennepalkinnolla vuonna 1999. 

Rakennuksen käyttöönotto sujui ilman suurempia haasteita. Tiukassa kustannustarkastelussa 
rakennuksen tavoitehinta alitettiin, jolloin rakennuttaja vaihtoi ensimmäisen kerroksen lattiamateriaalin 
betonilaatoista mosaiikkibetoniksi. Suurista muutoksista huolimatta valmistunut rakennus toteutti 
melko hyvin kilpailun alkuperäistä henkeä. Tilaryhmät säilyivät paikoillaan, vaikka rakennuksen 
tilaohjelmaa pienennettiin. Rakennuksen valmistuttua keväällä 1999, Arkkitehti-lehti julkaisi arvion 
rakennuksen arkkitehtuurista. (Haapoja, 1999) 

Arkkitehti Juha Jääskeläinen arvioi rakennusta Arkkitehti-lehdessä 5/1999:  

”Raision kollaasi” 

Volyymiltään monimuotoinen rakennus on toiminnallisesti looginen ja selkeä. Tällä tasolla se 
sulautuu myös ympäristöönsä – taloon voi saapua helposti monelta eri suunnalta, ja 
orientoituminen alkaa jo ulkotiloissa. Etenkin koulukeskuksen suunnasta lähestyttäessä rakennus 
on helposti luettavissa. Kokonaisuus hahmottuu kauniisti eriluonteisiksi osiksi, ja sisäänkäyntikin 
löytyy vaivattomasti. Sisätiloissa aula on rakennuksen selkäranka, joka jakaa luontevasti 
liikennettä. Pitkänomaisen, katumaisen tilan varrelle on sijoitettu kappaleita, joista jokaisella on 
oma käyttötarkoituksensa, muotonsa ja pintamateriaalinsa. Aulasta käsin ne näyttävätkin katutilaa 
mielenkiintoisesti rajaavilta, itsenäisiltä rakennuksilta. 

Kirjaston lainausosasto sijaitsee rapatussa, sinisessä rakennuskappaleessa talon pohjoisosassa. 
Se on pääsisäänkäynneistä hieman sivussa, mutta lehti- ja taideosaston välistä lankeava valo 
ohjaa kävijän sinne hienosti. Lainausosaston sisäänkäynnin yhteyteen syntyykin vaikuttava 
tilasarja, joka alkaa ulkoa rakennuksen eteläpihalta, kulkee rakennuksen läpi ja päättyy jälleen 
ulkotilaan rakennuksen pohjoispuolella. Tilasarjaa olisi voitu kenties vielä parantaakin. Ulko- ja 
sisätilan välinen yhteys olisi korostunut avaamalla pohjoisjulkisivua hieman enemmän kirjastosalin 
sisääntuloakselin kohdalla. Näin myös kirjastosalin interiööri olisi jäsentynyt selkeämmin. 

Rakennuksen voima on sen kokonaiskonseptissa- valittu strategia toimii mainiosti. Kirjasto 
hallitsee luontevasti ympäristöään, kulku rakennuksessa on vaivatonta ja materiaalit sointuvat 
kauniisti toisiinsa. Eniten parantamisen varaa olisi ehkä julkisivusommittelussa. Ulkoseinien 
aukotus ja aukkojen suhde ympäröivään seinäpintaan eivät aina tue ideaa rakennuksesta, joka on 
monen erilaisen kappaleen kollaasi. Esimerkiksi itäjulkisivu on luonteeltaan hieman toteava ja tuo 
mieleen tavallisen toimistotalon. Lehtilukusalin rakennusmassa lasijulkisivuineen puolestaan 
sulautuu liian paljon osaksi lasiseinäistä aulaa. Toisenlainen ikkunajako olisi kenties auttanut 
tuomaan lehtilukusaliin rakennuskappaleelle omanlaisen, aulasta poikkeavan luonteen. Vielä 
kilpailuvaiheessa lukusalin, pilarein kannatettu katos olisi myös ollut luonteva vaihtoehto tilanteen 
parantamiseksi. Katos jouduttiin kuitenkin poistamaan suunnitelmista.  

Lehtilukusalia kolhaisi suunnitteluvaiheessa vielä toinenkin kustannuspaineista johtunut muutos 
(joita suunnittelijan mukaan siunaantui kaiken kaikkiaan lukematon määrä). Kun rakennusta 
jouduttiin madaltamaan, lehtisali ei enää mahtunutkaan työntymään aulatilaan yhtenäisenä 
kappaleena, vaan sitä jouduttiin harmittavasti porrastamaan aulan julkisivun kohdalla. Vielä 
kilpailuperspektiivissä lehtisali hahmottuu selkeänä, valiomuotoisena volyymina”. (Jääskeläinen, 1999) 
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Monessa suhteessa Jääskeläinen osuu oikeaan kritiikissään. Kustannuspaine vaikutti erittäin 
merkittävästi rakennuksen lopulliseen hahmoon. Mahdollisuus pienentää alkuperäistä tilaohjelmaa 
mahdollisti huomattavatkin muutokset siten, ettei rakennuksen alkuperäistä ”kollaasi”-ideaa tarvinnut 
kokonaan kadottaa. Rakennuksen pohjoissivulta karsittiin erillinen näyttelytila sekä sisäänkäyntiaulan 
poikki kulkeva auditoriota ja kirjaston toista kerrosta yhdistävä parvikerros. Lisäksi karsintakierrosten 
kohteeksi joutui puutarhapihaa eteläsivulla rajannut katos ja aitarakenne, jolloin sisäpihan intiimi 
tunnelma muuttui avoimeksi. Alkuperäisen kilpailuehdotuksen mukaan puutarhapihaa oli tarkoitus 
käyttää ulkolukualueena ja lehtilukusalin jatkeena. Kustannuspaineessa lehtilukusalin edustalta 
poistettiin terassi ja tilaa rajaava katos, jolloin luonteva yhteys piha-alueelle katkesi. Lukuisat 
kustannuslaskentakierrokset rasittivat suunnittelutyötä, joskin kustannuslaskenta oli välttämätön 
toimenpide hankkeen eteenpäin saamiseksi.   

Hämmästyttävän moni kilpailuvaiheen pikaisesti luonnosteltu idea säilyi aina toteutuksen loppuun 
saakka. Suunnitteluun perehdyttiin perin pohjin. Urakkasuunnitteluvaiheessa projektiarkkitehtina toimi 
Tuomas Wichmann, joka oli toiminut projektiarkkitehtina Joensuun kirjastoprojektissa. 
Työmaavaiheessa projektiarkkitehdiksi vaihtui Risto Haapoja. Huomattavan keskeneräinen ja 
luonnosmainen kilpailuehdotus muuntui suunnittelun kuluessa toteutettavaksi suunnitelmaksi. Aulan 
kaksikerroksisuus vaihtui selkeäksi avoimeksi yhtenäiseksi tilaksi. Rakennusta myös madallettiin. 
Rakennuksen ulkoväritys muuttui heleämmäksi suunnittelun edetessä. Auditorion lasiseinä vaihtui 
umpinaiseksi, rappausväripinnaksi.   

Kilpailuvaiheen pelkistetty materiaalivalikko puolestaan muuntui kirjavammaksi valikoimaksi erilaisia 
pintamateriaaleja ja käsittelyjä. (kuvat 4.5 ja 4.10). Väripinnoilla ja materiaaleilla korostettiin 
rakennuksen peruskonseptia, kylämäistä pirstaleisuutta.  

Suurin osa rakennuksen kiintokalusteista suunniteltiin pääsuunnittelijan toimistossa kahden 
sisustusarkkitehdin voimin. Kirjaston kalusteista vastasi sisustusarkkitehti Markku Liukkonen. 
Auditorion kalusteet suunnitteli sisustusarkkitehti Lauri Olin. Erikoiskalusteiden lisäksi suunniteltiin 
myös erityinen valaisin lasten- ja taideosastolle. 

Hankkeen arkkitehtisuunnittelun piiriin kuului myös maisemasuunnittelu. Ria Ruokonen Byman ja 
Ruokonen maisemasuunnittelutoimistosta vastasi puutarhapihan suunnittelusta. (Arkkitehti, 1999) 

 

 
 

Kuva 4.7: Kilpailuvaiheen ulkoperspektiiviluonnos, auditorion lasiseinä ja näyttelytila etualalla. 
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Kuva 4.8: Kirjasto-auditorion toteutunut ensimmäisen kerroksen pohjapiirros. 

 

 

 

Kuva 4.9: Raision kirjasto-auditorion toteutunut pohjoisjulkisivu.     
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Kuvat 4.10 ja 4.11: Raision kirjasto-auditorion näkymä Nesteentielle ja toteutunut pääsisäänkäynti. 
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Raision kirjasto-auditorion arviointikaaviot: 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Raision kirjasto-auditorion suunnittelun haasteita ja positiivisia vaikuttajia.   
Kuvien 4.12, 4.13, 4.14 ja 4.15 esittämät arviot on tutkija itse kirjannut kaavioihin. Laatudiagrammin parametrien 
selitteen on koostanut myös tutkija itse.       

            

Kuva 4.12: Raision kirjasto-auditorion arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijan kuvaamana. 

A, arkkitehtuurikilpailun voitto nosti arkkitehtuuriin kohdistuneet odotukset korkealle. B, toteutunut hanke ei 
vastannut pääsuunnittelijan ennakko-odotuksia. Hanketta rasittivat budjettiylitys sekä epäluottamus 
rakennuttajan ja arkkitehtisuunnittelijoiden välillä. Kohtuullisen hyvä lopputulos saavutettiin laadukkaan 
urakoitsijan ansiosta. Ehdotussuunnittelu käynnistettiin syksyllä 1995. Suunnittelun kriisi koettiin 
kilpailuehdotuksen viimeistelyvaiheessa, jolloin huomattiin, että kehitelty ehdotus ei sovellukaan kilpailutontille. 
Kriisi ratkaistiin järjestelemällä tilaryhmät pikaisesti uudelleen tontille (kuvassa 4.13/A). Kiireisessä aikataulussa 
ehdotus jäi hyvin luonnosmaiseksi, eikä ehdotuksen laatija itse uskonut luonnoksen menestymiseen kilpailussa. 
Yllättävä kilpailumenestys (kuvassa 4.13/B) nosti hankkeen arkkitehtonista tavoitetasoa merkittävästi.   

Raision kirjasto-auditorion suunnitteluprosessin suurin haaste kohdistui rakennuksen kustannusrakenteeseen 
(kuvassa 4.12/5) ja rakennuttajan (kuvassa 4.12/1) arkkitehtisuunnitteluryhmään kohdistuneeseen 
epäluottamukseen. Epäluottamus kävi ilmi heti suunnittelusopimusta laadittaessa sekä hankkeen suunnittelun 
käynnistyttyä. Epäluottamuksen seurauksena hankkeen suunnittelu ajautui vaikeaan kriisiin, jossa 
pääsuunnittelija ilmoitti luopuvansa kokonaan hankkeen suunnittelusta (kuvassa 4.13/F). 

Suunnittelijan ja rakennuttajan välinen kriisi onnistuttiin ratkaisemaan ja hanke eteni urakkalaskentavaiheeseen. 
Urakoitsijaksi valikoitui rakennusliike Hartela Oy (kuvassa 4.12/2 ja kuvassa 4.13/G). Rakentaminen käynnistyi 
hyvässä yhteishengessä. Erityisesti vastaavan mestarin toiminta palautti uskon hankkeen onnistumiseen. 

Hankkeen arkkitehtoninen tavoitetaso nousi huomattavasti urakoitsijan valinnan jälkeen, jolloin rakentaminen 
alkoi. Hyvän toteuttajan toimesta hankkeen arkkitehtoninen tavoitetaso nousi korkealle, ja hanke palkittiin 
valmistuttuaan vuoden betonirakenteena vuonna 1999. Hyvä yhteistyö säilyi koko rakentamisvaiheen ajan, 
luottamus suunnittelijoiden ja toteuttajien välillä näkyi laadukkaana lopputuloksena. Hankkeen suunnitteluun 
osallistui kolme arkkitehtisuunnittelijaa ja kaksi sisustusarkkitehtia vaihtelevasti koko hankkeen 
toteutussuunnittelun ajan. Hanke julkaistiin kotimaisissa ammattilehdissä, mutta kansainvälisten 
arkkitehtuurilehtien julkaisukynnys ei ylittynyt. 
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Kuva 4.13:  Raision kirjasto-auditorio, arkkitehtuurin laatukäyrä pääsuunnittelijan kuvaamana. 

A ja B, kilpailuvaiheen hämmennys ja kilpailuvoitto. C, kilpailuvaiheen jälkeen syntynyt rakennuttajan 
epäluottamus ja hankkeen kustannusylityksen ilmeneminen vaikuttivat negatiivisesti suunnitteluilmapiiriin.  

D, suunnitelmien hyväksyntä. E, rakennuttajan kasvava epäluottamus. F ja G, pääurakoitsijan valinta ja 
rakentaminen, jonka jälkeen arkkitehtuurin laadun odotusarvo nousi tyydyttäväksi. 

 

 

 

Kuva 4.14: Raision kirjasto-auditorion arkkitehtisuunnittelun henkilöresurssit pääsuunnittelijan kuvaamana. 
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Pääsuunnittelijan kirjaama hankkeen laatudiagrammi. / tutkijan oma arviointi. 

 

 

 Kuva 4.15                                                                                                              Pisteet yhteensä:     670 / 1000 
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana. 

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennus koostuu erimuotoisista ja luonteisista tilakappaleista. Kokonaisuus kiertyy sisäpihan ympärille, jonka 
kilpailuvaiheessa muodostivat vesiallas ja vehreä puutarha. Suunnitteluvaiheessa rakennussuunnitelmaa 
muutettiin voimakkaasti kustannuspaineen vaikutuksesta. Pääosin valmistunut rakennus toteutti kilpailuvaiheen 
kokonaisideaa, vaikka kokonaisidean oleellisia osia kustannuspaineissa muutettiin.  

2. Liittyminen ympäristöön: 

Rakennus on itsenäinen, volyyminsä puolesta ympäristöönsä verrattain hyvin sopeutuva kokonaisuus. 
Voimakkaat julkisivujen väripinnat erottavat rakennuksen selkeästi lähiympäristöstään. Rakennuksen ulkopuoli 
ohitustielle muodostaa selkäpuolen. Sisäpiha puolestaan on luonteeltaan intiimi ja suojaa tehokkaasti liikenteen 
melulta. Vehreä puutarha toimii hyvin välittävänä ulkotilana.  

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ovat selkeästi havaittavissa ja johtavat suoraan rakennuksen pääaulaan. 
Molemmat pääsisäänkäynnit ovat esteettömiä. Orientoitavuus aulasta muihin tiloihin on suhteellisen hyvä. 
Kolmionmuotoinen aula johdattaa yleisön päävirran kohti kirjastotiloja. Rakennus avautuu ja liittyy tiiviisti 
ympäröiviin katutiloihin.    

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toteutunut rakennus ei tavoita täysin kilpailuvaiheen tilallisia ominaisuuksia. Pääaulan muuttaminen 
yksikerroksiseksi tilaksi oli merkittävä muutos. Samoin rakennuksen madaltaminen kustannussyistä muutti 
rakennuksen tilakappaleiden suhteet epämääräisiksi. Päätilojen (lukusali, taideosasto ja auditorio) tilallisuus on 
selkeää ja toteuttaa hyvin alkuperäisiä suunnittelutavoitteita. Johdattelu aulasta päätiloihin on luonteva ja 
päälukusaliin saapuminen on voimakkaasti tilallisesti korostunut. 

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen julkisivut noudattelevat rakennuksen pääideaa: toiminnallisesti erilaiset tilakappaleet on verhoiltu 
erihenkisillä materiaaleilla. Kilpailuvaiheet kookkaat lasipinnat vaihtuivat suunnitteluvaiheessa värikkäiksi 
umpipinnoiksi. Kilpailuvaiheen yksinkertainen materialiteetti (umpipinta/lasipinta) vaihtui moninaisemmaksi 
materiaalipaletiksi. Syntynyt kokonaisuus on kuitenkin jäänyt hieman sekavaksi eri värien ja materiaalien 
kollaasiksi. 

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Pääpiirteissään rakennus on huolella suunniteltu ja toteutettu. Detaljit eivät ole erityisen uniikkeja, vaan 
suunnittelu perustui koeteltuihin yksityiskohtiin. Paikallisen rakentajan (Hartela Oy) ammattitaito ja huolellisuus 
johtivat lopulta hyvään lopputulokseen suurista suunnitelmamuutoksista huolimatta. Laadukas lopputulos 
perustui ennen kaikkea rakentajan huolellisuuteen ja laatutasoon.  

7. Sisustussuunnittelu / kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen sisustussuunnittelusta vastasi kaksi sisustusarkkitehtia. Uniikkeja suunnittelukohteita olivat 
auditorion istuimet, lukusalien ja lastenosaston kalusteet sekä taideosaston valaisimet.     

8. Rakenteet ja talotekniikka: 

Rakenteilla ei ole kirjastossa erityisen merkittävää roolia. Päälukusalin kattopalkit muodostavat tilaan selkeän 
rytmin. Muissa tiloissa rakenteellista pyrkimystä ei ole havaittavissa. Suuri muutos kilpailuvaiheeseen nähden oli 
pääilmastointikonehuoneen lisääminen kirjastosalin katolle. Ratkaisu on teknisesti tehokas, mutta 
arkkitehtonisesti verrattain kömpelö.  

9. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin Arkkitehti-lehdessä ja Betoni-lehdessä valmistumisvuonnaan. 

10. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennusta ei julkaistu lainkaan kansainvälisissä ammattilehdissä. 
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Yhteenveto 

 

Hätäisesti laadittu kilpailuehdotus valittiin keskeneräisyydestään huolimatta arkkitehtuurikilpailun ja 
toteutussuunnittelun pohjaksi. Hankkeen merkittävimmät haasteet suunnittelun kuluessa koettiin 
suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennuttajan epäluottamus pääsuunnittelijan kykyyn viedä haastava 
rakennussuunnittelu toteutusvaiheeseen oli ilmeistä suunnittelun alusta alkaen. Epäluulo aiheutti 
hyvin kriittisen suhtautumisen esitettyihin suunnitelmiin. Epäluulon seurauksena hankkeeseen 
palkattiin jo alkuvaiheessa kustannuslaskija. Rakennuttajan epäluulo oli ymmärrettävää, sillä 
kyseessä oli pääsuunnittelijan ensimmäinen merkittävä itsenäinen suunnittelutehtävä. Hankkeen 
kustannukset ylittivät etukäteisarvioinnin jo luonnosvaiheessa. Usean kustannuslaskentakierroksen 
jälkeen suunnitelmamuutosten kautta päädyttiin urakoitsijavalintaan.  

Urakoitsijaksi valikoitui Raision seudulla toimiva Hartela Oy. Yllättävää oli urakoitsijan luottamus 
esitettyihin rakennussuunnitelmiin. Urakoitsijavalinnan jälkeen hankkeen suunnittelu eteni hyvässä 
yhteistyössä, vaikka suunnitteluprosessiin kohdistui moninaisia muutospaineita vielä 
rakentamisvaiheessa. Yhteistyössä luotettavan rakentajan kanssa arkkitehtoninen laatu ja työryhmän 
hyvä henki saatiin palautettua. Erityisen tärkeää oli luottamuksen saavuttaminen hankkeen vastaavan 
rakennusmestarin ja suunnitteluryhmän välillä. Suurista suunnitelmamuutoksista huolimatta 
valmistunut rakennus noudattaa pääpiirteissään kilpailuvaiheessa esitettyjä periaatteita. 
Kilpailuehdotuksessa esitetty tilaryhmittely säilyi toteutusvaiheen loppuun saakka. Kilpailuehdotuksen 
pääidea eli vesipiha ei sen sijaan koskaan toteutunut.  

1999 Raision kirjasto-auditorio palkittiin vuoden betonirakennepalkinnolla 139F

141. Kiitospuheessaan 
hankkeen rakennuttaja, kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen totesi seuraavaa: ”Rakennushanke alkaa 
kaikkien innostuneessa hengessä, lopussa tekijät haukutaan ja syylliset palkitaan”.   

Pääsuunnittelija ei itse vieraillut valmistuneessa rakennuksessa kertaakaan ennen vuotta 2016. 
Erityinen ilonaihe oli huolellisesti rakennettu kirjasto-auditorio ja aikaa suhteellisen hyvin kestänyt 
viimeistely ja sangen tyytyväiset käyttäjät.   

Sisäpihan maisemasuunnitelmaan sisältyneet puuistutukset olivat kasvaneet täyteen mittaansa. 
Kirjaston erilaiset väripinnat muodostivat kontrastin pihan heleälle vihreydelle.    

 

 
 

Kuva 4.16: Sisäpihanäkymä, oikealla auditorio, keskellä lehtilukusali ja oikealla taideosasto. 
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4.2          Lahden Sibeliustalo, Arkkitehtityöhuone APRT, 2000, Kimmo Lintula ja Hannu Tikka 

 

Hankkeen taustaa 

Lahden sinfoniaorkesteri oli toiminut vanhassa konserttisalissa vuodesta 1956 lähtien. Kookkaalle 
korkeatasoiselle sinfoniaorkesterille vanha sali oli käynyt mitoiltaan liian pieneksi. 1990-luvun lopulla 
orkesterin intendentti Tuomas Kinberg sai idean uuden konserttitalon rakentamiseksi vanhalle 
hylätylle teollisuustontille Vesijärven rantaan noin 1,5 kilometrin päähän Lahden keskustasta. 
Kilpailualue sijoittui Ankkurin alueen keskelle. Tontilla sijaitsi perinteikäs puusepäntehdas, jonka 
tehdassali oli museoviraston suojelupäätöksen alainen. Uusi klassisen musiikin sali oli tarkoitus 
sijoittaa vanhaan tehdassaliin. Saliin sijoittaminen osoittautui teknisesti ja akustisesti liian suureksi 
haasteeksi. Seuraavassa vaiheessa päätettiin järjestää yleinen arkkitehtuurikilpailu koko 
tehdasalueen kehittämiseksi. Lahden kaupunki sai hankkeelle valtion 50 prosentin taloudellisen tuen, 
mikäli rakennus toteutettaisiin puurakenteisena. (Jauhola-Seitsalo, 2000) 

Lahden Sibeliustalo perustuu kaksivaiheeseen arkkitehtikilpailuun, joka järjestettiin vuosina 1997–
1998. Kilpailun järjestäjä oli Lahden kaupunki. Tontti sijaitsi Vesijärven äärellä hieman sivussa 
kaupungin ytimestä. Hankkeen kilpailumuoto oli erittäin poikkeuksellinen. Kilpailun ensimmäinen 
vaihe järjestettiin avoimena arkkitehtuurikilpailuna kaikille eurooppalaisille arkkitehdeille. 140F

142 Kilpailun 
toinen vaihe muuttui niin sanotuksi design and construct-kilpailuksi, jossa arkkitehtisuunnittelu ja muut 
suunnittelualat alistettiin urakoitsijan alaisuuteen. Järjestely oli poikkeuksellinen eikä ollut kaikille 
jatkokilpailuun kutsutuille suunnitteluryhmille tasa-arvoinen. (Arkkitehtuurikilpailuja, 1/99) 

Kilpailuohjelma määritteli kilpailun ensimmäisen vaiheen tavoitteet seuraavasti: 

”Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena on löytää Lahden kongressi- ja konserttitalolle arkkitehtonisesti ja 
toiminnallisesti korkeatasoinen sekä toteuttamiskelpoinen ratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi. 
Kongressi ja konserttitalo on rakennettava pääosin puusta, uudella innovatiivisella tavalla. Puun 
erityisiä ominaisuuksia on käytettävä hyväksi ja rakenneratkaisujen on oltava toteutuskelpoisia. 
Järjestäjän tavoitteena on rakentaa Vesijärven rantaan kansainvälisestikin merkittävä kongressi- ja 
konserttitalo, joka on arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen ja käyttää hyväkseen arvokkaan 
rakennuspaikan Vesijärven rannassa ja historiallisessa ympäristössä. Konserttisalin akustiikan 
tulee olla parasta mahdollista laatua; salin on soitava vaativimmissakin tilaisuuksissa. 
Rakennuksen toiminnallisten ratkaisujen on oltava selkeitä ja joustavia. Niiden on sovelluttava 
sekä kongressi- ja konserttitoimintaan. Kilpailuratkaisun on pysyttävä sille asetetussa tilallisessa ja 
taloudellisissa rajoissa”. (Arkkitehtuurikilpailuja, 1/99) 

            

 

Kuvat 4.17 ja 4.18: Sibeliustalo, asemapiirros ja toteutunut ulkonäkymä. 

Kilpailu käytiin kesän 1997 ja alkutalven 1998 välillä kaksivaiheisena ideakilpailuna. Määräaikaan 
mennessä kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen saapui 36 ehdotusta. Näistä jatkoon valittiin kolme  
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ehdotusta. Lopulta kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valikoitui ehdotus nimimerkiltään 
”Lastu”. Voittoisa projekti valittiin jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Kilpailutehtävän 
haasteellisuutta lisäsi toisen vaiheen muuttuminen design and construct tyyppiseksi 
toteutuskilpailuksi. Toisen vaiheen kolmelle kilpailijalle arvottiin rakennusurakoitsija. ”Lastu” 
nimimerkin urakoitsijaksi valikoitui Lahden NCC. Arvonnan tulos lienee ollut onnekas sattuma, sillä 
NCC oli erittäin halukas toteuttamaan hankkeen. Urakoitsijan valinnalla pyrittiin varmistamaan, että 
uniikki puurakentamiskohde olisi toteutuskelpoinen ja kustannuksiltaan hallittu. (Junnikkala, 2008) 

Ennen kilpailun järjestämistä oli hankkeen toteuttamisen varmistamiseksi laadittu pelastus- ja 
paloselvitys perusratkaisujen varmistamiseksi. Aikaisempaa kokemusta massiivisen puurakenteen 
paloturvallisuudesta ei ollut. Selvitykset olivat rakennushankkeen lähtötietoja. 

Ehdotussuunnitteluvaihe / (Kaksivaiheinen kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu) 

Kilpailun ensimmäinen vaihe. (Avoin arkkitehtuurikilpailu eurooppalaisille arkkitehdeille) 

Lahden konsertti ja kongressikeskuskilpailun ohjelma julkaistiin 23.4.1997. Kilpailuohjelmassa 
määriteltiin kilpailun tavoitteet, aikataulu ja palkintolautakunnan koostumus. Safan nimeäminä 
ammattituomareina toimivat professori Arto Sipinen ja arkkitehti Mikko Pulkkinen. Kilpailuohjelmassa 
painotettiin innovatiivisten puurakenteiden tutkimista. Tavoitteena oli suunnitella Vesijärven rantaan 
vanhan tiilitehtaan tuntumaan uudisrakennus, joka sisältäisi akustisesti korkeatasoisen konserttisalin, 
kongressitilat sekä näyttelytilat. Salin mitoitus ja muoto oli etukäteen tarkasti määritelty Artec 
Consultants Incin 141F

143 ohjeiden mukaan. Kilpailun toisen vaiheen kilpailuohjelmassa hankkeen 
kokonaiskustannukseksi määriteltiin 34 miljoonaa markkaa, joka sisälsi myös Puusepäntehtaan 
peruskorjauksen. (Arkkitehtuurikilpailuja, 1/99) 

Rakennuksen alkuperäinen luonnossuunnittelu perustui metafora- ja kontekstimetodille. 
Suunnitteluvaiheessa konserttisalin pääideana toimi kumollaan kaadettu puuvene, joka kuvasi 
massiivista, puurakenteista pääsalia. Aulan tilallisena metaforana toimi suomalainen ilmava 
mäntymetsä. Hankkeen konteksti oli erittäin haastava. Uudisrakennuksen oli määrä liittyä 
saumattomasti vanhaan punatiiliseen tehdasrakennukseen, Puusepäntehtaaseen. 
Tehdasrakennuksen tehdassalit olivat museoviraston määrittelemiä suojelukohteita. Puusepäntehdas 
valmistui vuonna 1908 sulfaattiselluloosatehtaaksi. Puusepäntehdas koostui alun perin kuudesta 
kaarikattoisesta hallitilasta, jotka oli ryhmitelty rinnakkain prosessin vaatimalla tavalla. 
Puusepäntehtaan yhteenlaskettu huoneala oli n. 7300 hum2. Tehdasrakennus oli vuosien saatossa 
pahoin rappeutunut, osin korjauskelvottomaan tilaan.  

Metaforaperiaatteen selkein ilmentymä oli jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa ideoitu ”Metsähalli”, 
joka toteutui lähes ensimmäisten luonnosten mukaisesti. (kuva 4.20) Kilpailun ensimmäisen vaiheen 
pääidea syntyi nopeasti. Metafora kumolleen käännetystä puuveneestä vaikutti luontevalta 
lähtökohdalta. Kilpailuaineisto piirrettiin erittäin nopeasti kahdessa viikossa iltaisin muun 
suunnittelutyön jälkeen. Kilpailun ensimmäisen vaiheen oleellinen piirre oli yhteistyö 
rakennesuunnittelijan kanssa. Edellisenä vuonna Raision kirjasto-auditorion suunnittelun yhteydessä 
alkanut yhteistyö Turun Juvan kanssa johti kilpailuehdotuksen laatimiseen nopeassa tahdissa 
elokuussa 1997. Rakenneinsinööri Jouko Lindgrenille aikaisemmin keväällä 1997 annettu lupaus 
kilpailuehdotuksen laatimisesta oli suunnittelutyön pontimena. Ehdotuksen innoittajana olivat 
massiiviset puurakenteet ja niiden muodostama arkkitehtoninen ilme. Yhteistyö konstruktöörin kanssa 
vaikutti luontevalta ja tehokkaalta. Nopeasti kehitetty idea eri luonteisista puurakenteista ja 
yksinkertaisista rakennusosista vietiin ripeästi päätökseen. Merkittävin arkkitehtuuri-idea oli 
muodostaa aulatilasta vanhan puusepäntehtaan ja kookkaan salimassan yhdistävä huonetila, 
Metsähalli. Yksinkertaisen tilan arkkitehtuurin metafora oli suomalainen mäntymetsä. Huolimatta siitä, 
että ehdotuksen kokonaispinta-ala ylittyi tuhansilla neliöillä, ehdotus kutsuttiin kilpailun jatkoon kahden 
muun ehdotuksen kanssa. Muista ehdotuksista poiketen salimassa sijoittui rannan suuntaisesti. 
Kiireessä sommiteltu huonetilajärjestys säilyi hankkeen toteutukseen asti. Kilpailun ensimmäisen 
vaiheen laativat Kimmo Lintula ja Hannu Tikka.  
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Kuva 4.19:  Jouko Lindgrenille Turun Juvaan lähetetty telefaxsaate vain viikkoa ennen kilpailun palautusta. 
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Kuva 4.20:  Turun Juvaan lähetetyn telafaxin esittelemät rakenneideat ja rakenteisiin liittyvät kysymykset 
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Kuva 4.21:  Turun Juvaan lähetetyn telafaxin esittelemä salimetafora ja kongressisiiven rakenneidea. 
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Kilpailun toinen vaihe / (Urakoitsijajohtoinen design and construct-kilpailu). 142F

144 

Kilpailun toisessa vaiheessa suurimman haasteen muodostivat akustisen suunnittelun vaatimukset ja 
hankkeen kustannusrakenne. Rakennuksen akustikoksi oli jo aikaisemmin valittu Artec Consultants 
Inc Yhdysvalloista. Russell Johnsonin johtama toimisto oli jo toteuttanut maailmankuuluja kohteita. 
Näistä merkittävin oli Birminghamin konserttitalo Britanniassa. Artec toimi kaikkien kolmen 
suunnitteluryhmän akustisena asiantuntijana tasapuolisesti ja luottamuksellisesti. Toisen vaiheen 
jälkeen Artec arvioi kirjallisesti kunkin ehdotuksen akustiset ominaisuudet. 143F

145  

Kilpailuehdotuksen ensimmäisessä vaiheessa pääsalin tilajärjestely oli hyvin suoraviivainen. Tuolirivit 
olivat suorastaan sotilaallisessa järjestyksessä. Akustikkojen tilajärjestely sen sijaan muistutti 
muodoltaan barokkiarkkitehtuuria tai suurta soitinta. Vastentahtoisesti suomalaisten arkkitehtien oli 
hyväksyttävä akustikkojen ehdotus salijärjestelyksi. Merkittävin toisen vaiheen akustinen ominaispiirre 
olivat salitilan molemmille puolille sijoittuneet kaikukammiot. Kammioiden tehtävänä oli säätää salin 
akustiikkaa, erityisesti jälkikaiunta-aikaa. Artecin suunnitelmissa kaikukammiot olivat tyhjiä tiloja, joihin 
ei yleisöllä ollut lainkaan pääsyä. Merkittävä suomalaisten suunnittelijoiden ehdotus oli 
kaikukammioiden hyödyntäminen yleisön pääreittinä varsinaiseen salitilaan. Kokonaispinta-alan ja 
kustannussäästöjen saavuttamiseksi toisen vaiheen suunnitelmasta pienennettiin rakennuksen 
varastotiloja vastoin kilpailuohjelman määrittelyä. Pinta-alaa pienentämällä onnistuttiin kasvattamaan 
yleisölämpiön eli Metsähallin laajuutta.  

Alkuvaiheen innoitteena toimivat myös massiiviset puurakenteet, joiden tarkoitus oli luoda jokaiselle 
yksinkertaisella rakennusosalle voimakas oma arkkitehtuuri-ilme ja luonne. Tavoitteena oli myös 
korostaa tilojen luonnetta erilaisilla puumateriaaleilla. Toisessa vaiheessa rakenteita 
yksinkertaistettiin. Ensimmäisen vaiheen aulan vesiaiheista luovuttiin. Rakennuksen pääsisäänkäynti 
ohjattiin Puusepäntehtaan kautta, jolloin vanhan teollisuusrakennuksen rooli kokonaisuudessa 
vahvistui merkittävästi. Kilpailun toisen vaiheen suunnitelmat laadittiin mittakaavassa 1/200. 
Suurpiirteinen mittakaava jätti monet yksityiskohdat epäselviksi, mistä aiheutui myöhemmin 
toteutusvaiheessa suuria vaikeuksia urakoitsijan ja tilaajan välille.  

 

           

Kuvat 4.22 ja 4.23: Toisen kilpailuvaiheen illustraatioita, kaikukammio ja kongressisiipi. Tietokoneillustraatiot 
Tomas Westerholm. 
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Yleissuunnitteluvaihe 

 

Kilpailun toisen vaiheen jälkeen palkintolautakunta totesi seuraavaa:  

”Tekijä on kiitettävällä tavalla kehittänyt ratkaisun tilankäytön tehokkuutta. Puusepäntehdas on 
pyritty hyödyntämään ohjelman mukaisiin tiloihin. Metsähalli lämpiöt ravintola kongressi ja 
näyttelytilat muodostavat luontevasti toisiinsa liittyvän monikäyttöisen kokonaisuuden. 
Mäntymetsän tunnelmaa tavoitteleva Metsähalli on komeine puurakenteineen 
rakennuskokonaisuuden keskeinen tila. Halli avautuu avarasti maisemaan. Tehtaan konttoriosan 
purkaminen on rakennussuojelun kannalta perustelematon toimenpide. Sisäänkäynti 
rakennukseen on ratkaistavissa, vaikka konttoriosan läpi kulkien, jolloin sitä ei tarvitse purkaa. 
Ehdotuksessa rakennukset toisiinsa liittävän Metsähallin korkeus mahdollistaa Puusepäntehtaan 
kuulahuoneen näkymisen kokonaisuudessaan hallin tiloista, näin siitä muodostuu oleellinen osa 
rakennuksen aulatilaa. Yleisöparvien lämpiötasot liittyvät kiinteästi Metsähalliin. Yleisö-wc:den 
sijoitus aiheuttaa konserttien väliajoilla turhaa ristikkäisliikennettä. Ongelma voidaan ratkaista 
lisäämällä lämpiöiden yhteyteen erilliset wc-yksiköt. Salin aputilojen toteutuksessa on pieniä 
puutteita. Lastaustila on pinta-alaltaan riittävä mutta väärän muotoinen. Ohjelmaan kuuluvat 
tulkkaustilat on ratkaistu siirrettävinä. 

Esiintyjätilojen järjestelyjä tulisi kehittää siten, että taiteilijalämpiön jakaminen kahdeksi tilaksi 
voidaan välttää. Lämpiön tulisi sijaita esiintymislavan tasossa. Metsähalli ja puinen salitilamassa 
lasikuoren sisällä on näyttävästi toteutettu ja rakennuskokonaisuudelle omaleimaisuutta antava. 
Ehdotus on ammattitaidolla tehty, arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja puunkäytön käytön 
mahdollisuuksia monipuolisesti esille tuova”. (Arkkitehtuurikilpailuja, 1/99) 

Kilpailuvaiheiden jälkeen hanke eteni nopeasti yleissuunnitteluvaiheeseen. Kilpailuehdotuksen 
rakennuskustannuksia jouduttiin karsimaan rakenteiden ja tilajärjestelyiden osalta. Kongressisiipi 
laskettiin maan tasolle ja huoltosiiven yläpuolelle sijoittunut sadekatos poistettiin. Toteutusvaiheessa 
havaittiin, ettei Metsähallin rakenteita voitukaan toteuttaa alkuperäisen idean mukaisesti. 
Alkuperäinen neliömäinen, modulaarinen, rakennekenttä muutettiin esivalmistetuksi 
ristikkorakenteeksi visuaalisen ilmeen pysyessä lähes samana. Pääpiirteissään kilpailuvaiheen 
suuntaviivat siirtyivät suoraan rakentamisvaiheen pohjaksi. Hankkeelle saatiin nopeasti rakennuslupa 
ja rakentaminen aloitettiin pohjarakenteiden stabiloinnilla. 

Rakentaminen 

Suurimmat rakenteelliset haasteet asettivat pääsalin runko- ja seinärakenteet. Akustikkojen vaatimus 
täydellisestä hiljaisuudesta oli puurakenteiden osalta lähes mahdoton toteuttaa. Kantavan rakenteen 
muodostavat vapaasti seisovat ristikkorakenteiset massiiviset liimapuukehät. Puukehien väliin 
asennettiin akustiset kertopuiset seinäelementit. Elementit olivat kaksoisrakenteisia: välitila täytettiin 
suhteutetulla hiekalla, jolloin saavuttiin seinän vaadittu, betonirakenteita vastaava massiivisuus. 
Ulkoseinä on monikerrosrakenne, jonka muodostivat lasi/alumiini/puukonstruktio, ilmaväli sekä 
puuelementtiseinä. Pääsalin päätyseinärakenteita jouduttiin jäykistämään koko konserttisalin 
korkuisilla massiivisilla betoniseinillä, jottei tuulen aiheuttama ilmanpaine liikuttaisi puurakenteita. 
Puuseiniä suojaava lasikerros oli myös akustisesti tarpeen. Räystäältä ohuilla terästangoilla 
kannateltava lasirakenne osoittautui painumille alttiiksi rakenteeksi. Teräsrakenteiden lämpöliikkeiden 
aiheuttamat lasiseinien pullistumat saatiin kuitenkin korjattua ennen pysyviä rakenteellisia vaurioita.  

Rakennuksen akustiikka oli erityisen haastava suunnittelutehtävä. Artec Consultants Inc:n ohjeiden 
mukaan toteutettu saliakustiikka onnistui erittäin hyvin. Salin toteutunut akustiikka arvioitiin 
kansainvälisestikin korkeatasoiseksi.   
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Pääsalin akustiikan erityispiirre olivat salin sivuille sijoittuvat ontot kaikukammiot. Kammioiden tehtävä 
on säädellä salin jälkikaiunta-aikaa. Salia ympäröiviä kaikukammioita rajaavat akustisesti säädeltävät 
ovet. Vanhan soittimen sävyyn kuultokäsitellyt puiset ”levyt” rakentuvat monikerroksellisesti kertopuu 
vanerilevyistä. Salinpuoleinen uritettu pinta hajottaa heijastuvia ääniä, jolloin syntyy rikas ja lämmin 
sointi. Visuaalisesti urat muodostavat horisontaalisen musikaalisen viivaston. Toinen salin akustiikan 
oleellinen osa oli massiivinen lavan yläpuolelle sijoittuva, ääntä heijastava katosrakennelma, canopy. 
30 tonnia painavan heijastavan ja säädettävän elementin tehtävä on heijastaa tasaisesti äänet 
orkesterin jäsenille sekä yleisölle. (Storch, 2000) 

Suuret seminaari- ja harjoitushuoneet sekä taiteilijoiden lämpiö sijoitettiin kongressisiipeen, josta 
avautuu näköala länteen Vesijärvelle. Taitelijalämpiöön liittyi ulkoterassi, joka tarjosi hyvät 
edellytykset monimuotoisien tilaisuuksien järjestämiseksi. 

Rakennuksen ilmastointiratkaisut olivat vaativia. Pääsalin ilmastointikonehuoneet sijoitettiin 
kongressisiiven alapuolelle, jotta koneiden aiheuttama melu olisi mahdollisimman vähäinen. 
Permannon alle sijoittuva suuri raitisilmakammio tasasi ilmastoinnin aiheuttamaa ääntä. Raitis 
ilmavirta ohjattiin suoraan tuolien alla olevista ilmastointielimistä salitilaan. Poistoilma johdettiin salin 
katossa olevan suuren aukon kautta ulos.  

Rakennustyöt edistyivät suunnittelun rinnalla. Usein suunnitteluratkaisuja haettiin työmaalla yhdessä 
rakentajan kanssa. Käytännössä työmaan vierellä sijaitsi suunnittelutoimisto. Vaikeuksista huolimatta 
rakennus valmistui aikataulussaan keväällä 2000 vain yhdeksäntoista kuukauden toteutusajanjakson 
aikana. Suunnittelun ohjaajana kilpailuvaiheesta hankkeen valmistumiseen asti toimi NCC:n Jaakko 
Sainia. 

Kuva 
4.24: Sibeliustalon lopullinen toteutunut pohjapiirros, jossa on akustikkojen muotoilema pääsali. 

Rakennuksen rakennesuunnittelusta vastannut Jouko Lindgren Turun Juva Oy:stä arvioi rakennuksen 
rakenteita sen valmistumisen jälkeen Puu-lehdessä seuraavaan tapaan: 

”Piirteitä Sibeliustalon rakennesuunnittelusta: 

Konserttisalin ja kongressisiiven rungon muodostavat puukehät, jotka vielä suunnittelun 
alkuvaiheessa olivat Kertopuu-rakenteisia, mutta jotka muutettiin liimapuukehiksi siinä vaiheessa, 
kun pääurakoitsija solmi puurakenteista tuoteosakaupan. 

Vanhan puusepäntehtaan ja konserttisalin yhdistävän metsähallin osalla puupilarit eli ”metsän 
puut” olivat kilpailun ensimmäisessä vaiheessa massiivisia puurunkoja ja ”oksisto” oli suunniteltu 
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Kertopuusta avaruusristikko rakenteena. Kilpailun jälkimmäisessä osassa myös pilarit muutettiin 
Kertopuisiksi kotelorakenteiksi. Urakoitsijan solmima tuoteosa kauppa muutti rakennusvaiheessa 
”metsän” rakenteita vielä kerran siten, että pilarit tehtiin sorvattuina liimapuurakenteina ja oksiston 
muodostivat liimapuuristikot. 

Jo kilpailuvaiheessa havaittiin, että keskeisimmät ongelmat rakennesuunnittelussa tulisivat 
olemaan akustisen suunnittelijan eli Artec Consultants Ltd:n asettamat tiukat äänieristykselliset 
vaatimukset sekä rakennuksen stabiliteetin ja rakenteiden siirtymien hallinta, jotta runkoäänet 
pystyttäisiin eliminoimaan mahdollisimman tehokkaasti. Akustiikan kannalta keskeisimmät 
rakenteet olivat konserttisalin akustiset seinät ja akustokatto. 

Kilpailun loppuvaiheessa meillä oli ehdolla useampikin seinävaihtoehto alkaen paksuista 
massiivisista puuseinistä aina erilaisiin levytysvaihtoehtoihin asti. Hylkäsimme vaihtoehdot yhden 
toisensa jälkeen joko hankalan työtekniikan tai selkeästi epätaloudelliseen lopputulokseen johtavan 
ratkaisun vuoksi. Lopulta päädyimme ekologiseen ja suhteellisen yksinkertaiseen ratkaisuun eli 
hiekkatäytteiseen Kertopuu-sandwich-elementtiin. Ratkaisu oli selkeän suoraviivainen koska 
väliaineen työstämiseen ja tiivistämiseen ei tarvittu vettä vaan kuiva hiekka oikein suhteutettuna 
pystyttiin täryttämään tiiviisti elementin jäykisteiden ja Kertopuulevyjen väliin. Alustavat laskelmat jo 
kilpailuvaiheessa osoittivat, että kyseisellä seinärakenteella oli mahdollista saavuttaa sille asetetut 
akustiset vaatimukset”. (Lindgren, 2000) 

Jouko Lindgrenin kirjoitus on sangen yksityiskohtainen, mutta muutama hankkeen kannalta oleellinen 
rakenteellinen seikka jäi mainitsematta. Akustiikan kannalta oleellisin rakenteellinen ongelma oli 
puurakenteiden aiheuttamat mahdolliset äänet. Avoimelta Vesijärveltä puhaltava tuuli muodosti 
valtavan paineen puurakenteille. Pelkona oli, että kantavat rakenteet liikkuvat tuulen paineesta ja 
tuottavat liikkuessaan häiritsevää ääntä.  

Rakenteiden jäykistämiseksi jouduttiin Metsähallin puoleinen seinä ja poistumistieportaiden kuilut 
valamaan betonista liukuvaluna. Ainoastaan betonirakenteisiin liitetyt puurakenteet olivat akustiikan 
kannalta riittävän stabiileja. Konserttisalia ympäröivät lasiseinät olivat herkkiä lämpölaajentumiselle 
rohkean ripustusratkaisun takia. Kesällä lämpökuorman vaikutuksesta lasiseinä pullistui ulospäin, 
vaikka sokkeliin oli varattu liikuntavara. Lasiseinät olivat hetken todella luhistumisvaarassa, kunnes 
sokkelielementit avattiin ja liikuntavaraa saatiin ratkaisevasti lisättyä. Operaation jälkeen lasiseinät 
ovat olleet ongelmattomia.   

Hiekkatäytteiset seinät oli alun perin tarkoitus täyttää työmaalla Vesijärven hiekalla, mutta ajatus 
todettiin epärealistiseksi, koska hiekan piti olla huolellisesti seulottua ja mahdollisimman tasalaatuista. 
Elementit täytettiin työmaan vierellä erityisessä telttarakenteessa. Täyttö oli teknisesti haasteellista, 
koska tyhjiä onteloita tuli välttää, jotta akustiset vaatimukset täyttyisivät. Käytössä ei ole havaittu 
akustisia tai teknisiä ongelmia monimutkaisessa seinärakenteessa.    

 

 

     

Kuvat 4.25 ja 4.26: Metsähallin kattorakenteita valmiina ja ennen liitososien palosuojaamista. 
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Rakennuksen valmistumisen jälkeen rakennus esiteltiin laajasti Arkkitehti-lehdessä. Arkkitehti 
emeritusprofessori Bengt Lundsten 144F

146 arvioi toteutunutta rakennusta seuraavaan tapaan: 

”Voittanut kilpailuehdotus, siinä muodossa kuin se julkaistiin Arkkitehtikilpailuja-lehdessä, oli 
arkkitehtonisesti korkeatasoinen, selkeä ja määrätietoisesti puun käyttöä korostava suunnitelma. 
Selkeys ja arkkitehtoninen perusote ovat säilyneet loppuun saakka, mutta puurakenteiden 
toteutuksessa on toivomisen varaa. On valitettavaa, että puurakenteet toteutetussa muodossaan 
eivät pysty nostamaan rakennuksen arkkitehtonista laatua tavoitteiden tasolle.  

Kilpailuehdotuksen ja toteutetun rakennuksen välillä on pienehköjä eroja. Ulkoarkkitehtuurin 
kannalta merkittävin niistä on kongressisiivenalapuolisen avotilan korvaaminen betonisokkelilla 
joka, on tehnyt rakennuksen rannanpuoleisesta julkisivusta liian arkisen. Tässä taustavoimana on 
varmaankin ollut kynnyskysymys ”raha”. 

Toinen muutos kilpailuehdotukseen nähden on metsähallin pylväiden harventaminen. Mielestäni 
tämä muutos on vesittänyt osan ideasta, joka liittyi alkuperäiseen metsäajatukseen. Se on myös 
johtanut siihen, että rakenteista on tullut liian massiivisia ja puun materiaalia korostavia. Pienempi 
jänneväli olisi avannut paremmat edellytykset hoikempien ja elegantimpien puurakenteiden 
käyttämiselle, jolloin metsätunnelma olisi korostunut. Osan vaikutelmasta olisi pystynyt välttämään 
valitsemalla jonkun toisen rakennevaihtoehdon ulkoseinien tuulijäykisteeksi. Varmaankin 
suunnittelijat ovat pohtineet näitä kysymyksiä montakin kertaa ja syyt lopputuloksen aiheuttaman 
pieneen pettymykseen ovat todennäköisesti monimutkaisempia. Ehkä kynnyskysymys ”puu” on 
kuitenkin niistä päällimmäisin. 

Kolmas kynnyskysymys ”aika” näkyy selvimmin yksityiskohtien kirjossa. Vanerilevyjen ja tuohen 
kiinnitystapojen tutkiminen on selvästi jäänyt kesken, ja joissakin kohdin yksityiskohdat vaikuttavat 
ärsyttävän kotikutoisilta. Kireä aikataulu paistaa liiankin selvästi yksityiskohtien läpi. 

Kokonaisvaikutelmaksi jää kuitenkin, virheistä huolimatta, että työ on toteutettu varsin 
kunnianhimoisesti. On silti pakko todeta, että taitavien suunnittelijoiden ponnisteluista huolimatta ja 
korkealle asetetuista tavoitteista huolimatta suomalainen puuarkkitehtuuri ei vielä noussut 
maailman huipulle Sibeliustalon avulla. Ehkä tavoitteet oli asetettu liian korkealle käytettävissä 
olleisiin resursseihin nähden?” (Lundsten, 2000) 

 

Lundstenin arvio on oikeaan osunut monin tavoin. Taloudellisten resurssien ja ajan puute leimasi 
koko projektiaikaa. Puun käyttö materiaalina sen sijaan ei muodostunut kohtalokkaaksi haasteeksi. 
Vaikka kantavien rakenteiden osalta toteutustapaa muutettiin Metsähallin osalta, toteutui rakenteiden 
mitoitus, ja moduuliverkosto juuri kuten kilpailuehdotuksessa oli hahmoteltu. Urakoitsija löysi jopa 
pilareiksi soveltuvat massiiviset honkatukit Lapista, mutta runkojen mahdollisen halkeilun pelossa niitä 
ei voitu käyttää kantavina rakenteina, vaan tyydyttiin perinteisiin liimapuurakenteisiin. 

Puurakenteiden järeitä mittoja suunnittelijat eivät pitäneet ongelmana. Pääsalin osalta varsinkin 
seinärakenne oli innovatiivinen ja puun käyttöä hyvin hyödyntävä. Hiekkatäytteiset seinäelementit 
olivat uusi tekninen ratkaisu, joka täytti hyvin seinärakenteelle vaaditut akustiset vaatimukset.   

Kongressisiiven pilariston poisto vaikutti luonnollisesti rakennuksen olemukseen, mutta muutos ei 
johtunut pelkästään taloudellisista seikoista. Kongressisiiven toiminnan kannalta oli luontevaa laskea 
rakennusosan lattia samaan tasoon Metsähallin ja salin tukitoimintojen kanssa.  

Metsähallin rakennekukan muuttumista ristikkorakenteeksi kilpailuvaiheessa ei pidetty suurena 
visuaalisena tai arkkitehtonisena ongelmana. Ristikon oksiston liitosrakenteet muodostuivat 
odottamattomaksi haasteeksi. Teräsliitokset täytyi paloturvallisuuden takia suojata. Valituksi tuli 
puusuojaus. Jokainen oksiston liitos peitettiin puulevyillä. Ratkaisu ei ollut visuaalisesti erityisen 
onnistunut, sillä puulevyjen saumat näkyivät huolellisesta puusepäntyöstä huolimatta. 
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Kuvat 4.27 ja 4.28: Sibeliustalo, Metsähallin rakennekukka ja Lundstenin mainitsemat tuulijäykisteet. 

Vanhan puusepäntehtaan rakenteelliset ongelmat olivat huomattavia. Rakennus oli seisonut pitkään 
tyhjillään. Vesivauriot ja muut rakenteelliset ongelmat olivat ilmeisiä. Toisessa kerroksessa sijaitseva 
puusepänsali oli silti Museoviraston suojelema. Vanhat betonilattiat tuli säilyttää. Saneeraus 
suoritettiin sangen suorasukaisesti, erityisesti ilmastointiratkaisujen osalta.  

Uudet tekniset varaukset ja vaadittavat rakenteet jätettiin suurelta osin näkyviin. Metsähallin puolelle 
sijoittuneet harjoitushuoneet toteutettiin huone huoneessa -periaatteella. Rakennuksen ylimpään 
kerrokseen suunniteltiin edustussauna. 

                        

Kuvat 4.29 ja 4.30: Sibeliustalon salin toteutunut seinärakenneperiaate, ja kilpailuvaiheen seinäleikkaus. 
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Rakennuksen kaluste- ja sisustussuunnittelija sisustusarkkitehti Markku Liukkonen kuvaili 
rakennuksen suunnitteluprosessia seuraavasti Puu-lehdessä 3/2000: 

”Kalustesuunnittelun lähtökohtana oli käyttää Jean Sibeliuksen teoksen ”Viisi puukuvaa” puulajeja: 
”Kun pihlaja kukkii”, ”Yksinäinen honka”, ”Haapa ja koivu” ja ”Kuusi”. puulajit esiintyvät kalusteissa 
pintaviiluina ja massiivipuuna. Kalusteet ovat muotokieleltään niukkoja, joissa hyvin tehdyt 
yksityiskohdat ovat yksinkertaisen muotokielen lisänä. 

Puu materiaalina on myös monimuotoinen ja tarkastellaan sitä materiaalina: kertopuuna, 
liimapuuna, vanerilevynä, massiivipuukappaleena tai tuohena. Kalusteissa käytetyt puulajit ovat 
pitkälti samoja kuin rakennuksen valmiissa pinnoissa, mutta pintalaadultaan ja yksityiskohdiltaan 
korkealaatuisia ja koskemiseen tarkoitettuja. 

Ennen lopullista piirustusten ja määritysten tekemistä neuvoteltiin työtavoista ja laadusta puuseppä 
Markku Tonttilan kanssa, jotta kalusteiden korkealuokkainen lopputulos toteutuisi. 

Internet-vaunut ovat yksinkertaisia puulaatikoita, ne ovat kuin avoin puusyli käyttäjäänsä kohden. 
Kaikki internet-vaunujen puulajit ovat eri puulajeja: pihlajaa leikattuna viiluna sekä massiivipuuna, 
lehmusta, koivua, haapaa ja mäntyä, ehkä niistä lähtee erilaisia viestejä maailmalle. 

Metsähallin penkit ovat rakenteeltaan leikatulla koivuviilulla viilutettua kilovaneria, pintalevy ja 
sivulevyt muodostavat kiinteän, jäykän kotelorakenteen, jossa vanerin rakenne näkyy limitettynä 
sivulle ja päälle päin. Penkit on suunniteltu liikuteltaviksi. 

Pöytien ja säilytyskalusteiden rungot ovat perinteisiä rimalevyrakenteisia siten, että levyjen 
sokkopuuna on käytetty harmaa- ja tervaleppää liimalevynä, sokkoviiluna eri puulajeja: pöydissä 
pintaviiluna on leikattu haapaviilu. Soitinkaapeissa on käytetty pintaviiluina leikattua mäntyä ja 
koivua. 

Kalusteiden värit noudattelevat puun luonnollisia värejä, eivätkä ne pyri kilpailemaan 
rakennuksessa vallitsevien värien kanssa. Lisäksi käyttäjän kannalta on mielenkiintoisempaa 
tarkastella luonnollista puuta kuin värjättyä puuta varsinkin, kun käytetyt puulajit on valikoitu 
”Sibeliuksen puista”. 

Kalusteiden laadun takeena on ollut lahtelaisten puuseppien ammattitaito ja paneutuminen 
yksityiskohtein työstämisen tärkeyteen. Mukana ovat olleet puusepät kalusteryhmittäin: metsähallin 
penkit ja saunan pesuhuoneen penkit Tuuli ja Teemu Autio (Tuulipuu), metsähallin pöydät, 
säilytyslokerikot, kirjelokerikot, myymälän tiski, puhujan pöytä, näyttämön pöydät, lämpiön 
naulakko, bassokaapit ja nuottilokerikot Juhani Hilkemaa (T: mi Koristepuu), kongressisiiven kaapit 
Matti Heinonen, Internet-vaunut A-P Inkinen, myymälän hyllyt, soitinkaapit Ari Lindroos 
(Tarvekaluste Oy), kenkälokerikot Markku Rapeli”. (Liukkonen, 2000) 

Liukkosen kuvaus yhteistyöstä puuseppien ja toimittajien työn laadusta kuvaa projektin henkeä oikein 
hyvin. Vaikka toimittajia oli runsaasti eri kalusteryhmissä, työn laatu ja yhtenäisyys saavutettiin hyvällä 
suunnittelulla ja yhteistyöllä. Sibeliustalon alkuperäisen vision mukainen eri puulajien käyttö 
runkorakenteina ei onnistunut odotetusti. Alkuperäisen idean mukaan jokaisen erillisen rakennusosan 
runko olisi ollut eri puulajista. Suunnittelun edetessä osoittautui, että taloudellisin ja samalla järkevin 
runkomateriaali oli liimapuu. Erilaiset massiiviset puurakenteet eivät toteutuneet. 

Koko rakennuksen runkorakenteet ovat siten liimapuurakenteita. On ilahduttavaa, että kalusteissa ei 
sama taloudellinen ajattelu ohjannut suunnittelua niin voimakkaasti. Sen sijaan rakennuksen 
sisäverhoiluun voitiin määritellä eri vanerilaatuja ja panelointeja. Uusi säänkestävä koivuvaneri 
osoittautui valmistajan vakuutteluista huolimatta kosteutta kestämättömäksi julkisivumateriaaliksi, joka 
jouduttiin vaihtamaan jo muutamia vuosia rakennuksen valmistumisen jälkeen. Sama vanerilaatu 
menestyi kuitenkin mainiosti konserttisalin verhoilumateriaalina lasiseinän sisäpuolella.   
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Kuvat 4.31 ja 4.32: Sibeliustaloon suunniteltuja Metsähallin kalusteita. 

 

Puu-lehden päätoimittaja Jussi Vepsäläinen kuvaili rakennuksen arkkitehtuuria ja merkitystä samassa 
lehdessä 3/2000 seuraavasti: 

”Kansallinen voimannäyttö.  

Kun Sibeliustalo päätettiin rakentaa puusta, oli epäilyn sanoja monien huulilla. Yhtä lailla epäiltiin 
suurten puurakenteiden onnistumista kuin konserttiakustiikan aikaansaamista puiseen 
rakennukseen. Epäiltiin myös tiukan aikataulun läpiviemistä ja vielä nuorten kilpailun voittaneiden 
suunnittelijoiden kykyä hallita näin suurta projektia. Onneksi hankkeen taustavoimista riitti 
hullunrohkeaa uskoa kaiken onnistumiseen ja arkkitehtikilpailun jälkeen lähdettiin 
ennakkoluulottomasti liikkeelle Lahden kaupungin tehtyä lopullisen rakentamispäätöksen. 

Konserttitalon suunnittelu ja toteutus vaativat Suomessa ennennäkemättömän paljon tutkimustyötä 
ja muualla tehtyjen rakenteiden ja detaljien soveltamista tähän hankkeeseen. Koska 
suunnittelutyötä tehtiin samanaikaisesti, kun taloa jo rakennettiin, vaadittiin suunnaton panos 
kaikkien osasten yhteensovittamiseksi. Arkkitehdit, rakennesuunnittelijat ja akustikot tekivät 
kaikesta mahdollisen suomalaisen puunjalostusteollisuuden antamalla tuella. Oman kiitoksensa 
ansaitsee sitkeä ja lannistumaton urakoitsija, jonka työn tuloksena rakennus komeilee valmiina. 
Tässä yhteydessä on mahdotonta luetella niitä kaikkia osapuolia, joiden panos on ollut välttämätön 
talon aikaansaamisessa. 

Kun Sibeliustalo nyt on ollut käytössä jo puoli vuotta, olemme saaneet todeta epäilijöiden olleen 
väärässä. Rakennus valmistui lähes tavoiteajassa ja on saanut kaikkialla vilpittömän lämpimän 
vastaanoton. Puurakenteet onnistuivat ja mikä tärkeintä: konserttisalin akustiikka on erinomainen. 
Nyt me kaikki suomalaiset saamme olla ylpeitä tästä kansallisesta voimannäytöstä. Lahti ja sen 
maailmankuulu orkesteri Sinfonia Lahti on saanut arvoisensa pyhätön. Sibeliuksen musiikki soi nyt 
uusissa puitteissa”.  (Vepsäläinen, 2000) 

Arkkitehti Yrjö Suonto kirjoitti saman lehden numerossa seuraavasti: 

”Suuri soitin 

Lahden Sibeliustalo sai valmistuessaan hyvin myönteisen vastaanoton. Rakennus oli jo ennen 
syntymäänsä ollut pitkään tiedotusvälineiden lemmikki. Sen rakentaminen ei saanut epäonnistua, 
vaikka rakennusvaiheen vaikeuksista kirjoitettiin lehdistössä ahkerasti. Erityisesti akustiikalta 
odotettiin paljon. Huolellisesti tutkittu akustinen ratkaisu ja akustiikkasuunnittelijoiden hieman 
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salaperäinen tapa esiintyä toi odotuksiin oman taikansa. Asiantuntijoiden mielessä sali soi kauniisti 
ja sen akustiikka voidaan luontevasti virittää eri tilaisuuksiin sopivaksi. 

Myös arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti hanke onnistui hyvin. Lahden kaupungin panostus 
teollisuudelta vapautuneen ranta-alueen aktivoimiseksi on kokonaisuutenakin onnistunut ja 
Sibelius talon merkitys alueen kohokohtana on kiistaton. Rakennus on kookas, mutta siinä ei ole 
tarpeetonta mahtipontisuutta. Rakennus herättää ristiriitaisia tunteita, mutta saa kuitenkin 
sympatiat puolelleen. Puuverhoilulla salilla ja avoimella lämpiöllä on eräänlaisina arkkitehtonisina 
vastapainoina visuaalista voimaa ja myönteistä monumentaalisuutta, joka jää kaikille kävijöille 
mieleen”. (Suonto, 2000) 

 

                       

 

Kuvat 4.33 ja 4.34: Konserttisalin seinärakenneleikkaus ja Metsähallin toteutunut lasirakenne. 
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Kuvat 4.35 ja 4.36: Näkymä pääsaliin ja rakennus iltavalaistuksessa. 
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Sibeliustalon arviointikaaviot: Arvion laati Hannu Tikka 

Siirryn seuraavaksi analysoimaan Sibeliustalon suunnittelun haasteita ja positiivisia vaikuttajia. Kuvien 4.37, 
4.38, 4.39 ja 4.40 esittämät arviot on tutkija itse kirjannut kaavioihin. Laatudiagrammin parametrien selitteen on 
koostanut myös tutkija itse.       

            

Kuva 4.37: Sibeliustalon arkkitehtuurisuunnittelun nelikenttä, pääsuunnittelijan kuvaamana. 

 

A kilpailuehdotuksen menestyminen nosti arkkitehtuuritavoitteet korkealle. B toteutunut arkkitehtuurilaatu ei 
noussut odotusten tasolle, johtuen tiukasta aikataulusta, budjetista ja valitusta toteutusmuodosta. 

Sibeliustalon suurimmat riskitekijät liittyivät aikatauluun ja rahoitukseen sekä poliittiseen päätöksentekoon (kuva 
4.37, 1,4 ja 5). Hankkeen erityispiirre oli erittäin vaativa akustinen suunnittelu, joka vaikeutti 
arkkitehtisuunnittelua (kuva 4.37, 7). Yhteistyö amerikkalaisten akustikkojan ja suomalaisten suunnittelijoiden 
välillä ei aina sujunut kitkattomasti. Akustikkojen asettamat laadulliset ominaisuudet tuli täyttää ilman 
taloudellisia tai rakenteellisia kompromisseja. Akustiset vaatimukset nostivat rakennuksen toteutuskustannuksia. 
Salin valmistumisen jälkeen siellä tehdyt akustiset mittaukset osoittivat vaatimusten täyttyneen erittäin hyvin.  

Rakennuttajan haasteet (kuva 4.37, 2) liittyivät epämääräisesti laadittuihin toteutussopimuksiin urakoitsijan ja 
rakennuttajan välillä. Luonnosmaiset suunnitelmat jättivät liian paljon tulkinnallisia mahdollisuuksia toteutuksen 
suhteen. Epämääräisyyden aiheutti turhan kiivas toteutusaikataulu, suunnitelmia ei ehditty laatia riittävän 
tarkasti. Usein tärkeitäkin suunnitteluratkaisuja tehtiin kovassa aikataulupaineessa työmaalla. 

Lainsäädäntö mahdollisti hankkeen toteuttamisen, mutta palomääräyksiä jouduttiin tulkitsemaan kesken 
suunnitteluprosessin, vaikka puurakenteisen julkisen rakennuksen pelastus- ja palosuunnitelmia oli laadittu jo 
ennen suunnittelun aloittamista. Palomääräykset määrittelivät suurelta osin rakenteiden mitoituksen.  

Hanke suunniteltiin ja toteutettiin vajaassa kolmessa vuodessa. Erittäin vaativa aikataulutavoite heijastui kaikille 
suunnittelualoille ja varsinkin rakentamiseen. (kuva 4.37, 4) 

Poliittiset haasteet aiheutti kunnanvaltuusto, joka äänesti hankkeen toteuttamisesta useaan eri otteeseen vain 
muutaman äänen enemmistöllä. Kunnalliset päätökset aiheuttivat suunnittelutaukoja. 

Positiivisesti hankkeeseen vaikuttivat erityisesti rakennesuunnittelu (kuva 4.37, 8) sekä laadukas 
sisustussuunnittelu (kuva 4.37, 9). Urakoitsijan (kuva 4.37, 3) ennakkoluulottomuus mahdollisti haastavien  
puurakenneratkaisujen toteutuksen. 
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Kuva 4.38: Sibeliustalon arkkitehtuurin laatukäyrä, pääsuunnittelijan kuvaamana. 

A, kilpailun ensimmäisen vaiheen päättyminen. B, kutsu toiseen vaiheeseen.  C, akustikkojen 
suunnitelmamuutokset ja kilpailumuodon muutos. D−E, kilpailun päätös ja sen jälkeen haasteellinen 
urakkamuoto vaikuttivat negatiivisesti suunnitteluilmapiiriin. F, aikataulu- ja rahoitushaasteet. Poliittiset 
päätökset hankaloittavat hankkeen etenemistä. G, suunnitelma kiteytyy, mutta suunnitelmamuutokset rasittavat 
toteutussuunnittelua. H, hankkeen suunnittelu saadaan vaikeuksien jälkeen pääpiirteissään päätökseen, 
rakentaminen vaikuttaa lupaavalta. I, rakennusvirheet rasittavat rakennuksen laatua. J, hankkeen 
pääurakoitsijaan kohdistuva budjettiylitys käy ilmi.  

 

 

Kuva 4.39: Sibeliustalon arkkitehtisuunnittelun henkilöstöresurssit pääsuunnittelijan kuvaamana. 
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Pääsuunnittelijan kirjaama hankkeen laatudiagrammi, / Sibeliustalo, arvion kirjasi Hannu Tikka. 

 

 

Kuva 4.40                           Pisteet yhteensä: 760 / 1000 
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Laatudiagrammin parametrien selite, tutkijan kirjaamana.  

 

1. Arkkitehtoninen pääidea: 

Rakennus koostuu selkeistä eriluonteisista tilakappaleista. Kilpailun ensimmäisen vaiheen ehdotus oli pikaisesti 
luonnosteltu hahmotelma, joka muuntui voimakkaasti toteutusvaiheessa. Perusideat puunkäytöstä ja päätilojen 
järjestelyistä säilyivät kuitenkin verrattain hyvin toteutusvaiheeseen asti. Rakennuksen tärkein toiminnallinen 
idea, pääaula, Metsähalli toteutui lähes ensimmäisten luonnosten mukaisesti. 

2. Liittyminen ympäristöön: 

Uudisrakennus ja vanha Puusepäntehdas muodostavat yhdessä selkeän kokonaisuuden. Rakennusryhmä on 
itsenäinen, suuresta koostaan huolimatta ympäristöönsä verrattain hyvin sopeutuva kokonaisuus. Rakennus 
jakaa ulkotilat selkeästi Vesijärven puoleisiin ja kaupungin puoleisiin osiin.   

3. Sisäänkäynnit, saavutettavuus: 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ovat selkeästi havaittavissa ja johtavat suoraan tehdasrakennuksessa olevaan 
rakennuksen pääaulaan. Orientoitavuus aulasta muihin tiloihin on hieman mutkikas, mutta rakennuksen 
pääaulatila, Metsähalli on helposti löydettävissä. Vesijärven puolella vilkas kävely-yhteys torille rakennuksen 
sivuitse toimii hyvin.    

4. Tilallisuus, tilasarjat: 

Toteutunut rakennus toteuttaa peruspiirteiltään alkuperäisiä kilpailun tavoitteita. Tilasarja sisäänkäynniltä 
pääsalin permannolle on vaiheikas ja tilallisesti vaihteleva. Salitilan sivuilla ovat kaikukammiot ovat tilallisesti 
rakennuksen vaikuttavimmat tilat. Pääsalin muotoilu perustui täysin akustikkojen määrittelemiin mittoihin. 
Kaareutuvien parvikerrosten ansiosta pääsalin tilallisuus on intiimi, mutta suuren kokonsa ansiosta vaikuttava.  

5. Julkisivut, materiaalivalinnat: 

Rakennuksen julkisivut noudattelevat rakennuksen pääideaa. Toiminnalliset tilakappaleet on verhoiltu 
erihenkisillä materiaaleilla. Pääsali, Metsähalli, kongressisiipi sekä huoltotilat on kukin verhoiltu erilaisilla 
puumateriaaleilla tai lasirakenteilla. Rakennuksen päämateriaali, puu on rakennuksessa hyvin läsnä. Erityisen 
haastavaksi osoittautui pääsalin julkisivujen lasi/puuverhoilu. Rakenteeseen liittyi vaikeita akustisia ja 
rakenteellisia haasteita. Yhdistelmärakenteella oli saavutettava betonirakenteen äänieristävyys. 

6. Detaljit, rakennettu laatu: 

Rakennus on suunniteltu erittäin tiukalla suunnitteluaikataululla. Rajoitettu suunnitteluaika heijastui 
vääjäämättömästi kielteisesti rakennettuun laatuun. Rakenteelliset liitokset ja puurakenteiden dimensiot eivät 
vastanneet alkuperäisiä tavoitteita. Detaljit eivät ole erityisen uniikkeja, vaan suunnittelu perustui koeteltuihin 
yksityiskohtiin. Paikallisen rakentajan (NCC Oy) ammattitaito ja huolellisuus johtivat lopulta kohtuullisen hyvään 
lopputulokseen suurista suunnitelmamuutoksista huolimatta.  

7.  Sisustussuunnittelu, kalusteet ja valaistus: 

Rakennuksen sisustussuunnittelusta vastasivat eri toimittajat ja APRT:n sisustusarkkitehti. Uniikkeja 
suunnittelukohteita olivat lukuisat puukalusteet sekä pääsalin istuimet. Kalusteiden laatu oli korkea johtuen 
toteuttajien kunnianhimosta ja huolellisesta suunnittelusta. Valaistusratkaisut olivat tavanomaisia. 

8. Rakenteet ja talotekniikka: 

Rakenteilla oli Sibeliustalon suunnittelussa erityisen merkittävä rooli. Metsähallin, kaikukammioiden, pääsalin ja 
kongressisiiven puurakenteet muodostivat tiloihin tunnistettavan luonteen ja selkeän rytmin. Muissa tiloissa 
rakenteelliset pyrkimykset toteutuivat vaihtelevasti. 

9. Medianäkyvyys kotimaisissa ammattilehdissä: 

Rakennus julkaistiin laajasti Arkkitehti-lehdessä, Puu-lehdessä ja Betoni-lehdessä valmistumisvuonnaan. 
Rakennuksesta julkaistiin myös useita kirjoja.  

10. Näkyvyys kansainvälisissä ammattilehdissä: 

Rakennusta ei juurikaan julkaistu kansainvälisissä ammattilehdissä, mutta klassista musiikkia käsittelevissä 
sanomalehtiartikkeleissa kuten The Sydney Morning Heraldissa ja The Guardianissa. Vuonna 2006 
Gramophone-lehti arvioi konserttisalin kaikkien aikojen viiden merkittävimmän konserttisalin joukkoon ja 
parhaaksi moderniksi konserttisaliksi. (Gramophone, 2006) 
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Yhteenveto 

 

Sibeliustalon suunnittelumetodi perustui metafora- ja kontekstiperiaatteelle, varsinkin kilpailuvaiheen 
ensimmäisessä vaiheessa. Salitila sekä Metsähalli muodostavat omat merkityssisällöt, joiden esikuvia 
ovat kumollaan oleva puuvene ja suomalainen mäntymetsä. Hankkeen poliittinen tausta aiheutti 
useita riskitilanteita hankkeen toteutumisen kannalta. Lahden kaupungin kunnanvaltuustossa 
rakentamispäätöksestä äänestettiin useita kertoja täpärällä enemmistöllä. Hanke eteni vain 
muutaman äänen enemmistöllä rakentamisvaiheeseen. Äänestystulosta manipuloitiin ja valtuuston 
jäseniä epäiltiin jopa korruptiosta.145F

147   

Vaikka suunnitelmaa muokattiin radikaalisti kilpailun ensimmäisen vaiheen jälkeen, moni 
ensimmäisen vaiheen arkkitehtuuri-idea toteutui lopullisessa rakennuksessa erittäin hyvin. Suurimmat 
haasteet eivät liittyneet hankkeen arkkitehtisuunnittelun ominaispiirteisiin, vaan rakennuttajan ja 
urakoitsijan välisiin sopimussuhteisiin. Epäluottamus rakennuttajan ja urakoitsijan välillä viivästytti 
hanketta ja johti useisiin tarpeettomiin muutostöihin, jotka olisi voitu välttää hyvällä yhteistyöllä.   

Rakentajien, kalustevalmistajien ja muiden toimijoiden kesken vallinnut innostunut yhteishenki 
mahdollisti onnistuneen kokonaisuuden muodostumisen. Kalusteet toteutettiin laadukkaasti 
yhteistyössä toimittajien kanssa. Hankkeen aikataulu oli erittäin vaativa ja aiheutti toistuvia haasteita 
niin suunnittelussa kuin rakentamisessakin. Suunnittelumuutoksia jouduttiin tekemään työmaalla 
kovassa kiireessä, jolloin suunnitteluratkaisut olivat usein hätäisiä ja vaikeasti toteutettavissa. 

Salin akustiset ratkaisut perustuivat Artec Consultants Inc:n esittämiin periaatteisiin. Hankkeen 
kannalta puun käyttö kantavina rakenteina ja seinärakenteina asetti odottamattomia vaikeuksia. 
Massiiviset puuelementtiseinät täytettiin rakennustyömaalla hiekalla, jotta saavutettaisiin riittävän 
massiivinen värinätön seinärakenne. Seinärakenteen toimivuudesta akustisesti ei ollut käsillä 
mittaustuloksia tai aikaisempaa kokemusta. Puurakenteiden haasteet liittyivät erityisesti akustisiin 
ominaisuuksiin. Valmistuneessa rakennuksessa suoritettiin vaativat akustiset mittaukset, jotka 
osoittivat saliakustiikan onnistuneen erinomaisesti. Suurta hankaluutta suunnitteluprosessiin aiheutti 
amerikkalainen tapa, jossa suunnittelijat saavat toimittajilta rojaltikorvauksia määrittelemistään 
tuotteista ja laitteista. Suunnittelun kuluessa kävi ilmi, että valaisimien, pianohissin ja muiden 
laitteiden osalta oli tuotevalinnat sovittu etukäteen toimittajien kanssa. Menettelytapa ei vastannut 
suomalaisia hankintakäytäntöjä, joissa kaikki hankinnat tapahtuvat tarjouspyyntöjen pohjalta. 

Taloudellisesti rakennushanke osoittautui urakoitsijalle raskaaksi epäonnistumiseksi. 
Suunnitteluvaiheessa taloudelliset haasteet olivat ilmeisiä ja niitä seurattiin tarkasti, mutta 
valitettavasti toteutuneet kustannukset osoittautuivat arvaamattoman suuriksi. Hankkeen merkittävä 
kustannusylitys ilmeni vasta rakennustöiden loppuhetkillä, jolloin kustannusten nousua ei voinut enää 
suunnittelun avulla estää. Arkkitehtonisen ja toiminnallisen riskin aiheutti rakennuksen kaksi täysin 
erilaista pääkäyttäjää, sinfoniaorkesterilla ja kongressitoiminnalla on aivan erilaiset tarpeet 
rakennuksen käytön suhteen.  

Ensimmäisen Sibeliustalon toimitusjohtaja Antti Vihisen 146F

148 sanoin: ”Kongressisiipipuoli hankkii taloon 
rahat ja sinfoniaorkesteri tuhlaa ne”. (Vihinen, 2021) 

Toteutunut rakennus otettiin hyvin vastaan. Sille myönnettiin vuoden puurakennepalkinto vuonna 
2000. Kansainvälisesti pääsali todettiin akustisesti erittäin korkeatasoiseksi ja onnistuneeksi. 
Rakennus esiteltiin Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa Suomen paviljongissa vuonna 2000.  

Vaikka Sibeliustaloa ei julkaistu kansainvälisissä ammattilehdissä, konserttisali sai osakseen 
musiikkilehtien huomion. Australialainen lehti The Sydney Morning Herald valitsi vuonna 2009 
Sibeliustalon yhdeksi kymmenestä kaikkien aikojen maailman parhaasta konserttitalosta. (Yle, 2009) 147F

149 
Sibeliustalo sisältyi myös The Guardianin kymmenen parhaan konserttitalon listaan vuonna 2015. (The 

Guardian, 2015)  
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5     Tutkimuksen tulokset  

 
Julkisen rakennuksen suunnitteluprosessit ovat alttiina moninaisille riskitekijöille. Tavallisesti 
suunnittelun alkaessa arkkitehtoninen tavoitetaso on korkealla. Hankkeesta riippuen arkkitehtoninen 
tavoitetaso saattaa myös vaihdella. Kansallista, korkeatasoista julkista rakennusta luonnosteltaessa 
tavoitetaso on ymmärrettävästi toinen kuin paikallista liikekeskusta tai varastorakennusta 
muotoiltaessa, vaikka molemmissa tapauksissa pyritään hyvään lopputulokseen eli korkeatasoiseen 
arkkitehtuuriin.  

Vaikka suunnitteluprosessi kohtaisi vaikeitakin haasteita, prosessin lopputuloksena voi olla 
laadukasta arkkitehtuuria. Tästä esimerkkinä Puolan juutalaisten historian museo Polin Varsovassa. 
Pitkäkestoinen prosessi kohtasi rahoitusongelmia, suunnittelijahaasteita ja myös raskaaseen 
arkkitehtisuunnitteluprosessiin liittyvää työuupumusta. Rakennushankkeiden kokonaislaatu voi nousta 
korkealle tasolle, vaikka suunnittelu ei onnistu laadullisesti kaikilla osa-alueilla asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Riippumatta suunniteltavan rakennushankkeen tyypistä, suunnitteluprosessin 
pääosapuolet ovat tavallisesti samat: suunnittelijat, tilaaja, rakennuttaja, käyttäjät, viranomaiset ja 
rakentajat. Hankkeeseen osallistuva henkilömäärä sen sijaan vaihtelee prosessin kuluessa. 
Vaativissa hankkeissa pelkästään arkkitehtisuunnittelijoita voi osallistua prosessiin useita kymmeniä.    

 

5.1  Analysoitujen rakennusten tutkimustulosten yhteenveto 
 

Tässä tutkimuksessa analysoitavat rakennustyypit, konserttitalo, museo ja kirjasto ovat kaikki 
klassisia rakennustyyppejä, joiden kehitysprosessit ovat eriytyneet vuosisatojen kuluessa. 
Rakennusten toiminnallisuus ja käyttötarkoitukset eroavat merkittävästi toisistaan. Siitä huolimatta on 
havaittavissa suunnitteluprosessiin liittyviä yleispiirteitä ja haasteita, jotka toistuvat prosessista 
toiseen. On luonnollista, että esittävän taiteen suunnittelun erityispiirteitä ovat saliakustiikka, 
katsomosuunnittelu sekä suurten yleisövirtojen liikkeet. Esittävän taiteen tilojen arkkitehtuurin 
erityispiirteet ja toiminta ovat säilyneet hyvin perinteisenä. Erityisesti klassisen musiikin ja 
oopperataiteen osa-alueilla rakennusten toiminnallinen sisältö on säilynyt vuodesta toiseen samana.  

Nykyaikaisen kirjaston suunnittelussa on huomioitava uudet tilatarpeet ja kirjastotoimen alati muuttuva 
luonne. Kirjastoista on kehittynyt monipuolisia palvelukeskuksia, joissa varsinainen kirjalainauksen 
merkitys on vähentynyt. Internet on mullistanut tiedonhankinnan ja siten kirjaston perinteisen 
kirjaformaattiin liittyvän toiminnallisuuden. Kirjastorakennusten perinteinen tehtävä, informaation 
jakaminen ja säilyttäminen ei silti ole muuttunut rakennustyypin alkuperäisestä tarkoituksesta. Tässä 
tutkimuksessa analysoitu uusi keskustakirjasto Oodi on uudenlainen kirjastorakennus, jonka 
toiminnallinen sisältö on hyvin monipuolinen. Perinteinen kirjojen lainaustoiminta on korvautunut 
erilaisilla tekemiseen ja osallistumiseen tarkoitetuilla tiloilla.  

Museoinstituutin perustehtävä on edelleen säilyttää ja esitellä kokoelmia. Muuntuvien toimintojen ja 
tarpeiden vaikutus arkkitehtuuriin ei ole sidoksissa pelkästään nykyaikaisiin toiminnallisiin tarpeisiin. 
Museoarkkitehtuurissa muotoilu ja vaikuttavien elämysten tuottaminen arkkitehtuurin keinoin on usein 
asetettu tavoite. Museorakennus ei ole pelkkä toiminnallinen kuori, vaan arkkitehtuurilta odotetaan 
näyttävyyttä ja elämyksellisyyttä. Bilbaon Guggenheim-museo on nähtävyys sinänsä, jota tullaan 
katsomaan pitkienkin matkojen takaa.  

Analysoitujen rakennusten tutkimustulokset, kaaviossa 1 esitetyt pääsuunnittelijoiden havaitsemat 
negatiiviset ja positiiviset kokemukset, on koottu suunnitteluvaiheiden mukaisiin taulukoihin (kuvat 5.1, 
5,2 ja 5.3). Haastatteluissa korostui suunnitteluprosessin erilaisten vaiheiden merkitys. Prosessin 
edetessä hankkeen mittakaava täsmentyy ja siten suunnittelijoille tulee eteen uusien ongelmien tai 
tarpeiden ratkaiseminen. Suunniteltavat asiat muuttuvat siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen. Eri 
vaiheiden jälkeen usein tehtävä kustannustarkastelu tuottaa suunnitteluprosessiin helposti 
muutospaineita tai suoranaisia karsintavaatimuksia. Erityinen haaste on suunnitteluvaiheiden  
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mukaan kasvava suunnittelijaresurssi. Ensimmäisiä suunnitteluvaiheita voidaan edistää pienelläkin 
suunnitteluvoimalla. Erikoissuunnittelijoiden joukon kasvaessa myös prosessin hallinta muuttuu 
jähmeämmäksi, päätöksenteko vaikeutuu ja ratkaistavien ongelmien määrä kasvaa.  

Tässä tutkimuksessa haastatteluaineistosta esiin tulleet, tavalliset suunnittelua kohdanneet haasteet 
eivät olleet erityisen yllättäviä. Tyypillisiä ongelmien aiheuttajia ovat hankkeiden lähtötietopuutteet, 
kustannusrakenne, aikataulut sekä erikoissuunnittelijoiden työsuoritukset. Myös rakennuttamiseen 
liittyvät haasteet ovat tavallisia. Rakentamiseen kohdistuu aina suuria taloudellisia riskejä, jotka 
heijastuvat suoraan suunnitteluprosesseihin. Kokonaistalous aiheuttaa paineita 
suunnitelmamuutoksiin ja suoranaiseen suunnitelmien karsimiseen. Karsiminen kohdistuu usein juuri 
arkkitehtuurin kannalta tärkeisiin osakokonaisuuksiin, kuten julkisivuihin, kalusteisiin ja täydentäviin 
rakennusosiin. Rakentajat voivat myös ehdottaa suunnitelmamuutoksia suoraan tilaajille, jolloin 
arkkitehtuuriarvot helposti sivuutetaan.  

Arkkitehtisuunnittelun kannalta ammatillinen haaste on kustannuslaskentaosaamisen puute. 
Suunnitteluprosessin hallinnan kannalta arkkitehtien kustannuslaskentaosaamisen lisääminen 
parantaisi arkkitehtien vaikutusmahdollisuuksia projektien edetessä. Siten arkkitehdit voisivat 
ehdottaa sellaisia suunnitelmamuutoksia, jotka eivät suoranaisesti vaikuttaisi arkkitehtuuriin.  

Aineiston pohjalta yllättävää oli, ettei suomalaisen rakentamisen laatua pidetty erityisenä riskitekijänä. 
Toteutuneiden kohteiden viimeistely ja työnlaatu arvioitiin yleisesti korkeatasoiseksi, vaikka muutamiin 
hankkeisiin kohdistui taloudellisia muutospaineita. Sen sijaan urakkamuotojen moninaisuus aiheuttaa 
suunnitteluprosesseihin haasteita. Pirstaleiset urakkamuodot sekavoittavat rakentamisprosessia, 
jolloin suunnittelijoiden kontaktipinta varsinaisiin rakennustyön suorittajiin helposti katkeaa.  

Työmaalla aikataulupaineet johtavat siihen, että rakentaminen saatetaan aloittaa ennen kunnollisten 
suunnitelmien valmistumista. Joissakin analyysin kohteena olleissa hankkeissa valmis rakennus ei 
kaikilta osin täyttänyt pääsuunnittelijan alkuperäisiä tavoitteita, mutta hankkeen kokonaislaatua 
pidettiin onnistuneena. Sen sijaan suomalaisen rakennusteollisuuden vanhakantaisuus ja 
uudistumishaluttomuus nousi haastatteluissa esiin. Rakentamisvaiheeseen liittyy sellaisia haasteita, 
joihin suunnittelijat eivät voi suoranaisesti vaikuttaa. Rakentamisvaiheessa kustannusriski on 
suurimmillaan, koska kustannusrakenteeseen vaikuttavat monet muut seikat kuin varsinaiset 
suunnitelmat. Vaihtuvat suhdanteet, rakentajan oma taloudellinen tila ja rakennusvirheet vaikuttavat 
hankkeen kustannusrakenteeseen.  

Aineiston mukaan suurin riski rakentamisaikana on hankkeen aikataulu ja kommunikaatio. Kiireinen 
rakentaminen kasvattaa työmaan virheriskejä. Työmaavirheet ovat mittakaavaltaan hyvin 
monenlaisia. Suuret rakenteelliset virheet kuten väärin valetut pilarit, rakenteiden mittavirheet tai 
sopimattomat tuoteosat ovat vaikeasti korjattavia virheitä, ja aiheuttavat turhaa lisäsuunnittelua. 
Virheet voivat johtua puutteellisista tai ristiriitaisista suunnitelmista tai huolimattomasta 
rakentamisesta. Virheiden korjaaminen aiheuttaa tavallisesti rakennuttajalle lisäkustannuspaineita.  

Vastaavalla mestarilla on työmaan onnistumisen kannalta oleellinen tehtävä. Vastaavan mestarin on 
tunnettava suunnitelmat riittävän hyvin sekä pystyttävä siirtämään suunnittelijoiden tarkoitus myös 
toteuttajille. Mikäli kommunikaatio suunnittelijoiden ja vastaavan mestarin välillä on huono, ei tieto 
siirry oikein toteuttajien tietoisuuteen. Vastaavasti mikäli yhteistyö sujuu hyvin, voidaan 
haasteellisiakin ongelmia ratkaista työmaavaiheessa arkkitehtonisen laadun kärsimättä. Erityisen 
tärkeää on hyvä yhteistyö vastaavan mestarin ja pääsuunnittelijan välillä.           

Julkisen rakennuksen suunnittelussa pyritään luomaan ainutlaatuinen lopputulos. Tavoitteen 
seurauksena suunnitteluprosessit ovat ainutkertaisia ja arvaamattomia. Siten myös 
suunitteluprosessien haasteet saattavat olla yllättäviä. Pääsuunnittelijan aikaisempi 
suunnittelukokemus mahdollistaa suunnitteluun kohdistuvien haasteiden havaitsemisen etukäteen.   
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5.2 Ehdotussuunnitteluvaiheen haasteita 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa arkkitehtisuunnittelija toteuttaa yksin tai yhdessä kollegoidensa kanssa 
vapaasti visioita suunniteltavasta rakennushankkeesta. Ehdotusvaiheen ongelmat liittyvät hankkeen 
ohjelmalliseen sisältöön tai kollegiaaliseen yhteistyöhön. Ehdotussuunnittelun alussa tehdään 
valintoja, jotka ohjaavat suunnittelua tiettyyn suuntaan. Mikäli valinnat ovat vääriä tai huonosti 
arvioituja saattaa hankkeen laadullinen lopputulos vaarantua. Ehdotussuunnittelun aikana voidaan 
erilaisia pääideoita testata ja muuttaa. Ehdotussuunnittelun onnistuminen edellyttää hyvää 
rakennuspaikan analyysiä, tilaohjelman oikeaa tulkintaa ja vaihtoehtojen kriittistä arviointia. Pääidean 
kehittelyssä työryhmän sujuva yhteistoiminta johtaa hyvään lopputulokseen.   

Luonnosvaiheen lähtökohdan muodostaa kaavoitus, joka määrittelee usein etukäteen hankkeen 
laajuuden ja usein myös kokonaisvolyymin. Joissakin tapauksissa asemakaava laaditaan 
luonnosteltavan rakennushankkeen mukaan samaan aikaan suunnittelun edetessä. 
Kumppanuuskaavoituksessa ongelmia aiheuttaa liian tiukasti rakennussuunnitteluun nojautuva kaava. 
Toteutussuunnitteluvaiheessa saatetaan havaita, että juuri laadittu asemakaava onkin jo vanhentunut, 
tai rakennushanke on merkittävästi muuttunut toiminnallisesti tai laajuutensa puolesta (Helsingin 
Musiikkitalo). Asemakaava on kuitenkin juridinen dokumentti, josta on hankala poiketa. 
Arkkitehtuurikilpailujen yhteydessä erityisesti esiintyy tilanteita, joissa arkkitehtuurikilpailun parasta 
ehdotusta ei voida palkita, koska ehdotus edellyttäisi kaavamuutosta. Pienikin kaavamuutos on pitkä 
prosessi, joka saattaa vaarantaa koko hankkeen toteutumisen. Ehdotussuunnittelun haasteet liittyvät 
myös toiminnallisiin seikkoihin. Alkuvaiheessa arkkitehtisuunnittelijan tekemät valinnat tai ratkaisut 
saattavatkin johtaa huonoon, toimimattomaan lopputulokseen. Rakennuksen tiloja ei ole sijoitettu 
toisiinsa nähden ihanteellisesti, yhteysvaatimukset eivät toteudu tai yksittäiset huonetilat sijoittuvat 
väärään paikkaan. Ehdotussuunnittelun virheet voidaan vielä suhteellisen helposti korjata seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa mikäli suunnittelumittakaava on pidetty sopivan pienenä. Tutkimuksen mukaan 
tyypillisin ehdotussuunnitteluvaiheen haaste liittyy taloudellisiin resursseihin. Rakennusbudjetin 
ylitykseen liittyvät monet tunnistettavat tekijät, jotka eivät välttämättä liity arkkitehtisuunnitteluun 
lainkaan. Jo alkuvaiheessa, hankesuunnitteluvaiheessa kustannusarvio voi olla väärin arvioitu. 
Hankkeen laajuutta muutetaan suunnittelun aikana tai rakennusindeksi muuttuu kesken 
suunnitteluprosessin. Hankkeen tilaajan asettama laadullinen tavoite saattaa olla ylimitoitettu 
taloudellisiin resursseihin nähden tai valitun suunnitelman laatuvaatimukset ovat korkeammat kuin 
etukäteen kuviteltiin. Kustannusten ylitys johtaa tavallisesti suunnitelmamuutoksiin. Parhaassa 
tapauksessa hankkeen laajuutta voidaan muuttaa tai hankkeelle voidaan hakea lisärahoitusta. 

Ehdotusvaiheen haasteita voi ilmetä myös tilaajan ja suunnittelijan välisessä yhteistyössä. Ehdotettu 
pääidea ei välttämättä miellytä hankkeen rahoittajaa tai tilaajaa. Erityisesti arkkitehtuurikilpailujen 
haaste on, etteivät tilaajat tai käyttäjät sitoudu voittajaksi valitun ehdotuksen toteutusprosessiin. 
Käyttäjä, tilaaja ja suunnittelija kohtaavat hankkeen äärellä vasta kilpailun päätyttyä (Raision kirjasto-
auditorio). Tällöin voi olla vaikeaa muuntaa suunnitelmaa käyttäjien erityistoiveiden mukaisiksi. 
Ohjatulla tai monivaiheisella suunnittelukilpailumenettelyllä käyttäjät ja tilaaja voidaan integroida 
hankkeen alkuvaiheisiin tiiviimmin. Osallistuvassa suunnitteluprosessissa käyttäjät ja tilaaja sitoutuvat 
suunnitteluun jo sen alkuvaiheessa, jolloin käyttäjien toiveet tulevat heti suunnittelun alussa 
suunnittelijoiden tietoon. 

Ehdotussuunnittelun sisällöstä riippuen suunnittelijaryhmällä on suuri vaikutus suunnitteluvaiheen 
onnistumiseen. Toimivan hanketyöryhmän rakentuminen jo suunnittelun alkuvaiheessa parantaa 
projektin onnistumismahdollisuuksia. Aikaisemmin arkkitehtisuunnittelijoilla oli parempi mahdollisuus 
ehdottaa tilaajalle suunnitteluryhmään kuuluvat suunnittelijat. Näin oli mahdollista toimia tuttujen 
suunnittelijoiden kesken, joiden yhteistyökyky oli jo aikaisemmin testattu. Positiivinen ilmiö on 
arkkitehtuurikutsukilpailuissa tilaajien yleistyvä toive monipuolisten työryhmien perustamisesta 
kilpailuehdotuksen laatimista varten. Toteutussuunnitteluvaiheeseen valitaan tavallisesti koko 
työryhmä. Vaativissa suunnitteluhankkeissa työryhmiin liittyy jo alkuvaiheissa erikoissuunnittelijat, 
jolloin työryhmien koko saattaa olla suuri jo luonnoksia laadittaessa.   
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Kuva 5.1 Ehdotussuunnitteluvaiheessa suunnitteluprosessiin negatiivisesti ja positiivisesti vaikuttaneet tekijät.  
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5.3 Yleissuunnitteluvaiheen haasteita 
 

Yleissuunnitteluvaiheessa rakennuksen pääpiirteet, arkkitehtuuri, laajuus, toiminnallisuus ja 
kustannukset määritellään. Yleissuunnitteluvaiheen päätteeksi haetaan hankkeelle rakennuslupa. Se 
on juridinen asiakirja, jonka mukaan rakentamisen tulisi edetä. Rakennuslupa määrittelee hankkeelle 
toteutuksen reunaehdot. Niiden muuttaminen aiheuttaa lisätyötä niin suunnittelijoille kuin 
rakentajillekin. Toisaalta rakennuslupa tarjoaa pääsuunnittelijalle varmuuden siitä, että hanke etenee 
rakentamisvaiheeseen yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Yleissuunnitteluvaiheessa 
punnitaan hankkeen tekniset ja esteettiset tavoitteet. Tämän tutkimuksen perusteella 
yleissuunnitteluvaiheeseen kohdistuu suunnitteluprosessien aikana eniten haasteita. Tässä 
suunnittelun vaiheessa ratkaistavien ongelmien määrä kasvaa, samoin kuin hankkeeseen 
osallistuvien henkilöiden lukumäärä. Yleissuunnitteluvaihe on usein ajallisesti suunnitteluprosessin 
pisin jakso. Yleissuunnitteluvaiheessa suunnittelijaryhmä on tavallisesti kokonaisuudessaan 
muotoutunut. Arkkitehtisuunnittelijoiden lisäksi myös talotekniset suunnittelijat ovat hankkeeseen 
kiinnitettyjä. Rakennuslupamenettelyssä rakennuksen tekniset järjestelmät ja rakenteet tulee 
määritellä riittävällä tarkkuudella. Yleissuunnitteluvaiheeseen liittyy runsaasti viranomaisneuvotteluita 
hankkeen teknisiin tai esteettisiin ominaisuuksiin liittyen. Paloteknisten vaatimusten edellyttämät 
suunnitelmamuutokset lupavaiheessa saattavat lisätä hankekustannuksia, sillä viranomaiset voivat 
tulkita ohjeita ja säännöksiä eri tavoin.  

Yleissuunnittelun haasteet liittyvät myös viranomaisten toimintatapoihin ja toiveisiin. Kaavoittajalla 
saattaa olla erilainen näkemys hankkeen laadullisista tekijöistä kuin itse arkkitehtisuunnittelijalla. 
Kaupunkikuvallisia piirteitä arvioidaan ja usein rakennushankkeen ulkoista olemusta kehitetään 
kaupunkikuvaelinten ohjeiden mukaisesti.  

Suunnittelussa käytetty työvoima vaikuttaa lopputuloksen laatuun. Liian vähäinen työvoima aiheuttaa 
kireyttä työryhmän sisällä. Liian pieneksi mitoitettu työkapasiteetti aiheuttaa jatkuvaa kiirettä ja siten 
edesauttaa suunnitteluvirheiden syntymistä. Aikataulujen hallinta on erityisesti toteutusvaiheessa 
tärkeä tekijä. Aikataulun arviointi väärin tuottaa prosessiin jatkuvan kiireen tunnun. Toteutusvaiheen 
aikatauluongelmat aiheuttavat helposti rakennus- ja suunnitteluvirheitä, joita on hankala korjata. 
Merkittävä vaihe yleissuunnitteluprosessissa on rakentamispäätöksen tekeminen kunnallisissa tai 
muissa päättävissä elimissä. Päätös edellyttää usein kunnallispoliittisia valmisteluita ja 
investointipäätöksiä. Rakennushankkeen etenemisestä rakentamisvaiheeseen äänestetään 
kunnanvaltuustossa. Silloin toistuva riski on kunnanvaltuuston koostumuksen muutos kunnallisvaalien 
tuloksena, jolloin äänestyksen tulos saattaa keskeyttää hankkeen etenemisen. Tyypillinen esimerkki 
tällaisesta on Guggenheim Helsinki-museon suunnittelun keskeytyminen valtuuston päätökseen. 
Usein hanke keskeytetään kustannusvaikutuksiin vedoten.  

Tämän tutkimuksen mukaan tavallisin yleissuunnitteluun kohdistuva haaste oli hankkeiden 
kustannusrakenne. Peräti seitsemässä hankkeessa kymmenestä rakennuskustannukset ylittyivät ja 
aiheuttivat siten arkkitehtisuunnitteluun muutospaineita. Yleissuunnitteluvaiheessa arvioidaan 
hankkeen kustannusrakennetta. Tarkennetut suunnitelmat tarjoavat hyvän lähtökohdan luotettavan 
kustannusarvion laatimiseen. Mikäli kustannukset ylittyvät, joudutaan hankkeeseen tekemään 
suuriakin muutoksia. Uudelleensuunnittelu tavallisesti rasittaa suunnitteluryhmää ja saattaa nostaa 
myös suunnittelukustannuksia. Parhaassa tapauksessa rakennuttajalla on mahdollisuus korjata 
kustannusrakennetta. Näin esimerkiksi toimittiin Kotkan Merikeskus Vellamon toteutuksen 
yhteydessä. Mikäli lisärahoitus ei ole mahdollista, kustannuspaine heijastuu suunnitteluryhmän työhön 
negatiivisesti. Yleissuunnitteluvaiheessa luonnosten muokkaaminen on työlästä ja myös 
taloudellisesti raskasta. Uudelleensuunnittelu vaikuttaa erityisesti muihin suunnitteluryhmiin. 
Tarjouskilpailumenettelyillä valitut suunnittelijat eivät ole varautuneet uusiin suunnittelukierroksiin, 
jolloin halukkuus hankkeen kehittämiseen vaarantuu. Tutkimuksen mukaan ongelma kohdistuu 
erityisesti sähkösuunnitteluun. Toisinaan suunnittelijoiden halukkuus muuttaa suunnitelmia ei vastaa 
rakennuttajatahon toiveita. Muutosvastarinta synnyttää jännitteitä suunnitteluun osallistuvien 
osapuolien välille.  



   

 

280 

 

 

 
Kuva 5.2. Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitteluprosessiin negatiivisesti ja positiivisesti vaikuttaneet tekijät.  
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5.4 Rakentamisvaiheen haasteita 
 
 

Rakentaminen on kohteesta riippumatta monimutkainen prosessi, joka vaatii erityistä huolellisuutta. 
Abstraktien suunnitelmien muuttaminen todellisuudeksi ei ole helppo tehtävä. Suunnitelmat saattavat 
olla puutteellisia tai jopa virheellisiä. Lopputuloksen onnistuminen on riippuvainen koko 
suunnitteluryhmän yhteistoiminnasta ja toimijoiden tahtotilasta. 

Rakentamisen aloittaminen edellyttää useimmiten urakoitsijan valintaa. Suuri riski on väärän 
toteuttajaryhmän valinta. Valittu urakoitsija voi olla jo valmiiksi taloudellisessa ahdingossa ennen 
rakennustöiden aloittamista tai urakoitsijalla ei ole aikomustakaan toteuttaa hanketta laadukkaasti. 
Rakennuttajan ja rakentajan väliset suhteet saattavat tuottaa rakentamisprosessiin haasteita. 

Urakoitsijoiden työtilanne saattaa vaikuttaa annettuihin toteutustarjouksiin kuten esimerkiksi Helsingin 
Musiikkitalon suunnitteluprosessissa tapahtui. Ylikuumentunut taloustilanne nostaa tarjoushintoja ja 
toteutusvaiheen aikana saadut tarjoukset voivat olla huomattavasti ennakoitua korkeammat. 
Kustannusrakenteen muuttuminen vaikuttaa vääjäämättä suunnitteluprosessiin. Suunnitteluprosessin 
loppupuolella toteutusvaiheeseen liittyvät suunnitelmamuutokset ovat vaikeimmin hallittavissa, koska 
yleissuunnitteluvaiheessa on viranomaisten kanssa sovittu hankkeen toteutuspuitteet.  

Nykypäivän rakentamisessa on tyypillistä pääurakan jakaminen aliurakoitsijoille. Menetelmä on 
kustannustehokas, mutta aiheuttaa usein haasteita työmaaorganisaatioon. Aliurakoitsijoiden myötä 
työmaan tiedonkulku monimutkaistuu ja työmaavastuut muuttuvat epämääräisiksi. Suomalaisilla 
työmailla on havaittu myös kielipoliittisia haasteita. Mikäli aliurakoitsijoiden työntekijät tulevat 
ulkomailta, ei yhteistä työmaakieltä ole välttämättä lainkaan. Suuri vastuu rakentamisen edistymiselle 
on tällöin työmaan johtohenkilöillä. Erityisen haasteellista on, jos kommunikaatio työmaalta ei välity 
suunnittelijoiden pöydille. Tiedonkulun viivästyminen hidastaa rakentamista tai voi johtaa tilanteeseen, 
jossa rakennustyöt keskeytyvät. Työmaalta tulevat kysymykset edellyttävät nopeaa vastaamista. 
Mikäli suunnittelijat eivät kykene tehokkaaseen tiedon tuottamiseen, työmaalla rakennetaan ilman 
kunnollisia suunnitelmia. Työmaan pysäyttäminen suunnitelmapuutteiden vuoksi aiheuttaa 
lisäkustannuksia.  

Pääsuunnittelijan mahdollisuus puuttua edellä mainittuihin haasteisiin on rakentamisen organisoinnin 
takia pieni. KVR-urakoinnissa vastaavan mestarin taito hallita kokonaisuutta on erityisen tärkeä. 
Pieniin osakokonaisuuksiin pilkkoutuva rakentamisprosessi on altis rakennusvirheille. Virheet voivat 
johtua huolimattomuudesta, aikataulukiireistä tai tiedon puutteesta. Rakennustyön varsinaiselle 
toteuttajalle ei ole selvitetty tarpeeksi selkeästi tehtävän työn tavoitteita tai tehtävää kuvailevaa 
dokumentaatiota. 

Rakennusvaiheen loppuvaiheen riskit ovat toteutuksen huolellisuudessa. Urakoitsijan tekemät 
rakennusvirheet koetaan arkkitehtisuunnittelun perinteisiksi haasteiksi. Tavallisesti rakennusvirheet 
pyritään korjaamaan ennen rakennuksen valmistumista. Joissain tapauksissa rakennusvirhettä ei 
voida korjata kustannus- tai muista syistä, vaan virhe hyväksytään osaksi valmista rakennusta.  

Runkovaiheessa sattuneita rakennusvirheitä voidaan vielä korjata tai muuntaa suunnittelun keinoin 
hyväksi lopputulokseksi. Viimeistelyn virheet ovat usein vaikeasti korjattavia ja niiden yhteinen 
toteaminen voi olla haasteellista. Viimeistelyyn liittyvät rakennusvirheet johtavat usein turhiin 
purkuoperaatioihin ja siten lisäkustannuksiin. Viimeistely tapahtuu rakentamisen loppuvaiheessa, 
jolloin hankeryhmän muutoshalukkuus on jo koetuksella. Rakennusajan oikea arvioiminen etukäteen 
on olennaista. Kiire heijastuu rakennustyömaalle työturvallisuusriskinä. Kiireessä tehdyt 
rakennusvaiheet aiheuttavat helposti rakennusvirheitä.  

Rakennusvaiheessa taloudelliset riskit kasvavat. Suunnitteluvaiheen kustannuskehitys on pieni 
verrattuna rakennushankkeen kokonaiskustannuksiin. Suunnitteluvaiheessa väärin arvioidut  
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rakennuskustannukset käyvät hankkeen toteutuksen yhteydessä vääjäämättä ilmi. Toteutusvaiheen 
kustannuspaine siirtyy useimmiten toteuttajalle tai rakennuttajalle. Rakennusaikaisten kustannusten 
kasvaminen vaikuttaa vääjäämättä hankkeen toteutussuunnitteluun. Epäselvissä tapauksissa 
kustannusten kohdentaminen johtaa jopa oikeustaisteluihin. Suomessa suunnittelijoille osoitetut 
korvausvaatimukset ovat silti perin harvinaisia.  

Rakennusvaiheessa suunnitelmien merkittävä muuttaminen aiheuttaa usein suunnittelu- ja 
rakennusvirheitä, jotka heikentävät lopputuloksen laatua. ”Työmaasuunnittelu” saattaa johtaa 
epämääräiseen ja hätäiseen lopputulokseen verrattuna suunnittelutoimistossa harkittuihin 
ratkaisuihin. Hallittu, hyvässä yhteishengessä työmaalla tapahtuva suunnitteluongelmien ratkaisu 
edistää ja tehostaa rakentamisprosessia.  

Tämän tutkimuksen piirissä analysoitavien hankkeiden yhteydessä ei havaittu erityisiä ongelmia 
rakentamisen laadun suhteen. Tutkimusaineiston perusteella suunnittelu- ja toteutusaikataulujen 
tiukkuus heijastuu myös työmaatoimintaan. Kiire vaikuttaa erityisesti rakennusten viimeistelyyn, kuten 
esimerkiksi Amos Rex -hankkeessa, jossa kiireellä tehty toripinnan viimeistely vaikutti 
pääsuunnittelijan mielestä heikentävän lopputulosta dramaattisesti. Matti ja Pirjo Sanaksenahon 
suunnitteleman Hirvensalon taidekappelin toteutuksen edellytys oli osaava työmaahenkilökunta ja 
aivan erityisesti arkkitehtuuria arvostava vastaava mestari Henrikki Hirvelä. Hartela Oy:n päätös 
luopua hankkeen katteesta muodostui ratkaisevaksi seikaksi hankkeen toteutuksen kannalta.  

Raision kirjasto-auditorio hankkeessa urakoitsijan halu toteuttaa laadukas julkinen rakennus nosti 
merkittävästi arkkitehtuurin tavoitetasoa hyvin vaikean suunnitteluprosessin jälkeen. Työmaamestarin 
huolellinen perehtyminen esitettyihin suunnitelmiin vahvisti suunnittelijoiden ja työmaan välistä 
yhteistyötä. Samoin tehokas ja hyvin aikataulutettu suunnittelutarpeiden ilmaiseminen tarjosi 
suunnittelijoille riittävän ajan lisäsuunnitelmien laatimiseen. Suunnittelijan ja rakennuttajan välinen 
epäluottamus korjaantui työmaavaiheen aikana.  

Sibeliustalon suunnitteluprosessia häiritsi erityisesti tiukka toteutusaikataulu. Työmaalla jouduttiin 
tekemään hätiköidysti suunnitteluun vaikuttavia päätöksiä. Suunnittelijoiden miltei jatkuva läsnäolo 
työmaalla vähensi rakennusvirheiden määrää, mutta aiheutti turhaa sekaannusta 
erikoissuunnittelijoiden välille. Sibeliustalon yhteydessä epämääräinen urakkasopimus tilaajan ja 
rakentajan välillä aiheutti kitkaa myös suunnitteluosapuolille. Urakoitsija joutui tarjoamaan urakkaa 
puutteellisilla suunnitelmilla, jolloin suunnitelmapuutteet aiheuttivat odottamattomia kustannuseriä 
rakentamisvaiheessa. Rakennuskustannusten selkeä ylitys aiheutti kitkaa koko suunnitteluprosessiin.  

Puutteelliset tarjousasiakirjat eivät aina johda huonoon lopputulokseen. Varsovan Puolan juutalaisten 
historian museohankkeessa moni asia oli jätetty suunnitteluvaiheessa avoimeksi. Erityisen 
haasteelliset toteutettavat olivat aulatilan kaareutuvat seinäpinnat. Urakoitsijalle jätettiin mahdollisuus 
ehdottaa erilaisia toteutustapoja. Lopullinen seinärakenne suunniteltiin rakentajan ja suunnittelijoiden 
yhteistyönä. Lopputulos oli kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu eikä urakan lopullinen hinta 
muuttunut.  

Tutkimusaineiston mukaan suomalainen nykyrakentaminen on kohtuullisen korkeatasoista, vaikka 
rakennusvaiheessa sattuukin virheitä. Virheiden korjailu aiheuttaa lisätyöpaineita ja vaikuttaa siten 
haitallisesti hankkeen lopulliseen arkkitehtoniseen laatuun. Haastattelujen perusteella erityisen 
tärkeää on hyvä kommunikaatio suunnittelijoiden ja työmaalla toimivien rakentajien välillä. Työmaalla 
kiperät tilanteet on helpompi selvittää, jos henkilösuhteet perustuvat keskinäiseen luottamukseen.  

Tutkimusaineiston mukaan sisustussuunnittelu koettiin muutamissa hankkeissa negatiiviseksi 
vaikuttajaksi. Näissä tapauksissa kyseessä oli jokin muu taho kuin arkkitehtisuunnittelusta vastaava 
toimija. Vaikka sisustussuunnittelu tapahtuu tavallisesti muun suunnittelun rinnalla, 
sisustussuunnittelun laatu paljastuu usein vasta rakennuksen valmistuessa. Ongelmat johtuvat 
tavallisesti pääsuunnittelijan ja sisustussuunnittelijan erilaisista taiteellisista näkemyksistä.   
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Kuva 5.3: Rakentamisvaiheessa suunnitteluprosessiin negatiivisesti ja positiivisesti vaikuttaneet tekijät.  
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5.5  Tutkimuksen loppupäätelmät 
 
Suunnitteluprosessi on aina ainutlaatuinen ja monimutkainen prosessi, johon kohdistuu erilaisia 
haasteita suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluprosessissa arkkitehtisuunnittelun osuus on 
onnistumisen kannalta merkittävä. Ei voi myöskään väheksyä muiden suunnittelualojen merkitystä ja 
yhteistyön sujumista. Tutkimuksen tulosten perusteella kaikkiin suunnitteluvaiheisiin liittyy haasteita, 
jotka kohdistuvat erityisesti arkkitehtisuunnitteluun. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan havaita 
joitakin tyypillisiä suunnitteluhaasteita, jotka liittyvät kaikkiin arvioitaviin rakennustyyppeihin. Esiin 
nousi myös erityispiirteitä, joita ei havaittu kaikissa suunnittelutehtävissä.  

Eri suunnitteluvaiheisiin liittyy erilaisia haasteita. Suunnittelun alkuvaiheessa arkkitehtisuunnittelu 
tapahtuu suppealla suunnittelujoukolla, jolloin suurin haaste on löytää kulloiseenkin tehtävään oikeat 
ratkaisut. Suunnittelupiirin laajentuessa prosessiin kohdistuvien haasteiden mahdollisuus lisääntyy. 
Suunnitteluryhmän koon kasvu suunnittelun edetessä asettaa omat toiminnalliset haasteensa. 
Tiedonvälityksen takkuilu vaikeuttaa yhteistyötä eri ryhmien välillä. Suunnitteluryhmän sisäinen 
synergia on altis ulkopuolelta tulevalle kritiikille ja epäluulolle. Raision kirjasto-auditorion 
alkuvaiheessa rakennuttajan epäluulo heijastui negatiivisesti arkkitehtisuunnitteluryhmään ja siten 
koko luonnos- ja yleissuunnitteluvaiheeseen. Suunnittelujoukon kasvaessa positiivisen yhteishengen 
luominen on edellytys sujuvalle prosessille.    

 

Haastatteluaineiston perusteella tyypillisiä, usein esiintyviä haasteita ovat:  

1. Suunnittelun lähtötietojen puutteet tai virheet  

2. Suunnitteluvaiheiden aikataulut  

3. Rakennus- ja suunnittelukustannukset  

4. Hankkeisiin osallistuvien osapuolien yhteistyövaikeudet  

5. Muiden suunnittelukonsulttien toiminta.  

 

Puutteelliset lähtötiedot, aikataulut ja kustannusten vaikutukset suunnitteluprosesseihin 

Ennen arkkitehtisuunnittelun aloittamista hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma, jossa määritellään 
kyseisen kohteen laajuus ja kustannukset. Hankesuunnitelman laadusta riippuu, kuinka sujuvasti 
varsinainen suunnitteluprosessi etenee. Suunnittelun aloittaminen edellyttää erilaisia lähtötietoja. 
Lähtötiedot määrittelevät suunnittelun tavoitteet, aikataulut, hankkeen laajuuden ja arvion hankkeen 
kustannuksista. Lähtötietojen puutteet tai virheet heijastuvat koko suunnitteluprosessiin. Erityisesti 
kustannusarvioon liittyvät virheet rasittavat koko hanketta. Kustannusten arviointi etukäteen ilman 
luonnossuunnitelmia on usein arvailua, jolloin toteutuma saattaa poiketa huomattavasti alkuarviosta. 
Lopullisiin rakennuskustannuksiin vaikuttavat kuitenkin rakennuksen muotoilu, käytetyt rakenteet ja 
materiaalit sekä suunnitteluprosessin aikana tehdyt muutokset. Tämän tutkimuksen mukaan erityisesti 
yleissuunnitteluvaiheessa kohonneet toteutuskustannukset vaikuttavat suunnitteluprosessiin 
haitallisesti, sillä suunnitelmien muutostyö on huomattavan työlästä. 

Arkkitehtuurikilpailuihin perustuneet hankkeet ovat alttiita kustannusvirheille. Esimerkkeinä voidaan 
mainita tässä tutkimuksessa arvioitavina olleet Raision kirjasto-auditorio, Sibeliustalo ja Merikeskus 
Vellamo. Arkkitehtuurikilpailun avulla tavoitellaan korkeatasoista arkkitehtuuria, mutta eri ehdotusten 
kustannusvaikutuksia on hankala arvioida kilpailuja ratkaistaessa. Jo kilpailuvaihetta edeltävässä 
hankesuunnitteluvaiheessa on voitu kustannukset arvioida väärin. Sibeliustalon yhteydessä 
kohonneet kustannukset johtuivat erikoisista puurakenteista sekä tavoitellusta huippuakustiikasta.  

Kustannuksista aiheutunut keskustelu rakennuttajan ja urakoitsijan välillä ei välttämättä heijastu 
suunnittelutyöhön, kuten esimerkiksi Kotkan Merikeskus Vellamon tapauksessa. Kustannusten nousu 
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sovittiin yhdessä rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa. Arkkitehtonisista tavoitteista ei luovuttu, vaikka 
rakennuskustannukset kohosivat merkittävästi.  

Helsingin Musiikkitalon yhteydessä koko hanke uhkasi keskeytyä ylikuumentuneeseen 
tarjoustilanteeseen. Urakkakyselyyn saatiin vain yksi arvioidut kustannukset ylittänyt tarjous, joka 
jouduttiin hylkäämään. Hanke käynnistettiin maanrakennusurakan avulla. Taloustilanteen rauhoituttua 
uusi urakkatarjouskierros tuotti hyväksyttävän tuloksen ja varsinainen talonrakennustyö saatiin 
aloitettua.   

Pienentyneet suunnittelupalkkiot osoittautuivat varsinkin erikoissuunnittelijoiden työssä suureksi 
haasteeksi. Riittämättömät suunnittelupalkkiot ovat usein esteenä laadukkaalle suunnittelulle. Myös 
arkkitehtisuunnittelu on liiketoimintaa, jossa suurin kuluerä on henkilöstön palkkamenot.      

 

Hankkeisiin osallistuvien osapuolien yhteistyövaikeudet ja muiden konsulttien toiminta 

Tähän tutkimukseen valittujen rakennusten arviointitaulukoiden perusteella voidaan päätellä, että 
arkkitehtisuunnittelun osuuteen ollaan pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Arkkitehdit kokevat 
suunnittelun uhkakuvien tulevan arkkitehtisuunnittelun piirin ulkopuolelta. Ilmiö kertoo arkkitehtien 
hyvästä itseluottamuksesta ja suunnitteluryhmän hyvästä yhteistoiminnasta. Arkkitehtisuunnittelu on 
kunnianhimoista ja tähtää tavallisesti laadukkaaseen lopputulokseen. Tutkimusaineiston perusteella 
arkkitehtisuunnitteluun osallistuvalla henkilömäärälle ei ole vaikutusta suunnitteluun kohdistuviin 
haasteisiin, vaikka henkilöstöresurssit olisivat alimitoitettuja.   

Suunnittelutyö on ammattitaitoista ja toisinaan jopa uhrautuvaa. Joissakin tapauksissa 
arkkitehtitoimistoissa joudutaan arvottamaan suunnitteluprojekteja kustannussyistä. Kunnianhimoisiin 
tavoitteisiin keskitytään joskus muiden projektien kustannuksella. Toteutuneet 
suunnittelukustannukset saattavat silloin ylittää sovitun suunnittelupalkkion. Henkilökapasiteetiltaan 
suuret toimistot pystyvät arvottamaan ja priorisoimaan suunnitteluhankkeitaan.  

Muilla kuin arkkitehtisuunnittelualoilla suunnittelukustannusten niukkuus heijastuu helposti 
suunnitteluprosesseihin. Suunnitelmat luonnostellaan vain kerran, muutosten tekemiseen tai 
jatkosuunnitteluun ei juurikaan ole taloudellisia resursseja tai aikaa. Erityisesti ilmiö koskee LVI-, 
rakenne- ja sähkösuunnittelua. Tutkimuksen perusteella varsinkin sähkösuunnitteluosuuteen oltiin eri 
suunnitteluvaiheissa tyytymättömiä. Ilmiö selittyy osittain sillä, että sähkösuunnittelija aloittaa 
useimmiten suunnittelutyönsä vasta kun muu suunnittelu on jo valmistunut.  

Aikaisemmin laadukkaan julkisen rakennuksen arkkitehtisuunnittelu sisälsi useimmiten myös 
sisustussuunnittelun. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella yhä useammin sisustussuunnittelusta 
vastaa jokin muu taho kuin hankkeen pääsuunnittelija. Suunnittelijoiden yhteistyökyvyn laatu 
määrittelee, onnistuuko lopputulos vai ei. Suunnittelutavoitteiden ristiriita johtaa huonoon 
lopputulokseen. 

Tärkeä ilmiö eri osapuolien yhteistyökäyttäytymisessä ovat odottamattomat henkilövaihdokset. 
Suunnitteluprosessit edellyttävät pitkäjännitteistä osallistumista. Prosesseihin liittyy usein hiljaista 
tietoa, joka ei välity pelkästään suunnitteludokumenttien välityksellä. Projektien dokumentaatio on 
pienissäkin projekteissa runsasta. Projektien hallintamenettelyt ja käytännöt saattavat vaihdella, jolloin 
uusien henkilöiden ”sisäänajo” voi kestää odottamattoman kauan. Hiljainen tieto katoaa eikä välity 
riittävästi eteenpäin. Suunnitteluprosessien eri vaiheissa tulisi tuoda ilmi, mitkä ovat hankkeen 
arkkitehtuuritavoitteet, jotta alkuidean tavoitteet säilyisivät kirkkaana hankkeen toteutukseen asti. 

 

Analysoitujen rakennusten suunnitteluprosesseihin kohdistuneet haasteet ja positiiviset 
vaikuttajat (Koontitaulukoiden mukaan) 

Koontitaulukoiden avulla kartoitettiin analysoitavien rakennusten positiiviset ja negatiiviset vaikuttajat 
eri suunnitteluvaiheissa. Rakennusten analyysit tuottivat hieman erilaisen tuloksen kuin muu 
haastatteluaineisto. Rakennuskustannusten negatiivinen vaikutus hankkeisiin esiintyi sekä 
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haastatteluissa, että kohdeanalyyseissa. Sähkösuunnittelun suuri negatiivinen vaikutus on 
tutkimusvääristymä, sillä sähkösuunnittelun vaikutus hankkeiden arkkitehtuurilaatuun on 
todellisuudessa pienempi kuin muiden negatiivisten vaikuttajien. Aikataulujen negatiivinen vaikutus 
ilmeni molemmissa aineistossa, samoin kuin talotekniikkasuunnittelun osuus. Rakennuttajan 
positiivinen vaikutus tunnistettiin molemmissa aineistoissa. Rakennuttajan vaikutus hankkeisiin on 
merkittävä niin suunnittelun ohjaajana kuin hankkeen kustannusten määrittelijänä. Viiteen 
negatiiviseen pisteeseen päätyivät myös käyttäjät, akustikko ja suunnittelukustannukset.  

Tutkimuksen tulosten perusteella ylivoimaisesti positiivisin vaikutus oli arkkitehtisuunnittelulla, vaikka 
paikoitellen yhteistyövaikeudet koettiin negatiivisiksi. Tulokseen vaikuttivat luonnollisesti 
tutkimusnäkökulma ja haastateltavat pääsuunnittelijat. Rakennesuunnittelijan ja sisustussuunnittelun 
positiivista osuutta arvostettiin lähes kaikissa hankkeissa. Poikkeuksena olivat hankkeet, joissa 
sisustussuunnittelija oli jokin muu taho kuin hankkeen pääsuunnittelija. Kaavoittajan osuutta pidettiin 
viranomaistahoista kaikkein positiivisempana.   

Analysoitujen rakennusten tutkimustulosten perusteella, koontitaulukoiden mukaan, viisi yleisintä 
haastetta ja positiivista vaikuttajaa suunnitteluprosessiin olivat: 

 

        

 

Kuva 5.4 Negatiiviset vaikuttajat                                Kuva 5.5 Positiiviset vaikuttajat 

 

Miten tutkimustulokset vastaavat asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

 
1. Mikä on rakennushankkeen lopputuloksen kannalta merkittävin suunnitteluvaihe? 
 
Tutkimusaineiston, erityisesti haastatteluaineiston perusteella suunnitteluprosessin merkittävin vaihe 
on ehdotussuunnittelun alkuvaihe. Luonnosvaiheessa määritellään hankkeen arkkitehtuurin pääidea, 
laajuus, muotoilu ja kustannukset. Mikäli kyseessä on suora suunnittelutoimeksianto, myös 
käyttäjäryhmä osallistuu suunnitteluun, jolloin hankkeen toiminnallinen konsepti voidaan hyväksyä 
jatkosuunnittelun pohjaksi. Ehdotussuunnittelun lopuksi suunnitelma on monipuolisesti arvioitavissa, 
taloudellisin, toiminnallisin ja esteettisin perustein.  

Tutkimustulosten perusteella koko suunnitteluprosessin onnistumista pidettiin tärkeänä. Arkkitehtuuri 
on ehjä kokonaisuus vasta kun rakennus on valmis. Myös viimeistelyyn liittyvät päätökset ovat 
kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Rakentamisen loppuvaiheessa hätiköinti tai huolimattomuus 
viimeistelyssä vaikuttaa negatiivisesti arkkitehtuurin laatuun (Amos Rex). 

Arkkitehtuurikilpailuun perustuvassa tapauksessa suuri riskitekijä erityisesti suunnittelun 
käynnistyessä on käyttäjäryhmien sitoutuminen valittuun suunnitelmaan. Mikäli käyttäjäryhmä kokee 
suunnitelman vastaavan huonosti heidän tarpeitaan, saattaa syntyä tarpeetonta kitkaa käyttäjien ja 
suunnittelijoiden välille. Huonosti käyttäjien oikeita tarpeita palvelevia suunnitelmia joudutaan 
kehittämään eri suunnitteluvaiheissa.  

Ehdotussuunnittelun merkittävin riskitekijä on kustannusrakenteen hallinta. Luonnosten perusteella on 
vaikeaa arvioida luotettavasti hankkeen toteutuskustannuksia. Vaikeus johtuu suunnitelmien 
luonnosmaisuudesta sekä erikoissuunnittelijoiden puutteesta. Luonnosvaiheessa ei voida arvioida 
tarkasti tulevien suunnitteluratkaisujen taloudellista vaikutusta lopputulokseen.  
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2. Onko arkkitehtisuunnitteluprosessissa havaittavissa toistuvia riskitekijöitä?  
 
Tutkimusaineiston perusteella arkkitehtisuunnittelun toistuvia riskitekijöitä olivat muun muassa 
hankkeen talous, muiden suunnittelijaryhmien toiminta sekä suunnitteluaikataulut. Tutkimuksessa ei 
havaittu erityistä ajallista toistuvuutta, vaan riskitekijät vaihtelivat hankkeiden suunnitteluvaiheiden 
mukaisesti. Suurimmat haasteet kohdistuvat yleissuunnitteluvaiheeseen, jonka aikana hankkeen 
taloudelliset ja fyysiset reunaehdot kiteytyvät. Vasta yleissuunnitteluvaiheen lopussa paljastuvat 
hankkeen realistiset kustannukset urakkasopimusten myötä. Tämän tutkimuksen jaottelun mukaan 
yleissuunnittelu käsittää rakennuslupasuunnittelun sekä toteutussuunnittelun, joten suunnittelujakso 
on ajalliselta kestoltaan ja henkilöresurssitarpeeltaan vaativin suunnitteluperiodi.   

Ennen varsinaista arkkitehtisuunnitteluprosessia laadittu hankesuunnitelma aiheutti neljässä 
tutkimukseen valitussa hankkeessa vaikeuksia varsinaiseen suunnitteluprosessiin. 
Hankesuunnitelmassa laaditaan arvio rakennushankkeen kustannuksista ja toteutusaikataulusta. 
Musiikkitalon, Kotkan Merikeskus Vellamon, Raision kirjasto-auditorion ja Sibeliustalon toteutuksen 
yhteydessä havaittiin rakennuskustannusten olevan huomattavasti korkeammat kuin etukäteen oli 
ajateltu. Kustannusten nousu aiheutui toki muistakin seikoista kuin huonosti laaditusta 
hankesuunnitelmasta, kuten esimerkiksi kohonneesta rakennusindeksistä tai arkkitehtuurikilpailun 
vaatimista erikoisratkaisuista.   

Tutkimuksen yllättävä tulos oli, ettei arkkitehtisuunnittelun laadussa havaittu erityisiä riskitekijöitä. 
Arkkitehdeille itselleen asetettu kysymys ei tosin ole kovin objektiivinen. Kenties rakennuttajille tai 
urakoitsijoille osoitettu kysymys olisi tuottanut kriittisempiä vastauksia. Arkkitehdeilla on vahva usko 
oman ammattitaidon laatuun ja työn motivaatiotaso on erittäin korkea. Arkkitehdit suhtautuvat 
työhönsä jopa uhrautuvasti. Vain kahdessa tutkimuksen kohteena olleessa hankkeessa (Kilden ja 
Puolanjuutalaisten historian museo) työryhmän sisäinen toiminta tuotti kitkaa suunnitteluprosessiin. 
Molemmissa hankkeissa suunnitteluperiodi oli pitkä ja vaativa. Tutkimuksen tulosten perusteella 
yhteistyö arkkitehtisuunnittelijoiden piirissä sujui erittäin hyvin, vaikka aikatauluhaasteet olivat hyvin 
tavallisia. Tutkimusaineiston tuottama yllätys oli, etteivät suunnittelua kohdanneet ongelmat 
korreloineet henkilöstöresurssien kanssa. Kaaviossa numero kolme kuvattujen henkilöresurssien 
vähäisyys ei vaikuttanut arkkitehtuurin laadun odotusarvoihin, joita kuvattiin taulukossa numero kaksi. 
Ilmiö tukee hypoteesia, jonka mukaan arkkitehtisuunnittelun uhkakuvat tulevat tavallisesti 
suunnitteluryhmän ulkopuolelta.   

Toinen tutkimuksen esiintuoma yllätys on rakennusvaiheen vähäinen negatiivinen vaikutus hankkeen 
laadulliseen lopputulokseen. Tämän perusteella suomalainen rakennusperinne on edelleen 
suhteellisen laadukas, lopputulos vastaa yleensä hyvin suunnittelun tavoitteita. Tutkimusaineiston 
perusteella vain Amos Rexin loppuvaiheessa huolimaton rakentaminen vaikutti arkkitehtoniseen 
laatuun. Raision kirjasto-auditorion rakentamisvaiheessa urakoitsijan halu toteuttaa laadukas 
lopputulos palautti luottamuksen rakennuttajan ja suunnittelijoiden välille. Sibeliustalon yhteydessä 
rakentamisen viimeistelyssä oli toivomisen varaa, mutta tiukkaan aikatauluun nähden lopputulosta 
pidettiin onnistuneena.  

Suomalaisen rakentamisen laatu koettiin kohtuullisena, mutta erilaiset urakointimuodot aiheuttavat 
rakentamisvaiheessa suunnitteluhaasteita. Useat työmaalla toimivat aliurakoitsijat aiheuttavat 
sekaannusta ja lisäävät työjohtoon kohdistuvia vaatimuksia. Rakennuttaja päättää aina urakoitsijan 
kanssa rakentamisen sopimusmuodon. Mikäli pyritään lyhyisiin vastuuketjuihin, rakennuttajan on 
valittava pääurakoitsija, joka ei pilko urakoita sivu-urakoihin. Laadukkaan lopputuloksen 
varmistamiseksi rakennuttajalla on oltava selkeä sopimussuhde kaikkiin rakentajaosapuoliin. Tässä 
tutkimuksessa ei haastatteluaineiston perusteella ilmennyt allianssihankkeiden yhteydessä erityisiä 
ongelmia tai positiivisia kokemuksia. Allianssihankkeet ovat suhteellisen uusia yhteistyömuotoja, joten 
kokemukset kertyvät tulevien vuosien saatossa.    

Tutkimuksessa ei tullut esiin erityisiä laatueroja kansallisen ja kansainvälisen rakentamisen välillä. 
Muissa tutkimuksen kohteena olleissa hankkeissa pääsuunnittelijat pitivät rakentamisen laatua 
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suhteellisen hyvänä. Haastatteluissa todettiin suomalaisen rakennusteollisuuden olevan 
vanhanaikaista ja haluton tuottamaan uusia innovaatioita. Rakennusliikkeet suhtautuvat julkisen 
rakentamisen kohteisiin tavanomaista rakentamista kunnianhimoisemmin. Kansainvälisessä 
vertailussa Kiinassa suhtaudutaan rakentamiseen ennakkoluulottomasti, jolloin uniikit 
suunnitteluratkaisut ovat helpommin toteutettavissa (esimerkkinä Fuzhoun kulttuurikeskus).  

Kolmas haastatteluaineistosta esiin noussut haasteellinen riskitekijä on suunnitteluun varattu aika. 
Suunnitteluun liian niukasti varattu aika johtaa hätiköityihin ratkaisuihin, joita myöhemmissä vaiheissa 
on vaikeaa, ellei mahdotonta korjata. Aikatauluongelmia esiintyy kaikissa suunnittelun vaiheissa ja 
erityisesti suunnittelun loppuvaiheissa, jolloin tuotetaan suuri määrä toteutusdokumentteja. 
Aikataulukiireet johtuvat resurssipulasta ja liian tiukaksi määritellyistä toteutusaikatauluista.  

Tutkimusaineiston perusteella erityisesti yleissuunnitteluvaiheessa hankkeet kohtasivat 
aikatauluhaasteita. Rakennuttajan laatimat aikataulut perustuvat puolestaan tehokkaaseen ajan 
käyttöön, jolloin rakentamisen edellyttämät investoinnit saadaan nopeasti hyödynnettyä. Tiivis 
toteutusaikataulu madaltaa suhdanteiden aiheuttamaa taloudellista riskiä. Myös työmaatoiminnassa 
havaittiin suuria aikatauluhaasteita. Myöhästymissakkojen välttämiseksi rakennetaan kiireellä ja 
huolimattomasti, joskus jopa tietäen, että osasuorituksia joudutaan korjaamaan tai purkamaan.   

 
3. Kuinka suunnittelukriisit voitaisiin välttää etukäteen? 

Suunnitteluprosesseja kohtaavat kriisit ovat aina uniikkeja ja niiden ennakoiminen on vaikeaa. 
Parhaiten kriisitilanteita voitaisiin välttää tunnistamalla suunnitteluprosessin kulku ja siihen vaikuttavat 
tekijät. Tukemalla suunnitteluryhmän yhtenäisyyttä ja motivaatiota suunnitteluprosessin laatutaso 
voidaan varmistaa. Suunnittelijaryhmän hyvää kommunikaatiota pidettiin erityisen tärkeänä. 
Osapuolten välistä kommunikaatiota voitaisiin parantaa hankkeen esittelyseminaarien avulla. 
Yhteisen päämäärän esittely ymmärrettävällä esittelyaineistolla selkiyttäisi yhteisiä tavoitteita, niin 
suunnitteluprosessin kuluessa kuin työmaavaiheidenkin aikana.    

Merkittävä suunnittelun uhkakuva liittyy hankkeiden talouteen. Uhkakuvan välttämiseksi 
arkkitehtisuunnittelijoiden koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota rakentamisen taloudellisiin 
realiteetteihin ja siihen, miten rakennusten kustannusrakenne muodostuu. Mitkä seikat vaikuttavat 
rakennusten kustannuksiin. Arkkitehtien perus- tai jatkokoulutuksessa tulisi suunnitteluprosessien 
simuloimista lisätä. Rakennuskustannusten muodostumisen ymmärtäminen lisäisi suunnittelijoiden 
mahdollisuutta ohjata taloudelliset resurssit oikeisiin kohteisiin.  

Usein arkkitehtisuunnittelijat toimivat pelkästään kustannuslaskijan asiantuntemuksen varassa. 
Kustannuslaskijoilla ei kuitenkaan ole koulutusta tai asiantuntemusta arvottaa arkkitehtuuriin 
vaikuttavia tekijöitä. Kustannusten nousu projektin kestäessä vaikuttaa vääjäämättä arkkitehtuurin 
laatutasoon. Karsintakierrokset kohdistuvat helposti hankkeen kannalta tärkeisiin osiin, julkisivuihin, 
materiaaleihin, täydentäviin rakennusosiin ja viimeistelyyn, sen sijaan, että haettaisiin 
kustannussäästöjä rakennuksen kokoa tai tilavuutta muuttamalla, tai rakenteita ja taloteknisiä 
ratkaisuja kehittämällä.    

Toteutuneiden suunnitteluaikataulujen kartoittaminen lisäisi mahdollisuutta reagoida ehdotettuihin 
suunnittelu- ja toteutusaikatauluihin. Aikataulujen määrittäminen vertautuu suoraan 
suunnittelupalkkioon ja siten käytettävissä oleviin suunnitteluresursseihin. Arkkitehtitaksan 
poistuminen 1990-luvulla johti hallitsemattomaan suunnittelukustannuskilpailuun. SAFAn ylläpitämä 
taksajärjestelmä takasi suunnittelun laadun. Suunnittelijaa ei valittu pelkästään 
kustannusperusteisesti.  

Tarjouskilpailun perusteella määrittynyt liian pieni suunnittelupalkkio heijastuu vääjäämättä 
negatiivisesti arkkitehtuurin laatuun. Erikoissuunnittelijoiden pienet suunnittelupalkkiot heijastuvat 
myös haitallisesti suunnitteluprosessien eri vaiheisiin. Suunnittelupalkkioiden saattaminen realistiselle 
tasolle vaatisi tarkkaa palkkiokehityksen seurantaa ja rakennuttajilta suunnitteluprosessien parempaa 
ymmärrystä. 
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6       Diskussio 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikeuksia suomalainen arkkitehtuurisuunnittelu 
kohtaa julkisen rakennuksen suunnitteluprosesseissa. Muodoltaan tämä tutkimus oli 
haastattelututkimus, johon osallistui 38 pääsuunnittelijana toiminutta arkkitehtia. Haastattelut tarjoavat 
monipuolisen kuvan suomalaisen arkkitehtuurisuunnittelun vaikeuksista ja haasteista. 
Arkkitehtisuunnittelijan rooli on rakennushankkeessa oman kokemukseni mukaan generalisti. 
Tutkimusprojektissa tehtävä vaatii selkeää rajausta. Kaikkea ei voi tutkia ja tutkimuksen kohde tulee 
rajata mahdollisimman suppeaksi. Tämä tosiasia tuotti tässä tutkimuksessa suuria haasteita. 
Tutkimuksen alussa tavoitteenani oli selvittää koko julkisen rakentamisen kenttä ja 
arkkitehtisuunnitteluun liittyvät ongelmat. Tutkimuksen edistyessä työtä rajattiin sekä jo kirjoitettua 
aineistoa poistettiin ja muokattiin.  

Tämän tutkimuksen suuri motivaattori oli nykyaikaisen arkkitehtuurin suunnittelun tutkimuksen 
vähäisyys. Tutkimuksellinen haaste oli löytää työkalut rakennusten arkkitehtuurin ja 
suunnitteluprosessin arvioimiseen. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa havaitsin, ettei sopivia tieteellisiä 
kaavioita tai taulukoita ollut saatavilla, joten ne täytyi tutkimuksen aluksi laatia. Kaavioiden 
laatimisessa hyödynsin omaa kokemustani julkisten rakennusten suunnittelun parissa. Tutkimuksen 
alussa oli tietenkin mahdotonta arvioida, olivatko laatimani kaaviot riittävän monipuolisia työkaluja 
suunnitteluhaasteiden esiin tuomiseksi. Ilokseni havaitsin, ettei haastateltavilla ollut vaikeuksia 
merkitä kaavioihin omia kokemuksiaan suunnitteluprosessin sujumisesta. Kaaviot eivät tuottaneet 
matemaattisia tuloksia, vaan tulokset olivat tietenkin subjektiivisia ja siten tulkinnanvaraisia. 
Arkkitehtuurin arvioiminen kaavioiden avulla ei ole oikean kvaliteetin mittari, vaan subjektiivinen 
näkemys hankkeen onnistumisesta. Tulisikin kehittää objektiivinen arkkitehtuurin laadun 
arviointimenetelmä, jossa arviointiparametrejä olisi riittävästi objektiivisemman lopputuloksen aikaan 
saamiseksi.  

Tässä tutkimuksessa sivuutettiin rakennushankkeiden ekologia, kustannuskehitys ja 
käyttäjäkokemukset. Nämä parametrit olisivat tärkeitä tekijöitä, joiden avulla rakennusten laatua 
voitaisiin kehittää. Valitettavasti myös etukäteen asetetut haastattelukysymykset olivat turhan laaja-
alaisia. Kysymysten tiivistäminen tiettyyn suunnitteluprosessin osa-alueeseen olisi tuottanut 
tarkempaa tietoa. Kysymyssarjan tiivistäminen esimerkiksi suunnitteluprosessin luovaan osaan olisi 
ollut järkevää. Tämän tutkimuksen tuloksena pidettiin suunnittelun alussa tapahtuvaa luonnostelua 
lopputuloksen kannalta oleellisena vaiheena. Pääidean kehittelyn tarkempi tutkimus selventäisi 
luovuuden merkitystä suunnittelun alkuvaiheissa.   

Tämän tutkimuksen puitteissa nousi esiin useita muitakin jatkotutkimusaiheita. Pelkästään 
tutkimuksessa esiin tulleiden vaikeuksien syvempi kartoittaminen olisi hyvä lisätutkimusaihe. 
Arkipäivän suunnittelutyötä tekeville arkkitehdeille taloudelliset haasteet ja suunnitteluaikataulujen 
kohtuuttomuus ovat itsestään selviä ongelmia. Näiden haasteiden syvällinen ymmärtäminen ja 
välttäminen edellyttäisi lisätutkimuksia. Nykyhetken arkkitehtuurin tarkempi tieteellinen kartoittaminen 
voisi tarjota syvällisempää lisätietoa arkkitehtisuunnittelua kohtaavista haasteista. Tutkimusaineistoa 
olisi järkevää tiivistää käsittäen vain joko yhden rakennustyypin tarkastelua, tai vain tietyn julkisen 
rakennuksen suunnitteluprosessia. Tällainen idea esitettiin jo professori Markku Komosen aloitteesta 
jo 2000-luvun alussa. Tätä käsillä olevaa tutkimusta voidaankin pitää Komosen esittämän idean 
myöhäisenä toteutumana.  

Nykypäivänä suunnitteluaineisto digitalisoidaan suunnittelun alusta lähtien. On olemassa suuri vaara, 
että hiljainen tieto suunnitteluprosessien kulusta katoaa bittiavaruuteen. Tässä tutkimuksessa on 
pyritty kehittämään tapa taltioida suunnitteluprosessin kulku. Tutkimuksen keinoin voitaisiin kehittää 
arkistointitapa, jossa suunnitteluprosessin kulku jäisi myös ulkopuolisten tahojen arvioitavaksi. 
Nykypäivänä arkistoidaan usein vain suunnittelun lopputulos eli asiakirjat, joilla 
arkkitehtuurisuunnitelma on toteutettu, ei kokonaisvaltaisesti suunnitteluprosessin kulkua. 
Haastatteluaineiston perusteella kävi ilmi, että arkkitehtuurisuunnittelun paradigma on muuttunut 
vuosien saatossa. Suunnitteluorganisaatiot ovat monipuolistuneet, mutta samalla pirstaloituneet. 
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Erityisesti rakennuttajien ja urakoitsijoiden roolit ovat muuttuneet suhteessa arkkitehtitoimintaan. 
Arkkitehti ei olekaan nykyisin rakennuttajan tärkein luottomies. Tarkempi tutkimus muutosten syistä ja 
erityisesti seurauksista tarjoaisi työkalut yhteistyömenetelmien kehittämiseksi. Muutokset koskevat 
erityisesti erilaisia urakointimuotoja. Tässä tutkimuksessa rakentamisen nykyhetken haasteet eivät 
tulleet parhaalla mahdollisella tavalla ilmi haastatteluaineistosta. Monipuolistuneiden 
urakointimuotojen, kuten allianssihankkeiden tai projektinjohtourakoiden vaikutus rakennetun 
ympäristön laatuun ei noussut riittävästi esiin tutkimusaineistosta. Joko suunnittelijoilla ei ollut 
riittävästi kokemusta näistä hankkeista tai haastattelukysymykset eivät tuottaneet tarkempaa 
aineistoa. Tutkimuksen avulla voitaisiin suunnitteluprosessin rooleja selkeyttää ja luoda 
etenemismalleja, jotka sujuvoittaisivat yhteistyötä. 

Tämän tutkimuksen puitteissa haettiin vastauksia suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisen 
näkyvyyden vähäisyyteen. Haastattelukysymyksillä kartoitettiin suomalaisen arkkitehtuurin 
kansainvälistä näkyvyyttä ja sitä, miten näkyvyyttä voitaisiin parantaa. Kysymyksillä tavoiteltiin niitä 
keinoja, joilla suomalaisen arkkitehtuurisuunnittelun paradigmaa voitaisiin muuttaa siten, että 
toteutuneet rakennukset olisivat laadukkaampia ja kansainvälisesti kiinnostavampia. 
Haastatteluvastaukset tarjosivat tähän ilmiöön useita vastauksia, mutta tulokset jäivät tältä osin 
vajavaisiksi. Kansainvälisyyttä tutkiessani havaitsin, ettei suomalaisten ulkomaille suunniteltuja 
kohteita ole mitenkään rekisteröity. Jo pelkkä kohteiden kirjaaminen olisi hyvä jatkotutkimusaihe. 
Suomalaisella suunnittelutaidolla on ollut kysyntää jo 1900-luvun alusta lähtien ja valmistuneita 
kohteitakin on Euroopassa, Yhdysvalloissa, Lähi-Idässä ja Australiassa. Aluerakentamiskohteita on 
muun muassa entisen Neuvostoliiton alueella ja Libyassa. Miksi suomalaisen arkkitehtuurin vienti 
vähentyi merkittävästi 2000-luvulla, olisi hyvä tutkimuskysymys.  

Suomessa keskeiset rakennustaidetta edistävät tahot Arkkitehtuurimuseo, Rakennustietosäätiö, 
Archinfo, Arkkitehti-lehti ja Alvar Aalto-säätiö eivät tue tutkimus- tai vientitoimintaa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Nykyaikaisen arkkitehtuurin tutkimus ei kehity, elleivät valtio ja edellä mainitut 
tahot osallistu tutkimustoiminnan rahoitukseen. Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomessa 
koulutetaan arkkitehteja verrattain vähän. Koulutuksen lisääminen laajentaisi kapeaa ammattikuvaa. 
Arkkitehtien sijoittuminen laajemmalle elinkeinosektorille olisi suotavaa. Siten arkkitehtuurin ymmärrys 
leviäisi myös ammattikunnan ulkopuolelle. Resurssien lisääminen tarjoaisi mahdollisuuden suurentaa 
yksikkökokoja ja siten vapautuisi resursseja muuhun työhön kuin perinteiseen suunnittelutoimintaan. 
Arkkitehtuurin perusteiden opetusta voitaisiin lisätä myös muualla kuin arkkitehtikouluissa. 
Suunnittelijakoulutuksen lisääminen myös alempien koulutusasteiden parissa lisäisi ammattikunnan 
kapasiteettia. Jatkotutkimusaiheena arkkitehtien ammattikuvan muutos vuosien saatossa tuottaisi 
arvokasta uutta tietoa.  

Haastattelujen vastaukset koskien suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisyyttä tuottivat erilaisia 
vastauksia. Monissa vastauksissa arveltiin puurakentamisella olevan kansainvälistä kiinnostusta. 
Puurakentamisella onkin Suomessa pitkä perinne, osaamista ja ammattitaitoa on riittävästi niin tieteen 
kuin taiteenkin osa-alueilla. Puurakentaminen ja ekologinen, kestävä arkkitehtuuri voisivat olla 
kansainvälisesti kiinnostavia tutkimuskohteita. Puurakentamisen tutkimuksella voitaisiin kehittää 
kansainvälistä yhteistyötä ja siten edistää suomalaisen arkkitehtuurin kiinnostavuutta. Onnistuminen 
edellyttää laajaa yhteistoimintaa niin suunnitteluyhteisöissä, kuin myös suunnittelua ohjaavissa 
elimissä. Tahtotila luoda uutta ja innovatiivista arkkitehtuuria ei voi olla pelkästään 
arkkitehtisuunnittelijoiden prioriteetti. 

Tulevaisuudessa tätä tutkimusta varten äänitetty haastatteluaineisto tarjoaa mielenkiintoisen aineiston 
jatkotutkimuksille. Haastateltavat pääsuunnittelijat kertoivat varsin avoimesti kohtaamistaan 
suunnitteluhaasteista ja siitä miten heidän suunnitelmansa ovat syntyneet. Aineisto tarjoaa mainion 
tutkimuslähteen vaikkapa arkkitehtimonografioiden taustaksi. Kymmenen tarkempaan analyysiin 
valitsemaani rakennusta kuvastavat oman aikakautensa laadukasta arkkitehtuuria. Miten aika 
kohtelee näitä rakennuksia jää tulevien sukupolvien arvioitavaksi. Tämä tutkimus oli yritys tallentaa 
suomalaisen arkkitehtuurin syntyvaiheita ja suunnitteluprosesseihin liittyviä haasteita. Kehittyykö 
nykyarkkitehtuurin tutkimus tämän käsikirjoituksen myötä, vai jääkö tutkijan työ unohdetuksi 
kuriositeetiksi, jäänee seuraavien tutkijoiden arvioitavaksi.     
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3.74 Apila-kirjasto, keskeinen sisätila, Tuomas Uusheimo. 

3.75 Apila-kirjasto, lukusopet, Tuomas Uusheimo. 

3.76 Apila-kirjasto, leikkaus, JKMM Arkkitehdit. 

3.77 Apila-kirjasto, leikkaus, JKMM Arkkitehdit. 

3.78 Apila-kirjasto, pääkirjastosali, Tuomas Uusheimo. 

3.79 Apila-kirjasto, lehtilukusali, Tuomas Uusheimo. 

3.80 Apila-kirjasto, toteutuneet julkisivupiirustukset, JKMM Arkkitehdit. 

3.81 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.82 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.83 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.84 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.85 Apila-kirjasto, kirjasto yövalaistuksessa, Tuomas Uusheimo. 

3.86 Apila-kirjasto, ilmakuva, Hannu Vallas. 

3.87 Helsingin keskustakirjasto Oodi, kilpailuvaiheen illustraatio, Arkkitehtitoimisto ALA. 

3.88 Helsingin keskustakirjasto Oodi, kilpailuvaiheen leikkaus, Arkkitehtitoimisto ALA. 

3.89 Helsingin keskustakirjasto Oodi, kilpailuvaiheen asemapiirros, Arkkitehtitoimisto ALA. 

3.90 Helsingin keskustakirjasto Oodi, kilpailuvaiheen konseptikaaviot, Arkkitehtitoimisto ALA. 

3.91 Helsingin keskustakirjasto Oodi, kilpailuvaiheen pohjapiirros, Arkkitehtitoimisto ALA. 

3.92 Helsingin keskustakirjasto Oodi, toteutusvaiheen illustraatio, Arkkitehtitoimisto ALA. 

3.93 Helsingin keskustakirjasto Oodi, toteutusvaiheen illustraatio, Arkkitehtitoimisto ALA. 

3.94 Helsingin keskustakirjasto Oodi, rakentamisvaiheen kuva, Tuomas Uusheimo. 

3.95 Helsingin keskustakirjasto Oodi, rakentamisvaiheen kuva, Tuomas Uusheimo. 

3.96 Helsingin keskustakirjasto Oodi, ylin kerros, Kirjataivas, Tuomas Uusheimo. 

3.97 Helsingin keskustakirjasto Oodi, pääsisäänkäyntinäkymä, Tuomas Uusheimo. 

3.98 Helsingin keskustakirjasto Oodi, rakennus iltavalaistuksessa, Mika Ranta. 

3.99 Helsingin keskustakirjasto Oodi, näkymä toteutuneeseen pääaulaan, Tuomas Uusheimo. 

3.100 Helsingin keskustakirjasto Oodi, eteläinen sivusisäänkäynti, Tuomas Uusheimo. 

3.101 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.102 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.103 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.104 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.105 Vellamo, kilpailuvaiheen selostus, llmari Lahdelma. 

3.106 Vellamo, kilpailuvaiheen luonnoksia, Ilmari Lahdelma. 

3.107 Vellamo, kilpailuvaiheen leikkausluonnos, Ilmari Lahdelma. 

3.108 Vellamo, kilpailuvaiheen illustraatio, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.109 Vellamo, kilpailuvaiheen pienoismalli, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.110 Vellamo, kilpailuvaiheen asemapiirros, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.111 Vellamo, kilpailuvaiheen pohjapiirros, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.112 Vellamo, toteutusvaiheen detaljiluonnos, Ilmari Lahdelma. 

3.113 Vellamo, toteutuneen rakennuksen pohjapiirros, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.114 Vellamo, toteutuneen rakennuksen leikkaus, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.115 Vellamo, toteutunut julkisivu, Jussi Tiainen. 
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3.116 Vellamo, sisääntulonäkymä, Jussi Tiainen. 

3.117 Vellamo, päänäyttelytila, Jussi Tiainen. 

3.118 Vellamo, ulkonäkymä, Jussi Tiainen. 

3.119 Vellamo, kattoterassi, Jussi Tiainen. 

3.120 Vellamo, sisääntuloaula, Jussi Tiainen. 

3.121 Vellamo, rakennus yövalaistuksessa, Jussi Tiainen. 

3.122 Vellamo, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.123 Vellamo, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.124 Vellamo, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.125 Vellamo, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.126 Vellamo, kilpailuvaiheen sisätilaillustraatio, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.127 Polin, kilpailuvaiheen luonnoksia, Rainer Mahlamäki. 

3.128 Polin, kilpailuvaiheen luonnos, Rainer Mahlamäki. 

3.129 Polin, kilpailuehdotus, asemapiirros, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.130 Polin, kilpailuehdotus, julkisivudetalji, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.131 Polin, kilpailuvaiheen pohjapiirros, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.132 Polin, kilpailuvaiheen leikkaus, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.133 Polin, ulkonäkymä, Pawel Paniczko. 

3.134 Polin, kilpailuvaiheen aulanäkymä, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.135 Polin, toteutunut aulanäkymä, PHOTOROOM PL. 

3.136 Polin, toteutunut aulanäkymä, PHOTOROOM PL. 

3.137 Polin, toteutunut pohjapiirros, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

3.138 Polin, näyttelytiloja, Pawel Paniczko. 

3.139 Polin, pääaulan betonipintoja, Pawel Paniczko. 

3.140 Polin, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.141 Polin, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.142 Polin, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.143 Polin, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.144 Amos Rex, museon valolyhdyt, Mika Huisman. 

3.145 Amos Rex, luonnosvaiheen luonnos, Asmo Jaaksi. 

3.146 Amos Rex, luonnosvaiheen leikkausluonnoksia, Asmo Jaaksi. 

3.147 Amos Rex, toteutunut asemapiirros, JKMM Arkkitehdit. 

3.148 Amos Rex, toteutunut pohjapiirros, JKMM Arkkitehdit. 

3.149 Amos Rex, toteutuneita leikkauksia, JKMM Arkkitehdit. 

3.150 Amos Rex, pihanäkymä, Mika Huisman. 

3.151 Amos Rex, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.152 Amos Rex, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.153 Amos Rex, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.154 Amos Rex, Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

3.155 Amos Rex, aulanäkymä, Tuomas Uusheimo. 

 

4 Rakennukset, joissa tutkija itse on toiminut pääsuunnittelijana 
 

4.1      Raision kirjasto-auditorio, kilpailuluonnoksia, APRT Oy. 

4.2 Raision kirjasto-auditorio, kilpailuluonnoksia, APRT Oy. 

4.3 Raision kirjasto-auditorio, kilpailuluonnoksia, APRT Oy. 

4.4 Raision kirjasto-auditorio, toteutusvaiheen luonnos, APRT Oy. 

4.5 Raision kirjasto-auditorio, sisääntulonäkymä, Jari Jetsonen 

4.6 Raision kirjasto-auditorio, kilpailuvaiheen luonnoksia, APRT Oy. 

4.7 Raision kirjasto-auditorio, kilpailuluonnoksia, APRT Oy. 

4.8 Raision kirjasto-auditorio, toteutunut pohjapiirros, APRT OY. 

4.9 Raision kirjasto-auditorio, pohjoisjulkisivu, Voitto Niemelä. 

4.10 Raision kirjasto-auditorio, näkymä Nesteentieltä, Jari Jetsonen. 

4.11 Raision kirjasto-auditorio, sisäänkäyntinäkymä, Jari Jetsonen. 

4.12 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

4.13 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

4.14 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka 

4.15 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

4.16 Raision kirjasto-auditorio, sisäpihanäkymä Voitto Niemelä. 

4.17 Lahden konserttitalo, asemapiirros, APRT Oy. 

4.18 Lahden konserttitalo, yleisnäkymä, Voitto Niemelä. 

4.19 Telefax, APRT Oy, Hannu Tikka. 

4.20 Telefax, APRT Oy, Hannu Tikka. 

4.21 Telefax, APRT Oy, Hannu Tikka. 

4.22 Sibeliustalo, kilpailuvaiheen illustraatio, Tomas Westerholm. 
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4.23 Sibeliustalo, kilpailuvaiheen illustraatio, Tomas Westerholm. 

4.24 Sibeliustalo, pohjapiirros, APRT Oy. 

4.25 Sibeliustalo, Metsähalli, Voitto Niemelä. 

4.26 Sibeliustalo, Metsähallin kattorakenteita, Hannu Tikka. 

4.27 Sibeliustalo, toteutusvaiheen rakennedetalji, APRT Oy 

4.28 Sibeliustalo, Metsähallin pilaristoa, Voitto Niemelä. 

4.29 Sibeliustalo, puurakennedetalji, APRT Oy. 

4.30 Sibeliustalo, toisen kilpailuvaiheen leikkaus, APRT Oy 

4.31 Sibeliustalo, Metsähallin kalusteita, Voitto Niemelä. 

4.32 Sibeliustalo, Metsähallin kalusteita, Voitto Niemelä. 

4.33 Sibeliustalo, toteutusvaiheen rakenneleikkaus, APRT Oy. 

4.34 Sibeliustalo, Metsähallin rakenteita, Voitto Niemelä. 

4.35 Sibeliustalo, Näkymä pääsaliin, Voitto Niemelä. 

4.36 Sibeliustalo, rakennus iltavalaistuksessa, Voitto Niemelä. 

4.37 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

4.38 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

4.39 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

4.40 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka. 

 

 

5  Tutkimuksen tulokset 
 

5.1 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka 

5.2 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka 

5.3 Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka 

5.4             Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka 

5.5             Kaavio laadittu tätä tutkimusta varten, Hannu Tikka 
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8        Alaviitteet: 

 
1 Suomen rakennustaiteen museon näyttelytoiminta oli erityisen vilkasta 1960-luvulla. Näyttelyt kiersivät esim. Etelä-Amerikassa, ja Euroopassa. Museo 

julkaisi näyttäviä näyttelyluetteloita ja monografioita. Museon näyttelyt esittelivät myös kansainvälistä arkkitehtuuria. 
 
2 Kansainväliset kustantajat ovat julkaisseet lukuisia Alvar Aalto ja Eliel ja Eero Saarinen monografioita:  

Alvar Aalto, Volumes 1-3, Birkhäuser, 1963, teossarja esittelee Aallon koko tuotannon varhaisia klassistisia töitä lukuun ottamatta.    
Jari ja Sirkkaliisa Jetsonen, Alvar Aalto Houses, Princeton Architectural Press, New York. Kirja esittelee piirustuksin ja valokuvin Aallon arkkitehtuuria. 
Minna Chudoba, Kaupunkia etsimässä - Eliel Saarinen Amerikassa 1923-1950, väitöskirja, joka kuvailee Eliel Saarisen arkkitehti toimintaa 
Yhdysvalloissa. 
Eero Saarinen, A+U, E8404, 1984, teos esittelee monipuolisesti Eero Saarisen toteutuneita julkisia rakennuksia Yhdysvalloissa. 
Jari ja Sirkkaliisa Jetsonen, Saarinen Houses, Princeton Architectural Press, New York. Teos esittelee piirustuksin ja valokuvin Eliel Saarisen pientaloja. 

 
3 Mies van der Rohe-palkinto jaetaan kahden vuoden välein korkeatasoisiksi arvioiduille rakennuksille eri puolilta Eurooppaa. Palkinnon saajien lisäksi 

esitellään julkaistavassa kirjassa ja kiertonäyttelyssä myös lyhyelle listalle valitut kohteet. Suomesta lyhyelle listalle ovat päässeet muun muassa 
seuraavat kohteet: 1992 Suomen paviljonki Sevillan maailmannäyttelyssä, 1994 European Film College Ebeltoftissa, 1996 Asunto Oy Laivapoika, 1998 
Turun Taideakatemia, 2005 Kärsämäen paanukirkko ja 2011 Kuokkalan kirkko. Pohjaismaissa palkinto on myönnetty mm. Henning Larsenille, 
(Reykjavikin konserttitalo, Harpa, 2013) sekä Snøhettalle, Oslon Oopperatalo, 2009).  
 

4 Arkkitehtuurin Pritzker palkinnon perusti vuonna 1979 Yhdysvalloissa Pritzker-suku. Palkinto jaetaan vuoden välein ja palkinnon suuruus on noin 100 000 
dollaria. Palkinto jaetaan arkkitehtisuunnittelijalle tai suunnittelijoille ei rakennuskohteelle.  
Feltrinelli palkinto on Accademia Nazionale dei Lincein myöntämä taidepalkinto, joka jaetaan viiden vuoden välein. Palkinto on myönnetty mm. Italo 
Calvinolle (1972) ja Henry Moorelle (1963). https://www.pritzkerprize.com. 

5 AOR arkkitehtien, (Erkko Aarti, Arto Ollila ja Mikki Ristola), ensimmäinen kilpailuvoitto oli Jätkäsaaren koulukilpailu, joka valmistui vuonna 2019. Seuraava 
kilpailuvoitto oli Tampereen Taidemuseon laajennus vuonna 2017. 147 ehdotuksen joukosta voittajaksi valikoitui ”Siilo”-niminen suunnitelma. https://aor.fi 

6 Arkkitehti Anssi Lassilan johtama OOPEEAA toimisto voitti ensimmäisen palkinnon Ruotsissa vuonna 2012 koskien Tornedalin taidemuseota. 
OOPEEAAn suunnittelema Puukuokka kerrostalokohteelle myönnettiin arkkitehtuurin Finlandia palkinto vuonna 2015. Muita toteutuneita julkisia 
rakennuksia ovat olleet mm. Kärsämäen kirkko, 2004, Klaukkalan kirkko 2014 sekä Suvelan kappeli, 2016.  https://oopeaa.com/projects/ . 

7 Tanskalaisista toimistoista esim. 3XN toimistolla on julkisen rakennuksen suunnitteluprojekteja ympäri maapalloa. Kim Herforth Nielsenin johtamalla 
toimistolla on sivukonttorit Tukholmassa, New Yorkissa ja Sydneyssä, Kööpenhaminan lisäksi. https://3xn.com/. Ruotsissa Gert Wingårdh johtamissa 
toimistoissa, Göteborgissa, Tukholmassa ja Malmössä työskentelee yli 200 arkkitehtia. Norjalainen toimisto Snøhetta, aloitti kansainvälisen toimintansa 
1989, jolloin toimisto voitti Aleksandrian kirjastoa koskevan kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun. Toimistolla on sivukonttorit mm. Innsbruckissa, Pariisissa, 
Hong Kongissa ja Adelaidessa. Toimistoissa työskentelee yli 200 arkkitehtia. https://snohetta.com/. 

8 Architects ‘Council of Europe (ACE) on vuonna 1990 perustettu eurooppalainen järjestö, joka edistää ja kerää tietoa eurooppalaisesta 
arkkitehtuuritoiminnasta. https://www.ace-cae.eu. 

9 Rakennustietosäätiön julkaisema RT-kortisto ARK 12 määrittelee arkkitehdin tehtävät suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Tässä tutkimuksessa 
suunnittelun vaiheet on jaettu kolmeen eri vaiheeseen: ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu ja rakentaminen. Kaaviot 2 ja 3 noudattelevat tätä jaottelua. 

10 Vuoden Betonirakenne-kilpailu on Betoniteollisuus ry:n vuosittain järjestämä kilpailu, jonka tarkoitus on palkita korkeatasoista betonirakentamista. 
Ensimmäinen palkinto jaettiin vuonna 1970, palkinto myönnettiin Tampereen Näsinneulalle. https://betoni.com/tapahtumat-ja-koulutukset/vuoden-
betonirakenne/.  

11 Puupalkinto on vuosittain jaettava tunnustuspalkinto rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista 
puuarkkitehtuuria tai, jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1994 lähtien. Puupalkinnon myöntää 
Puuinfo Oy. https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/puupalkinto/puupalkintovoittajat/. 

12 Teräsrakennepalkinto jaetaan vuosittain korkeatasoiselle teräsrakenteelle. Ensimmäinen teräsrakennepalkinto myönnettiin professori Matti. K. Mäkisen ja 
Aimo Katajamäen suunnittelemalle Jyväskylän Valion meijerille. Vuodesta 1989 lähtien palkinto on ollut mahdollista myöntää arkkitehdille ja 
rakennesuunnittelijalle. Joinakin vuosina palkintoa ei ole myönnetty lainkaan, koska riittävän laadukkaita rakenteita ei ole toteutettu. 

13 Seinäjoen uusi Apila-kirjasto oli Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2014, jolloin palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa. Palkinnon sai 
Puolan juutalaisten historian museo Polin suunnittelijanaan professori Rainer Mahlamäki. 

14 Amos Rex oli Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2018. Palkinnon saajan valitsi oikeushammaslääkäri Helena Ranta, palkinto 
myönnettiin uudelle Lasten sairaalalle, jonka ovat suunnitelleet arkkitehdit Sarlotta Narjus ja Antti-Matti Siikala. 

15 Helsingin keskustakirjasto Oodi oli ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2019. Palkinnon saajan valitsi kuvataiteilija Hannu 
Väisänen. Palkinnon sai Käärmetalon peruskorjaus suunnittelijanaan Kati Salonen & Mona Schalin Arkkitehdit Oy. 

16 RT-kortisto on Rakennustietosäätiön julkaisema tietokokoelma, joka sisältää tietoa ja ohjeita mm. rakenteista, tilasuunnittelusta, rakennusalan 
sopimuksista ja tehtävänjaosta. Lisäksi kortisto tarjoaa tietoa rakennuttamisesta ja rakennusten kunnossapidosta.  
Myös rakennusalan säädökset ja vertaileva tieto erilaisista rakennusalan tuotteista julkaistaan kortistossa. Kortisto koostuu määräysosasta, ohjeosasta ja 
tuotteita esittelevästä osasta.  

 
17 Evaluointitaulukossa arvioidaan julkisen rakennuksen fyysisiä ominaisuuksia. Valitut ominaisuudet perustuvat Tampereen  

Yliopistossa kehitettyyn arviointimenetelmään, jonka avulla on arvioitu opiskelijoiden diplomi- sekä harjoitustöitä. Menetelmää on hyödynnetty myös 
arkkitehtikilpailuehdotuksia arvioitaessa.   

 
18 AKPRT Oy (Arkkitehtityöhuone Oy), yhtiön osakkaat perustamisvuonna 1994 olivat arkkitehdit Aaro Artto, Matti Kaijansinkko, Teemu Palo, Yrjö Rossi ja 

Hannu Tikka. Nykyisin yhtiössä (APRT oy) on kolme osakasta Aaro Artto Teemu Palo ja Hannu Tikka.  
 
19 Marcus Vitruvius Pollio (70 ea–15 jaa) oli roomalainen insinööri ja arkkitehti, jonka kirjoittama teossarja on ensimmäisiä säilyneitä arkkitehtuurin 

ohjekirjoja. Teos käsittelee sekä arkkitehtuuri esimerkkejä, että sotilasrakentamista. 
 
20 Leon Battista Alberti, (1404–1472) oli italialainen taidemaalari, runoilija, kielitieteilijä, filosofi, muusikko, arkkitehti. Albertin teos De re aedificatoria (1452) 

kuvailee arkkitehtuurin teoriaa. Albertin ihanteena oli antiikin roomalainen arkkitehtuuri.  
Albertin merkittävimpiä suunnittelutöitä oli Tempio Malatestiano, Riminissä 1453–1460. Vaikka kyseessä on goottilaisen kirkon julkisivusuunnitelma, 
projektin merkitys oli huomattava niin aikalaisten keskuudessa kuin myöhemminkin. 

 
21 Le Corbusierin viisi arkkitehtuuriteesiä olivat: pilareille nostettu rakennusmassa, vapaa pohjapiirros, vapaat julkisivut, nauhaikkuna, kattopuutarha. Villa 

Savoye suunniteltiin ja toteutettiin näiden periaatteiden mukaisesti vuonna 1931. 
 
22 Sir Nikolaus Bernhard Leon Pevsner (1902–1983) on saksalais-englantilainen taide – ja arkkitehtuurihistorioitsija. 
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23 Arkkitehti Kirmo Mikkola (1934–1986), toimi Arkkitehti-lehden päätoimittajana vuosina 1967–1968. Pääkirjoituksissaan Mikkola otti kärkevästi kantaa 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Lehti julkaisi myös poliittisesti värittyneitä numeroita. Mikkola toimi myös kirjailijana, hänen teoksiaan ovat muun muassa: 
Architecture in Finland in the 20th century, Finnish-American Cultural Institute, 1981. Eliel Saarinen aikansa kaupunkisuunnittelunäkemysten tulkkina: 
Suomen aika, Teknillinen korkeakoulu, 1984. Postuumisti julkaistu esseekokoelma Arkkitehtuurilinjoja, Kirmo Mikkolan kirjoituksia, toim. Jorma Mukala, 
Rakennustieto, 2009. 

 
24 Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture (1966, suom. Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuurissa, Avain 2006). Peter Eisenman, 

omakotitalosuunnitelma House Vl, Frank Residence, Cornwall, Connecticut, 1972. Cristopher Alexander, A Pattern Language, yhdessä Ishikawa ja 
Silversteinin kanssa, (1977). USA: Oxford University Press. 
 

25 Geoffrey Broadbent, (s.1929), emeritusprofessori School of Architecture, University of Portsmouth. Teos jakaa suunnittelun neljään osa-alueeseen: 
pragmaattiseen, ikoniseen, analogiseen ja kanoniseen. 

 
26 Jones vertaa suunnittelijaa taikuriin, jonka henkilökohtainen kokemuspohja luo mahdollisuuden luovaan ajatteluun.  

Jones korostaa myös ”Brainstorm” metodin monipuolisuutta luovan prosessin osana. Jonesin esittelemä ”Black Box” käsite vertautuu tässä 
tutkimuksessa luovan suunnitteluprosessin alussa kuvailtuun ideapilveen.  
 

27 Antony Radford, Australian Adelaiden Yliopisto. The Elements of Modern Architecture. 2014. Kirjassaan Radford analysoi 50 tunnettua julkista 
rakennusta. Radford kuvailee kuinka rakennukset liittyvät ympäristöönsä, mikä on rakennusten kulttuurinen ja symbolinen konteksti erilaisten 
arviointidiagrammien avulla. 

 
28 Hennu Kjisik (s. 1948) on yhdessä yhtiökumppaninsa Trevor Harrisin (s. 1949) kanssa toteuttanut lukuisia kaupunkisuunnitelmia. Heidän työnsä on 

palkittu useilla tunnustuspalkinnoilla kuten arkkitehtuurin valtionpalkinto vuonna 2018. https://h-k.fi. 
 
29 Universal Design on suunnitteluperiaate, joka juontaa juurensa jo 1970-luvulta. Periaatteen mukaan rakennusten tulee olla esteettömiä ja tarjota 

käyttäjilleen turvalliset olosuhteet työskentelyyn ja elämiseen riippumatta käyttäjien iästä, sukupuolesta tai esteettömyydestä. 
https://universaldesign.ie/what-is-universal-design/. 
  

30 Julle Oksanen, (s. 1953) on suomalainen valaistussuunnittelija, maisemasuunnittelija ja tekniikan tohtori. Oksanen on toiminut pitkään 
valaistussuunnittelija ja osallistunut mm. Helsingin Kiasman, Marienkirchen konserttitalon ja Helsinki Vantaan lentokentän T3 terminaalin 
valaistussuunnitteluun. Oksanen on toiminut vuosia Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Euroopassa opetustehtävissä. 

 
31 Q-metodi on haastattelumetodi, jonka kehitti psykologi William Stephenson. Metodi koostuu useasta erilaisesta menetelmästä ja sitä käytetään 

tavallisesti psykologiassa ja sosiaalitieteissä. Soveltuu parhaiten tutkittaessa ihmisten mieltymyksiä ja henkilökohtaisia näkökulmia. 
 
32 POE-arviointimenetelmä on Skotlannissa ja Yhdysvalloissa 1960-luvulla kehitetty menetelmä arvioida rakennuksia niiden käyttöön oton jälkeen. Yleensä 

arviointi suoritetaan, kun rakennus on ollut valmiina useita kuukausia. Arvioinnin antavat rakennuksen käyttäjät. POE-arviointimenetelmät koostuvat 
useista erilaisista menetelmistä, joiden kesto vaihtelee muutaman minuutin haastatteluista useita vuosia kestäviin tutkimuksiin. 

 
33 Arkex tutkimus, suomalaisen arkkitehtuuriviennin esiselvitys, Oulun kaupunki, SAFA ja PKT-säätiö. 2009. Tutkimus oli haastattelututkimus, joka ajoittui 

tammi–maaliskuulle 2009. Selvityksen aineisto kerättiin 12 henkilökohtaisella haastattelulla ja yhdellä puhelinhaastattelulla. Näistä 10 tehtiin vientiä 
harjoittavissa arkkitehtitoimistoissa, kaksi vientiä harjoittamattomissa arkkitehtitoimistoissa ja yksi opiskelijaryhmän kanssa.  

 
34 FISE on rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen toimesta vuonna 2003 perustettu voittoa tavoittelematon yritys, jonka tavoitteena on rakentamisen laadun 

parantaminen. FISEn jakamat pätevyydet noudattelevat kansainvälistä ISO-standardia. FISE pätevyys osoittaa suunnittelijan pätevyysluokan. 
Pätevyyksiä voi hakea pääsuunnitteluun ja rakennussuunnitteluun. 21.3.2021 FISEn sivuston ilmoituksen mukaan pätevyyksiä on jaettu 8791, koskien 81 
erilaista pätevyysnimikettä. https://fise.fi. 

35 Pekka Korvenmaa (s. 1954) on filosofian tohtori ja muotoilun emeritusprofessori, joka on toiminut tutkijana ja opetustehtävissä niin kotimaassa kuin 
Yhdysvalloissakin. 

36 Teksti arkkitehti Tarja Nurmi, valokuvat Kari Palsila, Maahenki 2013. Teos esittelee nykyarkkitehtuurikohteita koti- ja ulkomailta. Kuvapainotteisen kirjan 
teksteistä vastaavat nykyhetken suomalaisarkkitehdit. Arkkitehti Nurmi, toimii vapaana toimittajana, jonka erityisalana on arkkitehtuuri. 

37 APOLI-ohjelma on arkkitehtuuripoliittinen ja aatteellinen arkkitehtuuria edistävä ohjelma, joita kaupungit ja kunnat julkaisevat. APOLI-ohjelmassa 
määritellään arkkitehtuuritavoitteet. Viimeisin Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima ohjelma julkaistiin tammikuussa 2021. 

38 Suunnittelumetodien jaottelu perustuu pääsuunnittelijoiden haastatteluihin ja tutkimuksen tekijän omaan suunnittelukokemukseen. 
Suunnitteluprosessissa suunnittelumetodit vaihtelevat saman hankkeen puitteissa. Alkuvaiheen ideoinnissa kontekstipohjaista, tilaohjelmapohjaista tai 
muotoilupohjaista metodia käytetään saman aikaisesti. Suunnittelun edetessä suunnittelumittakaava suurenee, jolloin muutosten tekeminen vaikeutuu. 
Vaiheesta toiseen siirryttäessä. (vert. tekninen suunnitteluprosessi) suunnittelijan on noudatettava luonnosvaiheessa tehtyjä päätöksiä. 
Suunnitteluprosessin eri vaiheissa ratkaistaan erilaisia suunnittelun piiriin tulleita tehtäviä. Suunnittelu etenee vaiheittain tilaajan hyväksymien päätösten 
mukaan.  

39 RT. kortisto määrittelee kohdassa ARK12 suunnitteluprosessin vaiheet. Tässä tutkimuksessa keskitytään arkkitehtisuunnittelun kannalta oleellisiin 
suunnitteluvaiheisiin: Ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu ja rakentaminen. Näiden vaiheiden mukaan arvioidaan myös tutkimusaineistoon sisällytettyjen 
rakennusten suunnittelun eteneminen. 

40 Suomen Rakennustieto Oy julkaisee rakennusalaa säätelevää ja ohjeistavaa RT-kortistoa. Kortisto koostuu määräyskokoelmasta ja rakennustuotteita 
esittelevästä osasta. Pekka Korvenmaan toimittamassa ”Arkkitehdin työ” teoksessa, Karl-Erik Michelsen kuvailee RT-kortiston syntyvaiheita ja kehitystä 
nykyiseksi rakentamisen laajaksi tietokannaksi. Alun alkaenkin kortiston tarkoitus oli jakaa mahdollisimman paljon tietoa rakentamisesta ja suunnittelusta. 
Kortistomuotoista tietokantaa oli helppo jatkuvasti päivittää. Kortiston syntyyn vaikutti oleellisesti Alvar Aalto, Aarne Ervi ja Viljo Revell.  

41 Hilma on julkisten hankintojen ilmoituskanava. Palvelussa julkisen sektorin ostajat ilmoittavat tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista projekteista ja 
kilpailuista. (www.hankintailmoitukset.fi). 

42 Kuva 2.9 on tutkimuksen tekijän itse laatima teoreettinen kaavio, kuvitteellisessa kontekstissa. Tarkoitus on kuvata rakennussuunnittelun tyypillisiä 
fyysisiä reunaehtoja suunnitteluprosessin alkaessa. Kaaviossa oletetaan, että alueen asemakaava on voimassa, jolloin varsinainen rakennussuunnittelu 
voidaan aloittaa. Kuvan pohjana on käytetty kuvaa Alex MacLeanin kirjasta Design on the Land, sivu 85, Loma area, Montana USA. 

43 RT -kortin RT 10-10387 määrittelemässä tehtäväjaossa rakennuttaja ja hankkeen rahoittaja ovat sama taho. Nykypäivänä suunnitteluprosesseissa 
rakennuttajakonsultti vastaa tavallisesti rakennuttamistehtävistä ja rahoituksesta vastaa hankkeen tilaaja. Joissain tapauksissa rakennuttaja ja rakentaja 
voivat olla sama taho, esim. rakennusliike. Tavallisesti tällaisessa tilanteessa rakentaja ohjaa suunnittelua. Tällaisissa tapauksissa saattaa olla, ettei 
käyttäjä osallistu suunnitteluprosessiin lainkaan. Näin tapahtuu esim. toimitilahankkeissa, joissa käyttäjille tarjotaan valmiita toimitiloja.  

44 Pääsuunnittelijana voi toimia projektin alkuvaiheessa esim. pohjarakennesuunnittelija, mikäli hankkeen tekniset vaatimukset ylittävät arkkitehdin 
pätevyyden. Suunnittelun edetessä seuraaviin vaiheisiin pääsuunnitteluvastuussa voi jatkaa pääsuunnittelijaksi pätevöitynyt arkkitehti. Pääsuunnittelijan 
täytyy olla tietoinen suunnitteluun kohdistuvista uhkakuvista, jotta niihin voidaan reagoida riittävän ajoissa.  



   

 

303 

 
45 Leed ja BREEAM sertifikaatit ovat erityisesti toimitilarakentamisessa jaettavia sertifikaatteja, jotka määrittelevät hankkeiden ekologista vaikutusta. Leed 

sertifikaatti (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka avulla rakennusten 
ympäristökuormitusta pyritään arvioimaan. Järjestelmää ylläpitää ja koordinoi U.S. Green Building Council (USGBC). LEED-järjestelmä mahdollistaa 
puolueettoman osapuolen arvion hankkeen ympäristövaikutuksista yksinkertaisten parametrien avulla. BREEAM (Building Research Establishment's 
Environmental Assessment Method) on Iso-Britanniassa 1990-luvun alussa kehitetty eurooppalainen ympäristöluokitusjärjestelmä. Rakennusliike NCC 
edellyttää kaikilta toteutettavilta hankkeilta BREAM sertifikaattia. Molemmissa sertifikaateissa pisteytetään hankkeet tiettyjen parametrien avulla, jotka 
liittyvät rakennuksen energiatalouteen, veden kulutukseen tai innovatiivisuuteen. 

46 Erkki Vanhakoski toimi Rakennustaiteen museon amanuenssina. Korvenmaan kirjaan Arkkitehdin työ Vanhakoski kirjoitti arkkitehdin perinteisistä 
työvälineistä ja ammattikuvan muuttumisesta. 

 
47 Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho (1907–2012), oli brasilialainen arkkitehti, jonka pitkä suunnittelu-ura käsitti kaupunkisuunnittelua, 

rakennussuunnittelua ja teollista muotoilua. Niemeyer vastasi pääkaupunki Brasilian hallintokortteleiden suunnittelusta sekä omaa nimeään kantavan 
arkkitehtuurimuseon suunnittelusta Curitibassa Brasiliassa vuonna 2002. Museon valmistuessa arkkitehti oli 95 vuotias. Niemeyerille myönnettiin 
arkkitehtuurin Pritzker palkinto vuonna 1988 yhdessä Gordon Bunshaftin kanssa. https://www.pritzkerprize.com/laureates. 

48 Herzog de Meuron arkkitehtuuritoimisto on perustettu Baselissa vuonna 1978. Toimisto on toteuttanut lukuisa julkisia rakennuksia niin Euroopassa, 
Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin. Toimiston kuuluisimpia töitä ovat muun muassa Hampurin Elbphilharmonie, Tate museon laajennus Lontoossa sekä 
Pekingin Olympiastadion. Toimistolla on sivukonttorit muun muassa Lontoossa, New Yorkissa, Hong Kongissa, Berliinissä ja Kööpenhaminassa. 
www.herzogdemeuron.com/index/practice/profile.html.    
  

49 Tietomalleja tuotetaan useilla eri mallinnusmenetelmillä ja ohjelmistoilla. Jotta tietomallien informaatiota voitaisiin yleisesti tulkita, on tietomallinnuksen 
yleiseksi formaatiksi muotoutunut IFC-malli, joka perustuu SIO/PAS 16739 standardiin. Malli sisältää tietoa hankkeen rakennusosien geometriasta sekä 
näiden osien ominaisuuksista. Mallista voidaan suorittaa määrälaskentaa. IFC-malli ei kuitenkaan ole kaiken rakentamiseen tarvittavan tiedon kattava 
tietomalli. 

50 Will Alsop, brittiläinen arkkitehti, (1947–2018), jonka suunnittelemat julkiset rakennukset ovat värikkäitä ja omaperäisiä. Vuonna 2000 hänelle myönnettiin 
Stirling Prize suunnittelemastaan Peckham kirjastorakennuksesta.   

51 Steven Holl, amerikkalainen arkkitehti, (s. 1947). Suunnitellut lukuisia museorakennuksia, kuten Nykytaiteen Museo Kiasman, Nelson-Atkins Museon 
Kansas Cityssä. Suunnittelutyönsä ohessa Holl opettaa arkkitehtuuria Columbia Yliopistossa, jossa hän on toiminut vuodesta 1981 lähtien. Holl on 
julkaissut useita arkkitehtuurin teoriaa käsitteleviä kirjoja. https://www.stevenholl.com/.   

52 Suunnittelumetodien jaottelu perustuu pääsuunnittelijoiden haastatteluihin ja tutkimuksen tekijän omaan suunnittelukokemukseen. 
Suunnitteluprosessissa suunnittelumetodit vaihtelevat saman hankkeen puitteissa. Alkuvaiheen ideoinnissa kontekstipohjaista, tilaohjelmapohjaista tai 
muotoilupohjaista metodia käytetään saman aikaisesti. Suunnittelun edetessä suunnittelumittakaava suurenee, jolloin muutosten tekeminen vaikeutuu. 
Vaiheesta toiseen siirryttäessä. (vert. tekninen suunnitteluprosessi) suunnittelijan on noudatettava luonnosvaiheessa tehtyjä päätöksiä. 
Suunnitteluprosessin eri vaiheissa ratkaistaan erilaisia suunnittelun piiriin tulleita tehtäviä. Suunnittelu etenee tilaajan hyväksymien päätösten mukaan.  

53 Matti Rautiola, professori, (s.1950–) ARRAK Arkkitehdit, Rautiola on toiminut Tampereen Teknillisen yliopiston asuntosuunnittelun professorina, sekä 
Rakennustietosäätiön asiamiehenä.   

54 Esa Piironen (s. 1943- TKK 1970), on arkkitehti ja tekniikan lisensiaatti. Sitaatissa Piironen kuvailee Tampere-talon arkkitehtuurikilpailuehdotuksen 
syntyä. Sakari Aartelo ja Esa Piironen saivat ensimmäisen palkinnon ja toimeksiannon vuonna 1983 järjestetyssä yleisessä arkkitehtuurikilpailussa. 
Piironen on suunnitellut lukuisia julkisia rakennuksia ja toiminut vierailevana professorina Guangdongin teknisessä yliopistossa.  

55 Sakari Aartelo (s. 1941-,TKK 1968) on arkkitehti ja tekniikan lisensiaatti. Yhteinen toimisto Esa Piirosen kanssa vuosina 1978–1990.  

56 Eero Lundén on erikoistunut tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Toimisto on toteuttanut mm. Venetsian Biennaalin Pohjoismaiden paviljonkiin 
näyttelyinstallaation ”Another Generosity” vuonna 2018.  

57 Suomalaisen tiedekeskuksen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 1986. Kilpailussa jaettiin kaksi ensimmäistä palkintoa, joista toinen 
myönnettiin nimimerkille ”Aleksis Kivi” ja toinen nimimerkille ”Heureka”. Mikko Heikkisen ja Markku Komosen laatima ”Heureka” ehdotus valittiin 
jatkosuunnittelun pohjaksi. 

58 JKMM Arkkitehdit, toimisto on perustettu vuonna 1998, jolloin toimisto voitti Turun kirjaston yleisen arkkitehtuurikilpailun. Toimiston osakkaat ovat: Asmo 
Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä. Toimisto on menestynyt hyvin kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Ryhmätyö on 
korostuneesti toimiston suunnittelumetodi. 2019 toimisto voitti Kansallismuseon laajennuskilpailun ehdotuksella nimimerkki ”Atlas”. Ehdotuksen 
pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Samuli Miettinen. Vuonna 2021 toimistolle myönnettiin Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto Kirkkonummen 
kirjastorakennus Fyyristä.  Palkinnon saajan valitsi filosofi Esa Saarinen. 

59 Kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun saapui ensivaiheessa 519 kilpailuehdotusta (hieman toisin kuin Lundsten haastattelussa muistelee) 60 eri 
maasta. Hankkeen kokonaisbruttopinta-ala oli kilpailuvaiheessa 65 000 m2. Lundstenin mainitsema amerikkalainen arkkitehti oli nimeltään Elliot Glass. 
Lisäksi kilpailun laatimiseen osallistui Jaakko Laapotti. Kilpailumallin laati Veikko Eskolin. Kilpailun tuomareina toimivat: Sir William Holford, Charles E. 
Pratt, Ernesto Rogers, Eero Saarinen ja Gordon Stephenson. Toisen vaiheen kilpailuehdotuksen laatimiseen varattiin neljä kuukautta elokuun loppuun 
1958. Kilpailun tulos julistettiin 26.9.1958. Toteutusvaiheessa hankkeen kanadalaiseksi yhteistyökumppaniksi valikoitui John B. Parkin Associates, 
Architects and Engineers. Arkkitehti-lehti 9/1958. 

60 Viljo Revell, (1910–1964, TKK 1937). Revell oli suomalainen arkkitehti, jonka tunnuslause kuvaa hyvin hänen suunnittelumetodiaan. Revellin 
ensimmäinen suunnittelutyö on Lasipalatsi, (1936), yhdessä Niilo Kokon ja Heimo Riihimäen kanssa. Revell suunnitteli lukuisia liikerakennuksia, joista 
tunnetuin työ kotimaassa on teollisuuskeskus, Eteläranta 10, (Palacen talo). Revellin työmetodina oli ryhmätyö. Suunnitteluun osallistuivat usein 
toimistoarkkitehdit Heikki Castrén, Bengt Lundsten ja Seppo Valjus. Revell menehtyi yllättäen juuri ennen Toronton kaupungintalon valmistumista.  

61 Bengt Lundsten professori arkkitehti (s. 1928–). Lundsten toimi Torontossa kaupungintalon projektiarkkitehtina. Lundstenin muita suunnittelukohteita ovat 
muun muassa Kortepohjan asemakaava 1964–1969 ja suuri osa asuinrakennuksista, sekä Puu-Käpylän saneeraus vuosina 1977–1979. Lundsten toimi 
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston rakennusopin professorina vuosina 1969–1994. Haastattelu, 12.12.2019.  

62 Kilpailun voittoisat arkkitehdit, Hiroko Kusunoki ja Nicolas Moreau perustivat Pariisiin vuonna 2011 yhteisen arkkitehtitoimiston. Kusunoki ja Moreau ovat 
työskennelleet molemmat tahoillaan Japanissa Shigeru Banin ja Kengo Kuman toimistoissa. Kotisivut: https://www.moreaukusunoki.com/practice.  

63 Christian Norberg-Schulz, (1926–2000), oli norjalainen arkkitehti, teoreetikko ja kirjailija. 1950–1960 luvuilla Norberg-Schulz työskenteli arkkitehtina 
yhdessä Arne Korsmon kanssa. Hänen kuuluisin teoksensa oli vuonna 1974 julkaistu teos ” Meaning In Western Architecture”. Norberg-Schulzin mukaan 
roomalaiset kehittivät käsitteen ”Genius Loci”, paikan henki. 

64 Tore Tallqvist, on arkkitehti, professori emeritus (s. 1941–), toimi vuosina 1983–2009 Tampereen teknisen korkeakoulun arkkitehtuurin historian 
oppituolin professorina. Tallqvist toimi Alvar Aallon toimistossa suunnittelijana 1960-luvulla. Tallqvist kuuli alkuperäisen anekdootin professori Aarno 
Ruusuvuoren luennolla 1960-luvulla.  
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65 Enrique Sobejanon ja Fuensanta Nieton johtama espanjalainen arkkitehtuuritoimisto Nieto Sojano on palkittu mm. Alvar Aalto Mitalilla vuonna 2015 ja 

Mies van Der Rohe palkinnolla vuonna 2019 (Arvo Pärt Centre). 1985 perustetulla toimistolla on toimistot Madridissa ja Berliinissä. Merkittäviä töitä ovat 
mm. San Telmo Museum San Sebastianissa ja Contemporary Art Centre Cordobassa. http://www.nietosobejano.com/  

66 Juha Leiviskä on akateemikko arkkitehti, s. 1936. Leiviskä on suunnitellut lukuisia kirkkoja ja julkisia rakennuksia, kuten Oulun Puolivälikankaan kirkon, 
Kuopion Männistön Pyhän Johanneksen kirkon sekä Saksan Suomen suurlähetystön. Leiviskällä ja Vilhelm Helanderilla on ollut yhteinen 
arkkitehtuuritoimisto vuodesta 1978. 

67 Kilpailuun osallistui 53 ehdotusta. Kilpailun SAFAn nimeäminä tuomareina toimivat arkkitehti Björn Krogius ja professori Arno Ruusuvuori. Kilpailun 
sisäänjättö oli 25.3.1980 ja kilpailun ratkaisu 16.5.1980. Ehdotuksen avustajina toimivat arkkitehdit Vilhelm Helander ja Pekka Kivisalo, sekä 
arkkitehtiylioppilaat Matti Muoniovaara ja Merja Nieminen. 

68 Kilpailun tuomareina toimivat arkkitehdit Mikko Summanen ja Matti Sanaksenaho. Voittoisan ehdotuksen avustajina toimivat arkkitehdit Selina Anttinen ja 
Antti Lehto. Kilpailun seurauksena Anttinen ja Oiva perustivat AOA, Anttinen Oiva Arkkitehdit toimiston, joka on sittemmin menestynyt useissa 
arkkitehtuurikilpailuissa.   

69 Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, www.lma.fi, https://lma.fi/projects/the-lost-shtetl. Käännös Hannu Tikka. Rainer Mahlamäki ja Ilmari Lahdelma 
ovat toimineet arkkitehtuurin professoreina Oulun ja Tampereen teknillisissä Yliopistoissa. He ovat suunnitelleet lukuisia julkisia rakennuksia, kuten 
Metsätietokeskus Lusto, Luontokeskus Haltia tai Kaustisen Kansanmusiikkikeskus.   

70 Korttelitalokilpailuun saapui 58 ehdotusta. Tavoitteena oli rakentaa korttelitalo Hyvinkään asuntomessuille vuonna 2013. Palkintolautakunnan SAFAn 
nimeäminä tuomareina toimivat arkkitehdit Merja Nieminen ja Tuukka Vuori. APRT Oy:n laatima ehdotus ”Artemis” sijoittui yläluokkaan. 
https://www.safa.fi/wp-content/uploads/2019/12/hyvink_arvostelupk_web.pdf . 

 
71 Christian Norberg-Schulzin käsityksen mukaan kreikkalaisessa arkkitehtuurissa pilaripäätteillä ja pilarijärjestelmillä oli erityinen symbolinen merkitys. 

Doorilainen pilarijärjestelmä kuvasti voimaa ja siten liittyi vanhaan Hera-kulttiin. Joonialainen pilarijärjestelmä kehittyi Turkin länsirannikon kreikkalaisissa 
siirtokunnissa. Kapiteeli kuvasti puun lehvästöä, ja koko pilaririvistö metsän puita.   

72 Monumentaali- ja arkkitehtuuritaiteen ryhmä Monark, perustettiin vuonna 1989, jolloin ryhmä voitti ensimmäisen palkinnon Sevillan maailmannäyttelyn 
Suomen paviljongista käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun. Ryhmä lopetti toimintansa Sevillan maailmannäyttelyn jälkeen vuonna 1992. Petri Rouhiainen 
ja Matti Sanaksenaho perustivat omat toimistonsa, muut ryhmän jäsenet siirtyivät muihin tehtäviin. Sevillan maailmannäyttelypaviljongin suunnittelusta 
käytiin yleinen arkkitehtuurikilpailu 8.1989–11.1989, johon saapui 157 kilpailuehdotusta. Kilpailun Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä ammattituomareina 
toimivat arkkitehdit Jan Söderlund ja Marjaana Kinnermä. 

73 Pyhän Henrikin taidekappeli, Hirvensalo, Matti ja Pirjo Sanaksenaho, 2005. Tekniikan tohtori Pirjo Sanaksenaho toimii Aalto-yliopiston 
rakennussuunnittelun professorina (2013–) ja arkkitehtuurin laitoksen johtajana (2019–). Matti Sanaksenaho on Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön 
nykyaikaisen arkkitehtuurin professori vuodesta 2011 lähtien. Sanaksenaho Arkkitehdit perustettiin vuonna 1997. 

74 Slogan ”form follows function” on peräisin amerikkalaisen arkkitehdin Louis Sullivanin vuonna 1896 julkaistusta kirjoituksesta ”The tall office building 
artistically considered”. 1900-luvulla sloganista muodostui modernismin myötä suosittu arkkitehtuuriperiaate.   

 
75 Daniel Libeskind, (s. 1946), on syntyperältään puolanjuutalainen arkkitehti, joka muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1965. Tunnettuja toteutuneita töitä ovat 

muun muassa Berliinin juutalaismuseo 2001, Frederic C. Hamilton museo Denverissä 2006. El Croquis, 80: Daniel Libeskind 1987–1996.  El Croquis on 
espanjalainen vuonna 1982 perustettu arkkitehtuurijulkaisu, jonka toimitus sijaitsee Madridissa. Kirjana ilmestyvä julkaisu on useimmiten monografia, 
joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.  

76 Frank Gehry (s. 1929-Kanada) on amerikkalainen arkkitehti ja huonekalusuunnittelija, jonka uran alkuvaiheet sijoittuvat postmodernismin alkuaikoihin 1980-
luvulle. Gehry on asunut Kaliforniassa Yhdysvalloissa vuodesta 1947 lähtien. Gehrylle myönnettiin vuonna 1989 arvostettu Pritzker-palkinto. Vuonna 2002 
hänelle myönnettiin Companion of the Order of Canada-kunniamerkki. Ensimmäinen kansainvälistä huomiota herättänyt suunnittelutyö oli Los Angelesin 
Santa Monicaan vuonna 1978 valmistunut, hänelle itselleen suunnittelema omakotitalo. Sydney Pollackin ohjaamassa Gehry elokuvassa ”Sketches of 
Frank Gehry” (2005), Gehry mainitsee Alvar Aallon suureksi esikuvakseen. Gehry tunnetaan veistoksellisesta arkkitehtuuristaan, kuten esimerkiksi: La 
Fondation Louis Vuitton, taidemuseo ja kulttuurikeskus, (Pariisi, Ranska, 2014), ja Walt Disney Concert Hall, (Los Angeles, Kalifornia, Yhdysvallat, 2003). 

77 Markku Komonen ja Mikko Heikkinen ovat toimineet suunnittelijoina 1970-luvulta lähtien. Tikkurilan tiedekeskuksen arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen 
palkinto vuonna 1986, nosti toimiston kansalliseen tietoisuuteen. Heurekan toteutuksen jälkeen valmistuivat mm. Rovaniemen lentokenttäterminaali, 
Kuopion pelastuslaitos (1992), European Film College, (Ebeltoft Tanska, 1993) ja Kangasalan kulttuurikeskus (2014).  Komonen ja Heikkinen ovat 
molemmat toimineet arkkitehtuurin professoreina Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Aalto-Yliopisto). Vuonna 2003 toimistolle myönnettiin 
kansainvälinen Heinrich Tessenow mitali. 

78 Sinikka Kouvo ja Erkki Partanen ovat toimineet arkkitehteina yhdessä 1980-luvulta lähtien. Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partasen ensimmäinen julkinen 
toimeksianto oli Kajaanin kulttuurikeskuksen konsertti- ja kongressisali sekä kansalaisopisto. Hanke oli yleisen arkkitehtuurikilpailun voitto vuonna 1982. 
Kilpailuvoittoa seurasi toimeksianto ja toteutus vuonna 1988. Valmistuneet rakennukset palkittiin rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnolla 
vuonna 1988. Sittemmin kulttuurikeskusta on täydennetty Kainuun Musiikkiopistolla vuonna 1998. Toimiston suunnittelema Kuopion poliisi- ja oikeustalo 
on kilpailuvoitto vuodelta 1986 ja hanke toteutui vuonna 1992. Toimisto on suunnitellut myös Chileen tutkijoille tarkoitetun hotelliresidenssin, joka perustui 
kansainväliseen kutsukilpailun voittoon vuonna 2011. Alma Atacaman Hotelliresidenssi valmistui vuonna 2017. Vuonna 2014 Kouvo ja Partanen voittivat 
Tampereen Musiikkiakatemia kilpailun.  

79 Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n perustivat arkkitehdit Eero Hyvämäki, Jukka Karhunen ja Risto Parkkinen vuonna 1968.  Toimisto voitti Kansallisoopperan 
yleisen arkkitehtuurikilpailun vuonna 1975. Toimiston nimi muuttui muotoon Arkkitehtitoimisto HKP Oy vuonna 2002, jolloin yhtiön alkuperäiset osakkaat 
jäivät eläkkeelle.   ww.hkp.fi/?page_id=2096. 

80 Pekka Salminen, (s.1936-), on toiminut julkisen rakennuksen suunnittelutehtävissä 1960-luvulta lähtien. Tunnettuja töitä ovat mm. Lahden teatteritalo, 
Helsinki Vantaan lentoasema terminaali 2, sekä lukuisat toteutukset ja projektit Kiinassa. www.pesark.com. 

81 Kilpailuun osallistui 54 ehdotusta. Kilpailun SAFAn nimeäminä tuomareina toimivat arkkitehdit Markus Aaltonen ja Esa Piironen. Kilpailun sisäänjättö oli 
15.10.1985 ja kilpailu ratkaistiin 6.1.1986.  

82 Jussi Murole ja Daniel Bruun ovat arkkitehtitoimisto B&M:n osakkaita, www.bm-ark.fi. B&M arkkitehdit ovat menestyneet hyvin sekä kotimaisissa, että 
kansainvälisissä arkkitehtuurikilpailuissa. Toimisto tunnetaan monipuolisista toimeksiannoista niin kaupunkisuunnittelun kuin rakennussuunnittelunkin 
parissa. 

83 Arkkitehti Tomas Westerholm perehtyi tietokoneavusteiseen suunnitteluun perin pohjin 1990-luvun puolessa välissä. Westerholm perusti oman 
Arkkitehtuuritoimisto Render toiminimen vuonna 1997, joka myöhemmin toimi vuosina 2004 – 2017 nimellä 3D Render Oy. 

konsulttiyrityksen 3D Render Oy:n 2004, joka erikoistui visualisointeihin ja arkkitehtuurianimaatioihin.  

84 Eero Lundén Architecture Company on vuonna 2008 perustettu yritys, joka on erikoistunut tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Vuonna 2018 toimisto 
toteutti Venetsian Biennaaliin pohjoismaiden paviljonkiin kokeellisen näyttelyinstallaation ”Another Generosity”. 
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85 K2S Arkkitehdit, Kimmo Lintula, Mikko Summanen ja Niko Sirola. https://k2s.fi/. Arkkitehtilehti 2/2017. K2S on vuonna 2001 perustettu 

arkkitehtuuritoimisto, joka palkittu useissa arkkitehtuurikilpailuissa, kuten esim. Helsingin olympiastadionin katoskilpailussa vuonna 2003. Hanke valmistui 
vuonna 2020, ja valittiin Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaaksi syksyllä 2020. Uudistunut Olympiastadion palkittiin myös vuoden 2019 
Teräsrakennepalkinnolla. Vuonna 2017 toimisto voitti Ylivieskan kirkon suunnittelusta käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun. Lintula, Sirola ja Summanen 
ovat toimineet Aalto yliopiston rakennusopin professoreina vuodesta 2015 alkaen. 

86 Kimmo Lintula (s. 1970, TKK 2001), K2S Arkkitehdit. Lintula toimii Aalto-yliopistossa rakennusopin professorina. Lintula toimi Sibeliustalon 
kilpailuvaiheen tekijänä sekä toteutusvaiheen projektiarkkitehtina. Kimmo Lintula on toiminut Helsingin Olympiastadionin toisena pääsuunnittelijana. 
Toisena pääsuunnittelijana toimi Kari Raimoranta (Arkkitehdit NRT). Hankkeelle myönnettiin Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto vuonna 2020.  

87 Kaarina Löfström (1941- TKK 1967) on arkkitehti ja Aalto -yliopiston kunniatohtori 2018. Löfström toimi Valion teknisen osaston rakennusjaoston 
arkkitehtina 1968–1980, jonka jälkeen perusti oman arkkitehtuuritoimiston vuonna 1981. Löfström on suunnitellut lukuisia toimisto- ja tuotantorakennuksia 
sekä tutkimuslaitoksia. 

88 Hannu Kiiskilä (s. 1950, TTKK 1978) on arkkitehti ja ARRAK Arkkitehtien Kiiskilä, Rautiola, Rautiola Oy:n osakas. 

89 Jyrki Tasa on arkkitehti ja arkkitehtuurin emeritusprofessori, (s. 1944, TKK 1973), sekä NRT Arkkitehtien osakas. Tasa on suunnitellut julkisia 
rakennuksia kuten Kuhmon ja Hollolan pääkirjastot, Porin BePop kauppakeskuksen sekä Paavo Nurmi Stadionin Turkuun. Lisäksi Tasa on suunnitellut 
asuinrakennuksia sekä yksityistaloja. 

90 Teemu Palo (s. 1962, TKK 1993), on arkkitehti, ja Arkkitehtityöhuone APRT:n osakas. Palo on toiminut pääsuunnittelijana lukuisissa julkisen 
rakentamisen hankkeissa, kuten Tapiolan metroasemassa, Turun Triviumissa sekä Metsähallituksen toimipiste Pilkkeessä. 

91 Erkki Partanen (s.1952-) on arkkitehti ja Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partasen osakas. Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen on perustettu vuonna 
1982. Toimisto on menestynyt lukuisissa arkkitehtuurikilpailuissa ja toiminut pääsuunnittelijana lukuisissa julkisen rakentamisen hankkeissa. Viimeisin 
yleisen arkkitehtuurikilpailun voitto on Tampereen Musiikkiakatemian kilpailuvoitto vuodelta 2014. 

92 Wallace Clement Sabine, (1868–1919), oli amerikkalainen insinööri, akustisen suunnittelun pioneeri. joka kehitti saliakustiikkaa mittavaan jälkikaiunta-
ajan kaavan: T= V/Ax0,161 sm -1. Kaavassa T = jälkikaiunta-aika, V = salin tilavuus, A = absorbtiomateriaalin pinta-ala. Jälkikaiunta-aika määrittelee 
salitilan yleissoinnin.  

93 Hans Scharoun, (1893–1972), oli saksalainen arkkitehti, joka Berliinin konserttitalon lisäksi suunnitteli Berliinin uuden kirjaston (1964–1978) sekä yhden 
perheen talon Haus Schminken Löbauhun. Berliiniin Scharoun suunnitteli useita asuinkerrostaloja.   

94 Lothar Cremer, (1905–1990), saksalainen akustikko, joka julkaisi teoksen Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik. Band 1: Geometrische 
Raumakustik.  

95 Henrik Möller on tanskalaissyntyinen akustikko, joka työskentelee Suomessa. Möller on erikoistunut huone- ja rakennusakustiikkaan sekä esitystilojen 
suunnitteluun. Möller on myös akustiikkaan, meluntorjuntaan ja av-suunnitteluun erikoistuneen Akukon Oy:n perustajajäsen. 

96 Kongressin kirjastossa Washingtonissa on 164 miljoonaa nidettä. British Libraryssa Lontoossa on 150 miljoonaa nidettä. 

97 ICOM on 1946 perustettu järjestö, jonka tehtävänä on kehittää museoiden hallinnointia sekä määritellä museoiden kokoelmien organisointien parhaita 
menetelmiä. 

98 Jean-Nicolas-Louis Durand (1760–1834), ranskalainen arkkitehti teoreetikko. Hän kehitti rakennusten modulaarisia järjestelmiä, ja erityisesti 
näyttelytilojen tilajärjestelmiä, ollen siten teollisen rakennustuotannon pioneereja. ”Nouveau précis des leçons d’architecture: données a l'Ecole impériale 
polytechnique by J.N.L. Durand”. pub. Fantin; (1813). 

99 Carl Friedrich Schinkel (1781–1841), oli saksalainen arkkitehti,. Schinkel aloitti ammattiuransa taidemaalarina, mutta siirtyi nopeasti arkkitehdiksi. Altes 
Museumin ohella kuuluisia töitä ovat mm. Neue Wache Berliinissä, (1818), sekä Berliinin Schauspielhaus, (1819–1821). 

100 Leo von Klenze (1784–1869), oli saksalainen arkkitehti ja taidemaalari. Klenze suunnitteli Müncheniin uusklassisia julkisia rakennuksia kuten, Alte 
Pinakothekin (1826−1836), Königsplatz-aukion (1816−1848) ja Münchenin kaupungin Propyleia-kaupunginportit (1846−1862). Klenzellä oli myös 
merkittävä taidekokoelma, josta myöhemmin kehittyi Neue Pinakothekin kokoelma.    

101 Museuminseln on laaja museokokonaisuus, jonka piiriin kuuluu viisi kansainvälisesti merkittävää museorakennusta. Museosaaren syntyyn vaikutti 
Preussin kuningas Fredrik Vilhelm lV, jonka tahdosta osa saaresta omistettiin taiteelle vuonna 1841. https://whc.unesco.org/en/list/896/. 

102 Münchenin Glyptothek vahingoittui pahoin toisen maailman sodan pommituksissa. Rakennus korjattiin suorasukaisesti. Entiset polykromaattiset 
seinäpinnat korvattiin kevyellä laastisslammauksella. Rakennuksen tunnelma muuttui sen seurauksena dramaattisesti. https://www.antike-am-
koenigsplatz.mwn.de/index.php/en/glyptothek-en, museon internetsivusto. 

103 Steven Holl (s. 1947), on amerikkalainen arkkitehti. Holl on suunnitellut lukuisia museorakennuksia Eurooppaan Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Helsingin 
nykytaiteen museo Kiasma (1998)on myös Hollin suunnittelema.  https://www.stevenholl.com/, toimiston kotisivu. 

104 LPR Arkkitehdit, Ola Laiho, Ilpo Raunio ja Mikko Pulkkinen, on vuonna 1976 perustettu arkkitehtitoimisto, jonka portfolio koostuu korkeatasoisista 
julkisista rakennuksista sekä erittäin haastavista korjaushankkeista. Toimisto on palkittu lukuisilla arkkitehtuurin tunnustuspalkinnoilla. www.ark-
lpr.fi/toimisto/ 

105 Yasuhisa Toyota, (Nagata Acoustics, Tokyo), on japanilainen akustikko, jonka merkittävimpiä töitä ovat mm. Walt Disney Concert Hall, Kauffman Center 
for the Performing Arts, Marinskin konserttitalo Pietarissa, Tanskan Radion konserttisali Kööpenhaminassa sekä Elbphilharmonie Hampurissa. Toyota on 
osallistunut yli 50 korkeatasoisen konserttisalin akustiseen suunnitteluun.  

106 Roy Mänttäri (s.1955-), on arkkitehti, joka on toiminut rakennussuunnittelijana, näyttelyarkkitehtina sekä kirjoittajana.  

107 Akukon Oy on Henrik Möllerin ja Tapio Lahden vuonna 1994 perustama saliakustiikkaan erikoistunut konsulttitoimisto. Toimisto on akustiikan, 
meluntorjunnan ja av-suunnittelun erityisasiantuntija Suomessa ja Baltiassa. Suomessa toimistossa työskentelee yli 50 ja kansainvälisesti yli 70 
asiantuntijaa. www.akukon.fi/. 

108 Peter MacKeith on amerikkalainen arkkitehti, professori ja Arkansasin yliopiston Fay Jones arkkitehtuurikoulun johtaja, University of Arkansas. Julkaissut 
lukuisia esseitä ja kirjoja koskien suomalaista arkkitehtuuria. 

109 Arianna Callochia on italialainen arkkitehti ja journalisti, joka on kirjoittanut useita artikkeleita suomalaisesta arkkitehtuurista ja järjestänyt suomalaisen 
arkkitehtuurin näyttelyitä Italiassa. 

110 Rakennus julkaistiin muun muassa seuraavissa arkkitehtuurijulkaisuissa: Arkkitehti 6/2007, Arkkitehti 5/2011, Projektiuutiset 4/2011, a+u 2012:08 (513), 
Helsingin Musiikkitalo / Helsinki Music Centre, Finnish Architecture 2010-2011, Finnish Architecture with an Edge. Rakennuksen syntyhistoriasta tehtiin 
myös dokumenttielokuva. 
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111 Arkkitehtitoimisto ALA, on Juho Grönholmin, Antti Nousjoen, (aiemmin Antti Lassila), Janne Teräsvirran ja Samuli Woolstonin vuonna 2005 perustama 

arkkitehtuuritoimisto. Kilpailuehdotuksen teatteritekniikan asiantuntijana toimi Birger Grönholm, ja pienoismallin oli tehnyt Klaus Stolt. Sittemmin Janne 
Teräsvirta on perustanut oman suunnittelutoimiston yhdessä Emmi Keskisarjan kanssa. ALA työllistää (vuonna 2021) noin 50 arkkitehtia ja 
sisustusarkkitehtia. Toimisto on erittäin kansainvälinen, toimiston työkieli on englanti. Kansainväliset kilpailumenestykset ovat nostaneet toimistot työt 
kansainväliseen tietoisuuteen.  

112 Ernst Neufert (1900–1986) oli saksalainen arkkitehti, joka kiinnostui rakennusten standardoimisesta. Neufert työskenteli opintojensa ohessa Walter 
Gropiuksen ja Adolf Meyerin arkkitehtitoimistoissa. Vuonna 1936 hän julkaisi arkkitehtuurin mitoituskäsikirjan Bauentwurfslehre. Kansallissosialistisessa 
Saksassa hän työskenteli arkkitehti Albert Speerin kanssa ja sodan jälkeen Saksan jälleenrakennusprojektien parissa.    

 
113 SMS arkitekter AS, on norjalainen arkkitehtitoimisto, joka on perustettu 1992 ja jonka kotipaikka on Kristiansand. Toimisto vastasi Kildenin 

työmaavaiheen toteutussuunnittelusta yhdessä ALA Arkkitehtien kanssa. 

114 ArchDaily on arkkitehtuurin internetalusta, joka julkaisee päivittäin arkkitehtuurikohteita. https://www.archdaily.com/. 

115 Kildeniä kuvaileva alkuperäinen tekstit ArchDaily sivustolla: Urban Identity The urban character of the new theatre- and concert hall building should not 
only express the functionality of the project. The building will have a major impact on the cultural identity of the city of Kristiansand and the whole region. 
The architectural expression has to be instantly recognisable and unique. There is a strong demand for a cultural landmark building. Often in theatres the 
fly tower reflects the buildings function, acting simultaneously as a landmark. On this shore the role of the tower has already been taken by the silo. The 
signature image of the performing arts centre should be built with other means. The main concept of the Teater- og Konserthus design is the series of 
performance spaces, which has been shaped out to act as a sign in the cityscape. This undulating, unified surface forms a dramatic lobby and foyer 
between the performance halls and the shoreline. The relationship of the building with the canal and the sea has strong tension and drama. 

116 Kohde valittiin vuoden 2011 teräsrakennepalkinnon saajaksi. Valintaraadin puheenjohtajana toimi professori Antti-Matti Siikala. Perusteluissaan 
valintaraati totesi mm: ”Palkintolautakunta arvosti rakennuksen ekspressiivistä arkkitehtuuria, joka perustuu teräksen luovaan käyttöön. Ulokemainen 
rakennusvolyymi on toteutettu innovatiivisena teräsrakenteena. Konsertti- ja teatterisalien ison yhtenäisen tilan vaatimat pitkät jännevälit on ratkaistu 
teräksisten ristikkorakenteiden avulla”.  

117 Bjarke Ingels, tanskalainen arkkitehti, joka johtaa toimistoa nimeltä BIG, Bjarke Ingels Group, perustettu vuonna 2005. Toimistolla on pääkonttori 
Kööpenhaminassa ja sivukonttori New Yorkissa. https://big.dk/#projects,  Arkkitehti 2 / 2012 sivu 19. 

118 PES-Arkkitehdit, on arkkitehti, professori Pekka Salmisen (s. 1937-) perustama arkkitehtitoimisto. Salminen suoritti ensin insinöörin tutkinnon 
Tampereen Teknillisessä opistossa ja sen jälkeen arkkitehdin tutkinnon Teknillisessä Korkeakoulussa Otaniemessä. Opintojen jälkeen Salminen 
työskenteli toimistoarkkitehtina Timo Penttilän arkkitehtuuritoimistossa ja osallistui Helsingin kaupunginteatterin suunnitteluun. 1982 valmistui Salmisen 
suunnittelemana Lahden kaupunginteatteri. Salmiselle myönnettiin professorin arvonimi vuonna 1998. Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) puheenjohtajana 
Salminen toimi vuosina 1986–1987, sekä Suomen Arkkitehtitoimistojen liiton (ATL) puheenjohtajana 1998–1999. Vuonna 2002 Salmiselle myönnettiin 
Taiteen valtionpalkinto. 

119 Samuel Hsuan-yu Shih, (s. 1974-) Taipei Taiwan, on kansainvälisesti palkittu keramiikkataiteilija, joka on suunnitellut muun muassa Twinings yhtiön 
pyynnöstä kuningatar Elisabethille teeastiaston vuonna 2012. http://www.unit-9.com/artwork.htm.  

120 JKMM Arkkitehdit, on Asmo Jaaksin, Teemu Kurkelan, Samuli Miettisen ja Juha Mäki-Jyllilän perustama arkkitehtitoimisto. Toimiston ensimmäinen 
kilpailuvoitto oli Turun kirjaston yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 1998. Kirjastolle osoitettu tontti osoittautui kuitenkin hankkeelle sopimattomaksi, jolloin 
kirjaston tontiksi osoitettiin vanhan pääkirjastoon liittyvä tontti. Pitkä suunnittelu- ja rakentamisprosessi saatiin päätökseen vuonna 2007. JKMM 
Arkkitehdit ovat osallistuneet menestyksellä lukuisiin arkkitehtuurikilpailuihin. Toimiston toteutuneet työt ovat olleet usein ehdolla arkkitehtuurin Finlandia 
palkinnon saajaksi. Joulukuussa vuonna 2019 toimisto voitti Kansallismuseon laajennuskilpailun ehdotuksella nimimerkki ”Atlas”.  2020 arkkitehtuurin 
Finlandia palkintoehdokkaaksi valittiin K-Kampus, toimistorakennus Kalasatamassa Helsingissä.  

121 Alvar Aalto voitti Seinäjoen keskuksesta järjestetyn yleisen arkkitehtuurikilpailun 1959. Aallon suunnittelemaan kokonaisuuteen kuuluvat mm. 
Lakeudenristin kirkko, (1960), Kaupungintalo (1962), kaupunginkirjasto 1965, virastokeskus 1968 ja Aallon kuoleman jälkeen toteutettu kaupunginteatteri 
vuonna 1987. 

122 Apila-kirjasto valittiin Suomen vuoden 2013 Mies van der Rohe palkintoehdokkaaksi, sekä Arkkitehtuurin Finlandia-ehdokkaaksi vuonna 2014. Hanke 
palkittiin European Copper Architecture Award kunniamaininnalla vuonna 2013. Kirjasto valittiin vuoden 2013 vuoden Betonirakenteeksi. 

123 Arkkitehtitoimisto ALA oli osallistunut aikaisemmin radan varrelle sijoittuvan UPM-yhtiön pääkonttorin kutsukilpailuun, ja Antti Nousjoki oli tehnyt 
diplomityönsä kilpailutontille, aiheenaan uusi keskustakirjasto.  
 

124 Voittoisan ehdotuksen illustraatiot laativat Petra Grísová, Josef Veselý ja Vearistlav Zíka, Vizarch visualisointitoimistosta. Pienoismallin valmisti Klaus 
Stolt. Muut jatkoon kutsutut ehdotukset olivat nimimerkeiltään; ”Liblab”, Wave”, ”Kasi”, ”The Diagonal Agora” ja ”The Green Metropolis”. ”The Diagonal 
Agora” ehdotuksen laatijaksi osoittautuivat espanjalaisarkkitehdit: Syra Abella Bule, Marina Cisneros Vitoria, Joaquin Mosquera Casares, Jorge Munoz 
Ibanez, Elena Orte Largo ja Guillermo Sevillano Bengoechea. ”Wave” ehdotuksen laatijoita olivat Huttunen-Lipasti-Pekkanen Arkkitehdit. Kilpailussa 
jaettiin myös viisi kunniamainintaa. Kilpailutuloksen erikoisuus oli, ettei kilpailun toiseen vaiheeseen pyydettyä ehdotusta ”The Diagonal Agora” palkittu 
lainkaan, vaikka ehdotus voitti yleisöäänestyksen. https://www.safa.fi/wp-content/uploads/2013/02/2012_Keskustakirjasto_arvostelupoytakirja_fi_web-
1.pdf. 

125 Yleisöäänestyksen voittanut ehdotus ”The Diagonal Agora” sai 984 ääntä ja toiseksi tullut ehdotus ”Käännös” sai 644 ääntä kaikista annetuista äänistä, 
joita oli yhteensä 3221.  

126 Kilpailun toisen vaiheen insinöörikonsultteina toimivat Arupin energia-asiantuntija Paul Dunne, LVIAS-suunnittelijat Paul Dunne, Susan Cormican, Luke 
Stewart ja Mona Holtkoetter sekä rakennussuunnittelijat Rory McGowan, Aidan Madden ja Colm Morrin. 

127 Otto Karvonen (s. 1975) on helsinkiläinen taiteilija, joka valmistunut taiteen maisteriksi Amsterdamin Sandberg Instituutista. Karvonen on toteuttanut 
julkiseen tilaan sijoittuvia teoksia sekä Suomessa että ulkomailla. Karvonen on tullut tunnetuksi myös performansseista ja tilapäisistä veistoksista ja 
installaatioista. 

128 Muita Oodille myönnettyjä tunnustuspalkintoja ovat muun muassa, Detail-lehden Detail Prize 2020 pääpalkinto, ja Best In Heritage-järjestön Project of 
Influence-kulttuuriperintöpalkinto vuonna 2020. Vuonna 2019 Oodi valittiin vuoden yleiseksi kirjastoksi IFLA:n kansainvälisessä kirjastokonferenssissa.  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_keskustakirjasto_Oodi. 

129 Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, https://lma.fi/. 8-Studio Oy, oli arkkitehtitoimisto, johon kuuluivat Lahdelman ja Mahlamäen lisäksi mm. Juha 
Luoma, Timo Veijonsuo, Pentti Kareoja, Markus Seppänen sekä Mikko Kaira. 1980-luvulla toimisto otti osaa arkkitehtuurikilpailuihin ja menestyi niissä 
erittäin hyvin. Toimiston osakkaat voittivat eri kombinaatioilla samoissa kilpailuissa useita palkintoja. Punkaharjulla metsätietokeskuksesta vuonna 1991 
järjestetyssä yleisessä arkkitehtuurikilpailussa 8-Studio voitti viisi palkintosijaa kahdeksasta, tekijöinä eri henkilöt. Lahdelman, Mahlamäen ja Kairan 
muutettua Helsinkiin, 8-Studio Oy jatkoi toimintaansa Tampereella ja muutti nimensä Arkkitehdit LSV Oy. Vastaavina osakkaina toimivat Juha Luoma, 
Markus Seppänen ja Tobias Tommila.  
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130 Kotkan Museokeskuksen arkkitehtuurikilpailussa SAFAn nimeäminä ammattituomareina toimivat arkkitehti Anders Adlercreutz ja professori Jyrki Tasa. 

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen (1.4–30.9.2004) saapui 86 ehdotusta. Toiseen vaiheeseen, (26.11–22.12.2004) valittiin kuusi kilpailuehdotusta. 
131 Jorma Mukala (s.1954, TTY 1986) toimi Arkkitehti-lehden päätoimittaja vuosina 2009–2017. Mukalalle myönnettiin vuonna 1992 Rakennustietosäätiön 

Pietilä-palkinto. Arkkitehti-lehden lisäksi Mukala on kirjoittanut ja toimittanut lukuisia suomalaista arkkitehtuuria käsitteleviä kirjoja, kuten Timo Penttilän 
arkkitehtuuriteorioita esittelevän Oikeat ja väärät arkkitehdit, yhdessä Kari Lindin ja Ulla Markelinin kanssa ja Kirmo Mikkolan kirjoituksia. Lisäksi Mukala 
on osallistunut ympäristötaidekilpailuihin hyvällä menestyksellä. Estonia onnettomuuden muistomerkki Tallinnassa toteutettiin yhdessä Villu Jaanisonin 
kanssa. Muistomerkki paljastettiin vuonna 1996. 

132 Coop, Himmelb(l)au on alun perin itävaltalainen suunnittelutoimisto, jonka perustivat Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky, ja Michael Holzer Wienissä, 
vuonna 1968. Toimisto tuli tunnetuksi futuristisista suunnitelmistaan ja taideperformansseistaan. Nykyään Himmelb(l)aulla on toimistot Los Angelesissa, 
Pariisissa ja Frankfurtissa. Toimiston ensimmäisiä toteutuneita arkkitehtuurisuunnitelmia oli BMW:n näyttelyrakennus Münchenissä. vuodelta 2007. 
Nykyään toimistoa johtaa Helmut Swiczinsky, Wolf Prixin vetäydyttyä eläkkeelle. 

133 Kiinaan rakentunut Dalien kulttuurikeskus sisältää konserttisaleja, teatterisaleja, sekä kongressitiloja. Rakennus valmistui vuonna 2021. http://www.coop-
himmelblau.at/architecture/project/dalian-international-conference-center/. 

 
134 Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto on, joka toinen vuosi jaettava arkkitehtuuripalkinto. Ehdokkaat palkinnon saajaksi valitsee ammattiraati, jonka jälkeen 

palkinnon saajan valitsee henkilö, jolla ei ole arkkitehdin tutkintoa. Palkinto on myönnetty vuosien saatossa asuinrakennuksille, saneerauskohteille, 
urheilurakennuksille ja kulttuurirakennuksille. Ensimmäinen Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto myönnettiin Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen 
suunnittelemalle Puolan juutalaisten historian museolle vuonna 2014. Palkinnon saajan valitsi professori Sixten Korkman.   

135 Amos Andersonin on yleishyödyllinen yhdistys. Föreningen Konstsamfundet on perustettu vuonna 1940. Yhdistyksen tarkoitus on tukea Suomen 
ruotsinkielisten kulttuuria. Yhdistyksen perustaja oli vuorineuvos Amos Anderson. 

136 Petri Vainio (s.1964-) on sisustusarkkitehti ja muotoilija. Vainio on suunnitellut useita valaisimia ja teollisia tuotteita. 

137 temLab Architects on tokiolaisen arkkitehti Shogo Kawatan johtama ryhmä, joka on erikoistunut arkkitehtuuriin ja tilasuunnitteluun. Ryhmä on järjestänyt 
digitaalisia installaatioita ympäri maailmaa, muun muassa Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Eurooppaan. https://www.teamlab.art. 

138 Juha Ilonen, (s.1959-), on arkkitehti taiteilijaprofessori. Ilonen on kirjoittanut useita arkkitehtuurikirjoja ja toiminut rakennussuunnittelijana. Ilosen 
julkaisemia kirjoja ovat mm. ”Toinen Helsinki – The Other Helsinki – Kortteleiden kääntöpuolen arkkitehtuuri”, sekä ”Kolmas Helsinki-kerroksia arjen 
arkkitehtuurissa”. Teokset kuvaavat Helsingin kortteleiden tuntemattomia sisäpihoja.  

139 Kilpailu päättyi 21.11.1995 ja tulokset julkistettiin 15.4.1996. Kilpailuun osallistui yhteensä 179 ehdotusta. Kilpailussa jaettiin poikkeuksellisen runsaasti 
palkintosijoja ja kunniamainintoja, yhteensä peräti 15 kappaletta. 

140 AKPRT Oy on Aaro Arton, Matti Kaijansinkon, Teemu Palon, Yrjö Rossin ja Hannu Tikan perustama arkkitehtitoimisto. Kansainvälisen kilpailuvoiton 
jälkeen viisihenkinen toimisto muutti Kööpenhaminaan. Toimeksiantajana toimi Ørestad Sällskapet, hanketta varten perustettu ohjausryhmä. Hankkeen 
mahdollisti Kööpenhaminaan rakennettava metrolinja, joka yhdisti Kastrupin lentokentän Kööpenhaminan keskustaan. Ørestad on laaja, kuusi kilometriä 
pitkä kokonaisuus, jolle on rakennettu Tanskan suurin ostoskeskus Field’s sekä Skandinavian suurin hotelli Bella Sky. Bjarke Ingels on suunnitellut 
alueelle useita rakennuksia, (muun muassa 8-tallet), sekä maailman parhaimpana asuintalona palkitun VM Mountain rakennuksen. AKPRT Oy:n 
nykyinen nimi on APRT Arkkitehdit. Osakkaina ovat arkkitehdit Aaro Artto, Teemu Palo ja Hannu Tikka. 

141 Vuoden betonirakennepalkintoa on jaettu vuodesta 1970 lähtien. Vuoteen 1982 asti palkinto myönnettiin insinöörirakenteille, tämän jälkeen palkittiin 
myös arkkitehtuurikohteita. 

 
142 Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyi 15.8.1997, ja toinen vaihe päättyi 2.3.1998 ja kilpailun tulos julkistettiin 8.4.1998. Kilpailun ensimmäiseen 

vaiheeseen osallistui 36 ehdotusta. 
 
143 Artec Consultants Inc. on amerikkalaisen akustikko Russell Johnsonin (1923−2007) perustama, New Yorkissa toiminut suunnittelutoimisto. Johnson 

kehitti omat saliakustiikkaan liittyvät periaatteet, joiden merkittävin piirre oli musiikkiesitysten mukaan säädettävä akustiikka. Hänen alkuvaiheen uransa 
merkittävin suunnittelutehtävä oli Symphony Hall, Birminghamissa. Kapellimestari Osmo Vänskän vierailtua Birminghamissa Russell Johnson valittiin 
Lahden konserttisalin akustikoksi. Artec Consultants määritteli tarkasti salin permannon ja parvitilojen muodot. 

144 Design and construct kilpailu on toteutusmuoto, jossa urakoitsija vastaa myös hankkeen suunnittelusta ja kilpailun päätteeksi antaa tilaajalle 
urakkatarjouksen. Lahden Kongressi- ja konserttitalokilpailussa poikkeuksellisesti kolmelle kilpailuryhmälle arvottiin toteuttaja urakoitsijat. ”Lastu” 
nimimerkin toteuttajaksi arvottiin Lahden NCC, joka palkkasi hankkeen muut erikoissuunnittelijat. Toisen vaiheen aikana neuvoteltiin urakoitsijan kanssa 
suunnittelupalkkiot koko hankkeen suunnittelusta.   

 
145 Muut jatkokilpailuun kutsutut toimistot olivat: Kaira-Lahdelma- Mahlamäki Oy ja Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Ky. Jatkoon valittujen työryhmien 

lisäksi palkittiin lunastuksella ehdotus ”Ankkuripaikka”, jonka tekijöiksi osoittautuivat arkkitehdit Erkki Partanen ja Sinikka Kouvo. Myös ehdotus ”Opus 99” 
palkittiin lunastuksella, ehdotuksen tekijäksi osoittautui arkkitehti Pekka Helin. 

146 Bengt Lundsten toimi Teknillisessä Korkeakoulussa rakennusopin professorina vuosina 1969−1994.  Lundsten on toiminut myös 
rakennussuunnittelijana, merkittäviä töitä ovat mm. Kortepohjan asemakaava sekä Puu-Käpylän saneeraus.  

147 Päätös rakentamisesta tehtiin kunnan valtuustossa vain yhden äänen enemmistöllä 11.toukokuuta 1998. Äänestyksen tulosta pidettiin korruption 
tuloksena, ja epäilykset johtivat jopa oikeudenkäynteihin.  

 
148 Antti Vihinen, (s. 11.5.1961-), musiikkitieteen tohtori 2000. Hänen väitöskirjansa käsitteli Theodor Adornon Jean Sibeliukseen kohdistuneen kritiikin 

poliittisia motiiveja. Vihinen toimi Sibeliustalon toimitusjohtajana vuosina 1999−2010. Hän on julkaissut useita tietokirjoja ja vuonna 2021 jännityskirjan 
nimeltä Punainen prinsessa. 

144 The Sydney Morning Herald -lehti listasi artikkelissaan parhaat konserttitalot kautta aikojen eri puolilla maailmaa. Lehden valinnan perusteina olivat 
muun muassa salin akustiikka, estetiikka ja esteetön näkyvyys lavalle. Lehden käyttämän asiantuntijan Colin Cornishin mukaan laaditulle listalle "The 
World´s Top 10 Concert Halls" valittiin seuraavat klassisen musiikin salit: Adelaide Town Hall, Berlin Philharmonie, Carnegie Hall, New York, City Recital 
Hall, Angel Place Sydney, Concertgebouw, Amsterdam, Elisabeth Murdoch Hall, Melbourne Recital Centre, Ishikawa Ongakudo Concert Hall, Kanazawa, 
Japani, Sao Paolo Concert Hall, Brasilia, Sibeliustalo, Lahti, sekä Symphony Hall, Boston. Valintoihin voinee suhtautua varauksella, sillä kolme 
kymmenestä valituksi tulleesta salista sijaitsee Australiassa. 
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9    Liitteet 

 

Liite 1    Arvioitavien rakennusten rakennuttajat, suunnittelijat ja toteuttajat 

 

Helsingin musiikkitalo: 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: LPR-Arkkitehdit Oy  
Marko Kivistö, Ola Laiho, Mikko Pulkkinen, Richard Alaskewicz, Sofia Amberla, Tiitta Itkonen, Klaus Jacoby, 
Jonni Lampinen, Mikko Mannberg, Aleksi Myyryläinen, Pauno Narjus, Juha-Petri Virtanen, Markus Gerke, Mikael Sewon, Elinan Juureva, Philip 
Kronqvist, Tuomas Lemmetyinen  
Akustinen suunnittelu: Nagata Acoustics, Inc.  
Yasuhisa Toyota, Keiji Oguchi, Marc Quiquerez  
Akukon Oy: Olli Salmensaari, Anssi Ruusuvuori 
Heikki Helimäki Oy: Heikki Helimäki 
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy 
Ins.toimisto Oy Matti Ollila & Co 
Geosuunnittelu: Ramboll Finland Oy 
LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Olof Granlund Oy 
Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Lausamo Oy 
Rakennusautomaatiosuunnittelu: AIR-IX Talotekniikka Oy 
AV-suunnittelu: JP-Talotekniikka Oy 
Valo-, ääni- ja videojärjestelmien suunnittelu sekä näyttämömekaniikan suunnittelu: Insinööritoimisto Akukon Oy 
Turvasuunnittelu: Insinööritoimisto Heikki Iso-Kuusela Oy Puisto- ja viheraluesuunnittelu 
Palotekniikka. L2 -Paloturvallisuus Oy: 
Timo Hakokorpi, Jaana Hopeasaari, Nina Kapli, Jukka Laaksonen 
Projektinjohtaja Kaija Laine 
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto 
Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy 
Kohteen laajuus: bruttoala 36 000 m2 
 

Teatteri- ja konserttitalo Kilden, Kristiansand: 
Tilaaja: Teater og Konserthus for Sörlandet Interkommunalt Selskap 
Rakennuttajakonsultti: PTL Prosjekt og Teknologiledelse 
Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto ALA: 
Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta, Samuli Woolston, Niklas Mahlberg, Sami Mikonheimo, Pekka Sivula, Erik Sandmark 
Rakennesuunnittelu: WSP Multiconsult 
LVI-suunnittelu: Sweco Gröner 
Sähkösuunnittelu: Cowl 
Sisustussuunnittelu. ALA & SMS 
Maisemasuunnittelu. ALA & SMS 
Akustinen suunnittelu: Arup Acoustics,  
Rob Harris, Brekke Strand Akustik Oslo 
Valaistussuunnittelu: Julle Oksanen Ltd, Julle Oksanen, Oliver Walter  
Pääurakoitsija: AF Gruppen Norge AS 
Kohteen laajuus: bruttoala 16 000 m2 
 

Fuzhoun kulttuurikeskus, Mawei New Town, Kiina: 
Tilaaja: Fuzhou New Town Development Investment Co, Ild 
Käyttäjä. Beijing Poly Theatre Management 
Arkkitehtisuunnittelu: Pes-Arkkitehdit Oy 
Pekka Salminen, Martin Lukasczyk, Lai Linli, Li Wei, Guan Xiaojing, Yizhou Zhao, Masahide Nakane, Matti Kankkunen, Anna Blomqvist, Clara Juan, 
Uros Kostic, Antonio Barquinha, Martin Genet, Simon Richardus, Dou Jian, Dragan Jevtic, Pauli Rikaniemi, Tuukka Päivärinne, Timo Kujala, Piercarlo 
Torri, Sami Lauritsalo, Yin Liang, Tuomas Pinomaa, Fan Yujing, Siiri Murtola, Beatriz Redodndo, Jazz Fu, Tristan Hughes, Jarkko Salminen, Karla Diaz, 
Mia Bungers, Marcelo Diez. 
Paikallinen suunnittelutoimisto: CCEDGC / Xu Zongwu (Peking) 
Rakenteet: Vahanen Oy / Matti Haaramo, CCEDGC 
LVI: Climaconsult Oy / Harri Ripatti, CCEDGC 
Sähkö: CCEDGC 
Sisustus. Pekka Salminen, Martin Lukasczyk, Matti Kankkunen, Gold Mantis Construction Decoration Co, Ltd / Lu Yi, Samuel Hsuan-yu Shih (ooppera- ja 
konserttisalin taidekeramiikka  
Maisema: Maisemasuunnittelu Hemgård / Gretel Hemgård 
Akustiikka: Kahle Acoustics / Eckhard Kahle, Akukon Oy / Henrik Möller 
Valaistus: ag+Licht GbR / Willfried Kramb 
Julkisivut: Schmidlin Façade Shanghai Co Ltd. / Nick Li 
Esiintymistilojen toiminnot: Timo Tuovila (Finnish National Opera), Johan Storgård (Svenska Teatern) 
Kohteen laajuus: bruttoala 153 000 m2 

 
Seinäjoen pääkirjasto Apila: 
 
Tilaaja: Seinäjoen kaupunki 
Rakennuttajakonsultti: 
Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit: 
Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Juha Mäki-Jyllilä, Samuli Miettinen,  
Aaro Martikainen, Teemu Toivio, Harri Lindberg 



   

 

309 

 
Sisustussuunnittelu: JKMM Arkkitehdit 
Päivi Meuronen 
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy / Eero Pekkari 
LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Ylitalo Oy / Pekka Nykänen 
Sähkösuunnittelu: Insinöörikeskus Oy / Lauri Levo, Pasi Lammi 
Pääurakoitsijat: Rakennusliike Timo Nyyssölä Oy  
Kohteen laajuus: bruttoala 4 430 m2 

 
Keskuskirjasto Oodi, Helsinki: 
 
Tilaaja: Helsingin kaupunki 
Rakennuttajakonsultti: Pöyry CM 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto ALA: 
Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta (2015 asti) ja Samuli Woolston sekä Niklas Mahlberg, Marina Diaz Garcia, Jyri Eskola, Zuzana 
Hejtmankova, Anna Juhola, Anniina Kortemaa, Malgorzata Mutkowska, Justin Ng, Aleksi Niemeläinen, Marlène Oberli-Räihä, Olli Parviainen, Anton 
Pramstrahler, Akanksha Rathi, Niina Rinkinen, Pauliina Rossi, Mikael Rupponen, Mirja Sillanpää, Miguel Silva, Pekka Sivula, Tom Stevens, Tuulikki 
Tanska, Nea Tuominen, Jussi Vuori ja Erica Österlund 
Sisustussuunnittelu: 
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland / UK / Denmark 
LVI-suunnittelu: Projectus Team  
Sähkösuunnittelu: Lausamo 
Palokonsultti: Insinööritoimisto Markku Kauriala 
BIM – koordinointi. Gravicon 
Pääurakoitsija: YIT Rakennus Oy 
Kohteen laajuus: bruttoala 17 250 m2 

 
Merikeskus Vellamo, Kotka: 
 
Tilaaja: Kotkan kaupunki tilapalvelu 
Rakennuttajakonsultti: ISS Proko Oy 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki: 
Ilmari Lahdelma, Juha Heino, Marko Santala 
Tarja Suvisto, Teemu Halme, Minna Lahdelma, Katri Rönkä. Jesperi Vara 
Juho Vuolteenoja, Anne Harju, Leila Hyttinen, Risto Wikberg 
Kaluste- ja sisustussuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lahdelma Mahlamäki 
Näyttelysuunnittelu: Suomen merimuseo 
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy 
LVI-suunnittelu: Kontermo Oy 
Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Lausamo Oy 
Pääurakoitsija: Lemcon Oy 
Kohteen laajuus: bruttoala 14 366 m2 
 

Puolanjuutalaisten historian museo Polin, Varsova: 
 
Tilaaja: Varsovan kaupunki ja Puolan kulttuuriministeriö 
Rakennuttaja: SZRM, Varsovan kaupungin tekninen osasto 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki: 
Rainer Mahlamäki, Riitta Id, Marita Kukkonen 
Yhteistyöarkkitehti: Kurylowicz & Associates, Warsaw, Stefan Kurylowicz 
Rakennesuunnittelu: Arbo Project, Poland 
LVI suunnittelu: Pol-Con Consulting Poland 
Sähkösuunnittelu: Electroprojekt SA, Poland 
Akustinen suunnittelu: Akukon Oy 
Pääurakoitsija: Polimex-Mostostal SA, Poland 
Hankkeen laajuus: bruttoala 91 250 m2 

 
Amos Rex, Helsinki: 
 
Rakennuttaja: Föreningen Konstsamfundet 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu JKMM Arkkitehdit: 
Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Juha Mäki-Jyllilä, Samuli Miettinen, Freja Ståhlberg-Aalto, Katja Savolainen,  
Sisustussuunnittelu: JKMM Arkkitehdit: Päivi Meuronen 
Rakennesuunnittelu: 
Sipti Oy, Sweco Rakennustekniikka Oy (kupolit) 
LVI ja sähkösuunnittelu. Ramboll talotekniikka Oy 
Maisemasuunnittelu: JKMM Arkkitehdit 
Rakennuttajakonsultti: Haahtela-rakennuttaminen Oy 
Akustiikkasuunnittelu: Helimäki Akustikot Oy 
Palotekninen suunnittelu L2 Paloturvallisuus Oy 
Urakoitsija: Projektinjohtopalvelu Haahtela – rakennuttaminen Oy 
Hankkeen laajuus: bruttoala 13 000 m2 
 

Raision kirjasto auditorio: 
Rakennuttaja: Raision kaupunki: Kalevi Laitinen, kiinteistöpäällikkö 
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Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy: 
Risto Haapoja, Kimmo Lintula, Hannu Tikka, Tuomas Wichmann 
Sisustusarkkitehtuuri: Markku Liukkonen ja Lauri Olin 
Pihasuunnittelu. Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen: Ria Ruokonen 
Rakennesuunnittelu: Turun Juva Oy/ Jouko Lindgren ja Seppo Nissilä 
LVI-suunnittelu: Elomatic Oy. Markku Mäkinen 
Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä: Seppo Asikainen 
Akustiikkasuunnittelija: Insinööritoimisto Akukon Oy: Anssi Ruusuvuori 
Pohjarakennussuunnittelija. Insinööritoimisto Esko Lappalainen Oy:  
Esko Lappalainen 
Pääurakoitsija: Hartela Oy: Työpäällikkö Ari Laanti, vastaava mestari Tauno Pönni 
Hankeen laajuus: bruttoala 4 515 m2 
 
 

Sibeliustalo, Lahti 
Tilaaja: Lahden kaupunki 
Rakennuttajakonsultti: Engel rakennuttamispalvelut Oy: 
Katriina Jauhola-Seitsalo, Antti Vesanto 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy:  
Kimmo Lintula, Hannu Tikka 
Elina Ahdeoja, Risto Haapoja, Karoliina Hautalahti, Paula Holmström, Tony Kajasviita, Rainer Lindeborg,  
Matias Manninen, Mika Saarikangas, Juha Salmenperä, Katriina Teräsvuori 
Sisustusarkkitehti: Markku Liukkonen 
Akustinen suunnittelu: Artec Consultants Inc 
Russel Johnson, Robert Wollf, Bill Allison, Chris Storch 
Rakennesuunnittelu: Päärakennesuunnittelija: Turun Juva Oy 
Jouko Lindgren, Launo Laatikainen, Seppo Nissilä  
Liimapuurakenteiden suunnittelu: Päijät-Suunnittelu Oy, 
Reijo Luojimäki, Tarmo Eloranta 
Sähkösuunnittelu: Ysp Oy 
Kari Majala, Arto Vihavainen 
LVI- suunnittelu: Chydenius Oy 
Esa Häikiö, Esko Kettu, Kauko Veteläinen, Harri Peränen 
Sprinkler-suunnittelu: Kaksoisputki Oy: Ritva Thurman 
AV-suunnittelu / AV-design 
Yhtyneet Insinöörit, Jouko Lattu, Matti Olsbo 
Urakoitsija: NCC-Puolimatka, Kaakkois-Suomen tulosyksikkö: 
Olli-Pekka Teerijoki, Projektipäällikkö: Jaakko Sainia, vastaavamestari: Risto Varjola 
Hankkeen laajuus: bruttoala 13 220 m2 
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Liite 2 

Tutkimusaiheeseen liittyviä videolinkkejä: 
 

Fuzhou Culture Center, “MFA Friday Clip: Finnish Architecture – Review 2020: Fuzhou Strait Culture and Art Centre”, 
https://www.youtube.com/watch?v=K6pe33Kku04. Haettu 8.11.2021. 

Gehry, Frank, videohaastattelu, “Frank Gehry interview on the Guggenheim Museum Bilbao (1997)”. 
https://www.youtube.com/watch?v=uoZQJ45zGVE. Haettu 8.11.2021.  

Grönholm, Juho, videoluento, Katowice, 28.5.2018, “Masters of Architecture – Juho Grönholm”, (Ala Architects ja Oodi 
kirjasto), https://www.youtube.com/watch?v=_x63WppDSVc. Haettu 10.11.2021. 

Holl, Steven, videohaastattelu, 4.11.2020. ”The Architects Series Ep. 14 – A documentary on: Steven Holl Architects”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ib569_71Nxk. Haettu 23.11.2021. 

Ingels, Bjarke, Netflix dokumenttielokuva, ”The Art of Design”, https://www.youtube.com/watch?v=rKeFCd1j5BE. 
Haettu 7.12.2021. 

Jaaksi, Asmo, videohaastattelu, 6.9.2018, “Arkkitehtuurin Finlandia 2018 – finalisti. Amos Rex – taidemuseo”, 
https://www.youtube.com/watch?v=k_DmPBZj4Gw. Haettu 11.11.2021.  

Kaisa kirjasto, videoesittely,6.9.2018, ”A Day at the Kaisa Library”, https://www.youtube.com/watch?v=kF1Eo55-pOk. 
Haettu 8.11.2021.  

Kilden teater- og konserthus, videoesittely, https://www.youtube.com/watch?v=DTgxs9hkIoQ, haettu 26.9.2022 

Leiviskä, Juha, ”Valon mestari”, dokumenttielokuva, https://www.youtube.com/watch?v=-zlUBU0bWws. Haettu 
7.12.2012. 

Löyly, saunarakennuksen esittelyvideo, https://www.youtube.com/watch?v=qgHrpbt5YhE, haettu 26.9.2022 

Mahlamäki, Rainer, videohaastattelu,1.1.2015, “Tenhunen, Rainer Mahlamäki, Arkkitehtuurin Finlandia - palkinnon 
voittaja”, https://www.youtube.com/watch?v=OMmYrBGWf7k. Haettu 10.11.2021.   

Meet the Makers, videohaastattelu, JKMM Arkkitehdit, https://www.youtube.com/watch?v=mtF2SaG5Wdo&t=348s, 
haettu 26.9.2022 

Meet the Makers, Lahdelma Mahlamäki Arkkitehdit, https://www.youtube.com/watch?v=jVPB-Ndwoto&t=33s, haettu 
26.9.2022 

Musiikkitalo, Helsinki, esittelyvideo, https://www.youtube.com/watch?v=Zt2Q90C2qQY, haettu 26.9.2022 

Nousjoki, Antti, videoluento, Helsinki, 21.9.2017, “ALA Architects and the Central Library Oodi: Architecture concept, 
further development and implementation”. https://vimeo.com/236369055. Haettu 10.11.2021. 

Oodi, Helsingin keskustakirjasto, videoesittely. ”MFA Friday Clip: Finnish Architecture – Review 2020: Helsinki Central 
Library Oodi”. https://www.youtube.com/watch?v=OGUNG9cYeBI. Haettu 12.11.2021.  

Polin, Varsovan Puolan juutalaisten historian museo, esittelyvideo, 24.4.2015, ”Polin”. 
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Arkkitehti Hannu Tikka on toiminut Tampereen Teknillisen Yliopiston 
Arkkitehtuurilaitoksen professorina vuodet 2006−2016 sekä vierailevana 
professorina ja luennoitsijana muun muassa Yhdysvalloissa. Hannu Tikan 
opetusalaa on ollut julkisten rakennusten suunnittelu. 

Hän on ollut Arkkitehtityöhuone APRT:n perustajaosakas vuodesta 
1994 lähtien. Hänen merkittävimpiä toteutettuja suunnittelutöitään 
pääsuunnittelijana ovat olleet Raision kirjasto-auditorio, Lahden Sibeliustalo, 
Hotelli Eliel sekä Gardenia Helsingissä. 

Arkkitehtityöhuone APRT on menestynyt lukuisissa arkkitehtuurikilpailuissa 
ja työryhmälle on myönnetty  toteutuneista suunnittelutöistään 
tunnustuspalkintoja. Vuonna 2008 toimistolle myönnettiin valtion 
rakennustaiteen palkinto ja vuonna 2016 Arkkitehtuurin Finlandia palkinto.

Vuonna 2005 Hannu Tikka ja professori Julle Oksanen perustivat yhdessä  
”Light & Space Acedemyn”, jonka tehtävänä on opettaa arkkitehtuuria ja 
valaistussuunnittelua yliopistoissa ympäri maailmaa. Tällä hetkellä ”Light & 
Space Academy” on osa Aalto-yliopiston X-ryhmää.  
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Tutkimuksessa arvioidaan suomalaisen julkisen rakentamisen laatua, julkisten 
rakennusten fyysisiä ominaisuuksia, suunnitteluprosessien tärkeimpiä vaiheita 
sekä suunnitteluvaiheisiin liittyviä haasteita ja riskitekijöitä pääsuunnittelijan 
näkökulmasta. 

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 38 pääsuunnittelijaa. Haastatteluaineiston 
analyysi tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin nämä haasteet ja siten antaa 
mahdollisuuden pääsuunnittelijoille varautua tuleviin suunnitteluhaasteisiin 
etukäteen. Tarkemman analyysin kohteeksi valittiin kymmenen Suomessa 
suunniteltua julkista kulttuurirakennusta.  

Analysoitavaksi valitut rakennukset on toteutettu kaikki arkkitehtuurikilpailun 
kautta, lukuun ottamatta Amos Rexin taidemuseota. Kahdessa tutkimuskohteessa 
(Sibeliustalo ja Raision kirjasto-auditorio) tutkija on itse työskennellyt 
pääsuunnittelijana. Valitut hankkeet on toteutettu vuosien 1999 ja 2019 välillä, 
jolloin suunnitteluparadigma on muuttunut riittävän pitkän ajanjakson aikana. 

Tutkimuksessa pääsuunnittelijat kuvaavat ja arvioivat tekijöitä, jotka vaikuttivat 
projektin onnistumiseen ja suunnitteluprosesseihin. Aineistoa täydennettiin myös 
muiden hankkeiden pääsuunnittelijoiden ja asiantuntijoiden haastatteluilla. 
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