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Diplomityö on jaettu kolmeen osaan: teoriapohjaa työlle antavaan ensimmäiseen osaan, his-
torialliseen kontekstiin työn sitovaan toiseen osaan sekä itse suunnitelmaan. Työssä käsitellään 
Helsingin Eteläsataman aluetta, joka on työn tekohetkellä ajankohtainen Guggenheim-suun-
nitelmien johdosta. 
 Työn taustoittamiseksi kehitän ajatuksiani aktivoinnista, aktivismista ja kansalaisaktii-
visuudesta suunnittelussa. Pohdin arkkitehdin roolia tilan loppukäyttäjän mukaanottamisessa 
suunnitteluprosessiin ja rakennuksen roolia aktivoida tilan käyttäjä toimimaan sosiaalisesti vas-
tuullisella tavalla.
 Työn tulos on yleissuunnitelma Eteläsataman alueelle, joka sisältää lukuisia julkisia-
rakennuksia ja yhdistää Tähtitorninvuoren, Eteläsataman ja Kauppatorin alueet yhtenäiseksi 
suureksi julkiseksi tilaksi.
 Yleissuunnitelman lisäksi työssä paneudutaan yksittäisen rakennuksen, julkisen keitti-
ön, suunnitteluun. Keittiö toimii alueen yhteen sitovana elementtinä ja luo tilanteita ihmisille 
kohdata toisiaan myös oman elinpiirin ulkopuolelta. Rakennus ilmentää aktivoinnin ja akti-
vismin ajatuksia fyysisessä muodossa yhdistäen diplomityön eri teemat toisiinsa yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi.

- - -

The master thesis is divided in to three parts: the first part gives the work its theoretical 
foundation, the second part discusses its historical context and the third part is the design 
assignment made as a conclusion to the work. The work is dealing with the South harbor 
area in Helsinki, Finland, which at the time is a current topic as the Guggenheim foundation is 
proposing to build a new Guggenheim museum on the site.
 As the foundation for the project I develop my thoughts on activating and activism in 
design. I am pondering the architect’s role in including the user to the design process and the 
building’s role in activating the user to function in a socially responsible way.
 The outcome of the project is an over all plan for the South harbor area which inclu-
des multiple public buildings and which connects the nearby Tähtitorninvuori park, the South 
harbor area and the Market Square to each other creating a large continuous public space. 
 Furthermore, the project focuses on the design of a single building, a public kitchen. 
The kitchen functions as the binding element on the area and creates opportunities for people 
to meet each other also beyond their own life circles. The building is the physical realization 
of the discussed theoretical ideas thus combining the different themes of the project in to a 
cohesive singular entity.



Johdanto
Työn lähtökohdat ja motivaatio

 



6.

Pohdin aluksi motivaatiotani diplomityön aiheen valintaan ja itse työn tekoon. Käyn läpi tavoit-
teita, joita toivon työtä tehdessä saavuttavani ja avaan lukijalle ajatuksiani työn roolista osana 
opintojani. 
 Tämä teksti on kirjoitettu työn alkuvaiheessa ja sen asettamat tavoitteet saattavat 
muuttua osana työn prosessia. Palaan työn herättämiin ajatuksiin ja omaan arviooni itselleni 
asettamien tavoitteiden toteutumisesta työn lopussa.

- - -

Opintojeni aikana Oulussa teknillisessä yliopistossa, vaihtovuoteni Kööpenhaminan taideaka-
temiassa suorittaneena sekä töissä kansainvälisessä työyhteisössä PES-arkkitehdeillä tekemäni 
Kiinaan sijoittuvan suurprojektin myötä olen kokenut kolme hyvin erilaista tapaa lähestyä ark-
kitehtuuria. Tämän jäljilta ajatukseni ovat hieman hukassa, mutta olen myös saanut mainiot 
eväät syventää henkilökohtaista näkemystäni arkkitehtuurista.
 Verrattuna Ouluun, Kööpenhaminan opetus painotti suunnitteluprosessia huomat-
tavan paljon ja havahduin, että omat heikkouteni löytyvätkin kenties työskentelyprosessistani, 
ei niinkään projektin loppuun saavuttamisesta, johon olen saanut mainiot eväät Oulusta. Yksi 
diplomityöni päätavoitteista on kehittää omaa työskentelyäni ja antaa prosessin kuljettaa työtä-
ni sen sijaan että asettaisin itselleni päämäärän täysin ymmärtämättä päämäärän tarpeellisuutta. 
 Haluan edetä tarkoituksella hitaasti ja epäröiden, pitäen mieleni avoimena kaikille 
mahdollisuuksille, välttää maaliin hyppäämistä liian aikaisin.
 Arkkitehdit ovat vastuullisessa roolissa antaessaan yhteiskunnille niiden fyysisen muo-
don ja luodessaan visioita tulevaisuuden kehitystä varten. Tulevana arkkitehtinä koen tärkeäksi, 
että selvennän itselleni omaa rooliani ja mahdollisuuksiani toimia aktiivisena osana yhteisöäni 
ennen valmistumista ammattiin. Tämä on diplomityöni toinen päätavoitteista.

- - -

Diplomityö, Arkkitehti =/≠ Aktivisti; vaihtoehtosuunnitelma Helsingin Eteläsatamaan, jakau-
tuu kolmeen osaan:

 1. Aktivointi, aktivismi, kansalaisaktiivisuus
 2. Historiasta nykyaikaan
 3. Käytön strategia
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Osassa yksi, Aktivointi, aktivismi, kansalaisaktiivisuus, tutkin miten loppukäyttäjä otetaan suun-
nitteluprosessiin mukaan. Tarkastalen asiaa pääasiassa Suomen ja Helsingin näkökulmasta, niin 
kaupunkisuunnittelun kuin yksityiskohtaisemmankin suunnittelun mittakaavoissa. Pohdin tapo-
ja sisällyttää nykyistä laajempi otanta kansalaisia suunnitteluprosessiin sekä yritän vastata kysy-
mykseen, miksi se on ylipäätänsä tarpeellista ja mitä voimme niin tekemällä saavuttaa. Pohdin 
myös rakennuksen aktivoivaa ja yhteiskunnallista roolia.
 Osassa kaksi, Historiasta nykypäivään, käyn läpi Eteläsataman historiaa sekä alueen 
viimeaikaisia suunnitelmia. Pyrin suhtautumaan suunnitelmiin kriittisesti arvioiden niiden on-
nistumisia sekä mahdollisuuksia, missä tilannetta olisi vielä varaa parantaa. 
 Osassa kolme, Käytön strategia, hyödynnän sitä edeltäneiden vaiheiden prosessia. 
Luon urbaanin strategian Helsingin eteläsataman tontille, jonka nykyiset kiistanalaiset Guggen-
heim-suunnitelmat antavat ajankohtaisuudessaan oivan lähtökohdan miettiä tontin tulevaisuut-
ta.
 Kaiken kaikkiaan tavoitteenani on kirkastaa itselleni omaa yhteiskunnallista rooliani 
ja avata omia ajatuksiani aiheeseen liittyen. Tahdon haastaa itseni ajattelemaan ammattiani 
laajemmin kuin se tällä hetkellä silmissäni näyttäytyy. Tämä avaa minulle toivottavasti mahdol-
lisuuksia kulkea ennalta arvaamattomia reittejä tulevalla urallani.
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Seuraavassa kappaleessa tutustun sosiologin, New Yorkin yliopiston professorin ja muun 
muassa YK:n urbaanin kehityksen ja muotoilun komission puheenjohtajan Richard Sennetin 
ajatuksiin epäjärjestyksestä ja anarkismista. Lähestyn ajatusta aktivismista ja kansalaisaktiivisuu-
desta sekä näiden tarpeellisuudesta arkkitehtuurissa tätä kautta. Lopuksi pohdin vielä arkkiteh-
din roolia aktivoijana.

- - -

Moraalisesti oikeilla valinnoilla ja lainmukaisilla teoilla ei useinkaan ole yhtenevät reitit. Eikä luo-
mamme sääntöyhteiskunta ole tuottanut toivottua rauhaisaa ja tasa-arvoista maailmaa. Tästä 
syystä onkin kiintoisaa pohtia epäjärjestyksen hyötyjä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja.Richard 
Sennett kirjoitti vuonna 1970 julkaistun kirjansa, The Uses of Disorder; Personal Identity and 
City Life, vastaavat ajatukset lähtökohtanaan.1 
 Kirjassa Sennett esittää ajatuksen puhtaasta identiteestä.2 Kasvaessaan ihmiset ra-
kentavat itsestään omakuvaa, joka ei perustu niinkään kokemukseen vaan omiin unelmiin, 
ulkopuolisiin paineisiin ja haluun sopeutua yhteisöön. 
 Esimerkkinä tästä Sennett tarjoaa muun muassa ammatinvalinnan. Usein ihminen 
valitsee ammattinsa ilman minkäänlaista aitoa kokemuspohjaa siitä, mitä tämä valinta oikeasti 
tarkoittaa. Ammatti valitaan kuvitelmien perusteella, koska halu kuulua tiettyyn ryhmään on 
suuri ja identiteetti rakennetaan tältä pohjalta.3

 Valinnan tehtyään, ihminen alkaa suodattamaan informaatiota nostaen valintaa puol-
tavat lähteet alitajuntaisesti korkeampaan asemaan kuin valintaa kritisoivat lähteet. Ennen käy-
tännön kokemusta tehty valinta alkaa toteuttamaan itse itseään.
 Sennett laajentaa saman ajatuksen perheen kautta suurempiin yhteisöihin ja kritisoi, 
1970-luvun Yhdysvaltain kaupunkisuunnittelukritiikille tyypillisesti, muun muassa kaupunkien 
esikaupungistumista, joka johtaa samanmielisten ihmisten ryhmittymiseen ja vahvistaa ennalta 
tehtyjen valintojen validointia.4 Vahvan identiteetin ihanne ja sen luoma suojakilpi, estää ihmis-
tä avaamasta identiteettiään muiden ajatusten armoille.
 Samalla kun ihminen sulautuu osaksi ryhmää tai yhteisöä, luopuu hän itsemääräämis-
oikeudestaan. Valinnat ulkoistetaan yhteisölle, jonka valinnat kuvitellaan olevan koko ryhmän 
sisällä yhtenevät. Syntyy puritistinen ja yksinkertaistettu ajatus ”meistä” ja ”toisista”.5 Vaarana 

1. Sennet, R. 1970, introduction
2. Ibid, 3-26 
3. Ibid, 14 
4. Ibid, 27-49
5. Ibid, 42-44 & 154-155 
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yhteisöön sulautumisessa Sennetin mukaan on muiden inhimillisten vahvuuksien, kuten ute-
liaisuuden ja tutkiskelun halun (“desire to explore”) rappeutuminen.6

 Sennett uskoo ihmisten karttavan osallistumista välttääkseen haasteita ja tuskaa.7 Toi-
sin sanoen hän syyttää ihmisten laiskuutta ja luontaista tarvetta välttää negatiivisia tunteita yk-
sinkertaistetusta maailmankuvasta ja ihmisten halusta alistua osaksi kuvitellun ryhmän tahtoa.
 Ratkaisuksi ihmisten herättämiseen Sennett tarjoaa epäjärjestystä ja anarkiaa. Pakotta-
malla ihmiset pois mukavuusalueiltaan, samanmielisten ihmisten ryhmistä ja tuomalla kon flikti 
joka päiväiseen elämään, opitaan selviämään konfliktien täyttämässä maailmassa. Sennett ei 
näe konfliktia pahana, asiana josta tulisi päästä eroon, vaan välttämättömänä ja luonnollisena 
osana ihmisyyttä, joka auttaa yhteiskuntaa selviytymään eteenpäin.8

- - -

Vaikka The Uses of Disorder on kirjoitettu 1970-luvulla, on sen ajatukset edelleen ajankoh-
taisia ja kenties jopa osuvampia nykyisessä sosiaalisen median verkostoimassa yhteiskunnassa. 
Sosiaalinen media ja internet ovat entisestään edistäneet ihmisten ryhmittymistä samanmielis-
ten joukkoihin. Fyysisen sijainnin merkitys on vähentynyt, voimme linnottautua omaa ajatus-
maailmaamme tukevien ihmisten kanssa myös virtuaalisesti. Tämä tendenssi oletettavasti vain 
vahvistuu virtuaalitodellissuustekniikoiden kehittyessä.
 Yksinkertaistetuille ideoille on helppo hakea hyväksyntää ja vahvistusta jakamalla 
nasevasti kirjoitettu lause tai tunteita herättävä kuva sosiaalisessa mediassa. Toisin ajattelijoiden 
viestit poistuvat nopeasti esimerkiksi Facebookin uutisvirrasta, koska yhtiön algoritmit pitä-
vät huolen, että etusivulle nousee vain käyttäjää kiinnostavia artikkeleita.9 Samaa mieltä oleva 
henkilö löytää käyttäjän julkaisun ja julkaisija saa nopeasti vahvistusta ajatuksilleen kommentien 
tai tykkäyksien muodossa. Toisaalta google huolehtii vastaavasti, että internetin valtavasta in-
formaatiomäärästä huolimatta, vain hakukoneen käyttäjää kiinnostavat, toisin sanoen käyttäjän 
maailmankuvaa tukevat, artikkelit pääsevät esille.
 Informaation suodattumisen ja mielipiteiden yksipuolisen tarkastelun vaarana on  ra-
dikalisoituminen, ääriryhmien yleistyminen ja maailman mustavalkoistuminen, jakautuminen 
“meihin” ja “muihin”. Vaikka ääriryhmät ja mustavalkoinen ajattelutapa eivät ole uusia ilmiöitä, 
hälyttävien esimerkkien määrä uutisotsikoissa sekä poliittisella tasolla tällä hetkellä on huoles-

6. Sennet, R. 1970, 43
7. Ibid, 42
8. Ibid, 178-181
9. Luckerson, V. 2015
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tuttava. Ilmiö on huipentunut viime vuoden aikana pakolaisten määrän kasvaessa Euroopas-
sa huomattavasti. Pakolaisvirran mukanaan tuomia eri kulttuuritaustan omaavia ihmisiä ei ole 
osattu ottaa vastaan. Myös Yhdysvalloissa vastaava ilmiö näkyy muun muassa Donald Trumpin 
presidentinvaalikampanjan kannatusluvuissa.10

 Tältä pohjalta Sennettin ajatuksiin on helppo yhtyä. Ihmisille luontainen uteliaisuus ja 
tutkiskelun halu on korvautunut omaan kulttuurikehykseen linnoittautumisella ja pelolla eri-
laisuutta kohtaan. Tuomalla kaaosta ja konflikteja erilaisten ihmisten kohtaamisen muodossa 
jokapäiväiseen elämään, voisimme kenties saavuttaa tasapainoisemman maailman. Ei konflik-
tista vaapata maailmaa, mutta tilan, jossa erilaisten ihmisten kohtaamiset eivät kärjisty ja kasva 
suhteettomiin mittakaavoihin.
 Kirjassaan Sennett kuitenkin tarjoaa turhan synkän kuvan kyseisestä utopiasta. Tar-
peellisuudesta huolimatta, erilaisten ihmisten kanssaelo näyttäytyy hänen tekstissään kokijan 
kan nalta epätoivottavalta ja pakonsanelemalta.11 Toisin kuin Sennett, uskon, että hyvinkin eri-
laiset ja eri lähtökohdista tulevat ihmiset voivat elää jokapäiväistä elämää yhdessä vailla ah-
distusta. Vaikka ymmärränkin, että ihminen ajautuu mukavuudenhalussaan tuttujen asioiden 
ääreen ja jotta ihmiset aidosti kohtaavat toisiaan, täytyy siihen kannustaa luomalla mahdolli-
suuksia ja paikkoja kohdata.
 Edellä mainitun perusteella, arkkitehdin vastuuksi jää fyysisten tilojen rakentaminen 
sellaisiksi, joissa aidosti erilaiset ihmisryhmät kohtaavat jokapäiväisessä elemässä. Esimerkiksi 
“punavihreän kuplan”12 tulisi olla tekemisissä niin Perussuomalaisten kuin poliittisesti passiivis-
tenkin toisinajattelijoiden kanssa muutenkin kuin median välityksellä ja hyvin toimeen tulevien 
tulisi kohdata leipäjonossa ruokaansa odottavia tai kadulla rahaa kerjääviä ihmisiä lähietäisyy-
deltä.
 Kohtaamisten ei tarvitse olla suuria. Kenties samaa ovea käyttää pankkiiri ja kerjäläi-
nen, jolloin toinen päätyy pitämään ovea auki toiselle silloin tällöin. Toisaalta tämä luo myös 
tilanteita, joissa on pakko neuvotella esimerkiksi tilojen siisteydestä ja käyttäytymisestä tilassa. 
Pienikin kontakti auttaa ymmärtämään toisen asemaa ja avaa ajatuksia erilaisia väestönryhmiä 
kohtaan.
 Palaten vielä lopuksi Richard Sennetin ajatuksiin, parhaimmillaan kaupunkielämä mah-
dollistaa uudenlaisen epävarmuuden rajojensa sisällä, jonka ilmentämä anarkia ei kuitenkaan 
tuhoa ihmistä vaan tekee hänestä rikkaamman ja kypsemmän.13

10. CNN/WMUR 2016.
11. Sennet, R. 1970, 134-136
12. Hamilo, M. 2015
13. Ibid, 11, 108
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Seuraavaksi tutustun tapoihin, joilla loppukäyttäjä voidaan ottaa mukaan suunnitteluun sekä 
pohdin, mitä hyötyä tästä on. Kontekstina on kaupunkitila. Lähden liikkeelle Iowa State Uni-
versityn arkkitehtuurin apulaisprofessorin Nadia M. Andersonnin esittelemistä ajatuksista, jot-
ka käsittelevät aihetta abstraktilla tasolla. 
 Tästä jatkan konkreettisempaan lähestymistapaan ja esittelen muutamia kansalaisakti-
vismin ilmentymismuotoja arkkitehtuurissa. Lopulta pohdin arkkitehdin roolia ja vastuuta lop-
pukäyttäjien osallistamisesta suunnitteluprosessiin.
 

- - -

Esseessään “Public Interest Design as Praxis” Nadia M. Andersson käy läpi public interest 
-suunnittelun, eli kokijasta kumpuavan suunnittelun tarkoitusta, päämääriä ja keinoja. Hän ku-
vaa kyseistä suunnittelumetodia arkkitehdin ja yhteisön toisiinsa sitovana käytäntönä ja asettaa 
sen vastakkaiseksi perinteisen asiakas-asiantuntija -suhteen kanssa.1

 Andersson tarkentaa vielä kyseisen metodin rohkaisevan arkkitehdin ja kokijan välistä 
asetelmaa muuttumaan hierarkkisesta rakenteesta tasavertaisempaan horisontaaliin raken-
teeseen. Hän myös kokee kyseisten suunnittelumetodien yleistyneen viimeisten 20 vuoden 
aikana, joka on johtanut arkkitehtuurin alan laajentumiseen ja tätä kautta prosessin ja aktin 
tärkeyden painottumiseen fyysisen lopputuloksen, objektin, sijaan.2

 Tektissään Andersson kuitenkin huomauttaa, että esimerkiksi Michel de Certeau to-
teaa kaupungin olevan sosiaalisten aktien tuotos, jossa yhdistyy hierarkinen ylhäältä-alas -jär-
jestys sekä ruohonjuurimainen alhaalta-ylös -järjestys.3 Kaupunkia ei pyritä siis työntämään 
anarkistiseen valtasuhteista vapaaseen suuntaan vaan ymmärtämään sen kompleksisuus koko-
naisuudessaan, samalla myöntäen, että yksittäinen henkilö tai ryhmä, arkkitehti, ei voi omata 
kaikkea suunnitteluun tarvittavaa tietoa itsessään.
 Esseessä kiinnitetään huomiota arkkitehdin herkkyyteen havainnoida. Ei riitä, että 
suunnittelussa otetaan huomioon siitä kiinnostuneiden ja täten aktiivisten kansalaisten ääni 
vaan huomioda täytyy myös kaikki muut tilan tai paikan nykyiset ja tulevat käyttäjät. Parhaassa 
tapauksessa jopa potentiaaliset uudet käyttäjäryhmät. Lisäksi kohderyhmän jäsenet eivät vält-
tämättä osaa ilmaista itseään tai ylipäätänsä ymmärtää tilallisia merkityksiä ja vaikutussuh teita. 
Arkkitehdin tulee kyetä tunnistamaan ja löytämään ongelmia sekä tulkita ihmisten toiveita tilal-
liseen muotoon.

1. Anderson, N. 2014, 16
2. Ibid
3. Ibid, 17
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 Usein rakennusalueelle ulkoisena tekijänä arkkitehti on vaikeassa roolissa suunnitteli-
jana. Arkkitehdillä voi olla hyvät tarkoitusperät, mutta koska hän ei ymmärrä alueelle ominaisia 
näkymättömiä rakenteita, kuten kulttuuria, arvoja ja ryhmien välisiä jännitteitä, voi suunni-
telmat aiheuttaa aikaisempaa tilannetta huonompaa ympäristöä. Tämän ajatuksen pohjalta, 
Andersson peräänkuuluttaa paikallisten järjestöjen ja sidosryhmien mukaan ottamista suunnit-
teluprosessiin.4

- - -
 
Keinoja paikallisten ihmisten osallistamiseen ovat muun muassa asukaskyselyt, erilaiset työpa-
jat, asukaskuuntelutilaisuudet, haastattelut ja mielipidepalstojen seuraaminen. Myös teknologia 
ja sosiaalinenmedia tarjoavat mainioita välineitä asukkaiden kuulemiseen. Erityisesti sosiaali-
nenmedia on mahdollistanut entistä useampien kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneiden kan-
salaisten yhdistymisen ja tätä kautta saattanut aikaisemmin laajempaa diskurssia seuraamatto-
mat henkilöt mukaan suunnitteluprosessiin.
 Hyvänä esimerkkinä sosiaalisen median tuomista vaikuttamisenmuodoista toimii Li-
sää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmä, jossa on yli 8000 jäsentä (21.1.2016). Ryhmässä 
kes kustellaan ajankohtaisista rakennushankkeista Helsingissä ja visioidaan entistä kaupunkimai-
sempaa tulevaisuuden Helsinkiä. Ryhmän aktiivit myös järjestävät muun muassa kuukausittai-
sia kaupunkisuunnittelupubeja, joissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Toiminta herättää 
jäseniään ajattelemaan kaupunkisuunnittelua ja ottamaan aktiivisemmin kantaa kaupungissa 
meneillään oleviin suunnitelmiin.
 Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmästä lähtöisin oleva Urban Helsinki -kollektiivi on 
julkaissut muun muassa varjokaavan Helsinkiin valmisteilla olevan uuden yleiskaavan vaihtoeh-
doksi, jota kaupunkisuunnittelun viranomaiset ovat kiitelleet hyvästä dialogin avauksesta.5 Pro 
Helsinki 2.0 -nimistä kaavaa työstettiin muun muassa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
ylläpitämässä Laituri -näyttelytilassa avoimen workshopin avulla ja Lisää kaupunkia Helsin kiin 
-Facebook-ryhmän kautta. Kaavan suunnittelun tavoitteena oli urbaanin elämän tarpeiden 
huomioiminen sekä elämän monipuolisuuden koko skaalan ymmärtäminen. Lisäksi kaavalla 
pyrittiin herättämään julkista keskustelua sekä tarjoamaan konkreettista vaihtoehtoa kaupungin 
suunnitelmille.6

 Kaupunkien urbanisaatiota tukevien äänien lisäksi, lähes kaikkea kehittämistä vastus-

4. Anderson, N. 2014, 22
5. Laitinen, J. 2014
6. Urban Helsinki 2014
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tavat äänet saavat usein paljon palstatilaa mediassa. Oma asuinalue koetaan usein tärkeäksi ja 
sitä pyritään suojelemaan. Tämä voi johtaa haluun säilyttää alue nykyisellään tai jopa palauttaa 
se johonkin aiempaan, henkilön kannalta ideaaliin ja usein idealisoituun tilaan.

- - -

Loppukäyttäjien huomioiminen suunnittelussa ja tulevan tilan kokijoiden aktivointi suunnitte-
luprosessissa auttaa luomaan rakennuksia ja alueita, jotka ihmiset ottavat omakseen. Alueista 
rakentuu ihmisille tärkeitä, niihin syntyy aito tunneside ja tästä syystä niistä pidetään parempaa 
huolta. Rakennetun ympäristön käyttöikä pitenee ja sosiaaliset ongelmat alueella vähenevät.
 Arkkitehdin rooliksi jää pitää huolta, että kaikki äänet pääsevät kuuluviin suunnittelu-
prosessissa, eivät pelkästään kaikista kovimpaan huutavat tai eniten julkisuutta saavat mielipi-
teet.  Arkkitehdin tulee etsiä näkymättömiin jääneitä ajatuksia, ongelmia ja mahdollisuuksia. 
 Lopulta arkkitehdin tulee kanavoida toiveet, ajatukset ja kritiikki kokonaisuudeksi, joka 
saavuttaa mahdollisuuksien mukaan kaikki asianomaiset ja tekee suunnittelun kohteen houkut-
televaksi myös uusien, aluetta tai rakennusta ennen käyttämättömien ryhmien silmissä. Edellä 
mainittu tulisi toteuttaa asettamatta itseään muiden mielipiteiden yläpuolelle, ymmärtäen, että 
oma mielipide on yhtä haavoittuva kuin muidenkin.
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Tämän ensimmäisen osan lopuksi tarkastelen, miten kansalaiset ja alueen tulevat muut käyttä-
jät on huomioitu Eteläsataman alueen tähänastisessa suunnittelussa. 
 Alkuperäinen tarkoitukseni oli suorittaa myös itse vastaavaa vuorovaikutusta. Huo-
mattuani kuinka suuri määrä tutkimusta ja lähteitä on jo olemassa aivan viime vuosilta, päädyin 
analysoimaan olemassa olevaa materiaalia, sillä en olisi itse kyennyt keräämään yhtä kattavaa 
aineistoa tämän työn puitteissa kuin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on jo tehnyt. 

- - -

Järjestäessään Kirjava satama -arkkitehtuurikilpailun Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto suo-
ritti useita asukaskuulemistilaisuuksia pyrkien ymmärtämään sidosryhmien ja käyttäjien toiveita 
alueen kehittämisestä. 
 Virasto keräsi lähes 500 henkilön ajatuksia alueen tulevasta käytöstä järjestäen työpa-
joja ja haastatteluja.1 Future City Game -nimisiä työpajoja järjestettiin neljä ja ne olivat avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Työpajoissa kartoitettiin mielikuvia Eteläsatamasta ja kehitettiin sen tule-
vaisuutta. Tavoitteena oli konkretisoida paikanhenki ja löytää uusia ideoita alueelle sijoitettaviksi 
toiminnoiksi.
 Koottua ainestoa on hyödynnetty Kirja satama -arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelman 
luomisessa ja se annettiin myös kilpailijoiden vapaasti käytettäväksi. Aineistosta päällimmäise-
nä nousee esille alueen merkitys vapaa-ajan viettoon, sinne toivotaan kaikille avointa julkista 
tilaa. Tässä yhteydessä myös epäkaupallisuus painottuu ja funktioiksi mainitaan muun muassa 
ilmaisia urheilumahdollisuuksia, tapahtumatoria, kirjastoa ja tavaroiden sekä digitaalisen sisällön 
vaihtotoria.
 Pääsy veden ääreen halutaan mahdollisemman helpoksi. Ulkotilan lisäksi varsinkin 
talvea varten toivotaan myös lämpimiä sisätiloja; paikkoja, joissa voi ihailla maisemaa ja viettää 
aikaa ystävien kesken.
 Alueen kaupallinen rooli ymmärretään myös ja sitäkin toivotaan kehitettävän. Torin 
kauppiaat huomauttavat myös paikoituksen olevan tärkeää heille. Eteläsatama kaupungin me-
rellisenä porttina halutaan säilyttää ja myös sen historiaa toivotaan tuovan esille.
 Taidetta ja kulttuuritarjontaa toivotaan matalakynnyksisessä ja helposti lähestyttävässä 
muodossa. Mahdollisuus myös itse osalistua taiteen ja kulttuurin tuottamiseen nousee esille. 
Kansalaistutkimuksen ollessa käynnissä puhe Guggenheimista oli jo käynnissä, joten osittain 
taide alueen funktiona on saattanut nousta esille tätä kautta, ei pelkästään spontaanisti ihmisistä 

1. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011
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itsestään.
- - -

 Toisena tuoreena esimerkkinä, miten Helsingissä on pyritty osallistamaan kansalaisia 
toimii rakenteilla oleva Keskustakirjasto. Sidosryhmille on järjestetty muun muassa työpajoja,  
kyselyitä ja ideakilpailu, joissa ihmisten toiveita tulevan kirjaston toiminnasta on kartoitettu.2 
 Kirjasto epäkaupallisena instituutiona sekä keskustakirjaston entistä monipuolisempi 
sisältö, johon kuuluvat muun muassa työpajat ja vuorovaikutustilat, vastaavat pitkälti myös 
toiveita joita Eteläsataman alueelle on esitetty. Uusi keskustakirjasto toimii siis hyvänä tuoreena 
esimerkkinä vuorovaikutusta hyödyntävään suunnitteluun, mutta se asettaa myös haasteen; 
jos vuorovaikutuksessa kehittyneet ajatukset vastaavat toisiaan, täytyy varoa, ettei rakennus 
vain toista jo rakennusvaiheessa olevaa kirjastoa, varsinkin kun sen tontti Töölönlahdella on 
kävelyetäisyydellä Eteläsatamasta.
 Helsingissä on selvästi herätty ottamaan kansalaiset aktiivisemmin mukaan tekemään 
yhteistä kaupunkia. Osallistaminen on päässyt myös Helsingin kaupungin strategiaan vuosille 
2013-2016. Strategiassa painotetaan osallistavaa ja avointa toimintaa, sekä muun muassa suo-
raa demokratiaa neuvoa-antavien kansanäänestysten muodossa.3

 Suurimmaksi haasteeksi jää uuden kaupunkitilan kansalaisia aktivoiva vaikutus. Ei rii-
tä, että suunnitteluvaiheessa osallistetaan ihmisiä, jos lopputulos ei aktivoi ihmisiä käyttämään 
rakennusta ja sen luomaa kaupunkitilaa. Ihmiset, jotka osalistuvat aktiivisesti esimerkiksi idea-
työpajoihin ovat jo valmiiksi aktiivisia. Eli kuten totesin edellisessäkin kappaleessa, kansalais-
aktiivisuus suunnittelussa, suunnittelijan vastuulle jää huomioda passiiviset osalliset. Entistä 
epätasa-arvoisemmassa maailmassa yhdeksi tärkeimmistä suunnittelutavoitteista tulee olla eri 
yhteiskuntaluokkien sekoittaminen ja eriarvoistumisen estäminen.
 

- - -

 Tämän työn seuraavassa osassa esittelen Eteläsataman alueelle jo tehtyjä suunni-
telmia sekä käyn läpi alueen historiaa. Osassa kolme tulen esittämään vaihtoehtoja alueen 
tuleviksi toiminnoiksi. Samalla teen johtopäätöksiä osiin yksi ja kaksi perustuen sekä tarjoan 
konkreettisia ratkaisuja tässä esiteltyihin näkemyksiin. Tällä tavoin luon kattavan ja perustellun 
strategian satama-alueelle.

2. Helsingin kaupunki
3. Helsingin kaupunki 2013, 33
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Tässä kappaleessa käsittelen Eteläsataman historiaa. Kiinnitän huomiota alueen historialliseen 
rooliin ja asemaan Helsingissä sekä tapahtumiin, jotka ovat johtaneet Eteläsataman nykyiseen 
tilaan. Tarkastelu keskittyy sataman sekä alueelle tärkeän, vieressä sijaitsevan Tähtitorninvuo-
ren kehitykseen.

- - -

Satamalla on ollut tärkeä rooli etenkin kaupan kannalta Helsingille kaupungin perustamisesta 
lähtien.  Eteläsatama on muuttunut historian saatossa lähisaarten asukkien rantautumispaikas-
ta kauppalaivojen rahtialueeksi ja suurten nykyaikaisten matkustajalaivojen kodiksi. Kaupan ja 
nykyään varsinkin turismin palvelemisen lisäksi, satamalla laivoineen on suuri rooli Helsingin 
imagon ja identiteetin luojana. 
 Helsinki siirrettiin Vanhankaupunginlahdelta vuonna 1640 nykyiselle sijainnilleen Vi-
ronniemeen. Eteläsataman alueen lahtea kutsuttiin 1600-luvulla Kaupunginlahdeksi, jonka 
matalat rannat eivät olleet suosiollisia suurempien veneiden rantautumiseen.1 Lahden alueen 
merkitys kasvoi kuitenkin kaupungin mukana. 1700-luvun puoliväliin tultaessa aluetta kutsuttiin 
jo Eteläiseksi kaupunginsatamaksi, mutta satamana alue oli silti vielä toissijainen.2

 Kun Suomi siirtyi Venäjän vallan alle 1809 ja Helsingistä tuli Suomen autonomisen 
suurruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812, Kaupunginlahden rantojen kehitys alkoi ja sa-
tamasta muokattiin määrätietoisesti kaupungin pääsatamaa. Lahden ruoppaaminen ja uusien 
laiturien rakentaminen johti siihen, että Eteläsatamasta tuli kaupungin ensisijainen satama jo 
vuotta myöhemmin, 1813.3

 Lahden rantoja on muokattu voimakkaasti ja suuriosa nykyisestä satama-alueesta on-
kin täyttömaata. Satama-alueen historialliset muutokset perustuvat Johan Albrecht Ehrenströ-
min vuosina 1812-1817 laatimaan asemakaavaan.
 Samaan kaavaan perustuu nykyinen Kauppatori, jossa kaupan harjoittaminen alkoi 
1818. Gustaf Nyströmin käsialaa oleva kauppahalli valmistui 1889.4

 Helsingin Olympialaisia varten 1952 alueelle rakennettiin uusi terminaali, Aarne Hy-
tösen ja Risto-Veikko Luukkosen suunnittelema Olympiaterminaali. Samana vuonna avautui 
Teollisuuskeskus, tunnettu myös Eteläranta 10 ja Palace nimillä, Viljo Revellin ja Keijo Petäjän 
suunnittelema modernistinen liikerakennus. Docomomo, modernismia suojeleva kansainväli-

1. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, 17-18
2. Ibid
3. Helsingin Satama
4. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 2011a, 3
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nen järjestö, on valinnut molemmat rakennukset Suomalaisen modernismin merkkiteoksiksi.5 
Palacen vieressä kohoaa komea rivistö 1800-1900 -luvun taitteen porvariston asuinrakennuk-
sia.
 Autolauttaliikenne satamasta alkoi toden teolla 1960-luvulla. Samalla nykyaikainen ris-
teilyturismi Tallinnaan ja Tukholmaan sai alkunsa.6

- - -

Tähtitorninvuori, ensimmäiseltä nimeltään Kasaberget, Vartiovuori, toimi alunperin sijainti-
na merkkitulille, joilla varoitettiin ympäröiviä asukkaita mereltä saapuvista vaaroista.7 Viaporin 
rakentaminen aloitettiin 1700-luvun puolivälissä ja alkuperäisiin Augustin Ehrensvärdin suun-
nitelmiin sisältyi myös laajat mantereenpuoleiset linnoitukset, joista yksi sijaitsi Kasabergetillä. 
Vuorella muurattiin linnoituksen peruskivi 1748, ja se nimettiin Ulrikasborgiksi kuningatar Ulri-
ka Eleonoran mukaan, josta mäki sai uuden nimensä Ulrikasborgsberget, Ulriikanporinvuori.8 
 Lopullisen nimensä mäki sai kun Carl Ludwig Engelin suunnittelema Yliopiston obser-
vatorio valmistui vuonna 1834. Tämän jälkeen nimi muuttui Ulriikanporinvuoresta Tähtitor-
ninvuoreksi, joka vahvistettiin sen viralliseksi nimeksi 1928.9

 1800-luvun lopulla kaupunginpuutarhuri Svante Olsson teki mäelle puistosuunnitel-
man, joka valmistui 1903. Aikasemmin kallioinen mäki muutettiin täyttämällä ja uutta kasvil-
lisuutta lisäten mannermaiseksi maisemapuistoksi, jossa näkymälinjat saivat suuren roolin.10 
Funktiona maisemien katselu on luontainen, koska Tähtitorninvuori on Helsingin niemen kor-
kein kohta. 
 Vuonna 1908 Eliel Saarinen voitti kilpailun sijoittaa eduskuntatalo Tähtitorninvuorelle, 
mutta hanke ei koskaan toteutunut taloudellisten syiden takia ja eduskuntatalo rakennettiin 
myöhemmin Arkadianmäelle.11

 Nykyään puisto tunnetaan myös nimellä Tähtitorninmäki, vaikka Tähtitorninvuori on 
edelleen puiston virallinen nimitys.

5. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 2011a, 7-8
6. Helsingin Satama
7. Helsingin kulttuurikeskus 2012, 4-5
8. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, 21
9. Ibid 7, 5
10. Ibid, 17
11. Ibid 8, 21
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Kirjava satama on ALA Arkkitehtien tekemä “Eteläsataman ranta-alueiden ideasuunnitelma ja 
käytön konsepti”. Sen tilasi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto vuonna 2008. Suunnitelmaa 
käytettiin myöhemmin samannimisen ideakilpailun pohja-aineistona. Käyn läpi työn tavoitteita 
ja toteutusta sekä pohdin sen periaatteiden poliittista asemaa. Kaupungin tilaamana konsult-
tityönä se valoittaa perustaa, minkä pohjalle kaupunkisuunnitteluvirasto on alueen kehitystä 
suunnitellut.

- - -

Työssä käydään läpi Eteläsataman historiaa ja analysoidaan nykytilanne kattavasti. Suunnitelun 
tavoitteeksi raportissa mainitaan muun muassa “rikas ja monipuolinen kaupunkiympäristö”1, ja 
sen mainitaan olevan “analyyttisten suunnittelupäätösten myötä muovautuva rohkea ja har-
kittu tulevaisuudenkuva.”2 Myös turismilla on ollut tärkeä rooli suunnitelman synnyssä, sillä 
kaupunkilaisten elämänlaadun parantamisen lisäksi turismille on pyritty valtamaan lisää tilaa.3

 Punaiseksi langaksi strategialle ALA tarjoaa italialaisen sosiologi Guido Martinottin 
teo rian metropolien neljästä eri populaatiosta, joka on esitelty esseessä “A City for Whom? 
Transients and Public Life in the Second-Generation Metropolis”.4 Teorian populaatiot ovat 
asukkaat, työssäkäyvät, käyttäjät ja liikkuva eliitti. Nämä ryhmät suunnitelmalla pyritään sekoit-
tamaan.
 Raportissa käsitellään koko satama-alueen rantaa, Katajanokka mukaan lukien. Tämän 
diplomityön kannalta oleellisin alue on Olympiaterminaalin ja Kauppahallin väliin jäävä tontti, 
joka on kyseisessä raportissa nimetty Tähtitorninvuoreksi. Myös laajempi konteksti on kuiten-
kin tärkeä; visuaalisesti, niin mereltä kuin rannoilltakin katsottuna, alue muodostaa yhtenäisen 
kokonaisuuden.
 Tähtitorninvuoren alueella raportissa pyritään valtaamaan rantaviivaa julkiseen käyt-
töön, parantamaan kävely-yhteyttä Kauppatorin ja Kaivopuiston välillä sekä yhdistämään Täh-
titorninvuoren puisto luontevammin keskustaan. 
 Vaihtoehtoja esitetään kaksi. Ensimmäisessä ja radikaallimmassa ehdotuksessa Tähti-
torninvuorelta jatkuu yhtenäinen puistokansi rantaan asti ulottuen. Raskas liikenne on sijoitettu 
kannen alle, kevyt liikenne ja raitiovaunut puolestaan löytyvät kannen päältä. Toisessa, kon-
servatiivisemmassa vaihtoehdossa Laivasillankatu on jätetty kattamatta ja yhteys Tähtitornin-

1. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, 10
2. Ibid, 9
3. Ibid, 38
4. Ibid, 44-53
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vuorelle hoidetaan kevyen liikenteen sillalla. Ranta-alue on katettu ja kannen alle jäävät sata-
man paikoitus, lastaus sekä muut satamatoiminnot. 
 Molemmissa vaihtoehdoissa uusien rakennusmassojen ryhmittely on orgaanista ja 
perustuu näkymälinjoihin sekä alueen topografiaan. Rakennusmassat ovat vahvasti porras-
tettuja. Alueen vetonaulaksi on kaavailtu akvaariota, jonka lisäksi tilaa on anettu toimistoille ja 
auditoriolle. Alue on kokonaisuudessaan puistomainen julkinen oleskelutila.

- - -

Suunnitelma on rohkea ja otteissaan reipas. Ottamatta kantaa suunnitelman muodonantoon 
strategian vahvaa tausta-ajatusta Martinottin neljästä populaatiosta on syytä tarkastella. Läh-
tökohtaisesti eri väestön ryhmien sekoittuminen on kannatettava ohjenuora. Eteläsataman 
alu eella asukkaat, työssäkäyvät, käyttäjät ja liikkuva eliitti ovat kuitenkin hyvin toistensa kaltaisia 
ryhmiä.
 Alueen asukkaat ovat pääasiassa hyvin toimeentulevia. Asuntojen keskimääräinen 
neliöhinta läheisillä asuinalueilla Kaartinkaupungissa, Kaivopuistossa sekä Katajanokalla on koko 
Suomen kärkitasoa.5

 Alueen käyttäjät voisivat näennäisesti olla mistä tahansa sosiaalisesta luokasta. Rapor-
tissa kuitenkin määritellään kyseinen ryhmä flaneureiksi.6 Flaneuri; alkuperäinen sana ranskaa; 
flâneur; vapaa suomennos; käppäilijä. Termi syntyi alunperin Ranskassa, jossa 1800-luvun her-
rasmiehet, usein runoilijat tai niin sanotut dandyt, myöhemmin myös muut taiteilijat, käveli-
vät kaduilla tarkkaillen maailmanmenoa. Ollakseen alueen käyttäjä tulee siis olla mahdollisuus 
käyttää aikansa määränpäättömään käppäilyyn ja olla vielä mieluusti taiteenalan edustaja. Sana 
antaa olettaa subjektin, flaneurin, olevan hyvätuloinen tai ainakin korkeampaan yhteiskunta-
luokkaan kuuluva.
 Alueen työssäkäyvät löytyvät Etelärannan toimistoista ja palveluammateista. Alueella 
sijaitsevien toimistojen työntekijöiden voidaan olettaa saavan vähintään keskituloja vastaavaa 
palkkaa. Palveluammateista löytyy kuitenkin myös taloudellisesti vähemmällä toimeentulevia. 
Tosin palvelualat nimensä mukaisesti palvelevat muita populaatiota ja jäävät näin alisteiseen 
asemaan niihin verrattuna.
 “Uusimpana ryhmänä liikkuva eliitti on tämän hetken kaupungin kehitysvaihetta ja 
muutostarpeita hyvin kuvaava. Luova luokka, hyvät veronmaksajat, vaativat ja sivistyneet kan-

5. Yle 2013
6. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, 44
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sainväliset toimijat ovat nykykaupunkien ihanneasukkaita.”7 Ihanteeksi alueen käyttäjäksi nou-
see siis eliitti, paljon veroja maksava henkilö.
 Täten tarkemmin tarkasteltuna ehdotuksen tavoite kehittää alue monimuotoiseksi 
neljän eri populaation alueeksi, jää lopulta kovin yksipuoliseksi sekoittumiseksi. Jo valmiiksi 
menestyvät ja varakkaat populaatiot sekoittuvat keskenään. Todellista eri yhteiskuntaluokkien 
sekoittumista ei tavoitella.
 Tässä valossa hyvästä pohjatyöstä ja alkuanalyysista huolimatta raportti jämähtää me-
nestyvän luovanluokan kuplan rakenteita vahvistavaksi strategiaksi. Pahimmassa tapauksessa 
raportin periaatteilla tehty suunnitelma olisi mukana luomassa Helsingin keskustasta eliitin 
ghettoa, jossa muista kuin menestyvistä taloudellisista lähtökohdista tulevat ihmiset eivät enää 
tuntisi oloaan kotoisaksi.

7. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2008, 44
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Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu Kirjava satama on Helsingin kaupungin järjestämä idea-
kilpailu vuodelta 2011. Kuten ALA Arkkitehtien raportissa, kilpailun alue kattaa myös koko 
satama-altaan. Tarkasteluni painottuu myös tässä pääosin Olympiaterminaalin ja Kauppahallin 
väliselle alueelle.
 Kilpailuohjelma on kiinnostava tämän diplomityön kannalta, sillä siitä on luettavissa 
Helsingin kaupungin tahto ja toiveet alueen kehittämiselle, ainakin semmoisena kuin ne näyt-
täytyivät vuonna 2011.

- - -

Kilpailulla pyrittiin saavuttamaan kokonaisvaltainen ideasuunnitelma, joka toimisi alueen tule-
vaisuuden kehittämisen ohjenuorana.1 Alueelle pyydettiin suunnittelemaan julkisia kaupunkiti-
loja ja lisärakentamista. Kevyen liikenteen yhteyksiä pyydettiin parantamaan sekä tehostamaan 
satamatoimintojen tilankäyttöä. Erityistä huomiota asetettiin alueen kaupunkikuvallisiin ja kult-
tuurihistoriallisiin arvoihin sekä merijulkisivuun.2

 Alueella nähdään olevan myös vahva merkitys kaupungin identiteetille, joka tuli huo-
mioida suunnittelussa. Lisäksi kilpailuohjelman mukaan alueelle sijoittuvien toimintojen tuli pai-
nottaa virkistys- ja vapaa-ajankäyttöä sekä matkailijoiden palveluja. Alueelle tuli sijoittaa myös 
ei-kaupallista toimintaa. Kaupungin siluettia pyydettiin kunnioittamaan.3

 Ajatus Guggenheimista oli jo tässä vaiheessa vireillä: “Kilpailijoiden tulee tutkia n.10 
000 k-m²:n julkisen rakennuksen, esimerkiksi taidemuseon sijoittamista Kanavaterminaalin 
paikalle. Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuutta perustaa Guggenheimmuseo 
Helsinkiin.”4

 Alueelle sijoitettaviin toimintoihin ei kilpailuohjelmassa, Guggenheimia lukuunotta-
matta, otettu tarkemmin kantaa, paitsi niiden yleisen luonteen kannalta. Arvosteluperusteista 
toimintoihin liittyvät kommentit ovat ympäripyöreitä toteamuksia toimintojen sopivuudesta eri 
käyttäjäryhmille sekä muun muassa sataman huomioonottamisesta.5

 Kilpailuohjelman tavoitteet jättivät siis runsaasti tilaa suunnittelijoille kehitää omia ide-
oitaan, joten itse ohjelmassa esitellyn kaupungin tahdon lisäksi on mielenkiintoista tutkia, mitä 
ideoita lopulta palkittiin. Kaikki ehdotukset myös julkaistiin kirjavasatama.fi -verkkosivuilla, jossa 
kuka tahansa asiasta kiinnostunut pystyi käydä tykkäämässä omasta suosikistaan sekä kom-

1. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011b, 8
2. Ibid, 12-16
3. Ibid
4. Ibid, 16
5. Ibid, 20
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mentoida ehdotuksia. Tätä kautta on myös mahdollista tarkastella, mitä kaupunkisuunnittelua 
seuraava yleisö piti parhaana suunnitelmana.

- - -

Hyväksyttyjä kilpailuehdotuksia tuli 201 kappaletta. Arvostelupöytäkirjassa laajempi suunnitte-
lualue on jaettu kolmeen tarkkailualueeseen, joista Makasiiniterminaalin ja Olympiaterminaalin 
alue on tämän diplomityön kannalta oleellisin. Tällä alueella nähtiin erityisenä ansiona muun 
muassa uuden julkisenrakennuksen, esimerkiksi taidemuseon sijoitus.6 Tämä on kenties myö-
hemmin ollut osasyynä kyseisen tontin varaamiseen Guggenheimin käyttöön.
 Kilpailussa ei päädytty valitsemaan voittajaa vaan toinen sija jaettiin neljän työn kesken: 
Boegbeeld, Meren syleily, Stadi terassi ja Tori. Lisäksi kolme työtä lunastettiin ja kuusi työtä 
sai kunniamaininnan. Eniten tykkäyksiä kilpailun internetsivuilla sai Crystal Waving ja toiseksi 
eniten Performing seafront.7

 Palkituille ehdotuksille yhteistä on satamatoimintojen säilyttäminen entisessä mitta-
kaavassa, vaikka niitä onkin uudellenjärjestelty esimerkiksi Boegbeeld-työssä. Yhteyteen Täh-
titorninvuorelle ei ole kiinnitetty suuremmin huomiota. Töissä Tori ja Stadi terassi on kevyen 
liikeenteen sillat sataman ja puiston välillä, mutta aineiston perusteella niitä ei ole sijoitettu paik-
koihin, jonne syntyisi luontevia kävelyreittejä. Alueelle ehdotetaan julkisia rakennuksia, kuten 
museota, toimitilaa sekä uutta terminaalia korvaamaan Makasiiniterminaalia. 
 Kauppahallia ja kauppatoria tukevia toimintoja on sijoitettu kauppahallin tuntumaan 
ja osassa ehdotuksista Vironallasta on laajennettu etelään päin. Muuten Kauppahallin alue on 
jätetty ehdotuksissa vain pienten muutosten varaan, Etelärannan taloriviä ei ole haluttu peittää.
 Voittajaehdotuksien yleisön kommentit moittivat pääasiassa liian massiivista tai muuten 
paikkaan sopimatonta rakentamista, toisaalta paikkaa kunnioittavat ja hyvin integroidut ratkaisut 
saivat kiitosta. Esimerkiksi Boegbeeldiä kommentoitiin seuraavasti: “Iso ötökkä Olympialaiturin 
edessä painajaismainen, mutta suhtautuu kyllä aika kunnioittavasti katutilaan ja rantaviivaan.”8 
Meren syleilyn lähtökohdat nähtiin kaupunkikuvallisesti perusteltuina “mutta korttelit ja raken-
nussommittelu [on] kaavamaista, massiivista ja liian raskasta.”9

 Yleisesti ottaen voittajaehdotuksista eniten positiivisia kommentteja yleisöltä sai Tori: 
“On tässäkin puutteensa, joista kommenteissa on jo mainittu, mutta Laiturille valituista tämä 

6. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011c, 13
7. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011d
8. Ibid, jänis; 13.12.2011; 20:04
9. Ibid, art goes laituri; 14.12.2011; 10:06



17.

on paras suunnitelma. Lähtökohtana pitää olla, että Eteläsataman tunnistaa edelleen Helsingik-
si.”10

 Yhteistä yleisön suosikeille, Crystal Wavingille ja Performin seafrontille, ovat laajat 
viheralueet, joita myös ehdotusten kommenteissa on kehuttu. Tähtitorninvuoren puisto on 
vedetty kantena merenrantaan saakka, kuten ALA arkkitehtien aikaisemmassa ehdotuksessa. 
Tosin kilpailun ehdotuksissa kansi kattaa vain noin puolet puiston leveydestä.

10. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011d, nn; 15.01.2012; 20:50
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Solomon R. Guggenheim Foundation esitti uuden museon rakentamista Helsinkiin Eteläsa-
taman alueelle, nykyisen kanavaterminaalin kohdalle ensimmäisen kerran vuonna 2011. Esitys 
kaatui kuitenkin vuonna 2012 kaupunginhallituksessa.1 Säätiö laati uuden ehdotuksen vuonna 
2013 ja vuoden 2014 alussa kaupunki päätti varata Eteläsataman makasiiniterminaalin tontin 
kahdeksi vuodeksi Guggenheimia varten, jotta säätiö pystyi järjestämään museosta kansainvä-
lisen arkkitehtuurikilpailun.2

 Uudessa ehdotuksessa Guggenheim säätiö muun muassa puolitti Helsingin kaupun-
gin maksettavaksi tulevan hallintomaksun yhteen miljoonaan euroon. Lisäksi maksu sidottiin 
ta voitekävijämäärän, jota ehdotuksessa nostettiin, toteutumiseen. Aikaisemmasta ehdotukses-
ta poiketen kaupungin ei tarvinnut myöskään ottaa osaa arkkitehtuurikilpailun kustannuksiin.3

- - -
 
Kilpailu keräsi ennätykselliset 1715 ehdotusta, joista 6 valittiin toiselle kierrokselle. Ehdotusten 
tekijät olivat HaasCookZemmrich STUDIO2050, SMAR Architecture Studio, Fake Industries 
Architectural Agonism, Asif Khan, agps architecture sekä Moreau Kusunoki Architects. Kesä-
kuussa 2015 Moreu Kusunoki Architects valittiin kilpailun voittajaksi ehdotuksellaan Art in The 
City.4

 Ehdotus on puinen, pieniin paviljonkimaisiin massoihin jaettu kokonaisuus, jonka mit-
takaava kasvaa Tähtitorninvuorta ja Olympiaterminaalia kohden. Massoittelu toimii tontilla ja 
korkeammasta dominantista huolimatta istuu hyvin ympäristöönsä.
 Guggenheimin pyrkimys tulla Helsinkiin on jakanut mielipiteitä runsaasti ja varsinkin 
alkuperäisen vuoden 2011 ehdotuksen rahoituskuviot kokivat kovaa vastustusta mediassa. 
TNS Gallupin kesällä 2015 tekemässä tutkimuksessa, museo saa kuitenkin niukan enemmis-
tön kannatuksen, jos sen taloudellinen kannattavuus Helsingille ja valtiolle voidaan todistaa.5  
 Guggenheim säätiön omat selvitykset ovat tähän positiiviseen tulokseen päässeet.6  
Voidaan kuitenkin pohtia kuinka paljon Guggenheimin rahoitus olisi pois jo olemassa olevilta 
kulttuuri-instituuteilta ja kyseenalaistaa tavoiteltujen kävijämäärien todennäköisyys sekä ulko-
maalaisen brändin positiivinen vaikutus Suomen ja Helsingin brändiin. 
 Edellä mainittujen epävarmuuksien lisäksi yhä vaikeammaksi hyväksynnän saaminen 

1. kaupunginhallitus 2012
2. kaupunginhallitus 2014
3. Ibid
4. Malcolm Reading Consultants Limited 2015
5. Guggenheim Helsinki 2015
6. Ibid 3
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yleisöltä tulee kun projektia vertaa parhaillaan rakenteilla olevaan Amos Anderssonin Lasipa-
latsin taidemuseoon, joka on täysin yksityisvaroin rahoitettu.7 On aiheellista kysyä onko kan-
sainvälisen brändin mukanaan tuomat positiiviset vaikutukset suuremmat kuin mitä vastaava 
taloudellinen panostus jo olemassa oleviin taideinstituutteihin voisi tuoda, joka samalla avaisi 
mahdollisuuden luoda oma kansainvälisesti tunnettu tekijä taiteen maailmanlaajuiselle kentälle.
 Taiteen rooli kaupunkikulttuurissa on tärkeä ja sitä tulee tukea myös julkisin varoin. 
Guggenheim ei ole kuitenkaan onnistunut perustelemaan, mikä tekisi juuri siitä ylivoimaisen 
instituution Helsingin kaupungille. Hankkeen taloudellin kannattavuus pohjaa muun muassa 
sen luomiin työpaikkoihin,8 mutta samaa perustetta voisi käyttää lähes mille tahansa uudelle 
rakennukselle ja hankkeelle.

7. Amos Anderssonin Taidemuseo 2016
8. kaupunginhallitus 2014
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Kansainvälinen ideakilpailu NEXT Helsinki järjestettiin etsimään innovatiivisia vaihtoehtoja 
Guggenheim-museolle. Kilpailu julkaistiin syksyllä 2014 ja voittajat paljastettiin huhtikuussa 
2015. Ehdotuksia tuli 217 kappaletta, 37 eri maasta.1

 Tuomariston pääjäsen Michael Sorkin kuvailee syitä kilpailun järjestämiseen seuraa-
vasti: “We initiated this project out of a sense of both outrage and love. Outrage at the march 
of the homogenizing multi-national brand culture emblematized by the imperial Guggen-
heim franchise – the cultural equivalent of Starbucks – was what launched us.” Suomeksi: 
“Aloitimme projektin sekä raivosta että rakkaudesta. Raivo homogenisoivaan ylikansalliseen 
brändikulttuuria symbolisoivaan imperiaaliseen Guggenheim franchiseen - Starbucksin kult-
tuurilliseen vastineeseen - käynnisti meidät.” Rakkaus kohdistui Helsingin kaupunkiin.2

 Tuomaristo nosti kahdeksan ehdotusta ylitse muiden, mutta ei asettanut niitä pa-
remmuusjärjestykseen. Ehdotukset ovat Parc art Helsinki, Pedro Carrasco Zanini Sanches 
ja Lucia Gutierrez Vazquez, Helsinki Polybirds, Thomas Kong ja Susan Seah, Museum of 
the Welfare State, Marco Giovannone, Muusa, draftworks*architects, Landscape Dock, 
Mathilde Lull ja Francois Perrier, Visions for Helsinki, Milja Hartikainen, Helsinki Inac, Tomas 
Boros ja Baltic Tale of Nothingness, Constantinos Marcou ja Costas Nicolaou.3

 Työt ovat vahvasti konseptipainotteisia ja useissa tarkastelu on laajennettu koko Hel-
singin kantakaupungin alueelle ottamatta välttämättä kovinkaan tarkkaa kantaa itse Guggenhei-
mille ehdotetun tontin järjestelyyn. Esimerkiksi työssä Muusa tutkitaan jo olemassa olevia Hel-
singin museoita ja pohditaan niiden yhteistyömahdollisuuksia ja järjestäytymistä, jolla voitaisiin 
tarjota Guggenheimia mielenkiintoisempi kokonaisuus ja vetonaula kaupungille.4

 Helsinki Polybirds pyrkii puolestaan tuomaan taiteen ihmisten lähelle, raitiovaunu-
pysäkeille. Tarjoten mininäyttelytiloja sekä vaihtotalouden mahdollistavia nurkkauksia joukko-
liikenteen pysäkeille.5 Helsinki Inac tuo myös taiteen keskelle ihmisiä, tällä kertaa Helsingin 
kantakaupungin ruutukaava-alueen sisäpihoille.6

 Yksi konseptuaalisesti radikaalleimmista ja kenties ajatuksen tasolla pessimistisimmistä 
ehdotuksista, Museum of the Welfare State, ehdotti Welfare Preservation Zone, eli hyvin-
voinnin suojelualueiden perustamista Helsinkiin. Näillä alueilla suojeltaisiin julkiset toiminnot 
kuten ne ovat viimeisten 70 vuoden aikana toimineet, täten säilyttäen muisto entisajan hy-

1. The Next Helsinki 2014
2. Ibid
3. Ibid
4. Ibid, #76
5. Ibid, #38
6. Ibid, #189
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vinvointivaltiosta.7 Konkreettisemmasta päästä ehdotuksia löytyy Landscaped dock, joka luo 
rantareitin Eteläsataman satama-altaan laidoille tehden pääsyn veden ääreen helpoksi.8

 Kilpailun töissä on hienosti kartoitettu Helsingin nykyisten taidelaitosten sekä itse kau-
pungin monipuolisuus ja erityispiirteet, jotka kyseenalaistavat Guggenheimin brändin tarpeel-
lisuuden. Tuloksena näyttää olevan ilmaisen ja ruohonjuuritason sisällön tuottamisen lisäämi-
nen, taiteen tuominen ihmisten arkeen ja pienimittakaavaisten ratkaisujen suosiminen suurien 
instituutioiden sijaan.
 Konseptit ovat raikkaita irtiottoja kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkitilan ideointiin. 
Konkreettisina ehdotuksina niitä on kuitenkin vaikea nähdä, konsepteja ei ole kehitetty idea-
tasolta syvemmälle. Tämä ei tosin ole ollut kilpailun päämääräkään. Täten ne toimivat hyvin 
inspiraation lähteinä ja herättämään ajatuksia, mutta huonosti tarjoamaan vakavasti otettavaa 
vaihtoehtosuunnitelmaa Eteläsataman Guggenheim-tontille.

7. The Next Helsinki 2014, #59
8. Ibid, #126
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Tässä kappaleessa esittelen Eteläsataman nykytilaa sekä teen yhteenvedon aiemmista suun-
nitelmista ja niiden asettamista lähtökohdista alueen tulevalle suunnittelulle. Rajaan myös 
diplomityön suunnittelualueen ja analysoin alueen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä asettaen 
itselleni suunnittelun päämääriä.

- - -

Eteläsatama on kenties koko Suomen arvokkaimpia alueita. Se kuuluu ympäristöministeriön 
virallistamaan Helsingin merelliseen kansallismaisemaan sekä ympäristöministeriön ja Museo-
viraston määrittelemään valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.1 
Lisäksi vuoden 2002 Helsingin yleiskaavassa Kauppatorin- ja Tähtitorninvuorenalue on määri-
telty “kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi 
kokonaisuudeksi”.2

 Alueen nykytila ei kuitenkaan vastaa sen arvoa. Tämän paljastaa jo viime vuosien suuri 
määrä erilaisia suunnitelmia alueen kehittämiseksi. Alueen herättämä mielenkiinto niin kunta-
laisten kuin arkkitehtien keskuudessa maailmanlaajuisestikin on kiistaton. Viime vuosien idea- ja 
arkkitehtikilpailuihin on tullut yhteensä 2133 ehdotusta ja kilpailujen saama mediajulkisuus sekä 
tästä noussut keskustelu on ollut kattavaa.
 Satama-altaan Katajanokan puolella kehitystä on jo tapahtunut; kesällä 2014 alueelle 
avattiin maailmanpyörä, nykyään Finnair Skywheel, ja parhaillaan alueelle suunnitellaan Al-
las-nimistä merikylpylää Korjaamo Groupin toimesta. Kylpylän on määrä avautua keväällä 
2016.3

 Tähtitorninvuoren puoleinen alue toimii tällä hetkellä parkkipaikkana ja satamatoimin-
tojen alueena. Pisimmälle viedyt suunnitelmat alueella koskevat Guggenheim-museota, mutta 
rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Alueella on paljon historiallista arvoa ja myös historiallista 
kerroksellisuutta, jota uudisrakentaminen parhaimmillaan voi tukea samalla tuoden mukaan 
uuden arvokkaan kaupunkikuvallisen elementin.
 Satamatoiminnot ovat alueen suurin yksittäinen visuaalinen ja toiminnallinen tekijä, 
joka on myös perusteltua säilyttää. Laivat ovat Helsingin merelliselle imagolle tärkeä elementti. 
Tämä johtaa kuitenkin hankalaan tilanteeseen kevyen liikenteen kanssa. Rantareittiä kävelijöille 
ja pyöräilijöille Helsingin keskustasta Kaivopuistoon päin on syytä parantaa, jotta kaupunki-
rakenne yhtenäistyy. Ongelma on syytä ratkaista tulevissa suunnitelmissa. Yhteys Tähtitornin-

1. Museovirasto 2009
2. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2003
3. Korjaamo 2015
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vuorelle on tällä hetkellä myös heikko eikä alueelle siitä johtuen päädy spontaanisti.
 Etelärannan asuinrakennukset ja Palace hotelli muodostavat vaikuttavan muurimaisen 
rakennusrivistön merelle päin. Alueen visuaalisesti merkittävimmät dominantit, laivojen lisäksi, 
ovat Tuomiokirkko sekä Katajanokan puolella oleva Ortodoksinen kirkko. Vasta uusittu Kaup-
pahalli sekä Kauppatori ylläpitävät alueen kaupallistamerkitystä.
 Makasiiniterminaalilla ei ole merkittävää arkkitehtuurista tai historiallista arvoa. Jos 
alueen olosuhteet paranevat uusilla suunnitelmilla, on kyseisen terminaalin purkaminen pe-
rusteltua. 1950-luvun Olympiaterminaali puoltaa paikkaansa.
 Helsingin kantakaupungille tyypillisesti alueelle johtavat tiet päättyvät avoimeen meri-
näkymään. Tähtitorninvuorelta on hienot näkymät kohti Tuomiokirkkoa sekä Kauppatoria ja 
merta. Tähtitorni itsessään luo Unionkadun suuntaisen akselin Kallion kirkon kanssa.

- - -

Tiivistääkseni tavoitteitani uskon, että suunniteltaessa alueelle uutta toimintaa ja kattavaa kau-
punkitilan käytön strategiaa, pitäen silmällä sen lähimenneisyyttä ja historiaa sekä laajempaa 
kontekstia, tulee ottaa huomioon ainakin:

/  

/   

/   

/   

/   

/   

Alueen historiallinen ja kulttuurillinen merkitys.

Näkymät niin alueelta kuin alueelle. 

Olemassa oleva rakennuskanta. 

Satamatoiminnan jatkuminen alueella. 

Kevyen- ja raskaanliikenteen sovittaminen yhteen. 

Olemassa olevan kaupunkirakenteen nitominen 
toimivaksi julkiseksi tilaksi, joka mahdollistaa histo-
riallisesti alueelle ominaisen kaupallisentoiminnan 
jatkumisen kuitenkin tarjoten uutta vaihtoehtoista 
toimintaa kaikille alueen käyttäjille.
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Tässä kappaleessa konkretisoin edellisissä kahdessa osassa tehdyn analyysin ja pohdinnan 
Eteläsataman alueesta sekä painopisteekseni valituista kansalaisaktiivisuudesta, aktivoinnista ja 
aktivismista käytön strategiana Olympia terminaalin ja Kauppahallin väliselle alueelle. Esitän eri 
vaihtoehtoja, joista valitsen yhden tarkempaa kehittämistä varten.

- - -

Analysoimalla Eteläsataman olemassa olevia suunnitelmia sekä erityisesti ihmisten esittämiä 
toiveita alueelle, lisäksi antaen arvoa rakennuksen aktivoivalle roolille,  päädyin kolmeen vaih-
toehtoon Eteläsataman tontille, jotka esittelen seuraavaksi tarkemmin.

/ Kansan koulu
/ Kaikkien kirkko
/ Vapaatori

Kansan koulu kumpuaa ihmisten toiveista aktiiviseen toimintaan, halusta olla sisällöntuottajia 
ei vain vierestä seuraajia. Rakennus sisältää erilaisia oppimisen ja tekemisen tiloja: puu- ja 
metallityöpajoja, opetuskeittiöitä, ompelutiloja, pienvenetelakan, taidestudioita, perinteisiä au-
ditorioita, avoimia näyttämöitä ja gallerioita joissa kuka tahansa voi esitellä töitään.
 Rakennuksessa opetetaan esimerkiksi suomea maahanmuuttajille, käsityötaitoja ja 
digitaalisen tuottamisen tekniikoita kaikille halukkaille. Opettajat voivat tulla yhdistyksistä ja jär-
jestöistä tai kunnallisista ja valtiollisista elimistä, mutta he ovat myös tavallisia kansalaisia. Täten 
tila toimii myös nykyaikaisena forumina, jossa kuka tahansa voi pitää luennon tai varata tilan 
ruohonjuuritason toiminnan järjestämiseen. Esimerkiksi keittiöissä ruoanlaitosta nauttivat saa-
vat mahdollisuuden tehdä ruokaa yhdessä kodittomien tai muuten huonompi osaisten kanssa, 
täten tarjoten mielekkäämmän sekä aktiivisemman vaihtoehdon leipäjonossa seisomiseen.
 Uudenlaisena julkisena instituutiona Kansan koulu vahvistaa Suomen imagoa johtava-
na oppimisen maana. Koulu on paikka joka tarjoaa kansan tuottamaa sisältöä kansalle. Oppimi-
nen jatkuu läpi elämän ja ihmisillä on tarve kehittää taitojaan myös töiden tai yliopisto maailman 
ulkopuolella.
 Rakennusta ylläpitää yhteistyössä Helsingin kaupunki, kansalaisyhteisöt, kirjastolaitos 
sekä muut soveltuvat instituutiot. Haasteena rakennukselle on erottua kirjastolaitoksesta sekä 
erityisesti tulevasta keskustakirjastosta riittävästi oikeuttaakseen asemansa kaupungissa. Kansan 
koulu on kuitenkin selvästi painottuneempi fyysiseen tekemiseen kuin keskustakirjasto ja us-
kon, että osittain päällek käisetkin toiminnot löytävät helposti käyttäjiä molempiin rakennuksiin.
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 Kansan koulun päämääränä on tarjota kaikille mahdollisuus oppia uutta sekä har-
rastaa toimintoja, jotka vaativat kalliita laitteita ja jäävät näin useiden saavuttamattomiin. Mo-
nien laitteiden yksityisomistaminen on myös turhaa ja kansan koulu tukisi tätä kautta yhteis-
omistajuuden ja vaihdantatalouden periaatteita. 

- - -

Kaikkien kirkko - tai kirkko kaikille - on tiettyyn uskontoon sitoutumaton sakraalitila. Tila 
vastaa kulttuurillisesti ja uskonnollisesti yhä monipuolistuvan väestön tarpeisiin päästä rauhoit-
tumaan hektisen elämän keskellä ja toisaalta juhlimaan elämän kohokohtia.
 Kirkkoon kuulumattomien osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti, mutta tarve kokea ja 
tuntea itsensä osaksi jotain suurempaa ei automaattisesti häviä kirkosta erottaessa. Toisaalta 
tietyn uskonnon merkkejä kantava sakraalitila voi tuntua vieraalta, jopa ahdistavalta, jos ei itse 
kyseiseen uskontoon kuulu. 
 Lisäksi ennen Suomessa vieraat uskonnot kasvavat suhteessa perinteiseen luterilai-
seen kristinuskoon ja monilta pienemmiltä uskontoryhmiltä puuttuu oma sakraalitila. Kun kah-
teen eri uskontoon kuuluvat, esimerkiksi menevät naimisiin, voi olla miellyttävämpää tehdä se 
neutraalissa sakraalitilassa, joka ei kanna kummankaan uskonnon symboleja.
 Pappien rooli kirkossa on usein kuunnella seurakuntalaista ja tarjota henkistä tukea. 
Kaikkien kirkko vastaa tähän tarpeeseen päivystävän terapeutin ja sosiaalityöntekijän avulla. 
Masentuneella tai ahdistuneella henkilöllä olisi mahdollisimman alhainen kynnys kysyä neu-
voa vaikeaan tilanteeseen. Tälläisen matalakynnyksisen avun puute on nyky-yhteiskunnassa 
ilmeinen. Kenties historiallisesti tämän avun on ajateltu tulevan kirkolta, mutta se ei enää riitä. 
Kirkko ei ole koko yhteisteiskuntaa yhdistävä instituutio kuten se kenties menneisyydessä on 
ollut. Kaikkien kirkon työntekijöillä on aikaa kuunnella ja he osaavat neuvoa, mihin jatkaa, jos 
avun hakija on pysyvämmän avun tarpeessa.
 Rakennus on houkutteleva ja matalakynnyksinen tila kaikille, sosiaalisesta, uskonnol-
lisesta tai kansallisesta statuksesta riippumatta. Se luo kohtaamisia hyvinkin erilaisten ihmisten 
kesken rauhaisassa ja turvallisessa ympäristössä. Täten kaikkien kirkko aktiivisesti synnyttää 
ymmärrystä eri ihmisryhmien välille estäen ryhmien käpertymistä omiin nurkkiinsa, omien 
ajatuksiensa alistamiksi.
 Kirkot ovat Helsingin kaupunkikuvassa perinteisesti tärkeässä roolissa. Tämä näkyy 
hyvin Eteläsatamassa; näkymiä dominoi Tuomiokirkko sekä Ortodoksinen kirkko, jotka jo it-
sessään kuvastavat Helsingin ja Suomen asemaa eri kulttuurien törmäyskohtana. Tähtitornin-
vuoren kupeessa on Saksalainen kirkko ja Kaivopuiston suunnalta kurkottavat Mikael Agricolan 
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ja Johanneksen kirkon tornit. Tätä perinnettä kaikkien kirkko jatkaa modernilla ja tulevaisuu-
teen katsovalla otteella. Kirkoilla on myös vahva yhteys merenkäyntiin. Merimieskirkot linkit-
tyvät lähetystoiminnan lisäksi sosiaaliseen työhön.
 Kaikkien kirkko vastaa ihmisten peräänkuulluttaman epäkaupallisen tilan tarpee-
seen. Se luo tilaa kohdata ystäviä ja tavata uusia ihmisiä tai olla yksin omien ajatusten kanssa 
rauhaisas sa ympäristössä. Lisäksi rakennuksen “seurakuntasalissa” voi järjestää kansalaistoimin-
taa ja ihmisiä osallistavia aktiviteettejä.

- - -

Vapaatori ammentaa Kauppatorin alueen roolista kauppapaikkana yhdistäen siihen Helsinki-
läisten aktiivisen tee se itse -kulttuurin, josta esimerkkinä toimii neljä kertaa vuodessa tapah-
tuva suuren suosion kerännyt Ravintolapäivä, jolloin kuka tahansa voi perustaa oman ravin-
tolan päiväksi. Kirpputoritoiminta niin internetissä kuin perinteisinäkin markkinoina on myös 
suosittua, esimerkiksi Facebookissa toimivassa Kallio Kierrättää ryhmässä on 28 752 jäsentä 
(17.3.2016). 
 Perinteisestä kauppahallista vapaatorin erottaa pysyvien kauppapaikkojen puuttumi-
nen. Tilan tai paikan voi varata vain lyhyeksi ajaksi kerrallaan. Vapaatori tarjoaa kansalaisista 
lähtöiselle satunnaiselle ja voittoa tavoittelevista yrityksistä irralliselle kaupalliselle toiminalla 
fyysiset puitteet.
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Aloin työstämään Kaikkien Kirkkoa ensisijaisena käyttötarkoituksena alueelle. Työn edetes-
sä rupesin kuitenkin epäilemään vastaako kyseinen käyttötarkoitus esittämiini tavoitteisiin, ra-
kennuksen aktivoivaan voimaan. Vaikka edelleen uskon Kaikkien Kirkon tapaisen instituutin 
tarpeellisuuteen, luulen, että voin löytää paremmin tavoitteitani vastaavan käyttötarkoituksen 
tarkasteltavaksi.
 Kevään aikana rupesin myös ymmärtämään julkisen ja yhteisen tilan eron entistä sel-
vemmin. Helsingin keskustassa on julkista tilaa runsain määrin jos on varaa tavata ystäviään 
4-5€ maksavan capucinon merkeissä, syödä ravintoloissa tai muulla tavoin kuluttaa rahaa kes-
kustan palveluihin. Tälläistä julkista tilaa myös esimerkiksi ALAn Kirjavasatama suunnitelma olisi 
luonut lisää.
 Toki puistot ja aukiot tarjoavat mahdollisuuden täysin kaupattomaan oleskeluun, 
mutta niiden hyödyntäminen onnistuu pääosin vain poutasäällä. Sateen yllättäessä paetaan 
sisätiloihin, joka useimmiten tarkoittaa kaupallista tilaa. Poikkeuksen tekevät kirjastot ja kirkot, 
joissa oleskelun luonne ei ole usein kovin aktiivinen tai sosiaalinen. Keskustan kaupunkitilan 
avoimuus jää passiiviseksi, se ei aktiivisesti kutsu käyttäjäkseen sitä ennestään käyttämättömiä 
ryhmiä tai yksilöitä.
 Julkisen tilan suunnittelussa huomioidaan hyvin toimeentulevat länsimaista kulttuuri-
homogeniaa edustavat henkilöt erinomaisesti. Valkoisena suomalaisena miehenä, jonka ystä-
väpiiri koostuu muista korkeakoulutetuista henkilöistä, kaupunkitilan puutteet Helsingissä ja 
monissa muissa pääkaupungeissa ympäri maailman jäävät pintapuolisiksi. Kaltaiseni henkilöt 
edustavat niin tilan käyttäjää kuin suunnittelijaakin, joten avoimuuden puuttumisen huomaa-
minen on ongelmallista.
 Erona julkiseen tilaan, yhteisen tilan tulisi toimia hyvinkin erilaisten ihmisten ja ihmis-
ryhmien kohtaamispaikkana. Sen toimintojen tulee aktiivisesti kutsua erilaisia ryhmiä ja yksilöitä 
käyttäjikseen, eikä vain luottaa avoimen ja julkisen tilan itsessään synnyttävän sekoittumista.
 Erityisesti yhteisen tilan tulee huomioida käyttäjien sosioekonomiset lähtökohdat ja 
olla avoin kaikista yhteiskuntaluokista oleville ihmisille.

- - -

Johtopäätöksenä edellä esitellyistä ajatuksista on Keittiö.

Ruoanlaitto on ihmisiä yli kulttuurirajojen ja yhteiskuntaluokkien yhdistävä tekijä. Ruuan teke-
minen ja siitä nauttiminen on luontaisesti yhteisöllinen akti, joka luo mielihyvää ja tekee siitä 
täten mieluista toimintaa.
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 Keittiö on luontainen magneetti, jonka toimintaa voi tarkkailla lähes aina kun ihmis-
joukko kokoontuu keittiön läheisyydessä. Esimerkkinä toimii kotijuhlat; oli keittiö kuinka pieni 
tahansa ja vaikka ruuanlaitolla ei olisi osuutta illanviettoon, suhteettoman suuriosa päätyy viet-
tämään aikaa nimenomaan keittiössä.
 Rakennuksena keittiö luo uuden vaihtoehdon ajanviettoon Helsingin keskustassa. 
Sen myötä nälän yllättäessä ei tarvitse turvautua ravintoloiden ja kahviloiden maksullisiin pal-
veluihin vaan voi käydä tekemässä aterian itse.
 Ruoanlaitto jaetussa keittiössä luo tilanteita yhteistyölle ja muiden huomioimiseen. 
Toiminta on aktiivista tekemistä tutussa ympäristössä, keittiössä. Ihmiset ovat ruoan suhteen 
huomattavasti avoimempia ja valmiimpia uusille vaikutteille kuin muussa arkipäiväisessä elä-
mässä. Uudet maut ja eri kulttuurien ruoat ovat jo jokapäiväisessä ruokapöydässä perinteisten 
suomalaisten ruokien rinnalla.
 Keittiöön sijoittuu täysin avoimen keittiön lisäksi opetuskeittiö sekä pienempiä kodin-
omaisia keittiöitä, joissa onnistuu esimerkiksi illanvietto ruoanlaiton ääressä. Rakennuksessa 
voi järjestää leipäjonotoimintaa, jossa vain ruoan lahjoittamisen sijaan, voidaan koko ateria 
tehdä yhteistyössä lahjoittajan ja lahjoituksen saajan kesken. 
 Keittiö vastaa Helsinkiläisten toiveisiin saada aktiivista toimintaa Eteläsataman alueelle. 
Sen lisäksi se hyödyttää alueen perinteistä markkinatoimintaa ja ottaa huomioon laajan käyttä-
jäjoukon.
 

- - -

Säilytän kaikkien kirkon sekä vapaatorin suunnitelmassani alueelle. Olen kuitenkin jakanut kaik-
kien kirkon kahteen osaan: varsinaiseen kirkkoon sekä tapahtumahalliin. Halli on avoin tila, 
jossa voi järjestää erilaisia juhlia, konsertteja, taidenäyttelyitä ja muita tapahtumia. Lisäksi am-
mennan kansan koulu -konseptin ajatuksista sijoittaen paja- sekä työtiloja alueelle.
 Suunnitelmassani keskityn tarkemmin keittiön suunnitteluun sillä uskon sen olevan 
mainio katalysaattori luomaan aitoja kohtaamisia ihmisten välille. Pyrin tekemään suunnittelu-
päätökset perustuen ennen kaikkea ihmisten vuorovaikutukseen.
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Yleissuunnitelma
Tilaohjelman sovittaminen tontille
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Seuraavaksi esittelen alueen yleissuunnitelman, käyn läpi sen johtavia suunnittelun lähtökohtia 
sekä alueen haasteita.
 

- - -

Alueelle sijoitetut uudet toiminnot, joiden toimintaa olen kuvannut edellisissä kappaleissa ovat 
vapaatori, keittiö, kota, paja- ja työtilat, tapahtumahalli ja kaikkien kirkko. Lisäksi alueella on 
sijoitettu purettavan makasiiniterminaalin korvaava terminaalirakennus ja siihen linkittyvä kah-
vila.
 Massoittelun päälähtökohtana on rakennusmuurin luominen satama-altaan eteläreu-
nalle, jollainen löytyy jo altaan länsi-, pohjois- ja itäreunoilta. Rakennusmassat ovat tarkoituk-
sella matalia, jotta näkymät Tähtitorninvuoren, Kauppatorin ja Eteläsataman välillä säilyvät. 
Aluetta rajaa itäpuolella satama-alue ja meri sekä länsipuolella Laivasillankatu sekä Eteläranta. 
Satama-alue ja uusi Eteläsataman julkinen alue on erotettu uljaalla mäntyrivillä, joka vahvistaa 
alueen muurimaista luonnetta ja antaa viestin tyypillisestä suomalaisesta luonnosta kaupunkiin 
meriteitse saapuville. 

- - -

Eteläsataman alueen yhtenä suurena haasteena on sen liikenteellinen logistiikka, jonka sata-
man toiminta alueella aiheuttaa, lisäksi satama katkaisee suoran yhteyden mereen. Alueen 
sijoittuminen ilmansuuntiin nähden on myös ongelmallinen; meri ja parhaat näkymät ovat 
alueen pohjois- ja itäpuolella, toisaalta alueen eteläpuolella kulkee vilkasliikenteinen Laivasil-
lankatu.
 Yksi tavoitteistani oli säilyttää satamatoiminnot alueella. Purin olemassa olevan ma-
kasiiniterminaalin, mutta sijoitin korvaavan terminaalirakennuksen kahden säilyvän terminaalin 
jatkoksi. Pyrin ohjaamaan raskaan satamaliikenteen suljetulle satama-alueelle mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta se häiritsisi alueen kevyempää liikennettä mahdollisimman vähän. 
Sataman raskasliikenne ohjautuu siis kuten nykyisin Eteläisen Makasiinikadun ja Etelärannan 
risteyksestä satama-alueelle.
 Muuttamalla Laivasillankadun liikennejärjestelyjä autojen osalta yksi+yksi kaistaisiksi, 
sekä kieltämällä pysäköinti kadun varrella, saadaan raitiovaunuille oma kaistansa sekä reilusti 
tilaa pyöräilyjöille sekä kävelijöille. Tähtitorninvuoren sisällä on pysäköintilaitos, joka hoitaa 
alueen pysäköintitarpeen ja jota voi tarvittaessa laajentaa.
 Pääosa kävelijöistä ohjataan pois Laivasillankadulta suunnittelualueen kevyenliiken-
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teen alueelle. Liikenne terminaaleilta keskustaan löytää luontevat reitit alueen uusien julkisten 
rakennusten lomasta. Rakennukset suunnitellaan moneen suuntaan avautuviksi, jotta myös 
rakennusten läpi syntyy luontevia kulkureittejä.
 Yhteyksiä Tähtitorninvuorelle parannetaan luomalla kaksi kevyen liikenteen siltaa 
Eteläsataman alueelta. Silloista pohjoisempi luo lisäksi suojamuurin Laivasillankadun liikenteen 
melulta.
 Kolera-altaan veneliikenne on siirretty laajennettuun Vironaltaaseen, joka mahdollis-
taa pysyvät kevyen liikenteen sillat Eteläsataman ja Kauppatorin välillä parantaen alueen yhte-
yksiä ja helpottaen ruuhkaista Kolera-altaan ympäristöä. 

- - -

Alue on kokonaisuudessaan julkista autoilta vapaata tilaa, jossa erilaiset aukiot, sisä- ja ulkotilat, 
sekä katutilat sulautuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Alueen keskukseksi muodostuu Kodan 
ympäristö, joka jää uuden kävelysillan luoman melumuurin suojaan ja joka kylpee auringossa 
lähes vuorokauden ympäri. 
 Kodan nostettu viherkansi entisestään parantaa aurinko-olosuhteita. Sen alta löytyy 
suojaisaa katettua ulkotilaa, joka ryhmittyy suuren tulisijan ympärille. Kodan lisäksi alueella on 
ulkokeittiöitä, jotka mahdollistavat kesällä grillijuhlien järjestämisen ja talvella kuuman kaakaon 
keittämisen. 
 Lisäksi alueelta löytyy urheilumahdollisuuksia, leikkialueita, jäätelökioskeja, piknik-pöy-
tiä ja tietysti täysin vapaata jaettua tilaa. Mäntyrivin reunustama satama-alue rytmittyy istutus-
altaiden väliin jäävien oleskelunurkkien avulla, joista on mahdollista seurata sataman toimintaa 
ja ihailla maisemia. Suuri 30 hengen istuttava pyöreäpöytä kutsuu jakamaan vapaan hetken 
muiden kanssa ja mahdollistaa muun muassa ulkokokouksen pitämisen, pelien pelaamisen tai 
eväiden syönnin suuremmalla ryhmällä.
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Seuraavaksi kuvaan alueelle sijoitetun keittiön suunnitelmaa ja avaan ajatuksiani sen muodon- 
annon ja funktioiden lähtökohtiin ja pääperiaatteisiin.

- - -

Keittiön pohja tukeutuu kaksi akseliseen päätilaan, jossa sijaitsee julkisten keittiöiden lisäksi 
ruokailutilat, kirjahyllyjä reseptikirjoineen ja infopiste. Tila toimii katettuna kulkuväylänä Ete-
läsataman alueella kulkiessa; molempien akselien päissä olevat sisäänkäynnit ovat lasiseinäisiä. 
Ne on mahdollista siirtää täysin sivuun jolloin sisätila yhdistyy saumattomasti ulkotilaan.
 Muodoltaan rakennus on kokoelma tasoja, jotka luovat vapaata soljuvaa tilaa ympä-
rilleen. Tämä korostaa rakennuksen käyttäjälähtöisyyttä; rakennuksen seinät luovat raamin, 
jonka puitteissa kokija on vapaa käyttämään tilaa täysin vapaasti.
 Rakennuksen katot saavat kasvipeitteen. Täten Tähtitorninvuorelta katsottaessa ra-
kennus sulautuu puistoon ja tuottaa mahdollisemman vähän visuaalisia häiriöitä.
 Materiaaleina rakennuksessa ovat kelomänty ja luonnon vaalea koivu sekä valkoinen 
ja harmaa betoni. Ulkopinnat ovat kelopuuta ja valkoista betonia. Sisätiloissa on käytetty  ke-
lopuun sijaan luonnon vaaleaa koivua, jonka lisäksi osa seinistä on valkoista betonia sekä lattiat 
ja sisäkatto harmaata betonia. 
 Kelopuu vie ajatukset merenkäyntiin ja kallioisille meren rannoille sitoen rakennuksen 
satama-alueen ja koko Helsingin historiaan. Rakennuksen valkoinen yleisilme puolestaan am-
mentaa Alvar Aallon ja funktionalismin aloittamasta valkoisten julkisten rakennusten traditiosta. 
 Kelopuiset seinät saavat selkeän rytmin tasaisin välein olevista puupilareista, jotka 
rytmittävät rakennuksen aukoituksen, saavat julkisivupinnan elämään sen ohikäveltäessä sekä 
tarjoavat varjoa suoralta auringon paisteelta sisätiloihin.
 Sisätilojen lämpimämmän sävyinen puu luo ulkokuorta kotoisamman tunnelman, jota 
korostaa kotoisten sisustuselementtien, esimerkiksi kattiloiden ja ruukkukasvien käyttö. Seiniä 
myöten lipuvat suuret vaaleat verhot luovat miellyttävät akustiset olosuhteet.
 Sisätilojen tärkeimmäksi elementiksi nousevat keittiöt. Täysin avoimessa päätilassa 
sijaitsevat keittiöt ovat kahden keittiön pareissa. Vain takkinaulakko nousee keittiön siluetis-
sa pään yläpuolelle luoden suoran näkö- ja puheyhteyden kahden keittiön välille synnyttäen 
spontaaneja kohtaamisia entuudestaan toisilleen vieraiden ihmisten kesken. Pöydät on sijoi-
tettu tilassa niin, että ne on luontevaa jakaa muiden kanssa. Tiskiallas sekä takkinaulakko ovat 
myös jaettu kahden keittiön kesken, tavoitteena synnyttää kohtaamisia ihmisten välillä.
 Täysin avoimien keittiöiden lisäksi, rakennuksesta löytyy kaksi opetuskeittiötä sekä 
kolme kotikeittiötä. Opetuskeittiössä voi pitää ruoanlaittokursseja sekä esimerkiksi järjestää 
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leipäjonotoimintaa, jossa pelkästään ruoan antamisen sijaan ruoka tehdään yhdessä avunanta-
jan ja -saajan kesken. Kotikeittiöt on mahdollista varata esimerkiksi illanviettoa varten, joka luo 
uuden kaupattoman tavan viettää iltaa porukalla kaupungilla.
 Vaikka opetus- ja kotikeittiöt ovat suljetumpia tiloja kuin päätilan avoimet keittiöt ja 
täten kenties pintapuolisesti vasten asettamiani suunnittelun lähtökohtia, ne kutsuvat käyttäjik-
seen erilaisia ryhmiä varmistaen laajemman ja monipuolisemman käyttäjäpiirin rakennukselle 
ja koko alueelle.
 Rakennus toimii vahvasti käyttäjävetoisesti ja vastuu esimerkiksi keittiöiden siistinä pi-
dosta jää käyttäjille. Keittiöllä on kuitenkin muutama vakituinen työntekijä, joiden sosiaalitilat 
löytyvät pohjoisen sisäänkäynnin läheisyydestä. Samalle alueelle on sijoitettu myös muut avus-
tavat tilat kuten teknisiä tiloja, jätehuolto, ruokavarastot sekä siivoushuone. Ruokavarastot, 
jätehuone ja siivoushuone ovat kuitenkin avoinna kaikille käyttäjille, ei vain henkilökunnalle. 
Tavaran toimitus tapahtuu myös pohjoisen sisäänkäynnin vierestä. Lisää teknisiä tiloja, kuten 
ilmanvaihtokonehuone löytyy merenpuoleisen sisäänkäynnin kyljestä.
 Keittiö tarjoaa myös mahdollisuuden ruokakauppojen ylijäämätuotteiden jakamiseen 
ihmisille. Esimerkiksi Ranskassa kiellettiin supermarkettien ruokajätteen tuotto noin vuosi 
sitten.1 Ruokajätteen vastuullinen käyttö on myös Suomessa yleistymässä.2  Keittiön sijainti 
Kauppatorin ja kauppahallin kupeessa tarjoaa paikan torikauppiaille lahjoittaa tai myydä päivän 
päätteeksi tuotteet alennuksella luoden synergiaetuja koko alueelle.
 Erillisten miesten ja naisten huoneiden sijaan rakennuksessa on unisex-wc, joka avau-
tuu paitsi sisätiloihin myös suoraan ulos. Tilat toimivat siis myös julkisten ulkotilojen käymälänä. 
Unisex-wc vähentää sukupuoliroolien teennäistä erottelua julkisessa tilassa sekä tehostaa tilo-
jen käyttöä; kun wc-tilat on eroteltu sukupuolen mukaan, naisten huoneeseen on usein jonoa 
vaikka miesten huone olisi täysin tyhjä. Tiloista löytyy myös vaipanvaihtopöytä.
 Läntinen sisäänkäynti avautuu lähes suoraan Tähtitorninvuorelle johtavaan kevyen-
liikenteen siltaan. Rakennus toimii luontevana linkkinä kauppatorin ja puiston välillä. Kauppa-
torilta voi ostaa piknik-tarpeet, valmistaa ne keittiössä ja kävellä nauttimaan niistä Tähtitornin-
vuorelle.
 Kaiken kaikkiaan rakennus nitoo yhteen alueen kulkuväylät, funktiot ja ihmisryhmät 
sekä kertoo tarinan alueen historiasta nykypäivään samalla viitaten mahdolliseen tulevaisuu-
teen, jossa jakaminen ja jaettu kokemus nousee yksilöä tärkeämmäksi.

1 Yle 2015
2 Ibid.
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Kuva 14: Rakennuksen pääakselit ja avoin päätila, 1:400



27.

+4.0

+2.0

Kuva 15: Julkisivu koilliseen, 1:400



28.

Kuva 16: Julkisivu kaakkoon, 1:400
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Kuva 17: Julkisivu lounaaseen, 1:400
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Kuva 18: Julkisivu luoteeseen, 1:400
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Kuva 19: Leikkaus a-a, 1:400
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Kuva 20: Leikkaus b-b, 1:400
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Kuva 21: Keittiö aksonometria
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Kuva 22: Julkisivuote, 1:50 

1. betoni, valkoinen
2. kelopuuvaneri
3. kelopuupilari
4. betoni, harmaa
5. teräs, ruostumaton
6. lasi

1.
2.

3.

6.

6.

4.
5.



35.

Ku
va

 2
3:

 N
äk

ym
ä 

ke
itt

iö
st

ä:



Lopuksi
Tiivistelmä työn synnyttämistä ajatuksista 

ja prosessin sujuvuudesta



37.

Aloitin työni ideana keskittyä käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Päädyin kuitenkin tekemään 
työn, joka keskittyy rakennuksen aktivoivaan voimaan suunnitteluprosessin aktiivisuuden si-
jaan. Tälle on muutamakin eri syy. 
 Ensinnäkin, koin että kaupunkisuunnitteluprosessi ainakin Helsingissä mahdollistaa jo 
kaupunkilaisten ja tilan tulevan kokijan mukaanottamisen. Täten osallistavan suunnittelun työ-
kaluja on jo lukuisia ja niiden haltuun otto on vain suunnittelijasta itsestään kiinni. 
 Toisaalta yllätyksekseni huomasin, että välttämättä käyttäjät mukaanottava suunnit-
telu ei johda lopputulokseen, joka huomioisi kaikki käyttäjäryhmät. Ihmiset, jotka osalistuvat 
kaupunkisuunnittelutyöpajoihin ja jättävät kommentteja kyselyihin ovat jo valmiiksi aktiivisia ja 
toimeliaita. Hiljaisten, syrjäytyneiden ja marginaaliryhmien mielipiteet ovat usein paljon vai-
keammin saavutettavissa. Mielenkiintoni kohdistui tähän varjoihin jäävään ryhmään.
 Aloitin diplomityön teon syyskuussa, jonka jälkeen poliittinen tilanne Euroopassa on 
jatkuvasti saanut yhä epämiellyttävimpiä piirteitä. Tällä on ollut minuun vahva henkinen vaiku-
tus ja aloin kokemaan entistä tärkeämmäksi käsitellä ja tutkia, mitä arkkitehtuurilla voisi tehdä 
tilanteen parantamiseksi. Päätin keskittyä rakennuksen aktivoivaan rooliin. Pyrin luomaan kau-
punkitilaa, joka saa ihmiset kohtaamaan toisensa kasvotusten, ei vain lööppiotsikoiden värittä-
minä stereotypioina.

- - -

 Työtä aloittaessa asetin kaksi päätavoitetta, joista toinen oli arkkitehdin vastuun ja roo-
lin ymmärtäminen. Tässä koen onnistuneeni ja olen vakuuttunut, että arkkitehti on ennen 
kaikkea poliittinen toimija, jonka tulee olla hyvin selvillä siitä, miksi, mitä ja kenelle suunnittelee. 
Tämän vastuun jättäminen asiakkaalle tai tilaajalle on vastuun pakoilua ja arkkitehdin roolin 
vähättelyä.
 Toinen alkuperäisistäni tavoitteista oli suunnitteluprosessin harjoittelu ja epävarmuu-
dessa eteneminen. Tässä koen onnistuneeni tilaohjelman konseptin ja suunnittelun periaat-
teiden kehittämisen suhteen. Muodonannon osalta kehitin jo aikaisemmin omalta tuntuneita 
teemoja.
 Jälkikäteen ajateltuna, pyrin kehittämään kenties liiankin monta eri asiaa työssäni. Ha-
lusin tutkia laajempaa aluetta kuitenkin keskittyen yksittäiseen rakennukseen ja sen yksityiskoh-
tiin yhdästäen suunnitelmaan teoreettista pohdintaa samalla luoden itselleni tulevaisuuteen 
kantavia tukipilareita. Kenties keskittymällä tiukemmin rajattuun aiheeseen olisi työ ainakin 
tuottanut minulle vähemmän stressiä.
 Jokainen näkökanta oli kuitenkin tärkeä työni kannalta, enkä usko, että olisin voinut 
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toteuttaa työtä riisumalla siitä jonkin näistä tavoitteista. Koen eri mittakaavojen vaikutuksen 
toisiinsa tärkeäksi kuten myös abstraktin ja konkreettisen välisen yhteyden. Varsinkin valitse-
mallani alueella rakennuksen suunnittelu ilman alueen laajempaa tarkastelua tuntuisi hieman 
kapeakatsoiselta.

- - -

Haluan kittää koko Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastoa - henkilökuntaa ja opiskelijoita - 
loistavista opintovuosista, avuliaisuudesta, inspiraatiosta ja mahtavasta yhteishengestä.

Pauli Rikaniemi
Kööpenhaminassa 7.5.2016
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