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L i n d a  L e s k i n e n

P ä ä t o i m i t t a j a n  p a l s t a

Rakennustaiteen seura järjesti 20.4.2012 
korkeaa rakentamista Suomessa käsittele-
vän seminaarin. Kaupunkisuunnitteluvi-
raston Laiturilla pidetyssä tilaisuudessa oli 
lähes sata osallistujaa, mikä kertoo kiin-
nostuksesta ajankohtaiseen aiheeseen.
 Edellisenä vuonna järjestetyssä Tapiola-
aiheisessa seminaarissamme käsiteltiin 
etenkin rakennussuojeluviranomaisten 
työn hankaluutta heidän yrittäessään yllä-
pitää haurasta modernistista kansallismai-
semaa. Päättäjille on vaikea perustella his-
toriallista räystäskorkeutta myös Helsingin 
kantakaupungissa, jonne rakennuttajilla 
on kova tarve jättää puumerkkinsä otta-
matta huomioon mennyttä ja tulevaa. 

Korkeat rakennukset Jätkäsaaressa tai Tapi-
olan keskellä tuntuvat olevan tämän het-
ken välttämättömyys. Ei ymmärretä, että 
tällä tavoin korkeasta tulee korkeintaan 
keskinkertaista, ei vetovoimaista. 
 Laatu – ja kuten Riitta Nikula tässä 
lehdessä summaa –, koko ja mittakaava 
ovat eri asioita. Vuosaaren Cirrus, histori-
allinen Hotelli Torni ja arkkitehtitoimisto 
Sarc:in kunnianhimoiset suunnitelmat 
Keilaniemen liepeille eivät välttämättä ole 
toisiinsa verrannollisia. Tähän lehteen on 
osin seminaarien pohjalta koottu eri pu-
heenvuoroja valtavirran maiseman välttä-
mättömyyksistä.
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R i i t t a  N i k u l a

H e l s i n g i n  s i l u e t t i 
R t s : n  t O R n i t A l O K e s K u s t e l u 
l a i t u r i l l a  2 0 . 4 .

Gustaf Strengell kirjoitti 110 vuotta sitten 
kirjassaan Staden som konstverk, Kaupun-
ki taideluomana (1922) tulkintansa histo-
riallisesta kaupunkirakentamisesta ja oman 
aikansa kaupunki-ihanteiden ongelmista.
 Strengell aloittaa siitä, miten matkailija 
kaupunkiin tullessaan kohtaa sen ensin ää-
riviivakuvana ja sen kautta yhtenä plastilli-
sena kokonaisuutena, jossa olennaista on 
jokaisen rakennuksen suhde ympäristöön-
sä. Tämän kokemuksella perustellun tie-
don pohjalta Strengell arvostelee ankarasti 
1900-luvun alun kaupunki-ihanteita:
 ”- Vanhempi, historiallinen rakennus-
taide teroittaa lujasti mieleemme, että ra-
kennusluoma tulee kauniiksi vasta oikeassa 
ympäristössään.  Tämä koskee kaikkia kau-
pungissa olevia rakennuksia, olkootpa ne 
mitä laatua hyvänsä.  Kaikki ne ovat osina 
laajemmassa rakennustaiteellisessa som-
mittelussa, ympäristössä, joka saattaa ja 
jonka tulee vahvistaa niiden taiteellista vai-
kutusta, mutta jota ympäristöä kohtaan 
niillä sitä vastoin myös on velvollisuuksia.”
 ”- Ennen kuin nykyään vallitseva, yhte-
näisyyttä hajoittava yksilöllisyys, ettemme 
sanoisi anarkismi, kaupunkirakennustai-
teen alalla on voitettu, ei saata odottaa ar-
vokkaan kaupunkirakennustaiteen puh-
keavan kukkaan.”
 Kun mietitään, missä maailmassa 
 Strengell tekstinsä kirjoitti, on huomattta-
va, että ensimmäinen maailmansota oli 
päättynyt Euroopassa vasta 3 vuotta sitten 
ja Suomi oli ollut itsenäinen vasta 5 vuot-
ta, sisällissodasta oli kulunut vain 4 vuotta.
 Yhteisöllisyys oli 1920-luvun alussa ve-

risen totinen toive, ei esteettistä haikailua. 
Kaupungin rakentamisen toivottiin edistä-
vän kehitystä yhteiseen ja yhtenäiseen yh-
teiskuntaan.
 Strengell halusi uskoa rauhalliseen tule-
vaisuuteen ja perusteli kaupunkikäsityk-
sensä Euroopan pitkällä rakennusperin-
teellä.  Tunnette kirjan, mutta ette ehkä ole 
huomanneet lukea sitä oman erityisen ai-
kansa tuotteena.
 Nyt huoli tornitalojen vaikutuksesta 
suomalaisten kaupunkien, ajankohtaisesti 
äänekkäimmin Helsingin ja Espoon kau-
punkirakenteeseen, pohjaa samoihin syvä-
rakenteisiin, joille Strengell tekstinsä pe-
rusti. Nytkin tuntuu, että kaupunkia ra-
kennustaiteena uhkaa yhtenäisyyttä hajoit-
tava yksilöllisyys, Strengellin sanoin anar-
kismi.
 En voi olla tässä yhteydessä huomautta-
matta samansuuntaisuudesta, joka osui 
silmiini Strengellin vanhan ja Anish Ka-
poorin ajankohtaisen ajattelun välillä.  Te-
levisio -ohjelma Norman Fosterista käsit-
teli monin tavoin tornitaloja. Haastateltui-
hin kuului myös kuvanveistäjä Kapoor, 
joka korosti sitä, että rakennusten kohdalla 
size and scale ovat eri asioita. Itse Sir Nor-
mankin lausui, että ”Urban glue is more 
important than any building.”
 Strengellin aikojen jälkeen kaupunki-
suunnittelusta on kuitenkin kasvanut mo-
nialaisen asiantuntemuksen varassa toimi-
va tehokas  asiantuntijaorganisaatio. Pil-
venpiirtäjiä ei pitäisi voida tällä osaamisella 
ja päätöksentekoprosessilla ilmestyä min-
nekään yllättäen.
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 Helsingin Kaupunkisuunnitteluviras-
ton julkaisema selvitys Korkea rakentami-
nen helsingissä antaa selkeän, perusteelli-
sen ja realistisesti pohdiskelevan kuvan 
nykytilanteesta ja sen taustasta.  Silja Laine 
puhui tässä seminaarissa aikaisemmista pil-
venpiirtäjäkiistoista, joten en uppoudu 
1920-luvun tapauksiin tässä puheenvuo-
rossa. Tunnustan kuitenkin, että 1920-lu-
vun kaupunkikuva-ajattelun pitkäaikainen 
tutkimus samoin kuin myöhempien pil-
venpiirtäjäunelmien ja wow-arkkitehtuuri-
intoilun kavahtaminen ovat tehneet mi-
nusta epäluuloisen. 
 Mietin syvästi huolestuneena, millä 
syillä ja kenen arvoilla torneja nyt toivo-
taan?
 Peruskysymys on yksinkertainen: mik-
si?
 Ovatko syyt selkeissä käytännön tar-
peissa, onko Helsingissä pula uudenlaisista 
asunnoista ja toimistotiloista? Luin juuri 
sanomalehdistä, että vanhan keskustan 
parhaita liiketiloja omistava yhtiö on men-
nyt konkurssiin. Kenen tässä tilanteessa 
kannattaa rakentaa uutta toimitilaa? Vai 
onko niin, että nykymaailmassa halutaan 
vain tornitaloissa sijaitsevia avokonttorei-
ta?
 Asunnoista on ikuinen pula, sitä ei ku-
kaan kiistä. Mutta onko niitä rakennettava 
tornitaloiksi? Vuosaaren Cirruksen möh-
kälemäinen muoto ei ilahduta ulkopuolel-
ta ketään. Ylimmissä kerroksissa asuvat 
tuskin moittivat kotitaloaan, koska heidän 
ikkunoistaan avautuvat huikeat maisemat.
 Vaikka yhä suurempi osa suomalaisista 
on muuttanut Uudellemaalle, ja uusia 
asukkaita on saatu maan rajojen ulkopuo-
leltakin, Uusimaa on kuitenkin edelleen 
huomattavan harvakuteisesti rakennettu.  
Helsingin merellinen horisontaalinen silu-
etti on vuosi vuodelta harvinaisempi ilmiö 
maailmassa. 
 Toisia suomalaisia tämä litteys ärsyttää. 
Pilvenpiirtäjien puuttuminen kertoo joi-
denkin mielestä taantuvasta taloudesta ja 
rohkeuden puutteesta. Näin ajatteleville 

elämä on yksiulotteisesti globaalia kilpai-
lua käytännön ja mielikuvien tasolla.  Joh-
tajat ja johtajiksi tahtovat flaneeraavat har-
voin kaduilla.  Heille kilpailu ja voitontah-
to ovat elämän merkki, yhteisöllisyys ja 
historia vanhoja fraaseja. Siitä näkökul-
masta tornit lienevät välttämättömyys. 
Isompien turha matkiminen kertoo kui-
tenkin huonosta itsetunnosta ja luovan 
mielikuvituksen puutteesta.
 Moni helsinkiläinen, ainakin enemmis-
tö kaduilla kävelevistä, kokee kaupunkinsa 
levollisen rakenteen sen viehätyksen ydin-
asiaksi. Jopa aina arvostetut ulkomaiden 
asiantuntijatkin ovat ylistäneet lehdissään 
kaupunkiamme kävelijän paratiisina, jossa 
on hyvä asua.
 Helsinkiä on suunniteltu menneillä 
vuosikymmenillä monella tavalla.  Maail-
man talouden ja arvojen muuttuminen 
näkyy kuitenkin onneksi kärjistyneimmin 
niissä suunnitelmissa, jotka ovat jääneet 
toteutumatta.  
 Helsingin Sanomien artikkelisarja to-
teutumattomista suunnitelmista palautti 
vähän aikaa sitten  mieleen Wilbur-Smith-
Polvisen huikeat liikennesuunnitelmat 
vuodelta 1968. Olen kohdannut monia, 
jotka eivät todella tienneet, että autoliiken-
teen räjähdysmäistä kasvua pidettiin tuol-
loin sellaisena kehityksen merkkinä, että 
historiallinen Helsinki ajateltiin sumeile-
matta hirttää sen kunniaksi moottoritei-
den silmukoihin.
 Nyt tornitalot ovat samanlainen ”vält-
tämättömyys”. Lehtiä ja selvityksiä selates-
sa päällimmäiseksi vaikutelmaksi on jää-
nyt, että torneja tarvitaan
1) jotta oltaisiin yhtä nykyaikaisia kuin 
muutkin kaupungit
2) jotta Helsinki houkuttelisi kansainväli-
siä sijoittajia ja elinkeinoelämää 
3) jotta Helsinki houkuttelisi lisää turiste-
ja.
 Kaikki perustelut ovat spekulaatioita, 
jotka perustuvat kapeille premisseille.
 Kaarin Taipale kirjoittaa Guggenheim 
-pamfletissaan s. 16:
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-”Kilpailukykyisimmät kaupungit ovat sat-
sanneet ihmisen mittakaavaan yhtäältä jul-
kisessa kaupunkitilassa, kuten julkiseen 
liikenteeseen, asuinalueisiin ja puistoihin, 
ja toisaalta näkymättömässä infrastruktuu-
rissa, kuten uusiutuvaan energiaan, avoi-
meen langattomaan verkkoon ja sähköisiin 
palveluihin.  Julkista kaupunkitilaa voi pi-
tää niin Barcelonan kuin New Yorkin kes-
kustan 2000-luvun symbolirakennukse-
na.”

Mietitään vähän kadehdittuja suur-
kaupunkeja:
 Manhattan on ihana ja Hong Kong 
huikea, mutta mikä tekee Manhattanin, 
mikä Hong Kongin?
 Jokainen todellinen suurkaupunki on 
massiivisen kansainvälisen kaupankäynnin 
paikka ja korkea rakentaminen on pinta-
alaltaan rajatuilla saarilla ainoa mahdolli-
suus. Historiallisesti ainutlaatuisia erikois-
tapauksia ei voi yleistää.
 Frankfurtia ei moni ole kehunut, saati 
Tallinnan torneja. Ne ymmärtää kuitenkin 
Saksan ja Viron rajun historian monu-
mentteina.
 Tukholman Hötorg-cityn viiteen trum-
petin ulvaisuun ei vieläkään ole oikein to-
tuttu. Sergelin torille on hahmoteltu lisära-
kentamista, jotta kaupungin siluetti saatai-
siin tasapainoisemmaksi ja kaupunkitila 
tasasuhtaisemmin käyttöön.  Liikenne hal-
litsee Tukholman keskustaa tuskallisesti ja 
ratkaisuja haetaan realiteeteista lähtien.
 Malmön Turning Torsoa pidän maise-
mallisesti perusteltuna ja siksi onnistunee-
na.  Meri, jäntevä pitkä silta ja torni muo-
dostavat kokonaisuuden.  Maamerkki on 
kohdallaan.
 Moskovan uudet tornit ovat nostaneet 
Stalinin tornit arvoonsa. Muuta hyvää 
niistä tuskin on sanottu. 
 Pariisin Defence? Torneja tarjottimella. 
Kun kävelee akselin Bastiljilta asti epäsuh-
ta korostuu.  Suosittelen kävelyä.
 Helsinki on pieni pohjoinen kaupunki, 
jonka rakentaminen Suomen pääkaupun-

giksi on koko ajan ollut hallitsijoiden tiu-
kassa kontrollissa. Sen erityisominaisuuk-
siin kuuluu jatkuvasti kasvua ohjannut 
tiukka kuri ja hyvä järjestys, joka näkyy 
kaupungin kokonaishahmossa. Ensin oli 
kuningas, sitten keisari.  Vuodesta 1917 
tasavalta ymmärsi rakennetun ympäristön 
arvon. Kehittynyt kunnallinen hallinto-
malli oli rakentamisessa ratkaiseva.  Kaa-
voitusmonopoli on tuottanut hyvää tulos-
ta, vaikka kaupungit, Helsinki muiden 
mukana, ovat olleet haluttomia pakkolu-
nastuksiin. Maankäytön suunnittelu ja 
kaavoitus on ollut pitkäjänteistä.
 Helsingin kaavoittajat tietävät, miten 
syntyy miellyttävää kaupunkitilaa. Siitä 
ovat hienoja esimerkkejä Helsingin viime 
vuosikymmenien asuntoalueet.  Nyt uusi 
yritys monen funktion keskustamaiseen 
rakentamiseen on ylivoimaista ja syntyy 
kummajaisia. Mistä nousevat yht’äkkiä 
esiin pulpahtavat Jätkäsaaren ja Merikort-
telin hullut tornit? Missä on tällaisten eh-
dotusten syy, moraali ja estetiikka? Kutsui-
sin näitä hankkeita merirosvoarkkitehtuu-
riksi.
 Onko nyt yht’äkkiä kaikki kaupan eni-
ten tarjoavalle?
 Tornitalojen kritiikkiin vastataan usein 
nostamalla historiasta esiin hotelli Tornin 
tapaus. Siinä  pieni sääntöjen rikkominen 
tuotti yhden huolellisesti jäsennetyn tor-
nin, joka nousee hallitusti umpikorttelei-
den maisemasta. Hotelli Torni on maa-
merkki siinä kuin Itäkeskuksen maamerk-
ki omalla paikallaan ja  Sitran torni Itäme-
renkadun pitkässä umpiseinässä.
 Myöhemmät tornit tai muita korkeam-
mat rakennukset tarjottimelle sommitel-
tuina ovat eri juttu: Merihaka ja Itä-Pasila 
on jatkuvasti koettu hankaliksi.  Ne ovat 
ympäristöstään irrallisia saarekkeita, eikä 
niiden rakennussuunnitteluun erityisesti 
satsattu.
 Nyt Ksv:n kokonaishahmotelmassa Ka-
lasataman ja Keski-Pasilan tornit on luon-
nosteltu veistoksellisiksi kokonaisuuksiksi, 
jotka nousevat monimuotoisina maan ja 
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vanhemman rakentamisen tasolta. Kaunii-
ta kuvia ja hallittu siluetti - en kiellä.  Kan-
sitason ongelma niihinkin syntyy.  Varjois-
ta on keskusteltu, mutta en ole havainnut 
keskustelua Kalasataman pohjoislaidan 
korkeasta pudotuksesta.  
 Isot korkeuserot ovat rakennetussa 
maisemassa aina hankala ”raja”.
Suuret suunnitelmat toteutuvat usein vain 
osittain.  Millaista ympäristöä se tuottaa 
vuosikymmeniksi?
 Espoon puolella Keilalahti on erilainen 

projekti. Siinä torneilla on selvä käytännön 
tarve, asuminen, ja alueen kokonaisuus on 
nyt käytännöllisesti ja visuaalisesti niin ha-
janainen, että se ei ole pienillä volyymeilla 
tai varovaisilla liikenneratkaisuilla kehitet-
tävissä.
 Oulun ja Rovaniemen ylikorkeista ra-
kennuksista olen lukenut vain satunnaisia 
lehtiuutisia. Hankkeet vaikuttavat käsittä-
mättömiltä.
Mistä päin tulevat uudet torniuutiset?
 

O p A s  O n  O i v A  l A H j A !
Maalle! -kulttuuriympäristöoppaan tämänhetkiset myyntipaikat:

Akateeminen kirjakauppa (myös nettikauppa) á 7 € 
Arkkitehtuurimuseo     á 5 €
Espoon kaupunginmuseo    á 5 €
Vantaan kaupunginmuseo    á 5 €
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Helsingissä on viime vuosina ollut esillä 
useita korkean rakentamisen hankkeita ja 
suunnitelmia. Kaupungin horisontaalisen 
ominaissiluetin muuttumiseen vaikuttavia 
ympäristöään korkeampia rakennuksia 
ovat esittäneet sekä kaupunkisuunnitteli-
jat, yksityiset rakennuttajat ja investorit. 
että päättäjät.  
 Suunnitelmien yhteisvaikutuksen kau-
punkikuvaan ja -rakenteeseen todettiin 
olevan niin merkittävä, että korkeaa raken-
tamista oli välttämätöntä tarkastella aikai-
sempaa monipuolisemmin. Perinteinen 
asemakaavaprosessi, joka painottuu lähi-
ympäristötarkasteluun, ei riitä havainnol-
listamaan hankkeiden yhteisvaikutusta 
koko kaupungin mittakaavassa. Tästä syys-
tä päädyttiin siihen, että kaupunki tarvit-
see periaatteet korkean rakentamisen si-
joittumisesta ja metodit suunnitelmien 
tarkasteluun.  Ilmiö on kansainvälinen;  
korkea rakentaminen on vilkkaan keskus-
telun kohteena myös Suomen lähialueilla.  
Vastaavia periaatteita on valmisteilla mo-
nissa Euroopan pääkaupungeissa.
 Kaupunkisuunnitteluvirastossa ryhdyt-
tiin keväällä 2011 selvittämään korkeaa 
rakentamista Helsingissä. Ensin piti määri-
tellä mikä on korkeaa rakentamista. Selvi-
tyksessä sillä tarkoitettiin kaupunkimaise-
massa alueen siluettiin tai keskeisiin näky-
miin vaikuttavaa, ympäröivän rakennus-
kannan korkeuksista selkeästi poikkeavaa 
ja kauas näkyvää rakentamista.  Korkean 
rakentamisen kerrosluku voi käytännössä 
vaihdella ympäristöstään ja rakennuksen 
käyttötarkoituksesta riippuen paljonkin.  
Ydinkeskustan kasvusuunnissa (Keski-Pa-
silassa, Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa) sekä 
esikaupunkialueilla korkean rakentamisen 

A n n u k k a  L i n d r o o s    

h e l s i n g i n  k o r k e a n 
r a k e n t a m i s e n  P e r i a a t t e e t

katsottiin olevan yli 16 kerroksista ja kan-
takaupungin reunoilla olevilla vaiheistus-
vyöhykkeillä enintään noin16 kerroksista 
rakentamista. 16-kerrosta valittiin korkean 
rakentamisen raja-arvoksi rakennuksille 
silloin  asetettujen teknisten ja turvalli-
suutta koskevien määräysten vuoksi.
 Korkeaa rakentamista tarkasteltiin toi-
minnallisista, taloudellisista ja kaupunki-
kuvallista näkökulmista. Työ tehtiin hal-
lintokuntien välisenä yhteistyönä. Selvitys-
raportti Korkea rakentaminen Helsingissä 
löytyy linkistä http://www.hel2.fi/ksv/jul-
kaisut/aos_2011-4.pdf
 Selvityksessä määritellään korkean ra-
kentamisen periaatteet eri vyöhykkeille kan-
takaupungin osalta ja lähtökohdat muiden 
alueiden hankkeille. Kaupunkikuvallisen 
tarkastelun lähtökohtana on Helsingin kan-
takaupungin nykyinen merellinen imago ja 
kaupunkikuva, jossa kantakaupungin suh-
teellisen tasakorkean räystäslinjan yläpuo-
lelle nousevat vain erityisrakennukset, ku-
ten kirkontornit.  Merellinen Helsinki on 
myös yksi ympäristöministeriön määrittele-
mistä Suomen kansallismaisemista.
 Korkea rakentaminen on kaikilla suun-
nittelun ja toteuttamisen tasoilla vaativam-
paa ja kalliimpaa kuin ns. normaalirakenta-
minen. Tämän vuoksi siihen sisältyy talou-
dellisia riskejä, jotka realisoituessaan voivat 
heijastua kaupunkikuvaan haitallisesti. Toi-
saalta oikein kohdennettuna ja korkealaa-
tuisesti toteutettuna korkea rakentaminen 
voi edistää kaupunkirakenteen hahmotetta-
vuutta, rakentaa alueelle positiivista imagoa 
sekä parantaa mahdollisuuksia hyödyntää 
urbaanin talouden kasautumisedun tuotta-
maa lisäarvoa kaupungille.
 Lähitulevaisuudessa ei näytä olevan laa-
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Helsingin eteläinen rantavyöhyke avautuu avomerelle matalana ja yhtenäisenä. 
Kaikki kuvat ovat raportista Korkea rakentaminen Helsingissä  (2011).

Helsinkiä merkkirakennuksineen Töölönlahdelta.
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Kalasataman tuleva keskus katsottuna Hämeentieltä.

Kustaa Vaasantien sisääntulonäkymä tänä päivänä.

jemmin taloudellisia edellytyksiä rakentaa 
korkeita rakennuksia muualle kuin sijain-
niltaan erityisen keskeisille paikoille ja sel-
laisiin erityiskohteisiin, joissa tornien tuot-
tama rakennusoikeus muodostaa taloudel-
lisen pohjan hankkeiden sisältämille mitta-
ville infrastruktuuriin liittyville investoin-
neille (Pasila ja Kalasatama). 
 Selvityksen yhteydessä tehtiin myös nä-
kymätarkasteluja.  Niiden perusteella ei 

Helsingin keskustaan ja eteläiseen kanta-
kaupunkiin, erityisesti sen suoraan avome-
relle avautuvalle rantavyöhykkeelle tulisi 
sijoittaa rakennuskannan nykyisestä kor-
keusmittakaavasta oleellisesti poikkeavia 
uusia korkeita rakennuksia, koska ne vai-
kuttaisivat  epäedullisesti Helsingin merel-
liseen siluettiin ja kilpaillessa huomioar-
vossa perinteisten merkkirakennusten 
kanssa. Harkiten sijoitettuna voidaan kau-
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pungin muille alueille rakentaa korkeita 
rakennuksia, jolloin ne esimerkiksi alakes-
kuksissa tai liikenteen solmukohdissa lisää-
vät kaupunkirakenteen hahmotettavuutta 
tai edistävät alueiden kaupunkikuvallista 
ominaisluonnetta. 
 Mallinnuksissa osoittautui lisäksi, että 
esikaupunkialueilla vanhan rakenteen ja 
2000-luvun uuden kaupunkirakenteen sau-
makohdissa on merkittävien sisääntulo-
väylien varrella korkealle rakentamiselle so-
veliaita vyöhykkeitä. Näiden vyöhykkeiden 
korkeilla rakennuksilla voidaan taitavasti 
suunniteltuna ilmentää uusien alueiden 
poikkeavuutta vanhasta kantakaupungista 
heikentämättä vanhan kaupunkimaiseman 
näkymiä ja korostaa uuden vuosituhannen 
uutta tulkintaa kaupungin olemuksesta. 
Näiden vyöhykkeiden ja vanhan kantakau-
pungin väliin jää raja-alueina kapeat vai-
heistusvyöhykkeet, jotka kestävät ympäris-
töään maltillisesti korkeampaa rakentamis-
ta, mikäli se on perusteltu osa kortteliraken-
netta tai muuta alueellista kokonaisuutta.

Vyöhykekartta

Vyöhyke A 
Alueelle ei kaavoiteta uusia merkittävästi 
nykyisestä korkeusmittakaavasta poikkeavia 
rakennuksia. Tarkemmat korkeustarkaste-
lut tehdään asemakaavatyön yhteydessä.

Vyöhyke B
Korkea (yli 16 kerrosta) rakentaminen on 
mahdollista  keskeisillä paikoilla, mikäli 
rakentaminen edistää kaupunkirakenteen 
hahmotettavuutta ja alueen positiivista ima-

Keilaniemen 
tornihankkeita

Jätkäsaari, hotellit

Hernesaari, OYK Kalasataman keskus, kaava vireillä
Merikortteli, kaava vireilläJätkäsaari keskus

Saukonlaituri, kaavaehdotus
Keski-Pasila, OYK

TuomiokkoJohanneksen kkoAgricolan kkoTelakkaranta 
Sitran torni

Hakamäentien 
hybridi

Pasila, messuhotelli, kaavassa
Merihaka

Kallion kirkko

Tulevaa kaupunkisilhuettia katsottuna Suomenlinnasta keskustaan.

goa rakentaminen ei vaikuta kielteisesti 
Helsingin merellisen kansallismaiseman 
muodostamaan näkymään rakentaminen 
hahmottuu luontevaksi osaksi kaupungin 
uutta korkean rakentamisen kokonaisuutta 
tapauskohtainen edellytysten ja vaikutusten 
arviointi sekä vaihtoehtotarkastelu  osoitta-
vat rakentamisen olevan toteuttamiskel-
poista ja täyttävän edellä mainitut kriteerit 

Vyöhyke Ba
Ympäristöään korkeampi rakentaminen 
(max noin. 16 krs) on mahdollista tapaus-
kohtaisen edellytysten ja vaikutusten arvi-
oinnin jälkeen, mikäli rakennus on perus-
teltu osa korttelirakennetta tai aluetta.

Vyöhyke C
Alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa 
osoitetaan korkean rakentamisen (yli 16 
kerrosta) toivottavat ja mahdolliset sijoi-
tuspaikat esimerkiksi alakeskuksissa, lii-
kenteen solmukohdissa ja kaupungin si-
sääntulonäkymissä.  Suunnitelmassa ote-
taan huomioon korkeaan rakentamiseen 
liittyvät toiminnalliset, taloudelliset ja 
kaupunkikuvalliset näkökohdat. 
 Ennen yleissuunnitelman valmistumis-
ta tulee jokaisen nykyisestä korkeusmitta-
kaavasta merkittävästi korkeamman raken-
nuksen kaavasuunnitelmasta tehdä selvitys 
rakentamisen taloudellisista, toiminnalli-
sista ja kaupunkikuvallisista edellytyksistä. 
 Voimassa olevien, toteutumattomien 
korkean rakentamisen asemakaavojen to-
teuttamiselle ei ole esteitä.

Kirjoittaja on asemakaava-arkkitehti
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Keilaniemen 
tornihankkeita

Jätkäsaari, hotellit

Hernesaari, OYK Kalasataman keskus, kaava vireillä
Merikortteli, kaava vireilläJätkäsaari keskus

Saukonlaituri, kaavaehdotus
Keski-Pasila, OYK

TuomiokkoJohanneksen kkoAgricolan kkoTelakkaranta 
Sitran torni

Hakamäentien 
hybridi

Pasila, messuhotelli, kaavassa
Merihaka

Kallion kirkko

Helsingin korkean rakentamisen vyöhykkeet

KSV,  AKL/ KK-I   29.11.2011

Helsingin kaupungin alue jaetaan vyöhykkeiksi A, B, Ba ja C kartan osoittamalla tavalla.

Vyöhyke A 

Alueelle ei kaavoiteta uusia merkittävästi nykyisestä korkeusmittakaavasta poikkeavia 
rakennuksia. Tarkemmat korkeustarkastelut tehdään asemakaavatyön yhteydessä.

Vyöhyke B
                 
Korkea (yli 16 kerrosta) rakentaminen on mahdollista  keskeisillä paikoilla,  mikäliKorkea (yli 16 kerrosta) rakentaminen on mahdollista  keskeisillä paikoilla,  mikäli

 - rakentaminen edistää kaupunkirakenteen hahmotettavuutta ja alueen 
  positiivista imagoa
 - rakentaminen ei vaikuta kielteisesti Helsingin merellisen kansallismaiseman       
  muodostamaan näkymään
 - rakentaminen hahmottuu luontevaksi osaksi kaupungin uutta korkean          
  rakentamisen kokonaisuutta
  - tapauskohtainen edellytysten ja vaikutusten arviointi sekä vaihtoehtotarkastelu     
  osoittavat rakentamisen olevan toteuttamiskelpoista ja täyttävän edellä mainitut    
  kriteerit 

Vyöhyke Ba

Ympäristöään korkeampi rakentaminen (max. noin 16 krs) on mahdollista 
tapauskohtaisen edellytysten ja vaikutusten arvioinnin jälkeen, mikäli rakennus on 
perusteltu osa korttelirakennetta tai aluetta.

Vyöhyke CVyöhyke C

Alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa osoitetaan korkean rakentamisen (yli 16 
kerrosta) toivottavat ja mahdolliset sijoituspaikat esimerkiksi alakeskuksissa, liikenteen 
solmukohdissa ja kaupungin sisääntulonäkymissä.  Suunnitelmassa otetaan huomioon 
korkeaan rakentamiseen liittyvät toiminnalliset, taloudelliset ja kaupunkikuvalliset 
näkökohdat. 

Ennen yleissuunnitelman valmistumista tulee jokaisen nykyisestä Ennen yleissuunnitelman valmistumista tulee jokaisen nykyisestä 
korkeusmittakaavasta merkittävästi korkeamman rakennuksen kaavasuunnitelmasta 
tehdä selvitys rakentamisen taloudellisista, toiminnallisista ja kaupunkikuvallisista 
edellytyksistä. 

Voimassa olevien, toteutumattomien korkean rakentamisen asemakaavojen 
toteuttamiselle ei ole esteitä.
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Korkea, ympäristöstä erottuva rakentami-
nen on kautta aikojen herättänyt arvoste-
lua ja epäilyä, mutta yhtä usein sille on 
löytynyt myös kannattajia. Missä toiset nä-
kevät perinteisen kaupunkikuvan rikkou-
tuvan, toiset näkevät dynaamista kaupun-
kikehitystä ja elinvoimaista kaupunkitalo-
utta, eikä kumpikaan osapuoli ole aivan 
väärässä. 
 Pohdinnat korkeasta rakentamisesta, 
sen estetiikasta ja oikeutuksesta ovat ajan-
kohtaisia tämän päivän Helsingissä, mutta 
ne eivät ole esillä ensimmäistä kertaa, sillä 
keskustelulla on pitkät, joskin ehkä kat-
kenneet perinteet. Kysymyksiä siitä, mihin 
kaupungissa saa rakentaa, kuka saa raken-
taa ja mitkä ovat niin arvokkaita maisemia, 
että niitä ei missään nimessä saa peittää, on 
esitetty Suomessakin jo lähes sadan vuo-
den ajan. Menneisyyden keskustelujen 
tunteminen voisi ehkä auttaa silloin kun 
kaupungin visuaalinen hierarkia on muu-
toksessa, ja on tarpeen pohtia, millä argu-
menteilla korkeaa rakentamista kannate-
taan tai vastustetaan.
Erityisen vilkkaasti keskustelua käytiin 
1920-luvun lopussa. Silloin monet raken-
nushankkeet, erityisesti Sigurd Frosteruk-
sen Stockmannin uudisrakennukseen 
suunnittelemat, mutta rakentamatta jää-
neet tornit 1920-luvun alussa, Suomi-Fil-
min rakentamatta jäänyt Kino-Palatsi (jota 
suunniteltiin vuosina 1928–1931) ja Ho-
telli Torni (joka valmistui vuonna 1931), 
kiihdyttivät väittelyä siitä, minkälaiset ra-
kennukset ja minkälaiset instituutiot voisi-
vat muuttuneessa tilanteessa nousta muita 

S i l j a  L a i n e

k o r k e a n  r a k e n t a m i s e n 
k u l t t u u r i h i s t o r i a a

näkyvämpään asemaan. Helsingistä oli tul-
lut itsenäisen valtion pääkaupunki, jolta 
vaadittiin uskottavuutta kansainvälisen yh-
teisön edessä, mutta toisaalta siihen koh-
distui myös kansallisen edustavuuden vaa-
timuksia sisällissodan jälkeisessä moni-
mutkaisessa poliittisessa tilanteessa. Sa-
maan aikaan moderni kaupunkikulttuuri 
alkoi näkyä rakennetussa ympäristössä yhä 
enemmän, ja edellä mainitut rakennus-
hankkeet olivat, tai olisivat toteutuessaan 
olleet, nimenomaan kuluttamista varten.
Korkea rakentaminen on aina kertonut 
sekä taloudellisesta, kulttuurisesta että 
symbolisesta vallasta; tornit ja pilvenpiirtä-
jät ovat kaupunkimaisemassa vahva visuaa-
linen kannanotto, ja siksi ei ole ihme, että 
korkeat rakennushankkeet herättävät kes-
kustelua ja mielenkiintoa niidenkin kes-
kuudessa, jotka eivät yleensä arkkitehtuu-
ria käsitteleviin debatteihin osallistu. Eri-
tyisesti pilvenpiirtäjillä on lisäksi ollut eri-
tyisen tärkeä rooli populaarikulttuurisessa 
kuvastossa, minkä takia se on jo varhain 
tullut tutuksi myös niille kaupunkilaisille, 
jotka eivät ole itse päässet matkustamaan. 
Pilvenpiirtäjät olivat elokuvien perusku-
vastoa jo 1900-luvun alussa, ja monet elo-
kuvahistorian klassikot, kuten Fritz Langin 
Metropolis (1927) ja sen monet variaatiot 
sarjakuvissa ja mainoksissa vaikuttavat 
edelleen tapaan, joilla pilvenpiirtäjiä esite-
tään.
 Vaikka pilvenpiirtäjät ovat läpeensä 
moderni ilmiö, on kaupunkien keskinäi-
nen korkeuskilpailu vanhaa perua. Jo kes-
kiaikaiset kaupungit saattoivat kilpailla 
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Väinö Vähäkallion luonnos Kino-Palatsista 1928. Suomi-Filmi / Kansallinen audiovisu-
aalinen arkisto.
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keskenään tornien korkeudesta, mutta sii-
nä missä keskiaikaisten kaupunkien profii-
li muodostui kirkkojen, raatihuoneiden ja 
joskus yksityistalojen torneista, nykyään 
korkea rakentaminen on lähes yksinomaan 
kaupallista. Kaupungin siluettia lukemalla 
voikin arvioida sen instituutioiden histori-
allista luonnetta, mutta myös uudempia 
kansainvälisen liike-elämän kerrostumia, 
ja ennen kaikkea näiden kahden välistä 
suhdetta. 
Korkeat rakennukset ovat kauaskantoisia 
hankkeita, tulevaisuuden historiaa. Ne vai-
kuttuvat kaupungin profiiliin ja näkyvät 
kauas taivaanrantaan, mutta lyövät myös 
leimansa lähiympäristöön ja dominoivat 
lähikorttelien liikennettä, liikkumista sekä 
valoja ja varjoja – ja tunnelmaa. Kaupun-
kisiluetti demonstroi valtaa, mutta toisaal-
ta se voi myös tuoda näkyviin taloudellisen 
ja kulttuurisen vallan epäsymmetrian sil-
loin, kun se nostetaan kriittisen julkisen 
tarkastelun kohteeksi.
 Olen tutkinut korkeaan rakentamiseen 
liittyvää kansalaiskeskustelua pitkältä ajal-
ta sekä Suomessa että muualla, ja yksi, ken-
ties pieneltä vaikuttava asia, nousee lähes 
aina esiin: ylätasanteen kahvila. Kino-Pa-
latsia markkinoitiin 1920-luvulla ylätasan-
teen kahvilalla. Kino-Palatsiahan ei raken-
nettu, mutta Tornin ylätasanteen ravintola 
on ollut tärkeä rakennuksen identiteettiä 
luova tekijä. Vaikka ravintolakin on avoin-
na vain maksaville asiakkaille, on kaupun-
kilaisille tärkeää, että korkean rakennuksen 
tilat eivät ole suljettuja.
Korkea rakentaminen liittyi 1920-luvun 
Helsingissä keskusteluun pääkaupungin 
edustavuudesta, ja monet silloin esitetyistä 
kysymyksistä ovat sellaisia, joita kannattaa 

pitää mielessä edelleen. Pääkaupungin on 
palveltava omien asukkaidensa tarpeita, 
mutta samalla se on kansainvälinen. Tässä 
piilee myös korkean rakentamisen haaste. 
Kilpailussa pärjää parhaiten, kun käyttää 
toisten tunnistamia symboleja, osaa kuu-
lua joukkoon mutta samalla erottautua 
edukseen, sillä pääkaupungit kilpailevat 
toisten pääkaupunkien kanssa ihmisistä, 
investoinneista ja hieman vaikeammin mi-
tattavasta maineesta ja statuksesta. Pilven-
piirtäjien rakentamisella tavoitellaan 
yleensä kansainvälistä imagoa, mutta tässä 
piilee kaksiteräinen miekka. Onnistues-
saan tämä toimii, mutta jos korkeat raken-
nukset jäävät irrallisiksi hampaiksi kau-
punkikuvassa, jos ne eivät integroidu 
muuhun kaupunkitilaan, jos kaupunkilai-
set karsastavat niitä eivätkä yritykset ota 
niitä omakseen, ne voivat kääntyä itseään 
vastaan. Pahimmassa skenaariossa uusi 
korkea rakennus on arkkitehtonisesti hal-
paa bulkkia, joka pilaa lähialueen liikenne-
olot ja katukuvan ja karkottaa vuokralai-
set. Parhaimmillaan korkea rakentaminen 
on laadukasta, innovatiivista arkkitehtuu-
ria, joka houkuttelee asukkaita ja yrityksiä 
ja luo ympäristöönsä jotain uutta, sitä vai-
keasti määriteltävää viihtyisää kaupunkiti-
laa ja hyvää statusta.  

FT Silja Laine toimii maisemantutkimuk-
sen yliopistonlehtorina Turun yliopiston Po-
rin yksikössä. Hänen vuonna 2011 valmis-
tunut väitöskirjansa (”Pilvenpiirtäjäkysy-
mys.” Urbaani mielikuvitus ja 1920-luvun 
Helsingin ääriviivat. k&h, Turku 2011) kä-
sittelee 1920-luvun Helsingin pilvenpiirtä-
jähankkeita.
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Metron länsilinjan rakentamisen myötä on 
Tapiolan henki uhattuna. Tehokasta ja tii-
vistä kaupunkia on suunniteltu erityisesti 
keskustaan, mutta myös muualle. Osa 
suunnitelmista lupaa myönteisiä muutok-
sia, kuten liikenneympyrän palautuminen 
avoimelle keskusniitylle ja keskusta-alueen 
arkkitehtuurin kohoaminen - päätellen 
hankkeeseen kytketyistä nimekkäistä ark-
kitehtitoimistoista. Valitettavasti suurin 
osa vaikutuksista on tuhoisia. 
 Tapiolan kultakausi sijoittuu 1960-lu-
vun loppuun, aikaan ennen keskustan il-
meen ”kehittämistä” kansiratkaisuun pe-
rustuvalla epätapiolalaisella periaatteella. 
Keskustan laajennuksen talojen julkisivui-
hin liimattiin vaalean- ja tummanruskeita 
klinkkerilaattoja hyyskämäisen ilmeen ta-
kaamiseksi. Osasta asuinkerrostaloja var-
mistettiin mahdollisimman mutkikas 
käynti luontoon. Parvekkeet ympäröitiin 
betonilla niiden varjostamiseksi. Kan-
nenalaisesta pysäköintikerroksesta tehtiin 
äärimmäisen vastenmielinen sisäänkäynti 
koteihin. Kaiken lisäksi taloarkkitehtuuri 
on kaukana hyvästä. 
 Nyt, epäonnistuneen tilanteen korjaa-
misen sijaan, esitetään aikanaan kansallista 
ylpeyttä nostattaneen ympäristön heiken-
tämistä. Metron kustannusten peittämi-
seksi ajatellaan liikepinta-alan kaksinker-
taistamista ja asuinneliöiden huomattavaa 
lisäystä. Asunnot on osoitettu korkeisiin 
pistetaloihin. Korkeudet on pudotettu 
kahdeksastatoista kerroksesta kahteentois-
ta Museoviraston ja ELY-keskuksen kan-
nanottojen vuoksi. Kaksitoista on kuiten-
kin liian korkea, etenkin sotkuisen ja anke-
an kansirakentamisen takia. Aarne Ervin 
piirtämä keskustorni on säilytettävä maise-
man kiintopisteenä. Aiemmin kaavaillut 

R o y  M ä n t t ä r i

t a P i o l a n  h e n k i

kahdeksantoistakerroksiset pistetalot ny-
kyisen Stockmann-tavaratalon katolla oli-
sivat nousseet määräävään asemaan kult-
tuuriympäristössä, joka epävirallisesti ym-
päristöministeriön toimesta nimettiin 
Suomen ainoaksi sodan jälkeen toteute-
tuksi kansallismaisemaksi. 
 Tapiolan puistokaupunki oli tunnettu 
kautta Suomen. Kaupungin sijoittaminen 
hoidettuun puistoon oli sodan jälkeen tuo-
re ja harvinainen hanke. Tapiolan näkymiä 
ihailemassa käytettiin ulkomaisia arvovie-
raita, aikana jolloin keskustornin kattota-
santeella oli näköalakahvila. Kahvila on 
lopetettu vuosia sitten. 
 Alkuperäisen Tapiolan suunnitteluun 
on kytkeytynyt silloisen arkkitehtikuntam-
me keskeisiä nimiä: Otto-Iivari Meurman, 
Aarne Ervi, Aulis Blomstedt, Alvar Aalto, 
Viljo Revell, Kaija ja Heikki Siren, Pentti 
Ahola, Aarno Ruusuvuori, Raili ja Reima 
Pietilä, Jorma Järvi, Jussi Jännes. Heidän 
toimestaan syntyi maailman parhaimpiin 
asuinalueisiin laskettu puistokaupunki Ta-
piola. 
 Toteutuneilta osin suunnitelma ei lu-
paa hyvää. Ympäristö, joka syntyi huolelli-
sen paneutumisen kautta, on joutumassa 
piittaamattoman mylläyksen kohteeksi. 
Jokunen esimerkki yksityiskohdista valais-
koon tätä asiaa. Tapiola-valaisin on vaih-
dettu teennäisen jäljittelevään, täysin eri-
laiseen tyyppiin. Iso betonilaatta on muu-
tettu pieneen ja harmaaseen graniittiki-
veen. Istutukset on säästetty näkyvimmillä 
paikoilla, pienempinä vain. Alkuperäinen 
massaistutusaate on vaihtunut viherpiper-
rykseen. Tämäkin on ilmeisesti tapahtunut 
joko epähuomiossa tai puutarhureiden 
puutteesta kärsivässä asuinlähiössä. Puu-
tarhureiden määrä on tipahtanut pieneen 
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osaan neljänkymmenen vuoden takaisesta. 
Perusteluksi esitetään Tapiolan museoitu-
misen välttämistä. Mistä tässä on oikeasti 
kyse? Onko osa tapiolalaisista vahingossa 
muuttanut puistoon vaikka on luullut pää-
sevänsä tiiviiseen kaupunkiin? Onko mu-
seoitumisessa kyse kaiken vanhan vastusta-
misesta, oli kohde sitten hyvä tai huono? 
Luulen, että jälkimmäinen on tässä oikea 
vastaus. 
 Erkki Juutilainen, Erkki Kairamo, Kir-
mo Mikkola ja Juhani Pallasmaa laativat 
1967 suunnitelman koko uuden keskustan 
rakentamiseksi. Suunnitelma lähti Tapio-
lan rakenteen kunnioittamisesta pitäyty-
mällä matalaan, mutta tiiviiseen ruuduk-
koon. Ehdotusta arvosteltiin, eikä sitä to-
teutettu. Timo Penttilä sai tehtäväkseen 
piirtää korvaavan ehdotuksen. Tämäkin oli 
tasokkaampi kuin toteutunut ympäristö. 
Sittemmin rakentuneen keskustan ilme on 
ankea ja vastenmielinen. Tapiolan alkupe-

räisestä tunnelmasta poikkeavan asun jat-
kuminen hamaan tulevaisuuteen on to-
dennäköistä. 
 Nyt ollaan kaavoitusvaiheessa. Talo-
suunnitteluun edettäessä on vielä mahdol-
lista vaikuttaa ympäristön laatuun. Tosin 
kaavan määrittämä tehokkuus on maise-
man kannalta ratkaiseva. Ennen kuin ra-
kennuksia rakennetaan on kuitenkin aikaa 
muuttaa nykyistä, huolestuttavaa suuntaa. 
On silti sallittava metroaseman tulon myö-
tä annettavat myönnytykset vanhan Tapio-
lan ilmapiirin muokkaamiseen. Metro 
merkitsee ennennäkemätöntä muutospai-
netta olevassa maisemassa. Valitettavasti 
tämä sattuu yhtä aikaa korkean rakentami-
sen trendikkyyden kanssa. Korkeat talot 
luovat oman maisemansa, joskus hyödylli-
sen ja joskus tuhoisan. Tapiolassa on kiis-
tämättä kyse tuhoisasta. 

Kirjoittaja on Tapiolassa asuva arkkitehti.

L a r s  H a g m a n

v a l l a n  s i i r t o

Järjestimme vuonna 2002 Tapiolan kulttuu-
riraitti-arkkitehtuurikutsukilpailun. Kilpai-
lun tarkoituksena oli hakea ratkaisumalleja 
Tapiolan urheilupuiston, WeeGeen alueen 
ja Tapiolan kulttuurikeskuksen kiehtovaan 
yhdistämiseen korkeatasoisen raitin avulla. 
Palkintolautakunnan puheenjohtajaksi 
suostui silloinen kaupunginjohtaja. Wee-
Geen museohankkeen (EMMA) edetessä 
tahtotila myös lähialueen kehittämiseksi oli 
korkealla. 
 Luontevaksi jatkoksi kulttuuriraitin var-
rella oleva kaupungin omistama huonokun-
toinen Tapionkentän huoltorakennus pää-
tettiin korvata uudella rakennuksella, johon 
tulisi kunnon puku- ja pesutilojen lisäksi 
mm. kahvio. Tästä hankkeesta järjestimme 
vuonna 2008 suppean kutsukilpailun arkki-
tehtonisesti korkeatasoisen peruslähtökoh-
dan löytämiseksi. Arkkitehtitoimisto 

POOK (arkkitehdit Pentti Raiski ja Katarii-
na Rautiala) voitti kilpailun ja sai jatkotoi-
meksiannon. Kaupunginhallitus torppasi 
hienon suunnitelman korkean rakennuskus-
tannusarvion vuoksi. Esittelyssä talonraken-
nushankkeen neliöhintaan oli työnnetty 
sinne kuulumattomina mm. kentän jäädy-
tyslaitteisto sekä kentän korjaus valaistusjär-
jestelmineen. Näin oli saatu poliitikkojen 
kielellä ”tolkuttoman kallis pukukoppi”.  
Hanke olisi kaupunginhallituksessa ansain-
nut ammattitaitoisen puolestapuhujan. 
 Ongelmana kaupunginhallituksessa ja 
valtuustossa on, etteivät ne saa parasta ja 
kattavinta tietoa päätöksenteon pohjaksi. 
Poliittisille päättäjille menevä tieto on Es-
poossa teknisellä toimialalla laskelmoivaa ja 
manipuloitua toimialajohtajan ”totuutta”, 
mitä myös kaupungintalon purkupäätök-
seen johtanut prosessi osoittaa.
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 Teknisen toimen johtaja on viime vuosi-
na hankkinut käsikassaroikseen joukon hy-
väpalkkaisia diplomi-insinöörejä projektin-
johtajien vakansseille. Vastuu kaupungin 
rakennushankkeiden onnistumisesta on 
kuitenkin edelleen pienempipalkkaisilla ark-
kitehdeilla ja insinööreillä talonsuunnittelu- 
ja talonrakennusyksiköissä, joissa on myös 
paras rakennuttamisen asiantuntemus. Sitä 
ei kaupungin johdossa arvosteta. 
 Vuonna 2009 perustettiin Tilakeskus-
liikelaitos. Odottaisi, että sen johtokunnalla 
olisi päätösvaltaa esim. suunnittelijavalinta-
menettelyissä, rakennussuunnitelmien kä-
sittelyssä, urakoitsijavalinnoissa jne. Ei ole. 
Eikä ole paljon toimitusjohtajallakaan. Pää-
tösvalta on kasattu toimialajohtajalle, joka ei 
edes osallistu johtokunnan kokouksiin.
 Valta sokaisee. Teknisen toimen johtaja 
otti aikanaan johdettavakseen Espoon sai-
raalahankkeen, joka on nyt surkeassa kun-
nossa surkean johtamisen tuloksena. Turhan 
rakennuttajakonsultin rooli ja laskutus on 
jäänyt kaikkiaan vailla huomiota. Rakenta-
mis- ja elinkaarikustannukset ovat julkisuu-
dessa seonneet ja oikaisematta. Poliitikoille 
hyvin myydyn elinkaarimallin kalleus ja yk-

sipuolisuus eivät saa paljastua. 
 Elinkaarimalli, KVR -malli ja Design and 
Build -malli ovat saaneet ja saamassa Espoon 
kunnallisessa rakentamisessa jalansijaa. Suun-
nitteluvaltaa ollaan siirtämässä kaupungin 
omilta virkamiehiltä ja huippuhyvältä raken-
nuttajaorganisaatiolta rakennusliikkeille.
 Arveluttavan lähellä urakoitsijapiirejä 
toimii päätöksentekijöitä, poliitikkoja ja 
johtavia virkamiehiä. Näillä ja yksityisten 
rakennusliikkeiden sekä rakennuttajayritys-
ten nokkamiehillä on tuskin motiivia raken-
nustaiteen ymmärtämiseen. He ovat kehit-
tämisen jarruna ja uhraavat julkisen rakenta-
misen ja rahat ”bulkkikaman” tuottajille. 
 Toimialajohtaja on ottanut kantaa mi-
nulta toissa vuonna vapautuneen kaupun-
ginarkkitehdin viran täyttämiseen. Sitä ei 
kuulemma täytetä. Apulaiskaupunginarkki-
tehti Espoossa on. Hänen yläpuolellaan on 
linjaorganisaatiossa neljä diplomi-insinöö-
riä, joista yksi ymmärtää urakoinnista, muut 
ei siitäkään. Rakennustaiteella menee Es-
poossa nyt huonosti.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva Espoon kau-
punginarkkitehti.

M a r t  K a l m

t o w e r s  o f  P o w e r 
t h e  t a l l i n n  e x p e r i e n c e  o f 
h i g h - r i s e 

The central issue in the construction of 
high-rise buildings in Tallinn has always 
been the issue of their affect on the Tallinn 
skyline, especially after 1997, when Tallinn’s 
old town was made a world heritage site. 
The old town skyline with its distinctive 
Toompea hill and cluster of old spires pro-
vides a picturesque view from across the bay 
and the city’s resort suburbs of Kadriorg, 
Pirita and Merivälja, as well as for anyone 

approaching Tallinn from the sea. Each year 
millions of visitors arrive in Tallinn by ferry.
 Historically, Baltic sprats (a small fish 
often marinated in spices) were an impor-
tant export item for Tallinn, and for over 
100 years the city’s skyline has decorated 
the labels on Tallinn’s tinned sprats, be-
coming a symbol in its own right. Riga was 
already famous in the 19th century for its 
smoked sprats, but as a city on a river they 
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did not have such a skyline to adorn their 
tins. The real issue with the beloved “sprat 
skyline”, as it has become known, is the 
proximity of the new high-rise buildings to 
the old town and how the modern tower 
blocks interact with the old church spires.
 Tallinn’s first high-rise building was Viru 
Hotel (1972 – architects Mart Port, Henno 
Sepmann and others). Adjacent to the old 
town, it was located at the beginning of 
Narva Road on one of the old market 
squares dating back to the Middle Ages. The 
problem, typical of Tallinn, was that the ur-
ban development around the square was 
unresolved. At the end of the Czarist period 
a town hall building designed by Eliel 
Saarinen was planned for the site, and in 
1936 a competition for a new town hall was 
held. During the Stalinist period, a House of 
Soviets with a Moscow-style tower was sup-
posed to be built here. In other words, one 
way or another, a tall bulky tower had been 
planned for this site long ago.
 In the 1960s, during the flurry of liber-
alisation during Khrushchev’s thaw, the 
USSR began to open up more, and the au-
thorities saw the opportunity to earn for-
eign currency from tourism. Consequently, 
the idea of Viru Square as the seat of power 
was abandoned and planning commenced 
for a hotel for Inturist, the official travel 
agency for the USSR. The hotel’s tower 
block was intended to provide a vertical ac-
cent in the new modernist ensemble of the 
city’s central square, a practice applied 
across Europe at the time and inspired by 
the model provided by Le Corbusier’s resto-
ration of Saint Die. 
 At the time that Viru Hotel was being 
designed, the architects Mart Port and Malle 
Meelak compiled an experimental plan for 
Tallinn’s city centre in 1968. This plan for 
the city centre, which even before the war 
had never been properly built up and had 
been heavily damaged during the war, envis-
aged a loose ring of tower blocks, like a 
wreath around the old town. Of course this 
was a completely utopian scheme; neverthe-

less, it clearly demonstrates the bold ideas of 
the leading official architects.
 The design process for Viru Hotel was 
lengthy and by the time it was built, the 
hotel with its 1950s style vertical and hor-
izontal panels was already old-fashioned, 
but at least its Finnish style interiors 
seemed chic. Unfortunately, the hotel’s 
current owner has replaced these with a 
much more banal solution. The Finnish 
quality of the hotel was no doubt accentu-
ated by the fact that Finns helped to build 
it and the use of Finnish building materials 
was permitted. Estonian architects were 
excited to learn, in retrospect it might 
seem, that Viru Hotel was built too close 
to the old town. Dmitri Bruns, who was 
Tallinn’s head architect from 1960–80, 
considered it one of the greatest mistakes 
during his tenure. But maybe the contrast 
also embodies a certain amount of daring.
 The next high-rise to be built was the 
Olümpia Hotel (architects Toivo Kallas 
and Rein Kersten, interior architect Sulev 
Vahtra), which was built for the 1980 
Moscow Olympic Games, when the sail-
ing regatta was held in Tallinn. This 
28-storey square tower, flanked by two low 
symmetrically placed restaurant wings, was 
located on Liivalaia Road, the first recently 
completed ring road around the centre, 
and thus became the final element in a 
half-finished Stalinist residential precinct. 
As far as the old town is concerned it was 
positioned at a safe distance and does not 
even make a connection with Viru Hotel.
 Therefore, by the end of the Soviet period 
in 1991, there were two stocky tower blocks, 
some distance from each other, near the old 
town. When hot debate ensued about the 
need for new office buildings everyone was 
agreed that something large could be built 
between the two existing towers, but none of 
the designs submitted escaped a flogging. In 
the early 1990s, when the funds for building 
were not yet available, architects came up 
with fantasy designs about where the high-
rises in the city should be located, and in the 
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the successful commercial architect Meeli 
Truu, was disappointed that they attracted 
so little attention. But so many towers had 
already been designed for the centre of 
Tallinn and a large number had also been 
built, that they were no longer interesting. 
The financial crisis in 2008 meant that 
many design projects were shelved and 
since then the issue of high-rise buildings 
has not been re-introduced. It seems to be 
a topic that was thoroughly worked 
through during the 1990s.
 Has Tallinn benefited from her towers? 
No doubt as the fruit of the boom, they add 
some pizzazz to Tallinn’s urbanscape, but 
they have also resulted in a fragmented 
simulacrum of a big city, as suggested by the 
art critic Anders Härm in his retrospective 
presentation at the 2000 Venice Architec-
ture Biennale. High-rises are an inevitable 
part of Tallinn, the sleepy, provincial town 
with metropolitan dreams that has recently 
grown into a capital city, and they merci-
lessly demonstrate the level of wealth, order 
and commonsense in Estonia throughout 
her fragmented development.

Kirjoittaja on taidehistorian professori ja 
taiteentutkimuksen tiedekunnan dekaani Vi-
ron taideakatemiassa

second half of the decade some of these actu-
ally were built. Many architects who had 
been through Postmodernism dreamed of a 
classical European city with perimetrical city 
blocks and hoped that an urban space in the 
style of the Krier brothers could now finally 
be realised. Business did not want to fly so 
low and instead wanted high-rise towers as 
symbols of power for their burgeoning busi-
nesses. The swifter the economic recovery, 
the higher their dream towers became. 
When the architect Raivo Puusepp designed 
the skyscraper for the Estonian bank Ühis-
pank in 1996, which has now been swal-
lowed up by SEB, the city also began de-
manding thematic planning for the location 
of high-rises (passed in 2009). This caused a 
great deal of argument and it was quite clear 
that Puusepp designed his building solely 
with his clients interests in mind. As a result 
high-rise buildings became entangled with 
architectural ethics – topical at the time. To 
what extent can an architect satisfy the wish-
es of their client without forsaking their own 
professionalism – this was one of the issues 
for Estonian architects at the time.
 When the 40-storey twin-towers of the 
Swissotel, next to Stockmann department 
store along the new section of Tartu Road, 
were completed in 2007, their designer, 

M a u n u  H ä y r y n e n

u u s i  u l j A s  K A u p u n K i m A i s e m A

Muutaman viime vuoden aikana suomalai-
sen kaupunkirakentamisen periaatteet tun-
tuvat kokeneen pienoisen mullistuksen. 
Rakennustekniikka mahdollistaa tornitalot, 
rannoille ja täytölle rakentamisen, kansirat-
kaisut ym. aivan eri mittakaavassa kuin en-
nen. Samalla juuri suuresta mittakaavasta on 
tullut kaupunkien keino erottautua toisis-
taan. Erottautuminen toimii lähinnä suo-

malaiskaupunkien keskinäisessä kilpailussa, 
koska suuretkin projektit ovat meillä kan-
sainvälisten esikuvien vaatimatonta toistoa. 
Samaa hellyttävyyttä niillä ei kuitenkaan ole 
kuin pilvenpiirtäjiä jäljitelleellä kolmitoista-
kerroksisella Hotelli Tornilla.
 Suomalainen kaupunkirakentaminen on 
muuttumassa vaihteeksi aggressiivisempaan 
suuntaan. Siihen sisältyy hankkeiden läpi 
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ajaminen poliittisessa koneistossa ja toteut-
taminen nopeassa tahdissa. Rakentamisen 
reunaehtoja, liittyivät ne sitten rakennuspe-
rintöön, luonnonarvoihin tai paikalliseen 
mielipiteeseen, testataan jatkuvasti. Korkeaa 
rakentamista voidaan aikaisempaa huoletto-
mammin esittää kaupunkikuvallisesti kriit-
tisiin paikkoihin ja näkyviä uusia toimintoja 
ajaa historiallisiin keskustoihin. Rakennut-
taja saa tästä kaksinkertaisen edun: arvok-
kaan sijainnin lisäksi uuden ja vanhan kont-
rastista seuraavan lisänäkyvyyden.
Osasyy kehitykseen on viranomaissuojelun 
vähittäinen alasajo. Tuottavuusohjelman ja 
budjettileikkausten takia  Museoviraston 
resurssit eivät pysy kehityksen perässä, päin-
vastoin. Maakunta- ja paikallismuseoiden 
mahdollisuudet haastaa omien alueidensa 
rakennushankkeita ovat pakosta rajalliset. 
Itse suojelulle asetetaan entistä enemmän 
kannattavuustavoitteita ja voimakkaammat 
maankäyttöintressit ajavat helposti sen yli. 
Rakennusperintö tai kaupunkikuva julkis-
hyödykkeinä eivät enää riitä päämääriksi.
Osallistamiseen liittyy kiinnostava kaksija-
koisuus. Lakisääteinen osallistaminen työl-
listää kaupunkisuunnittelijoita ja monissa 
kaupungeissa ollaan alettu hyödyntää ver-
kon kautta tapahtuvaa joukkoistamista laa-
jemminkin. Tämä pätee kuitenkin vain sel-
laiseen osaan rakentamisesta, joka ei kosketa 
merkittäviä taloudellisia etuja. Suuren mit-
takaavan uudisrakennushankkeissa tuntuvat 
pätevän toiset lait, joissa osallistaminen ei 
kovin suuria merkitse. Harvalla ruohonjuu-
ritason toimijalla on rahkeita lähteä otta-
maan tosissaan mittaa suurista rakennusfir-
moista ja niiden poliittisista taustajoukoista.

Lähivuosina Helsingin ja monen muunkin 
suomalaisen kaupungin horisontti tulee 
muuttumaan dramaattisemmin kuin mo-
nen edeltävän sukupolven aikana. Tornitalo-
keskustelun herkistämänä olen katsellut vii-
me ajat uusin silmin korkean rakentamisen 
aikaansaannoksia muualla Euroopassa. 
Kautta linjan silmiin on pistänyt monikym-
menkerroksisten liike- ja toimistotalojen tai 
hotellien tylsyys maasta riippumatta. Niiden 
arkkitehtuuri on järjestään konservatiivista, 
toistoista ja ylimääräisiä kustannuksia kaih-
tavaa (kahta alinta kerrosta lukuun ottamat-
ta). Toinen yleinen huomio on niiden sijoit-
tuminen kaupunkirakenteeseen kuin hauli-
kolla ammuttuna. Tämä vähentää ehkä var-
joisten ja tuulisten tornitaloghettojen synty-
mistä mutta levittää kaupunkikuvallisen 
vaikutuksen tehokkaasti laajalle alalle.
Pian ainakin Helsingissä on opeteltava kat-
somaan kaupunkimaisemaa valikoivasti. 
Tiettyyn rajaan asti anonyymin tornitalora-
kentamisen pystyykin melko tehokkaasti 
sulkeistamaan, mutta seurauksitta se ei silti 
jää. Pietarissa onnistuttiin kansanliikkeen 
voimin säilyttämään vanhan keskustan ma-
tala siluetti, täällä se tullaan väistämättä me-
nettämään. Kaupunkisuunnitteluviraston 
korkean rakentamisen kaava ei tätä juuri 
estä, koska massiivinen tornitalorakentami-
nen mahdollistuu sen pohjalta aivan keskus-
tan lähituntumassa. Paradoksaalisesti loppu-
tuloksena ei ole Helsingin tai muidenkaan 
suomalaiskaupunkien parempi erottuminen 
vaan samankaltaistuminen osaksi maail-
manlaajuista valtavirtamaisemaa, nowhere-
scapea.
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Tervetuloa Rakennustaiteen seuran perinteikkäälle ekskursiolle uuden arkkitehtuurin pariin. 
Tällä kertaa tutustutaan Espoon uusiin kohteisiin mm. Suurpellossa ja Saunalahdessa. 
Päivään sisältyy myös lounas Bastvikin kartanon tunnelmallisessa Cafe Bastvikissa. 

Retki on jäsenille maksuton, mutta edellyttää lounasjärjestelyiden vuoksi ennakkoilmoit-
tautumista 13.5. mennessä mielellään sähköpostitse: sihteeri@rakennustaiteenseura.fi (p. 
040 5731 878). Ilmoitathan myös mahdollisista ruoka-aineallergioista. Retkelle kannat-
taa varata koko päivä aikaa, lähtö on aamulla klo 9-10 aikaan ja paluu iltapäivällä. 
Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet ohjelman täsmentyessä.

r e t k i  u u t e e n  a r k k i t e h t u u r i i n 
p ä ä k a u p u n k i s e u d u l l a 
1 8 . 5 . 2 0 1 3
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K e v ä t K O K O u s

Tervetuloa Rakennustaiteen seuran kevät-
kokoukseen Alvar Aallon suunnittelemalle 
Kulttuuritalolle 2.5. klo 17. Kulttuuritalo 
valmistui vuonna 1957 ja on juuri käynyt 
läpi huolellisen peruskorjauksen. Talon 
toimisto- ja kokoussiivissä majailee nyky-
ään Museovirasto, ja konserttisalissa järjes-
tetään yhä kulttuuritapahtumia. Pääsem-
me rakennukseen kiertokäynnille, jonka 
jälkeen seuraa sääntömääräinen kokous.

Kokoonnumme klo 17  Kulttuuritalon 
konserttisalin ja toimistosiiven välisen si-
säänkäynnin kohdalla. Kulttuuritalo sijait-
see Helsingissä osoitteessa Sturenkatu 4, ja 
paikalle pääsee keskustan suunnalta hel-
poimmin linja-autolla 23 ja raitiovaunulla 
3B. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä sih-
teeriin, p. 040 5731 878.

Kokouksen esityslista
1   § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3   § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4   § Yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
5   §  Tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

johtokunnalle.
6   § Muut asiat
7   § Kokouksen päättäminen
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R A K e n n u s t A i t e e n  s e u R A  R Y : n 
t O i m i n t A K e R t O m u s 
v u O D e l t A  2 0 1 2

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous järjestettiin 28.4. Hietalah-
dessa entisessä Kaartin lasaretissa. Kortte-
lin rakennushistoriaa esitteli johtokunnan 
jäsen Jarkko Sinisalo. Kierrokselle osallis-
tui 17 jäsentä, jotka olivat tyytyväisiä jär-
jestelyihin. Kierroksen jälkeen seurasi 
sääntömääräinen kevätkokous.
 Syyskokous järjestettiin 5.12. Helsin-
gin yliopiston uudessa pääkirjastossa, sa-
mana vuonna avatussa Kaisa-talossa. Mo-
nille seuran jäsenille entisestä taidehistori-
an oppiaineen kirjastosta tuttu kirjastosih-
teeri Reijo Sarmaja esitteli rakennusta. 
Paikalla oli  33 seuran jäsentä. Sääntömää-
räisessä kokouksessa seuran puheenjohta-
jana jatkoi maisemantutkimuksen profes-
sori Maunu Häyrynen. Johtokunnasta 
erovuorossa olivat Jaakko Penttilä, Roy 
Mänttäri ja Simo Freese. Näistä Mänttäri 
ja Freese erosivat. Kokouksessa ehdotettiin 
ja hyväksyttiin uusiksi jäseniksi arkkitehti 
Mikko Mälkki Aalto-yliopistosta ja taide-
historioitsija, yliopistonlehtori Markus 
Hiekkanen Helsingin yliopistosta. 

Esitelmätilaisuudet ja seuran ekskursiot
Seura järjesti seminaarin tornitalokysy-
myksestä Suomessa 20.4. Paikkana toimi 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
näyttelytila Laituri. Alustajina toimivat 
seuran puheenjohtaja Maunu Häyrynen, 
FT, museonjohtaja Timo Tuomi, tutkija, 
FT Silja Laine, arkkitehti Annukka Lind-
roos, Museoviraston erikoistutkija Laura 
Tuominen, arkkitehti Sarlotta Narjus, 
prof. Mart Kalm Viron taideakatemiasta 

sekä arkkitehti Timo Hintsanen Turun 
kaupunkisuunnitteluvirastosta. Seminaa-
rissa oli lähes 100 osallistujaa, ja esitelmien 
jälkeen seurasi paneelikeskustelu esiin 
nousseista kysymyksistä. Yle uutisoi tapah-
tumasta.

Arkkitehtihaastattelut
Johtokunnan jäsen Risto Iivonen haastat-
teli arkkitehti Vilhelm Helanderia
 Vanhat haastattelut ja niihin liittyvä 
kirjallinen aineisto ovat lainattavissa Ark-
kitehtuurimuseon kirjastosta.

Aloitteet ja kannanotot
Seuran valmisteli kannanottoa Tapiolan 
keskustan uudistamissuunnitelmista, joilla 
on suora vaikutus Tapiolan kansallismaise-
maan. Johtokunta seuraa tapausta.
 Seura toimitti Varsinais-Suomen ELY-
keskukseen kannanoton Turun kirjastosil-
lasta. Varsinaista valitusta ei tehty, vaan 
seura myötäilee ELY-keskuksen linjausta, 
jonka mukaan mahdollinen silta ei sovi 
historialliseen kaupunkikuvaan.
 Perustettiin työryhmä seuraamaan Hel-
singin tornitalohankkeita. Varsinainen vai-
kuttaminen vetoomuksineen ajoitetaan 
vuodelle 2013.
 Seura valmisteli Viipuri-aiheista suoje-
luseminaaria ja haki sille rahoitusta yhdes-
sä Suomen Icomosin kanssa.

Alvar Aalto -mitali
Seura myönsi yhdessä Rakennustaiteen 
museon ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa 
Alvar Aalto -mitalin madeiralaissyntyiselle 
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arkkitehti Paulo Davidille. Mitali jaettiin 
World Design Capital -gaalassa Lahden 
Sibeliustalossa 2.2. ja David esiintyi mita-
lin myöntäjätahojen ja Helsingin kaupun-
gin järjestämässä seminaarissa Aallon syn-
tymäpäivänä 3.2. Seuran edustajat osallis-
tuivat tätä edeltäneisiin mitalitoimikun-
nan ja juryn kokouksiin. Seuraa edusti 
juryssa arkkitehti Roy Mänttäri.

Jäsentiedotteet
Seura julkaisi vuoden aikana kaksi jäsen-
tiedotetta.

Internet-sivut
Seuran Internet-sivut ovat olleet jäsenistön 
käytössä. Sähköpostilista on sähköistänyt 
yhteydenpitoa johtokunnan ja jäsenistön 
välillä.

Muu julkaisutoiminta
Seura julkaisi lähes kymmenen vuoden 
työn tuloksena Helsingin seudun kulttuu-
riympäristöoppaan vuonna 2012. Maalle! 
-nimistä opasta on saatavilla Arkkitehtuu-
rimuseosta, Espoon ja Vantaan kaupun-
ginmuseoista sekä Akateemisesta kirjakau-
pasta.

Edustukset
Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjes-
tössä (International Council on Monu-
ments and Sites).
Seura on tieteellisten seurain valtuuskun-
nan jäsen.
Seuran edustajana Suomen rakennustai-

teen museon edustajistossa kaudella 2010-
2012 oli Simo Freese. Kaudeksi 2013 – 
2015 valittiin edustajaksi Maunu Häyry-
nen.

Seuran talous
Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmak-
suista (20 €/jäsen, 10 €/opiskelijajäsen, 
400 €/ainaisjäsen ja 170 €/tukijäsen).
 Opetusministeriö antoi seuralle 9000 € 
toiminta-avustukseksi vuodelle 2012. 

Jäsenet
Seuralla oli vuoden 2012 lopussa 564 jä-
sentä, joista 144 ainaisjäsentä.

Johtokunta
Seuran puheenjohtajana toimi professori 
Maunu Häyrynen. Johtokunnan jäseninä 
olivat arkkitehti Risto Iivonen, arkkitehti 
Simo Freese, arkkitehti Netta Böök, eri-
koistutkija Jarkko Sinisalo, arkkitehti Roy 
Mänttäri, arkkitehti Jari Auer, arkkitehti 
Jaakko Penttilä, FL, tutkija Helena Soiri-
Snellman, arkkitehti Marianna Verhe, ark-
kitehti Markku Norvasuo sekä arkkitehti 
Sari Viertiö. 
 Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 
kertaa. Lisäksi kokouksia pitivät johtokun-
nasta muodostetut alaryhmät.

Taloudenhoitaja ja sihteeri
Seuran taloudenhoitajana toimi Erik Sjö-
holm. Sihteerinä toimi FM Linda Leski-
nen.
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J Ä S E N T I E D O T E  1 : 2 0 1 3

 1 
Rakennustaiteen seura ry               T U L O S                             
============================================================================== 
01.01.2012 - 31.12.2012                                VUOSI   EDEL VUOSI 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
TUOTOT: 
 
  3010  Julkaisujen myyntituotot                     1820.00        40.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISTOIMINTA TUOTOT YHT                         1820.00        40.00  999% 
 
KULUT: 
 
  3020  Palkat ja palkkiot                          -4556.00     -4784.00 
  3021  Sosiaalikulut                               -1036.84      -571.33 
  3022  Jäsentiedotteet                             -8538.10     -5065.60 
  3023  Ekskursiot                                      0.00      -369.00 
  3024  Matkakorvaukset                               -18.81      -266.81 
  3025  Posti ja puhelinkulut                       -2905.81      -894.79 
  3027  Jäsenmaksut                                  -446.35      -642.50 
  3030  Tietoliikenne                                -163.80      -130.80 
  3031  Seminaarit                                  -1689.45         0.00 
  3032  Muut julkaisut                                  0.00     -1324.71 
  3049  Muut yleistoiminnan kulut                    -147.68      -117.43 
  3050  Poistot                                       -24.96       -33.27 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISTOIMINTA KULUT YHT                        -19527.80    -14200.24   38% 
 
TUOTOT: 
 
  3110  Avustukset                                      0.00      1000.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * HAASTATTELUTUTKIMUS TUOTOT YHT                      0.00      1000.00 -100% 
 
KULUT: 
 
  3120  Palkkiot ja korvaukset                          0.00     -1000.00 
  3121  Sosiaalikulut                                   0.00       -21.20 
                                                 -----------  ----------- 
  * HAASTATTELUTUTKIMUS KULUT YHT                       0.00     -1021.20  100% 
 
TUOTOT: 
 
  3210  Avustukset                                   4000.00         0.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * PROJEKTI YMPÄRISTÖOPAS TUOTOT YHT                4000.00         0.00  999% 
 
KULUT: 
 
  3220  Palkkiot ja korvaukset                          0.00      -676.50 
  3222  Painatuskulut                               -4430.00         0.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * PROJEKTI YMPÄRISTÖOPAS KULUT YHT                -4430.00      -676.50  555% 
 
 
 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄ  *           -18137.80    -14857.94   22% 
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 2 
Rakennustaiteen seura ry               T U L O S                               
============================================================================== 
01.01.2012 - 31.12.2012                                VUOSI   EDEL VUOSI 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
VARAINHANKINTA 
 
TUOTOT: 
 
  6010  Jäsenmaksutuotot                             8240.00      7819.99 
  7000  Korkotuotot pankkitileistä                    374.04       472.12 
  7010  Osinkotuotot                                  195.00       195.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * TUOTOT                                           8809.04      8487.11    4% 
 
KULUT: 
 
 VARAINHANKINTA TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ                    8809.04      8487.11    4% 
 
YLEISAVUSTUKSET 
 
  7070  Yleisavustukset                              9000.00      9000.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * YLEISAVUSTUKSET                                  9000.00      9000.00    0% 
 
 
 TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                   *             -328.76      2629.17 -113% 
  
 

 3 
Rakennustaiteen seura ry               T A S E                                
============================================================================== 
                                                  31.12.2012   31.12.2011 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
V A S T A A V A A 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
  1200  Koneet                                         74.86        99.82 
                                                 -----------  ----------- 
  * KONEET JA KALUSTO                                  74.86        99.82  -25% 
 
 AINEELLISET HYÖDYKKEET                                74.86        99.82  -25% 
 
  1300  Osakkeet                                      790.48       790.48 
  1310  Osuudet                                      9325.27      9325.27 
                                                 -----------  ----------- 
  * OSAKKEET JA OSUUDET                             10115.75     10115.75    0% 
 
 SIJOITUKSET                                        10115.75     10115.75    0% 
 
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT                              10190.61     10215.57   -0% 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
SAAMISET 
 
  1500  Myyntisaamiset                                  0.00        40.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * SIIRTOSAAMISET                                      0.00        40.00 -100% 
 
  1910  Sampo 800016-251558                         21181.06     25855.97 
                                                 -----------  ----------- 
  * RAHAT JA PANKKISAAMISET                         21181.06     25855.97  -18% 
 
                                                 -----------  ----------- 
 VAIHTUVAT VASTAAVAT                                21181.06     25895.97  -18% 
 
 
 V A S T A A V A A                                  31371.67     36111.54  -13% 
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 4 
Rakennustaiteen seura ry                T A S E                                
============================================================================== 
                                                  31.12.2012   31.12.2011 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
V A S T A T T A V A A 
 
OMA PÄÄOMA 
 
  2050  Puurakennuspalkintorahasto                  14978.49     14978.49 
                                                 -----------  ----------- 
  * VARAUKSET                                       14978.49     14978.49    0% 
 
  2100  Ed tilikausien tulos                        14915.82     12286.65 
                                                 -----------  ----------- 
  * ED TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                          14915.82     12286.65   21% 
 
  2199  Tilikauden tulos                             -328.76      2629.17 
                                                 -----------  ----------- 
  * TILIK YLI-/ALIJÄÄMÄ                              -328.76      2629.17 -113% 
 
 OMA PÄÄOMA                                         29565.55     29894.31   -1% 
 
VIERAS PÄÄOMA 
 
LYHYTAIKAINEN 
 
  2700  Ostovelat                                       0.00      1543.95 
                                                 -----------  ----------- 
  * OSTOVELAT                                           0.00      1543.95 -100% 
 
  2910  Ennakonpidätysvelka                           275.96       803.01 
  2911  Sotu-velka                                     54.16        94.27 
  2950  Siirtovelat                                  1476.00      3776.00 
                                                 -----------  ----------- 
  * SIIRTOVELAT                                      1806.12      4673.28  -61% 
 
 VIERAS PÄÄOMA                                       1806.12      6217.23  -71% 
 
 V A S T A T T A V A A                              31371.67     36111.54  -13% 
 

 5 
  
Rakennustaiteen seura ry       
Tilinpäätöksen 2012 liitetiedot 
 
 
 
Osakkeet ja osuudet 
 
 
 
Osakkeet    
Elisa, 150 kpl  kirjapitoarvo 790,48 
  markkina-arvo 31.12. 2509,50 
    
Osuudet    
Gyllenberg Global Equity   kirjapitoarvo  9325.27 
Multimanager A 106,06 kpl hankinta-arvo 13657,91 
  markkina-arvo 31.12.  7619,11 
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Rakennustaiteen seuran johtokunnan 
kokoonpano

Puheenjohtaja prof. MAUNU HÄYRYNEN
Kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen koulu-
tusohjelma, Turun yliopisto
maunu.hayrynen@utu.fi

Johtokunnan jäsenet
Arkkitehti, varapuheenjohtaja JARI AUER
Senaatti kiinteistöt, ministeriöt ja erityiskiinteistöt
jari.auer@senaatti.fi

Arkkitehti MARIANNA VERHE
Arkkitehtitoimisto Marianna Verhe
marianna.verhe@pp.inet.fi

Arkkitehti RISTO IIVONEN
Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy
risto.iivonen@bjorklund-iivonen.fi 

Arkkitehti MIKKO MÄlKKI 
mikko.malkki@aalto.fi

Arkkitehti MARKKU NORVASUO
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus
markku.norvasuo@aalto.fi

FT MARKUS HIEKKANEN
markus.hiekkanen@helsinki.fi

Arkkitehti NETTA BÖÖK
netta.book@aalto.fi

Arkkitehti JAAKKO PENTTIlÄ
jaakko.penttila@saunalahti.fi

Erikoistutkija JARKKO SINISAlO
Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
jarkko.sinisalo@nba.fi

Fl, tutkija HElENA SOIRI-SNEllMAN
helena.soiri-snellman@abo.fi

Arkkitehti SARI VIERTIÖ
Helsingin Rakennusvalvontavirasto,
sari.viertio@kolumbus.fi

Sihteeri
FM lINDA lESKINEN 
sihteeri@rakennustaiteenseura.fi

Taloudenhoitaja
ERIK SJÖHOlM 
eriks@kaapeli.fi
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j Ä s e n m a k s u n 
m Y Ö h Ä s t Y m i n e n

Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen 
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta 
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on 
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttuvia 
jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen. 

r a k e n n u s t a i t e e n  s e u r a n 
j Ä s e n e k s i
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille

SAMPO pankki 800016-251558

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !  

TERVETULOA JÄSENEKSI
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R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A
S A M F U N D E T  F Ö R  B Y G G N A D S K O N S T

A R C H I T E C T U R A l  S O C I E T Y

K A S A R M I K A T U  2 4
0 0 1 3 0  H E l S I N K I

K A S E R N G A T A N  2 4
0 0 1 3 0  H E l S I N G F O R S

  I N T E R N E T :
h t t p : / / w w w . r a k e n n u s t a i t e e n s e u r a . f i /
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