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Ti iv istelmä

Diplomityöni aiheena on Suvilahden Monitoi-
mitalon konseptisuunnitelma. Suunnitelma-
painotteisen työn tavoitteena on aktivoida tapah-
tuma-aluetta sekä luoda linkki uuden kulttuuri-
keskuksen ja vanhan voimalaitoksen välille. Dip-
lomityön ohjaajana on toiminut Oulun Yliopiston 
Arkkitehtuurin yksikön professori Anssi Lassila.

Sörnäisten kaupunginosa tulee kehittymään 
ja kasvamaan seuraavan 20 vuoden aikana. 
Vuoteen 2040 mennessä Sörnäisten kaupun-
ginosan asukasluvun on ennustettu kasva-
van yli puolella uuden rakentamisen ohella. 
Alueen vetonaulana käytetään hyvää saavu-
tettavuutta, monipuolisten palveluiden tar-
jontaa sekä alueen kulttuuritoimintaa.  

Vaikka koko kaupunginosa pursuaa erikaltai-
sia kulttuurikohteita, voidaan Suvilahden en-
tistä sähkö- ja kaasulaitosaluetta kutsua Sör-
näisten ylivoimaiseksi kulttuurikeskittymäksi. 

Suvilahti tarvitsee vierailijoita arkena, jot-
ta alueen kulttuurikeskuksen imago pysyisi 
vahvana myös sesongin ulkopuolella. Pää-
määränä on tehdä Suvilahdesta osa kau-
punkilaisten aktiivista arkea. Paras kulttuurin 
muoto syntyy ihmisten rutiinien ja elämisen 
tuloksena eikä vain muutaman kerran vuo-
dessa tapahtuvien spektaakkeleiden kustan-
nuksella. 

Suunnittelen Suvilahteen Monitoimitalon, 
joka luo linkin kahden irrallisen tapahtu-
ma-keskuksen välille. Uudisrakennus saavut-
taa yhtenäisen ja vankan tapahtuma-alustan 
samalla kunnioittaen ympärillä sijaitsevia 
kaupunkihistoriallisesti arvokkaita rakennuk-
sia. Tyhjän tapahtuma-kentän virkistäminen 
ja uusien aktiviteettien tuominen muovaavat 
aluetta aktiivisempaan suuntaan vahvista-
malla Suvilahden asemaa Helsingin kulttuu-
rikeskuksena.

Siitä on jo nyt muodostunut urbaani teolli-
suushenkinen tapahtuma-alue, joka toimii 
alustana erilaisille festivaaleille ja suurtapah-
tumille. Kiinteistö Kaapeli Oy hallinnoi Suvi-
lahden tapahtuma-aluetta vuokraten tiloja 
eri kulttuuritoimijoille sekä yksittäisten ta-
pahtumien käyttöön.

Suvilahden jo olemassa olevia rakennuksia 
kunnostetaan, mutta alueelle halutaan myös 
rakentaa uutta. Uudet suunnitelmat koske-
vat tapahtuma-alueen laajentamista sen vie-
reiselle tontille Kulttuurikorttelin muodossa. 
Alueen kulttuuritoiminta halutaan keskittää 
uuden tapahtumakorttelin ympäristöön ja 
Helsingin kaupunki tavoittelee Suvilahdesta 
eheää kokonaisuutta. Kuitenkin tämän het-
kisten suunnitelmien myötä Suvilahteen on 
syntymässä kaksi toisistaan erillistä tapahtu-
ma-aluetta, jotka houkuttelevat vierailijoita 
vaan suurtapahtumien ympärille.

Avainsanat

Monitoimitalo, Kulttuuri, Suvilahti,  
Sörnäinen, Helsinki, Julkinen rakennus
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Summary

The subject of my thesis is the Concept Plan 
for the Suvilahti Multifunctional House. The 
aim of the design-based work is to activate 
the event area and to create a link between 
the new cultural center and the old power 
plant. The director of the Master’s thesis has 
been Anssi Lassila, professor of practice in 
contemporary architecture at the University 
of Oulu.

The district of Sörnäinen is going to deve-
lop and grow over the next 20 years. By the 
year 2040, the population of Sörnäinen is 
predicted to grow more than half of its cur-
rent population due to the new construc-
tion. The area’s main attractions are good 
accessibility, versatile services and cultural 
activities.

Although the entire district is full of cultural 
sites, the former electricity and gas plant

but only for major events. 

Suvilahti needs visitors on an everyday basis 
to keep the area’s cultural center image st-
rong even outside the season. The goal is to 
make Suvilahti part of the everyday life of the 
citizens. The best form of culture is born as a 
result of human routines and living, not just a 
once a year visit at the expense of spectacles.

I have designed a Multifunctional House in 
Suvilahti, which creates a link between two 
event areas. The new building reaches for a 
steady and united platform for events while 
respecting the historically valuable buildin-
gs. With activating the empty event field and 
bringing new activities around Suvilahti will 
shape the area towards its lively and more 
versatile form while simultaneously streng-
thening the status of Suvilahti as a cultural 
center of Helsinki.

area of   Suvilahti can be called Sörnäinen’s 
cultural center. It has formed an urban in-
dustrial event area as being a platform for 
various festivals and major events. The Event 
Area of Suvilahti is managed by Kiinteistö 
Kaapeli Oy, who is also in charge of the ren-
ting of the facilities for different cultural and 
private operators.

The existing buildings of Suvilahti will be 
renovated, but there is also a need to build 
something new in the area. The new plans 
concern the expansion of the event area 
to its adjacent site in the form of a cultu-
ral block. There is an urge to centralize the 
area’s cultural activities in the surrounding of 
the new event block.The City of Helsinki is 
aiming for an intact and functional form of 
Suvilahti Event Area. However, with current 
plans, two separate event areas are appea-
ring in Suvilahti. They both do attract visitors 

Keywords

Multifunctional House, Culture, Suvilahti,
Sörnäinen, Helsinki, Public building
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1 JOHDANTO

Tein konseptisuunnitelman Suvilahteen sijoi-
tettavasta Monitoimitalosta, joka kehittää ta-
pahtuma-aluetta kaupunkikuvallisesti. Vaikka 
työ keskittyy Suvilahden tapahtuma-alueen 
ympäristöön, suunnittelutehtävän ulkopuo-
lelle jäävät Suvilahden vanha voimalaitosalue 
sekä uusi kulttuurikortteli Suvilahti Event Hub. 

Konseptisuunnitelma on tehty Suvilahden ta-
pahtuma-alueen kehitystä varten toimien esi-
merkkinä, mitä alueelle voisi tehdä. En lähtenyt 
pohtimaan Monitoimitalon rakenteita tarkem-
min, koska tapahtuma-alueen konsepti ansait-
see niiden pohtimisen yhtä huolella kuin alueen 
muu monimuotoinen ja teollisuushenkinen 
arkkitehtuuri. Tämän johdanto -osion lisäksi 
esittelen diplomityöni viiden eri osion avulla. 

Kohdassa sijainti ja taustaa tutustun alueeseen 
sen sijainnin ja historian avulla. Tarkastelu ja 
kehittäminen -osio koostuu tarkastelualueen

omien ajatuksien työstämistä. Sen viehättä-
vyys kiteytyy kykyyn vahvistaa ympäristön 
monimuotoisuutta omien oivallusten kautta. 
Lisäksi kulttuuri ja kaupungin kerroksellisuus 
sekä näiden edistäminen ja ylläpitäminen 
ovat itselleni mieluisia teemoja. Oma arkki-
tehtuurillinen ideologiani perustuu ihmislä-
heiseen suunnitteluun, jossa hyödynnetään 
alueen historiaa, urbaaneja risteyskohtia sekä 
ympäristön antamia puitteita.

Aiheena Suvilahden tapahtuma-alueen kehit-
täminen sopi omiin mielenkiinnon kohteisiini 
hyvin. Tehtävänanto mukautui alussa teke-
mäni ympäristön tarkastelun aikana ja alue-
vierailut sekä alueen historiaan tutustuminen 
olivat suuressa osassa koko työprosessia. 
Suvilahden monitoimitalon konseptisuunni-
telma muovautui täysin suotuisien tekijöiden 
summana. Lopputuloksena on sosiaalinen ja 
kaupunkikulttuuria edistävä kokonaisuus.

rajaamisesta ja sen tarkemmasta havain-
noinnista sekä kehittämismahdollisuuksien 
kartoittamisesta. Suunnitelman muodostu-
minen johtaa lukijaa lopputuloksen kehitty-
miseen ja jakaa työprosessin aikana tekemiä 
havaintoja. Viidennessä osiossa, Suvilahden 
Monitoimitalo, esittelen näkemykseni alueel-
le sijoitettavasta Monitoimitalosta konsepti-
suunnitelman muodossa. Luon mielikuvan 
rakennuksesta ja sen toiminnoista, jotka 
myötävaikuttavat alueen kehitykseen. Viimei-
nen osio koostuu lähdeluettelosta ja plans-
sipienennöksistä sekä diplomityön aikana ja 
jälkeen käydystä itsereflektiosta.

Minua on jo pitkään kiinnostanut kaupunkiym-
päristön kehittäminen ja eritoten pidän kieh-
tovana, miten arkkitehtuurilla voi edesauttaa 
sosiaalisten tilojen kehitystä kaupunkiym-
päristössä. Minulle arkkitehtuuri on eheää 
ongelmanratkaisua sekä alituista itsensä ja
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Kuva 1.
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“Sörnäisten alue on kokenut nopean muu-
toksen viimeisten 10 vuoden aikana. Ny-
kyään alueella on mieletön jälkiteollinen 
luonne ja tunnelmassa on suurkaupungin 

laitamien aitoutta sekä rosoisuutta 
- hyvässä ja pahassa. 

Todellinen kukoistus tullaan näkemään 
seuraavan vuosikymmenen aikana, kun 
Suvilahden tapahtuma-alue entisestään 
kehittyy, Kalasataman alue valmistuu ja 
viereiset Teurastamon alue sekä Kaikuka-
dun bailukompleksi rikastuttavat alueen 

tarjontaa.”11

Suvi Kallio
Toimitusjohtaja, Flow Festival

11 My Helsinki 2022
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2      S IJANTI JA TAUSTAA
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Sörnäinen on itäisen Helsingin kantakaupun-
gissa sijaitseva kaupunginosa, joka on tun-
nettu monipuolisesta kulttuuritarjonnastaan. 
Se saa omaleimaisen tunnelmansa 2020 -lu-
vun modernin arkkitehtuurin yhdistyessä ai-
emman vuosituhannen jälkiteolliseen rosoi-

suuteen. 11

Sörnäisten, eli Sörkän, on suunniteltu kehit-
tyvän seuraavan 20 vuoden aikana vahvis-
taen asemaansa yhtenä Helsingin kaupungin 
kulttuurikeskuksena ja samanaikaisesti lisäten 
palveluitaan sekä kasvattaen asukaslukuaan 

yli puolella.1

1 Linnea Rinnevuori 2022
11 My Helsinki 2022
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Kuva 2. Kalastajat Sörnäisten satamassa 1950 -luvulla. 
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2.1 Sörnäisten rakennushistor iaa

Sörnäisten satama ja teol l isuusalue 

Sörnäisten rantaan alkoi kehittyä uusi teolli-
suusalue, jonka muutos teollisuusalueeksi ja 
satamaksi oli helposti ja nopeasti toteutet-
tavissa. Alueella sijaitsi Lintulahden tiilipoltti-
mo, mutta muuten se oli oikeastaan vain Hel-
singin edustan asuttamatonta maaseutua. 9

1800 -luvun puoleen väliin mennessä Sör-
näisiin oli rakentunut silloisten standardien 
mukainen moderni satama, joka mahdollis-
ti täysin uudenlaisen volyymin tuonnille ja 
viennille. Juna- ja  satamaliikenteen  kohda-
tessa 1860 -luvulla Sörnäisistä tuli teollisen 
Helsingin keskittymä. Suomen ensimmäinen 
satamarata vilkastutti satamaa entisestään 
kulkien pitkin nykyistä Teollisuuskatua ja Ju-
natietä kohden Pasilaa ja siitä syvemmälle 
Suomeen.9

Alkujaan alueella sijaitsi kalastussatama sekä 
erilaisia säilyketehtaita ja varastorakennuksia.  
Vuonna 1889 perustettiin öljysatama ja 1900 
-luvun alussa alueella alkoi sähkö- ja kaasu-
laitostoiminta. Isossa Verkkosaaressa sijatsi 

Sörnäisten synty

Helsinki perustettiin 1550 Vantaanjoen suulle 
kilpaillakseen Tallinnan kanssa. 700 asukkaan 
kaupunki kasvoi kuitenkin hitaasti ja karikkoi-
nen Vantaanjoen suu loi haastavan satama-
paikan suurille laivoille. Näin Helsinki päätet-
tiin siirtää paremmalle sijainnille.11

Uutta sijaintia etsiessä tarkoituksena oli, että 
uusi Helsingin kaupunki  rakennettaisiin Sör-
näistenniemeen. Tuohon aikaan Sörnäinen, 
tai Sörnäs, jolla alue tunnettiin käsitti ainoas-
taan Vanhankaupunginlahden Kruunuvuo-
renselästä erottuvan niemenkärjen. Alueelle 
oltiin suunniteltu asemakaava, mutta lopulta 
vuonna 1640 Helsingin kaupunki päätettiin si-
joittaa Vironniemelle.15

Kun Helsingistä nimettiin Suomen suuriruh-
tinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812, Sör-
näisten alue oli lähes rakentamatonta. Sör-
näinen alkoi kuitenkin kehittyä nopeasti, kun 
vuonna 1825 kaupunki määräsi siirtämään 
tulipalovaaran takia kaikki tehtaat ja työpajat 
kaupungin laidoille.9

9 Helsingin kaupunki 2022
11 My Helsinki 2022
15 Kaupunkinimistön historiaa, Helsingin 

nimistön vaiheita, Janne Saarikivi

vuodesta 1888 alkaen Saha, joka työllisti par-
haimmillaan yli 300 henkilöä.9 

Viimeisen vuotensa aikana Sörnäisten sata-
man kautta kulki yli 300 000 kuorma-autoa. Lii-
kenne alkoi käydä häiriöksi kasvavalle alueelle ja 
se sulkeutui vuonna 2008. Sörnäisten satama 
ehti toimia alueella yhtäjaksoisesti 145 vuoden 
ajan.9

Työväenluokan asuinalueet ja  huvit

Sörnäisten sataman ja teollisuusalueen toi-
miessa monien työläisten päätienestinä syntyi 
alueelle tarve asunnoille. Työläiset ja heidän 
perheesä tarvitsivat sataman läheltä asuintilaa. 
Sörnäisten, Kallion, Hermannin ja Vallilan kau-
punginosat alkoivat muodostua tarjoten työvä-
enluokalle edullisia asuinalueita. Alue oli kylläkin 
levotonta ja jopa vaarallista, sillä satamajätkät 
elivät villisti. Alueella oli lukuisia juottoloita sekä 
ilotaloja, mitkä viihdyttivät alueen työläisiä.9

Vielä 1800 -luvun puolella Sörnäistenniemen 
edustalla sijaitsevissa saarissa oli puisia huviloita
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Kuva 3, Ote Helsingin opaskartasta vuodelta 1909
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Kyläsaareen sijoitettiin kaupungin jätevesien 
puhdistamo vuonna 1930, kun se yhdistettiin 
mantereeseen. Samoihin aikoihin myös Pie-
nen ja Ison Verkkosaaren alueet liitettiin osak-
si mannerta ja näin niidenkin alueet saatiin 
hyödynnettyä teollisesti paremmin. 9

1950 - 1960 -luvuilla Sörnäisten satama-aluet-
ta aloitettiin laajentamaan vielä aiempaa 
enemmän. Satama tuli päivittää aikaansa so-
pivaksi, jotta se palvelisi nykyaikaista kontti- ja 
lauttasatamatoimintaa.11

Kun tilaa ei löytynyt enää kaupungin suunnas-
ta, alettiin laajentaa merelle päin yhdistäen 
saaria mantereeseen. Hanasaari ja Kana, pie-
net saaret Suvilahden edustalla, liitettiin man-
tereeseen ja niiden päälle sijoitettiin uusi voi-
malaitos 1970 -luvulla. Saman kohtalon kokivat 
aiemmin korkeat Sompasaari sekä Nihti.9

Vanhoja saaria ja niemiä ei ole kokonaan 
unohdettu, vaikka alkuperäinen Sörnäisten-
niemen rantaviiva on kadonnut täysin uuden 
alle. Uusien alueiden nimet polveutuvat ajas-
ta ennen maantäyttöä ja muistuttavat alku-
peräisestä maan muodoista.15

virkistämässä kaupunkilaisia. Kyläsaaressa 
sijaitsi huviloiden lisäksi myös uimalaitos, 
joka oli suosittu työläisten virkistyspaikka. Ky-
läsaareen pääsi helposti puista siltaa pitkin, 
kun taas Sompasaaren näköalatornille tehtiin 
retkiä pienellä höyryaluksella. Sompasaari oli 
muutenkin suosittu vierailukohde ja sen vil-
loissa asui jopa kolmisenkymmentä asukasta.9

Työläisten asutus oli keskittynyt lähinnä Vilhon-
vuoren tuntumaan ja Kallioon päin aina 1900 
-luvun loppuun saakka. Alueelta purettiin se-
kalaisesti vanhaa, mutta samalla myös raken-
nettiin uutta. Itse Sörnäisten vanha satamaalue 
pysyi asumattomana aina 2000 -lukuun saakka. 
Nyt historiallisesti rikas ja jälkiteollinen Kalasata-
ma on kaavoitettu yli 30 000 asukkaalle. 9

Maa-alueiden täyttö

Satama sekä teollisuusalue kasvoivat kovaa 
vauhtia ja tuontitavara tarvitsi lisää säilytys-
tilaa. Rannikon oheiset matalat rantavedet 
sekä lähellä sijaitsevat saaret mahdollistivat 
lisäämään pinta-alaa liittämällä ne manteree-
seen täyttömaan avulla. 9

9 Helsingin kaupunki 2022
11 My Helsinki 2022
15 Kaupunkinimistön historiaa, Helsingin 

nimistön vaiheita, Janne Saarikivi
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Kuva 4, Helsingin kaupungin kaasulaitos Suvilahdessa vuodelta 1902
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voimalaitosalueesta kulttuurikeskittymä. Alue 
on Kaapelitehtaan hallinnassa ja olemassa 
olevia rakennuksia kunnostetaan parhaillaan.9 

Suvilahden voimalaitosalue on nimetty valta-
kunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ym-
päristöksi. Arkkitehti Selim A. Lindqvistiä ja 
hänen työpariaan insinööri Jalmar Castrénia 
pidetään edelläkävijöinä Suomen betonira-
kenteiden ja arkkitehtuurin yhdistämisessä. 
Suvilahden sähkö- ja kaasulaitosalue on ni-
metty teollisuusarkkitehtuurin merkkiteok-
seksi. Koko alueen arkkitehtuuri on ottanut 
vaikutteita 1900 -luvun alkupuoliskon wie-
niläis-saksalaisesta tyylisuunnasta. Alueen 
tunnusomaisen siluetin muodostavat edellä 
mainittujen suunnittelijoiden Kattilahalli sekä 
umpinainen ja kupolikattoinen kaasukello. 
Vanhemman kaasukellon vieressä sijaitsee 
1929 valmistunut avoin ristikkokehikkoinen 
kaasukello.2

2 Museovirasto 2019
9 Helsingin kaupunki 2022
14 Suvilahti, Kiinteistö Oy Kaapelitalo 2022

yleistyessä ja kasvaessa. Gunnar Taucherin, 
Hilding Ekelundin sekä Kaj Englundin, Hel-
singin kaupunginarkkitehtien, johdatuksella 
aluetta muokattiin tarpeisiin sopivammaksi 
aina 1930 -luvulta lähtien 1960 -luvulle saakka.2

Voimalaitoksessa käytettiin polttoaineena ki-
vihiiltä vuoteen 1973 saakka. Höyryvoimalai-
toksen toiminta päättyi vuonna 1970 -luvun 
puolessa välissä, kun Hanasaareen sekä Sal-
misaareen rakennettiin uudet nykyaikaiset 
voimalat. Vanha voimalaitosalue kuitenkin 
säilytettiin ja sen tiloissa toimi 70 -luvun lo-
pulla hetkellisesti Kom -teatteri ja sen jälkeen 
yli 20 vuoden ajan Helsingin Energian varasto- 
ja liikuntatilat. Vuoden 2000 jälkeen alueella 
on työskennellyt lukuisia taidealantoimijoita.9

Vuonna 2007 Helsingin kaupunki teki päätök-
sen Suvilahden kehittämisen puolesta, minkä 
tarkoitus on rakentaa Suvilahden vanhasta

Suvi lahden kaasutehdasalue

Sataman läheisyyteen Suvilahteen osoitettiin 
kaupunginvaltuuston määräyksellä paikka en-
simmäiselle kunnalliselle kaasulaitokselle sekä 
höyryvoimalalle. Sähkölaitoksen ensimmäi-
nen vaihe, joka sisälsi kaksi turbiinigeneraat-
toria, kolme höyrykattilaa sekä piipun, toteu-
tettiin vuonna 1908.2  Kaasulaitoksen ja sen 
lisärakennukset suunnitteli arkkitehti Selim 
A. Lindquist. Rakennukset valmistuivat 1909-
1911 välisenä aikana ja ajalle uudet teräsbe-
toniset rakennukset olivat jo aikanaan raken-
nusteknisesti suomalaisia taidonnäytteitä.9 

Kuitenkin jo vuonna 1913 tehtiin ensimmäiset 
lisäykset, kun alueelle lisättiin toinen piippu 
sekä lisäksi Kattilahuonetta ja konesalia suu-
rennettiin. Suvilahden voimalaitosaluetta pu-
rettiin, täydennettiin sekä laajennettiin jatku-
vasti Helsingin kaupungin sähkönkulutuksen

“Sähkölaitoksen pääasemalla Sörnäisissä on kaikki lähellä walmistumistaan, koneet ja höyrykat-
tilat paikoillaan, johdot ja kaapelit odottawat yhdistämistään, monttöörit owat ahkerassa työs-
sä. Itse rakennus on myöskin miltei walmis, ulkoseinäin rappaukset waan owat kesken ja sisällä 

suoritetaan wiimeistelytöitä.” 14

 – Helsingin Sanomat 30.5.1909
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1 Linnea Rinnevuori, 2022
4 Helsingin karttapalvelu, 2022 

Kaupunginosat ja osa-alueet

2.2     Tyypi l l is iä  pi i r te itä

Sörnäisten kaupunginosa ja sen sisään sijoit-
tuvat Vilhonvuori, Hanasaari, Sompasaari, Ka-
lasatama ja Hermanninranta 4 ovat monipuo-
lisen rikkaita alueita niin arkkitehtuurillisesti 
kuin kulttuurisesti. Niillä kaikilla on omat eri-
tyislaatuiset piirteensä, jotka luovat ainutlaa-
tuisen tunnelman asettaen vastakohtia vie-
riviereen herättäen  mielenkiintoa. Kuitenkin 
kaikilla pienalueilla yhdistyvät historian luoma 
rosoinen kerroksellisuus ja viimeisen vuosi-
kymmen paljon puhuttu ja mielipiteitä jakava 
arkkitehtuuri. 1

Seuraavaksi esitetyillä kuvilla pääse Sörnäis-
ten kaupunginosan kirjavaan tunnelmaan. 

Sörnäisten kaupunginosa
Hermanninranta
Vilhonvuori
Hanasaari
Sompasaari
Kalasatama



21

Kuva 6. KulttuurisaunaKuva 5. Teurastamon portti
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Kuva 8. Helsingin Energian voimalaitosKuva 7. Vilhonvuorenkatu 7-9
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Kuva 9. Kalasatama Kanavarannasta päin katsottuna
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Kuva 10. Suvillahden tapahtuma-alue ja Flow Festivaalit
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1 Linnea Rinnevuori
9 Helsingin kaupunki 2022
11 My Helsinki 2022

2.3 Kulttuur itar jonta

Sörnäisten kaupunginosan historia satama-, 
teollisuus- ja työläisalueena näkyy punatii-
listen rakennuksien lisäksi sen valtavasta ja 
moniulotteisesta kulttuuritarjonnasta toi-
miessaan myös julkisenliikenteen solmu-
kohtana. Jatkuvasti kehittyvässä Sörnäisissä 
törmää eri kaltaisiin gallerioihin, kahviloihin, 
ravintoloihin sekä illanviettopaikkoihin. Pai-
notus suosituimmissa kohteissa on selvästi 
vanhojen ja karismaattisten tehdasraken-
nusten kortteleissa.1

Kalasataman metroaseman läheisyydessä 
sijaitseva Suvilahti on toiminut useiden vuo-
sien ajan suosittuna tapahtuma-alueena ja 
toimii muun muassa maailmanlaajuisesti 
tunnetun Flow -festivaalin kotipaikkana. Teu-
rastamo on puolestaan nimensä mukaisesti 
vanhan teurastamon alueella toimiva ruoka-
kulttuurin kehto1, kun taas Hämeentiellä 

sijaitseva Kompleksi on tunnettu lukuisista 
baareistaan.11 Lisäksi alueella on lukuisia ra-
vintoloita, työ-, ateljee- ja harrastustiloja.1 

Kuitenkin lähes kaikki alueen suosituimmat 
tapahtumat painottuvat kesäajalle ja läm-
pimille kuukausille. Suurin kysymys onkin, 
miten alue säilyttäisi viehätyksensä myös 
kylmimpinä ajanjaksoina? Tavoiteltavaa on, 
ettei alueen kulttuuritoiminta kokisi joka talvi 
massiivista inflaatiota.1

Helsingin kaupunki on nimennyt yhdeksi ta-
voitteekseen Sörnäisten alueen kulttuuritoi-
minnan kehittämisen eheyttääkseen alueen 
yhtenäisyyttä. Tavoitteena on tehdä aluees-
ta kaupunkikulttuuria tarjoava kokonaisuus, 
joka houkuttelee vierailijoita myös kansain-
välisesti palvellen monipuolisesti vuoden-
ajasta huolimatta.9

1. Suvilahden tapahtuma-alue
2. Suvilahti DIY Skate park
3. Suvilahden Graffitiseinä
4. Kalasataman puisto
5. Teurastamo

6. Kompleksi 
7. Korkeasaari
8. Mustikkamaa
9. Sompasauna
10. Kulttuurisauna

11. Kalasataman metroasema
12. Kauppakeskus Redi
13. Sörnäisten Metroasema
14. Taideyo. Kuvataideakatemia
15. Taideyo. Teatterikorkeakoulu
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5 Helsingin kaupunki 2021. Toimitila info 2021
9 Helsingin kaupunki 2022

2.4 Kehittyvä ympäristö

pohjoisosaan. Helsingin kaupungin tavoite 
on toteuttaa pelkästään Kalasataman alueella 
vuosittain noin tuhannen asunnon rakenta-
minen.5  

Asuinrakentamisen lisäksi alueelle tulee sijoit-
tumaan paljon toimitiloja sekä muita palvelui-
ta. Muun muassa Redin kauppakeskusta ke-
hitetään ja sen yhteyteen on myös tarkoitus 
rakentua jo valmistuneiden kahden tornita-
lon lisäksi viisi uutta tornitaloa.5 Lisäksi Redin 
kauppakeskuksen viereisille tonteille tehdään 
asemakaavan muutoksia, minkä tarkoitus on 
kehittää aluetta entisestään. Tämä koskee 
Koksikadun kolmioksi nimettyä tonttia, johon 
on suunniteltu mahdollisesti hotelli, uusia toi-
mitiloja sekä asuntoja.9 Toinen kaavamuutos 
koskee Suvilahden tapahtuma-alueen viereis-
tä aluetta, mihin on suunnitteilla uusi kulttuu-
rikortteli, Suvilahti Event Club. 5

Sörnäisten kaupunginosa tulee kehittymään 
sekä kasvamaan seuraavan 20 vuoden aikana. 
Helsingin kaupunki on investoinut alueeseen 
700 miljoonaa euroa ja sen lisäksi yksityisiltä 
tahoilta investointeja alueelle on 7 miljardia 
euroa. Valmistuessaan 2030 -luvun lopulla 
pelkästään Kalasataman alueella tulee sijait-
semaan koteja 30 000 asukkaalle ja alue tulee 
tarjoamaan yli 10 000 työpaikkaa. Vetonaulana 
käytetään hyvää saavutettavuutta, monipuo-
lista palveluiden tarjontaa sekä työpaikkakes-
kittymää.5

Uutta rakennuskantaa

Sörnäisiin on tarkoitus valmistua täysin uut-
ta rakennuskantaa niin Hermanninrantaan, 
Sompasaareen, Hanasaareen ja Kalasataman 
alueelle Verkkosaaren eteläosaan, sekä täy-
sin uusiin alueisiin Nihtiin sekä Verkkosaaren 
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5 Helsingin kaupunki 2021. Toimitila info 2021
6 HKR Katu ja Puisto -osasto 2016
7 Sörkän spora, Karaatti, Helsingin kaupunki, HKL 2022
8 Kruunusillat 2022
9 Helsingin kaupunki 2022

vuorenkadun risteyksessä. Tunnelin on tarkoi-
tus valmistua vuonna 2026. 9

Lisäksi Sörnäisten Rantatietä ja Koksikatua tu-
lee yhdistämään uusi jatke Vilhonvuorenkatua. 
Katu valmistuu vuoden 2022 aikana5 ja tulee 
toimimaan paikallisena kokoojakatuna mah-
dollistaen sujuvan liikkumisen Kalasatamaan. 
Vilhonvuorenkadulle on suunnitteilla kevyen-
liikenteen väylien lisäksi joukkoliikennevaraus 
uusille bussi- sekä raitiovaunuliikenteelle.6 

Sörnäisten kaupunginosa on osana Kruunusil-
lat -hanketta, joka yhdistää Laajasalon, Korkea-
saaren sekä Kalasataman Hakaniemen kautta 
Helsingin keskustaan. Tavoitteena on vähen-
tää itäsuunnan metroliikenkeen ennustettua 
liikakuormitusta Laajasalon kasvaessa. Hanke 
tulee sisältämään koko matkan pituisen raitio-
tieyhteyden lisäksi sekä kävely- ja pyöräilyreitit. 
Liikenneyhteydet tulevat parantamaan Laaja-
salon ja koko reitin alueiden saavutettavuutta. 
Tavoitteena on, että raitiotien käyttö välillä Ha-
kaniemi - Laajasalo alkaisi vuonna 2027.8

Kehittyvät l i ikenneyhteydet

Sörnäisten kaupunginosan liikenneyhteyksiä 
kehitetään uusien asuinalueiden ja niiden tuo-
mien tarpeiden myötä.5 Helsingin kaupunki ta-
voittelee kestävien kulkumuotojen lisäämistä 
ympäri kaupunkia. Sörnäisissä tämä toteutuu 
lisäämällä sekä joukkoliikennettä että kävelyn 
ja pyöräilyn osuutta alueella tehden näistä kul-
kumuodoista helpommin lähestyttäviä. 7

Kalasataman ja Pasilan välille rakentuu raitiotie, 
joka aloittaa liikennöinnin vuonna 2024.5 Hank-
keeseen lukeutuu 4,5 kilometrin rataosuus,
joka sisältää uusia katualueita, viherkaistoja 
sekä lukuisia kevyenliikenteen reittejä. Tavoit-
teena on luoda yhteys jo olemassa olevien 
metro-, lähijuna-, ja raitiotieverkkojen välille 
sekä uuteen Nihti-Kalasatamaan  ja keskus-
ta-Vallilanlaakso-Pasila -raitiotiereittiin. 7

Sörnäisten Rantatie on osana Sörnäisten tun-
nelin suunnitelmaa, joka ohjaisi vilkkaan liiken-
teen maan alle. Tämän hetkisten suunnitel-
mien mukaan tunnelin toisen sisäänkäynnin 
olisi tarkoitus olla Sörnäisiten Rantatien sekä  
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3        TARKASTELU JA KEHITTÄMINEN
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3.1 Suvi lahden tapahtuma-alue

timinen. Entisen voimalaitoksen alueen tiloihin 
kuuluu yhteensä yhdeksän rakennusta sekä 
niiden edustalla sijaitseva asfaltoitu piha-alue, 
jossa sijaitsee muun muassa DIY Skatepark 
sekä Graffitiseinä. Vuokralaisia alueelta löytyy 
erittäin laajasti ateljeesta panimoon sekä graf-
fitigalleriasta ravintolaan.14 

Alueella sijaitseva graffitiseinä on osittain py-
syvä ja osittain väliaikainen. Tällä hetkellä on 
päätetty, että Vilhonvuorenkatua reunustava 
graffitiseinä poistuu kokonaan kesän 2022 ai-
kana. Jäljelle jää ainoastaan Helsingin Energi-
an, eli Helenin sähköasemien ympärillä sijait-
seva graffitiseinä, joka valmistui vuoden 2019 
aikana.14

Suvilahti on entinen sähkö- ja kaasulaitosalue, 
josta on muodostunut urbaani teollisuushen-
kinen tapahtuma-alue.2 Se sijoittuu liikenteen 
solmukohtaan, Kalasatamanpuiston, Hana-
saaren voimalaitosalueen ja Vilhonvuoren vä-
liin.16 Tämä Helsingin kaupungin kulttuurikes-
kittymä, toimii alustana muun muassa Flow 
-festivaaleille, joka on vetänyt puoleensa par-
haimmillaan jopa yli 80 000 vierailijaa yhden 
viikonlopun aikana.3

Kiinteistö Kaapelitalo Oy, jonka omistaa Hel-
singin kaupunki, on hallinnoinut vuodesta 
2008 saakka koko Suvilahden aluetta. Yhtiön 
vastuulla on rakennusten huoltaminen sekä 
niissä sijaitsevien vuokralaissuhteiden huoleh-

2 Museovirasto 2009
3 Flow Festival, historia 2022 
14 Suvilahti, Kiinteistö Oy Kaapelitalo 2022
16 Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2011

1. Kattilahalli / Voimalaitos
2. Vanhempi kaasukello 
3. Metallikehikkoinen kaasukello
4. Makasiini
5. Tiivistämö
6. Puhdistamo
7. Konttori
8 Porttirakennus

9. Kojehuone
10. Mittarikorjaamo / Huilaamo
11. Valvomo
12. Skeittipuiston entinen sijainti
13. Suvilahti Event Hub (uusi kulttuurikeskus)
14. Graffitiseinä
15. Sähköasemat
16. Tapahtumakenttä
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Kuva 11. Helenin sähköasemat
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Helenin sähkösemat

Suvilahden tapahtuma-alueelle valmistui 
vuonna 2019 Virkkunen & Co Arkkitehtien 
suunnittelema sähkösema. Tarve sähköver-
kon kehittämiseen syntyi Sörnäisten kehit-
tyessä. Sähköaseman avulla taataan ympä-
röivien alueiden sähkön jakelukapasiteetti 
sekä toimitusvarmuus. Suuret sähkövedot 
kulkevat suoraan kahden sähköaseman ra-
kennuksen sekä Vilhonvuorenkadun alla, jo-
ten kyseiset alueet tulee jättää koskematto-
maksi. 9

Uuden sähköaseman sijainti  keskeisesti Su-
vilahden tapahtuma-alueella on ongelmal-
linen tapahtuma-alueen toimivuuden kan-
nalta.  Se rajaa tapahtuma-aukion ikävällä 
tavalla jättäen itsensä koko muusta alueesta 
irralliseksi. 1

1 Linnea Rinnevuori
9 Helsingin kaupunki 2022
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Suvi lahden kunnostus ja  sen uudet suunnitelmat

lista tapahtuma-, tv-tuotanto-, elokuva-, 
toimisto-, hotelli- ja ravintolatilaa. Lisäksi 
Suvilahden nykyistä tapahtuma-aluetta suu-
rennetaan uudella tapahtumakentällä, joka 
sijoittuisi uuden tapahtumakorttelin eteen. 
Korttelin sekä kentän asemakaavaehdotus 
viedään lautakunnalle vuoden 2022 alussa 
ja itse rakentamisen olisi tarkoitus tapahtua 
2022 - 2026 välisenä aikana.5

Uuden tapahtumakorttelin suunnittelu ja 
eteenpäin vieminen järjestyy kiinteistöke-
hitys osakeyhtiö Suvilahti Event Hub Oy:n 
toimesta. Suvilahden tapahtuma-alueelle 
järjestettiin Suvilahti Event Hub Oy:n edus-
tamana arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajak-
si valikoitui vuoden 2021 alussa Cederqvist & 
Jäntti Arkkitehdit Oy:n ehdotus ”CONTIKI”. 
Työn on tarkoitus toimia alueen asemakaa-
van pohjana.  Tapahtuma-alueen tontti on 
varattu Suvilahti Event Hub Oy:lle vuoden 
2022 loppuun saakka.9

Helsingin kaupunki on aloittanut vanhan 
kaasutehdasalueen rakennusten kunnosta-
misen, jotta myös kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas ympäristö pysyisi eheänä.9 Tavoitteena 
on kunnostaa vanhat rakennukset ja muo-
kata muun muassa kummatkin jo aiemmin 
käytöstä poistuneet ja lähes tyhjillään olevat 
kaasukellot sopiviksi kulttuurikäyttöön. Kaasu-
kellojen laajat puhdistus- ja kunnostustyöt 
aloitettiin jo vuonna 2018 ja ne ovat osittain 
valmistuneet. Tiilisen kaasukellon urakka on 
valmistunut vuonna 2021, mutta metallisen 
kaasukellon urakka on vielä käynnissä vuoden 
2022 puolella.10 

Vanhojen rakennusten kunnostamisen lisäksi 
Suvilahteen on tulossa myös täysin uutta ra-
kennuskantaa. Uudet suunnitelmat koskevat 
Suvilahden tapahtuma-alueen laajentamista 
sen viereiselle tontille.9  Alueelle on suun-
nitteilla tapahtumakortteli, joka tulisi sisältä-
mään yhteensä noin 50 000 k-m2 monipuo-

5 Helsingin kaupunki 2021. Toimitila info 2021
9 Helsingin kaupunki 2022 
10 Helsingin kaupunki 2021. Kaasukellot.



38

Uuden ja vanhan yhteensovitus

Uudet suunnitelmat eivät ota kantaa van-
haan kaasutehdasalueeseen tai edustalle 
jäävään tapahtumakenttään, vaan jättävät 
sen täysin erilliseksi yhteyden luomisen si-
jaan. Täyteen suunnitellun koillispuoleisen 
alueen sekä tyhjäksi jääneen luoteispuolisen 
tapahtumakentän kontrasti tarvitsee peh-
mennystä. Lisäksi haluan edesauttaa tapah-
tumien järjestämisen myös kesäsesongin 
ulkopuolella. 1

Muuttuakseen toimivaksi ja yhtenäiseksi ta-
pahtuma-alueeksi Suvilahden irrallisia ja pas-
siivisia osia tulee aktivoida. Tavoitteena on 
muodostaa tapahtuma-alueesta eheä koko-
naisuus, joka houkuttelee vierailijoita vuo-
denajasta riippumatta. 1

Helsingin kaupunki tavoittelee koko Suvi-
lahden tapahtuma-alueen kokonaisvaltaista 
kehittämistä, jotta alue toimisi kulttuuria tar-
joavana kokonaisuutena sekä entistä parem-
pana alustana ympäri vuoden järjestettäville 
tapahtumille. Tarkoitus on korostaa Suvilah-
den omaleimaista luonnetta ja tukea alueen 
kulttuurikehitystä luoden jopa kansainvälisesti 
tunnettu ja pysyvä tapahtuma-alusta. 9 

Helsingin kaupunki tiedostaa kaasukellojen 
muodostavan yhden Suomen ainutlaatuisim-
mista kohtaamispaikoista, mikäli alueen muut 
toiminnot tukevat niitä.10 Tämän hetkisten 
suunnitelmien mukaan vanha kaasutehdas-
alue jää täysin toissijaiseksi uuden tapahtu-
makorttelin myötä.1

1 Linnea Rinnevuori
9 Helsingin kaupunki 2022
10 Helsingin kaupunki 2021. Kaasukellot.
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“Tavoitteena on muodostaa Suvilahdesta kokonaisuus, joka on profiililtaan omintakeinen 
ja alueen perinteitä kunnioittava sekä sopii ulkoasultaan urbaaniin maisemaan. Ympäri 
vuoden toimivan ja omaleimaisen Suvilahden toivotaan houkuttelevan jatkossa Helsin-

kiin myös entistä enemmän matkailijoita.”

Helsingin kaupunki 2022
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3.2 Monitoimitalo Suvilahteen?

Alueen kulttuuritoiminta halutaan keskittää 
uuden tapahtumakorttelin ympäristöön ja  
Sörnäisten alueelle suunnitellun uudisrakenta-
misen perusteella voidaan olettaa kävijämää-
rän kasvavan Suvilahden tapahtuma-alueella. 
Ongelmana on, ettei Suvilahti itsessään vedä 
puoleensa vierailijoita, vaan satunnaiset ta-
pahtumat toimivat vetonauloina. 1

Suvilahti tarvitsee vierailijoita arkena, jotta 
alueen kulttuurikeskuksen imago pysyisi vah-
vana myös sesongin ulkopuolella. Päämäärä-
nä on tehdä Suvilahdesta osa kaupunkilaisten 
aktiivista arkea. Paras kulttuurin muoto syntyy 
ihmisten rutiinien ja elämisen tuloksena eikä 
vain muutaman kerran vuodessa tapahtuvien 
spektaakkeleiden kustannuksella.1

Suunnittelen Suvilahden tapahtuma-alueelle 
Monitoimitalon, joka  muovautuu arkikäyt-
töisestä vapaa-ajan- ja harrastetiloista myös 
osaksi Suvilahden tapahtuma-alustaa vuo-
denajasta riippumatta. Monitoimitalo on kai-
kille avoin ja ympärivuotinen kulttuurikehto.1

1 Linnea Rinnevuori
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3.3     Tarkastelualue

Tarkastelualueeni rajautuu Suvilahden ny-
kyiseen tapahtuma-alueen sekä uuteen 
Suvilahti Event Hub:n tapahtumakortteliin. 
Tavoitteenani on aktivoida tapahtumakent-
tää, jotta alue tuntuisi houkuttelevammalta 
myös ilman erilaisten tapahtumien rekvisiit-
taa. Suvilahden tulisi vetää ihmisiä puoleen-
sä myös suurtapahtumien ulkopuolella.
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3.4 Maanpinnan korkeudet

2.5 - 3.5

3.6 - 4.5

4.6 - 5.5

5.6 - 6.6

Tarkasteltavan alueen maanpinnan korkeus 
on suhteellisen tasaista, kuitenkin kasvaen 
loivasti Sörnäisten rantatieltä alueen lounais-
suunnasta Kalasatamanpuiston pohjoista 
reunaa kohden. 

Suuri osa alueesta vaihtelee 2.7 - 3.2 metrin 
välillä merenpinnasta kasvaen alueen lou-
nasnurkasta sen koillisnurkkaa kohden. Huo-
mattavimpia korkeuseroja tulee kuitenkin 
uuden tapahtumakorttelin alueella, koillises-
sa nurkassa, kun maanpinnan korkeus yltää 
6.6 metrin korkeuteen merenpinnasta. Kor-
keus laskee taas Kalasatamanpuistoa kohden 
noin 4 metrin korkeuteen.

Tarkastelualue

Suvilahti Event Club
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3.5 Ympäristö

Suvilahden ja sen lähiympäristön rakennuskanta 
on monipuolista ja erittäin kerroksellista. Alueella 
sijaitsee sekä asuinrakennuksia, toimistoraken-
nuksia että liikerakennuksia monelta eri aikakau-
delta. Aluetta kehitetään aktiivisesti ja sen van-
hasta satama- ja teollisuusalueesta muovautuu 
uusi urbaanin teollishenkinen asuinalue.

Ympäristön vanhin rakennuskanta on sijoit-
tunut Sörnäisten Rantatien ja Junatien risteys 
kohdassa sijaitsevaan Suvilahteen, jossa si-
jaitsee 1900-luvun alussa rakennettu entinen 
voimalaitosalue ja  nykyinen tapahtuma-alue. 
Alueen rakennukset ovat vain muutama ker-
roksisia, mutta alueen tunnusomaisen silue-
tin antavat muuta alueen rakennuskantaa kor-
keammat kaasukellot sekä kattilahallin piippu.

Suvilahden tapahtuma-alueen länsipuolella Vil-
honvuoressa rakennuskanta on rakennettu pää-
osin edellisellä vuosituhannella muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta. Sörnäisten Rantatien 
reunalla rakennuskanta on matalampaa ja lähin-
nä toimisto- ja liiketilojen käytössä. Syvemmällä

Vilhonvuoressa maanpinnan kohotessa myös 
rakennuskannan korkeudet kasvavat. Korkeam-
malla alueella sijaitsee myös lähinnä vanhempia 
asuinkerrostaloja 1900 -luvun alusta sen puo-
leen väliin saakka.

Suoraan Suvilahden tapahtuma-alueen yläpuo-
lella, ennen Hermannin mäkeä, sijaitsee toi-
mistorakennuksia sekä tukkutori ja vanha 1930 
-luvulla toiminut teurastamon alue. Puolestaan 
Hanasaaressa, joka sijaitsee Suvilahdesta päin 
katsottuna sen eteläpuolella, on vuonna 1974 
valmistunut Helsingin Energian voimalaitos. 

Uusi rakennuskanta sijoittuu Suvilahden koilli-
sesta sen eteläreunaan saakka. Valtaosa 2000 
-luvulta tähän päivään ja tulevaisuudessa ra-
kennettavasta rakennuskannasta sijoittuu Verk-
kosaareen, Sompasaareen, Nihtiin ja Hanasaa-
reen. Uusia korkeita rakennuksia tulee myös 
aivan Suvilahden tapahtuma-alueen tuntu-
maan, kun uusi tapahtumakortteli, Koksikadun 
kolmio sekä Redin kauppakeskuksen päälle ra-
kennettavat tornitalot valmistuvat. 

Ympäristössä sijaitsee jo valtavasti palvelui-
ta ripoteltuna ympäriinsä. Esimerkiksi Redin 
kauppakeskus sijaitsee vain kivenheiton etäi-
syydellä. Kuitenkin uusi voimakas rakentami-
nen, niin volyymin kuin korkeuksien osalta, 
kaipaa vastapainokseen lisää vapaa-ajan paik-
koja. Oman merellisen vehreän tunnelmansa  
antavat välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 
Kalasatamanpuisto, Sompasaarenallas sekä 
alueelta näkyvät lähisaaret, Mustikkamaa 
sekä Korkea- ja Tervasaari. Silti alue kaipaa li-
sää urbaania puistotunnelmaa. 

Kaiken kaikkiaan Suvilahti jää täydellisesti 
kaiken keskelle muodostaen loistavan läpi-
kulkureitin, mikäli sen alue pääsee kaikkeen 
loistoonsa. Tällä hetkellä alue jää muun ra-
kennuskannan varjoon sen upeista monu-
menteista huolimatta. Suvilahdella olisi mah-
dollisuus olla lähestyttävissä joka suunnasta, 
mutta sen epäselvä ja jopa keskeneräisen 
tuntuinen miljöö sekä lähes olemattomat si-
säänkäynnit eivät luo vierailijalleen houkutte-
levaa tunnelmaa.

Suunnitteilla / rakenteilla olevat rakennukset

2000 -luvun jälkeen rakennetut  rakennukset

1950 - 2000 välillä rakennetut  rakennukset

ennen 1950 -lukua rakennetut  rakennukset
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Alueleikkaus A-A, 1:1000
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Alueleikkaus A-A, 1:1000
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Tarkastelualueen mater iaal ipalett i

Suvilahden tapahtuma-alueen materiaalipa-
letti on erittäin monipuolinen ja sitä voisikin 
sanoa suorastaan sekametelisopaksi. Jou-
kosta löytyy tiiltä, rappausta, kiveä, lasia, te-
rästä ja lista jatkuu lähes loputtomiin.

Materiaaleissa näkyy kerroksellisuus niin ra-
kennuksien historian kuin tarkoitusperänkin 
kannalta ja se luo alueelle ominaisen rosoisen 
tunnelman.
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Rait iot ie
Pyöräbaana
Pyöräl i ikenteen pääreitt i
Tapahtuma-alueen 
pääsisäänkäynti

Jo olemassa oleva autot ie
Uusi  autot ie
Parkkihal l i
Metro
MetropysäkkiM

M

M

3.6 Reit i t

Suvilahden tapahtuma-alueelle on hyvät 
kulkuyhteydet lähes millä tahansa kulkuneu-
volla, sillä sijainti on kaiken liikenteen solmu-
kohdassa. Uusien suunnitelmien ja liiken-
neyhteyksien myötä alueen saavutettavuus 
tulee paranemaan vielä entisestään. 

Tällä hetkellä kevyenliikenteen reitit pyöräilyn 
osalta ovat selkeytymässä, mutta myös eri 
suunnasta saapuville kävelijöille on taattava 
sujuvat ja selkeät reitit. Uusi Vilhonvuoren-
kadun osuus on merkitty tärkeäksi kevyenlii-
kenteen väyläksi. Reitti ohjaa muun muassa 
Kruunusilloille, joka luo linkin Laajasalon ja 
Helsingin keskustan välille.

Kauppakeskus Redin yhteydessä sijaitsee 
Kalasataman metroasema, joka lisää alueen 
lähestyttävyyttä keskustasta ja Itä-Helsingis-
tä päin saavuttaessa. Lisäksi Sörnäisten Ran-
tatieltä ja Teollisuuskadun kautta Itäväylälle 
päin menee lukuisia bussilinjoja. Myös uudet

raitiotieyhteydet Kruunusilloilla sekä Nih-
ti-Pasila -välillä lisäävät alueen saavutetta-
vuutta jo entisestään.

Suvilahti rajautuu erittäin vilkkaiden auto-
teiden keskelle, joten saavutettavuus yksi-
tyisautolla on hyvä. Alueen länsireunalla on 
Helsingin keskustasta päin saapuva Sörnäis-
ten Rantatie, joka liittyy Junatien kanssa Itä-
väylään. Vain kivenheiton päässä sijaitsevat 
Hämeentie, Helsinginkatu ja  Helsinki-Vantaa 
lentokentälle ohjaava Mäkelänkatu. 

Rajallisen tienvarsipysäköinnin lisäksi tällä 
hetkellä alueen suurempi pysäköintihalli on 
kauppakeskus Redin yhteydessä sijaitseva 
maanalainen pysäköintihalli, jossa on auto-
paikat noin 2000 autolle. Lisäksi uuden Kult-
tuurikorttelin Suvilahti Event Hubin yhtey-
teen tulee kattava pysäköintihalli, joten lä-
hettyvillä tulee olemaan riittävästi pysäköinti 
tilaa.
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3.7 Näkymät

vuoreen päin katsoessa alueen reunoilla on 
1980 -luvun tienoilla rakennettuja toimistora-
kennuksia. Teurastamon suuntaa puolestaan 
rajaavat suuret ajorampit ja erittäin hektinen 
liikenne. Merinäköala estyy Helsingin Energian 
voimalaitoksen vuoksi, kun taas täysin vastak-
kaisessa suunnassa uuden Kulttuurikorttelin 
korkea massa tulee estämään näkyvyyden pe-
remmälle Kalasatamaan päin.

Alueen huonot näkymät eivät kuitenkaan ole 
vain ulkoisia. Alueen länsipuolella sijaitsevat 
sähköasemat, jotka jäävät alueen keskeiselle 
sijainnille irrallisiksi. Tilannetta pelastaa hieman 
kahta asemaa ympäröivät graffitiseinät, mutta 
muuten asemat hyppäävät esiin betonibruta-
lismillaan.

Näkymät a lueel la

Tontin maasto on tasaista ja laaja-alue siitä 
on asfaltoitua aukeaa. Se takaa hyviä ja pit-
kiä näkymiä kaakkoon Kalasatamanpuistoon 
sekä Sompasaarenaltaalle päin. Samanaikai-
sesti katsoessa tontin kaakkoissuunnasta on 
suora näköyhteys historiallisesti arvokkaisiin 
ja vanhoihin voimalaitosalueen rakennuksiin, 
joihin lukeutuu muun muassa kattilahalli piip-
puineen sekä kaasukellot. Omaa tunnelmaa 
ja kontrastia vanhalle teollisuusalueelle tuovat 
myös Kauppakeskus Redin päällä sijaitsevat 
tornitalot, jotka hallitsevat jo nyt näkymää kat-
soessa koilliseen päin.

Kuitenkin tontin ympärillä on lähes joka puolella 
korkeita rakennuksia sekä vilkkaita autoteitä sil-
toineen, mitkä myös rajaavat näkymiä. Vilhon-

Hyvät ja pitkät näkymät

Hyvät näkymät

Huonot ja rajaavat näkymät
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1.

5.

4.

6.

3.

2.

4.
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1 .  S a a p u m i n e n  H e l s i n g i n  ke s ku s t a s t a
  p ä i n  p i t k i n  S ö r n ä i s t e n  R a n t a t i e t ä

- Ei kunnollista sisäänkäyntiä
- Edessä Helsingin Energian voimalai-

toksen rakennusmassa ja vanha
voimalaitos jää piiloon

+ Helppo pääsy Sörnäisten Rantatieltä
+ Selvästi yksi pääsisäänkäynneistä
+ Luonnollisen läpikulkureitin toinen 

pääty kulkiessa Kalasatamaan päin

2 .    S a a p u m i n e n  K a l l i o s t a  p ä i n 
      V i l h o n v u o r e n k a t u a  p i t k i n

- Ei kunnollista sisäänkäyntiä
- Levottoman tien ylitys sujuvasti

ainoastaan pienen ja huonokuntoisen
jalankulkusillan kautta 

+ Vanhan voimalaitoksen rakennukset 
  vastaanottavat vierailijan
+ Vilhonvuorenkadun yhdistyminen

Parrulaituriin lisää luonnollisen
kulkusuunnan löytymistä

+ Selvästi yksi pääsisäänkäynneistä
+ Luonnollisen läpikulkureitin toinen 

pääty kulkiessa Kalasatamaan päin

3 .  Te u r a s t a m o l t a  p ä i n  s a a p u m i n e n

- Ruuhkaiset liikenneyhteydet ja isot
sekä levottomat tiet ylitettävinä

- Ei selkeää kulkureittiä   alueelta alueelle

+ Teurastamon ravintola-alueen ja
Suvilahden tapahtumien  synergiaetu

+ Vanhan voimalaitoksen rakennukset 
  vastaanottavat vierailijan

4 .     K a l a s a t a m a n  m e t r o a s e m a l t a  j a  
 Re d i s t ä  p ä i n  s a a p u e s s a

- Uuden kulttuurikorttelin iso
rakennusmassa edessä ja vanha 
voimalaitos jää piiloon

- Ei selkeää kulkureittiä   alueelta alueelle

+ Selvästi yksi pääsisäänkäynneistä
+ Luonnollisen läpikulkureitin toinen 

pääty kulkiessa Vilhonvuoreen päin
+ Metroasema luo helpon pääsyn 
+ Puiston kautta alueelle saapuminen
+ Hienot näkymät Kalasatamanpuiston

kautta merelle päin

5 .    S a a p u m i n e n  S o m p a s a a r e s t a
j a  N i h d i s t ä  p ä i n  s a a p u m i n e n

- Alueelle saapuminen epämääräistä
-  Ei kunnollista sisäänkäyntiä
- Vastassa suuri aukea ja tyhjä alue

+ Uusien suunnitelmien ratikkayhteys
+ Vanhan voimalaitoksen rakennukset 
  vastaanottavat vierailijan
+ Saapuminen puiston ja vesistön välistä
+ Vilhonvuorenkadun yhdistyminen

Parrulaituriin lisää luonnollisen
kulkusuunnan löytymistä

6 .  H a n a s a a r e s t a  p ä i n  s a a p u m i n e n

- Alueelle saapuminen epämääräistä
-  Ei kunnollista sisäänkäyntiä
- Vastassa suuri aukea ja tyhjä alue
- Saapuminen Helsingin Energian

voimalaitoksen takaata

+ Uusi kevyenliikenteen -baana
+ Vanhan voimalaitoksen rakennukset 
  vastaanottavat vierailijan
+ Saapuminen vesistön vierestä
+ Saapumissuuntaa vahvistaa uuden

kulttuurikorttelin pääjulkisivu

Näkymät saapuessa alueel le
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3.8 Massoittelu

Rakennus tulee olemaan noin  10 000 m2 ja 
kerrosalaltaan noin 2000 kem2. Tämä perustuu 
kohdassa 4.3. tehtyyn tilasuunnitelmaan sekä 
alueelle kartalle asettamalla rakennusmassan 
oikeaan paikkaan aleen kartassa. En halua raken-
nuksen kilpailevan ympärillä olevien muiden ra-
kennusten korkeuksien kanssa, joten ajatuksena 
on painaa osa pinta-alasta maan alle. Näin mah-
dollistetaan kaikkien toimintojen mahtuminen  ja 
vältytään liian massiiviselta rakennusmassalta.

Huomioidessa kohdassa 3.7 Näkymät mää-
ritellyt parhaat näkymät ja pääkulkusuunnat 
päästään tulokseen, missä itse rakennusmas-
sa halutaan sijoittaa joko Sörnäisten Rantatien 
tai Kalasatamanpuiston puoleiselle pääsisään-
käynnille. Kuitenkin jotta näkymät Kalasataman-
puistoon ja Sompasaarenaltaaseen päin eivät 
estyisi, päästään lopputulokseen, missä raken-
nusmassa tulee sijoittaa Sörnäisten Rantatien 
sisäänkäynnin edustalle.

Tontin massoittelun tulee sijoittua Suvilah-
den entisen voimalaitosalueen - sekä Suvi-
lahti Event Hub:n uuden kulttuurikorttelin 
luoman tapahtuma-alueen etualalle. Tämä 
täysin tyhjäksi ja persoonattomaksi jäänyt 
alue on ainut mahdollinen sijainti uudelle ra-
kennusmassalle, sillä tarkoitukseni ei ole pur-
kaa tai tehdä vaihtoehtoista suunnitelmaa jo 
olemassa olevien tilalle. 

Tapahtuma-alue on lähestulkoon täynnä 
rakennusmassaa tontin pohjoissuunnas-
sa, joten uusi rakennusmassa ei saa tehdä 
alueesta tukkoista tai liian täyteen ahdettua. 
Aukio on kokonaisuudessaan noin 45 000m2

kokoinen, mutta Kattilahallin, kaasukellojen 
ja muiden entisten voimalaitosalueen raken-
nusten väliin jäävän tilan on jäätävä täysin 
avoimeksi. Siispä rakennusmassan tulee si-
jaita tapahtuma-alueen eteläosaan jäävällä 
noin 30 000m2 kokoisella kaistaleella. 
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Jo valmiiksi tärkeä kulttuurikohde Helsingissä

Palveluita ja pysäköintitilaa riittävästi lähettyvillä

Sijainti kasvavassa ja kehittyvässä 
kaupunginosassa

Uusia asuinrakennuksia jatkuvasti lisää, 
joten kävijämäärät kasvaa

Alue sijaitsee liikenteen solmukohdassa, 
joten ihmisvirta taattu

V a h v u u d e t

Tapahtuma-alueen irrallisten palojen 
yhdistäminen

Tapahtumakentän aktivoiminen

Tapahtuma-alueen elävöittäminen arjessa

Kaupunkikuvan kehittäminen

Alueen jo olemassa olevien toimintojen 
kehittyminen ja vahvistuminen

M a h d o l l i s u u d e t

Vilkkaat ja monikaistaiset suuret tiet vieressä

Alueella ei varsinaisia pääsisäänkäyntejä eikä 
selkeää aluerajausta

Rajallinen tila

Sähköasemien ja sen maanalaisten kulkujen 
sijainti keskeisellä alueella

Huolto tulee järjestää niin ettei se aiheuta 
vaaratilanteita tapahtumien ollessa käynnissä

H e i k k o u d e t

Vanhan voimalaitosalueen syrjäytyminen 
uuden kulttuurikorttelin takia

Tapahtuma-alueen tukkeutuminen

Alueella jo valmiiksi erittäin omalaatuista 
arkkitehtuuria, joten epäonnistuminen johtaa 

helposti sekavaksi kokonaisuudeksi 

Uudet liikennejärjestelyt ajavat läpikulun 
alueen ulkopuolelle

U h a t
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3.9 Yhteenveto

Suvilahden tapahtuma-alueen ympärillä on 
persoonallisia ja hyvinkin voimakas piirteisiä 
rakennuksia niin korkeuden kuin luonteensa 
puolesta. Tämän takia alue sallii, tai jopa vaa-
tii, rohkeaa arkkitehtuuria. Rakennuksen tulee 
toimia kahden toisistaan irrallisen tapahtu-
ma-alueen yhdistävänä tekijänä ja samalla 
aktivoida alueen tyhjäksi jäänyttä tapahtuma-
kenttää. 

Tapahtuma-alue sijaitsee liikenteen solmu-
kohdassa, mikä takaa helpon pääsyn lukuisien 
eri julkisten liikenneyhteyksien vuoksi. Lähellä 
sijaitsevat metroasemat sekä laajalti kehit-
tyvä kevyenliikenteen verkko mahdollistavat 
ihmisvirtaa monesta erisuunnasta. Alueelle 
tulee järjestää suojattua pyörävarastoa, mut-
ta omalle autohallille ei ole tarvetta. Uuden 
Kulttuurikorttelin sekä kauppakeskus Redin 
parkkihallit tarjoavat tarpeeksi parkkitilaa myös 
monitoimitalon käyttäjille. Voidaan olettaa, et-
tei uuteen monitoimitalon yhteyteen tarvitse 
järjestää kuin henkilökunnan parkkitilat.

Tapahtuma-alueen pääsisäänkäyntien si-
jainnit luonnistuvat nykyisten kevyenliiken-
teen määräämien läpikulkureittien mukaan. 
Alueen sisäänkäynnit sijoittuvat Sörnäisten 
Rantatielle Kattilahallin piippujen juureen sekä

uuden kulttuurikeskuksen etualalle Kalasata-
manpuiston ja Sompasaarenaltaan väliin.

Suvilahden tapahtuma-alueen puoleinen Sör-
näisten Rantatien ja Vilhonvuorenkadun kulma 
ei ole täysin ongelmaton, vaikka se on osoit-
tautunut oivalliseksi rakennuspaikaksi. Haas-
teena on suunnittelualueen keskelle jäävät 
sähköasemat ja niiden kulut Vilhovuorenka-
dun alapuolella. Asemat tulee sulauttaa osaksi 
suunnitelmaa, jotta ne eivät olisi täysin irralli-
sena. Lisäksi Vilhonvuorenkadun osio täytyy 
jättää koskemattomaksi sähkökulkujen myötä.

Alueen parhaat näkymät sijoittuvat Sompa-
saarenaltaalle ja Kalasatamanpuistoon päin 
sekä kohden kaasukellojen ympäristöä. Kuiten-
kin uuden rakennuksen olisi hyvä rajata tapah-
tuma-aluetta Vilhonvuorenkadulla päin, jotta 
muu ympäristö saataisiin rauhoitettua tapah-
tuma-alueelta. Vilhonvuorenkadulta tulee kui-
tenkin järjestää kulkureitti tapahtuma-alueelle, 
sillä se on merkitty yhdeksi merkittäväksi ke-
vyenliikenteenreitiksi. Alueelta sekä alueelle 
on taattava toimivia sekä luontevia läpikulku-
reittejä, jotta Suvilahden tapahtuma-alue akti-
voituisi arjessa. Lisäksi alueelle tulisi järjestää 
ajanviettopaikkoja, jotka houkuttelevat kau-
punkilaisia myös tapahtumien ulkopuolella.
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4        SUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN
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1. Suvi lahden kulttuur iympäristön voimistaminen 

2. Tapahtumakentän akt ivoiminen

3. Ympärivuotisen käytön mahdol l istaminen

4. Histor ian ja  ympäristön vaikutus 

5. Luonnol l isen kohtaamispaikan luominen
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Aloittaessani suunnittelua kirjoitin ylös ta-
voitteita, joiden halusin pysyvän mukana 
koko prosessin ajan. Kahden erittäin vahvan 
ja omalaatuisen tapahtuma-alueen yhdistä-
vän tapahtumakentän aktivoiminen täytyy 
tehdä hienovaraisesti, mutta rohkeasti.  Lop-
putuloksen on oltava toimiva ja palveltava 
suuria ihmismääriä ympärivuoden. 

Pohtiessani ratkaisuja tai ollessani kahden 
vaihtoehdon välillä, palasin aina tarkastele-
maan tavoitteitani. Ne lopulta ohjasivat mi-
nut aina sopivimpaan suuntaan. 

4.1     Tavoitteet
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Rakennuksen päät i lat

Tapahtumahallin tilat  yht. 4600 m2

Näyttelytila              977 m2

Auditorioportaat   yht.       759 m2

Taustat i lat

Aulatilat   yht. 955 m2

Vastaanottotiskin tilat  yht.   60 m2

Asiakas WC-tilat   yht. 267 m2

Narikka   yht. 213 m2

Sosiaalitilat / Pukuhuoneet yht. 265  m2

AV -tilat   yht. 111  m2

Li iket i lat

Myymälätila             70 m2

Myymälän aputilat            35 m2

Kahvila- / Ravintola  yht. 330 m2

Valmistuskeittiö - ja aputilat           39 m2

Huoltot i lat

Jätetilat   yht.  80 m2

Siivoustilat   yht.  39 m2

Talohuolto   yht.  72 m2

Varastot   yht. 371 m2

Muut t i lat

Portaat, hissit ja käytävät     744 m2

IV -konehuone     242 m2

Tekniset tilat      87 m2

Lastaustila 504 m2

Henkilökunnan pysäköinti (10 ap)   306 m2

Kaikki  t i lat

Tilavuus (ei sis. lastaus ja park.)        10 352 m2

Hyötyala 9 243m2

Bruttoala 11 167 m2

Kellari 7 225 m2

1.kerros 1 941 m2

2.kerros 1 546 m2
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4.2 Ti lat  ja  toiminnot

Tarkoituksena on luoda ihmisten ja kulttuurin 
vuorovaikutuksesta syntyvä kohtaamispaik-
ka, joka tuo tapahtuma-alueelle kaupunki-
laisia myös arkena. Monipuoliset ja helposti 
muunneltavat tilat mukautuvat jokapäiväisis-
tä tiloista myös suuriksi tapahtuma-alustoik-
si. Tilojen tarkoitus on olla mahdollisimman 
laajalla käytöllä ja näin ollen aktivoida aluetta.

Tilasuunnitelmaa suunnitellessa olen ver-
taillut monien rakennuksien tilasuunnitel-
mia keskenään ja  luonut Monitoimitalon 
tilaohjelman tukemaan sen toimintoja. Tila-
suunnitelma on muovautunut suunnitelman 
etenemisen myötä ja niin sanotusti yksi asia 
on johtanut toiseen. Uudet tilat vaativat eri 
kaltaisia aputiloja tai uuden idean ilmetessä 
toinen idea herää.
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4.3 Huolto

Koska Monitoimitalo sijoittuu suurelle alueel-
le ja rakennuksen toiminnot vaativat suurien 
määrien kulkeutumisen sujuvasti, on raken-
nukseen viisainta järjestää muutama eri huol-
toreitti. Lisäksi huolto tulee kuitenkin järjestää 
mahdollisimman huomaamattomasti, jotta 
se pystyy toimimaan jopa suuren tapahtu-
man ollessa käynnissä. 

Pääasiallinen huolto on järkevintä sijoittaa 
maan alaiseksi kulkien uutta Sörnäisten tun-
nelia pitkin tapahtuma-alueelle. Pääasiallisen 
huollon sijoittaminen maan alle on järkevää 
myös, sillä suureen tapahtumahalliin tar-
vitaan mahdollisimman sujuva reitti suuria

Huoltoalue

Huollonreitt i

Huoltohissien si janti

tavaramääriä varten. Sörnäisten tunnelin 
puoleisesta huoltotilasta tulee olemaan suo-
ra kulku tapahtumahalliin, mutta myös his-
siyhteys muiden kerroksten tiloihin. 

Rakennuksen toinen huoltoreitti sijoitetaan 
Vilhonvuorenkadun varrelle, jotta huolto 
toimii mutkattomana myös suuren alueen 
vastakkaisella puolella. Kaksi huoltoreittiä 
mahdollistavat rakennuksen sujuvan käytön, 
myös kahden erillisen tapahtuman aikana. 
Kummankin huoltoreitin yhteyteen sijoite-
taan erilliset jätetilat sekä varastotilaa, jotta 
huolto pystyttäisiin hoitamaan mahdollisim-
man piilossa rakennuksen käyttäjiltä.
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Varhainen skissi Monitoimitalon lounaisesta julkisivusta
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4.4 Inspiraat io ja  konsepti 

Laajan ympäristön kartoittamisen jäljiltä tun-
tui enemmän kuin luontevalta hakea vaikut-
teita alueen monipuolisen ympäristön te-
kijöistä. Eniten minua kiehtoi kaasukellojen 
pyöreät muodot sekä Hanasaaren päädyssä 
sijainnut hiilikasa. Aluksi pyörittelin kumpaa-
kin erikseen, mutta jossain vaiheessa konsep-
tit yhdistyivät.

Minulle oli selkeää sitoa rakennusmassa Su-
vilahden tapahtumakorttelin raameihin ja 
suurena tavoitteena oli luoda ikään kuin raja 
tapahtuma-alueen sekä uuden ja vilkkaan 
Vilhonvuorentien välille ilman muurimaista 
lopputulosta. Lisäksi tapahtuma-aukion ak-
tivoiminen oli tärkeässä roolissa ja sen kirjai-
mellinen yhdistäminen rakennuksen massaan 
sai aikaan myös lopullisen kattomuodon. 

Lopullinen muoto hioitui tilojen ja tarpeiden 
seurauksena, minkä suurena motivaationa oli 
huoltoteiden mutkattomuus ja sujuvuus.
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5        SUVILAHDEN MONITOIMITALO
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5.1 Asemapi i rustus

Monitoimitalon massa ottaa huomioon 
alueen ympäristön ja mahdollistaa näkymät 
Kalasatamanpuistoon sekä Sompasaaren Al-
taalle. Se keskustelee vanhan voimalaitoksen 
kanssa antaen muille rakennuksille tilaa hen-
gittää luoden keskelle tapahtuma-aukion. Mo-
nitoimitalo ohjaa tapahtumien ihmismassaa 
sijoittumaan keskitetysti tapahtuma-alueen 
sisälle rajaten Suvilahden tapahtuma-alueen 
Vilhonvuorenkadun mukaisesti.

Monitoimitalo on suuri, mutta  ollessaan 
ympärillä olevia rakennuksia matalampi, se 
antaa tilaa vanhan voimalaitoksen rakennuk-
sille. Monitoimitalo selkeyttää Suvilahden ta-
pahtuma-alueen korttelia aktivoimalla suurta 
tapahtuma-aukiota luoden raamit epämää-
räiselle Sörnäisten rantatien ja Vilhonvuoren-
kadun kulmaukselle. Sörnäisten Rantatieltä

katsottuna Monitoimitalo luo alueelle helposti 
tunnistettavan ja porttimaisen sisäänkäynnin 
Kattilahallin kanssa. epämääräiselle Sörnäisten 
rantatien ja Vilhonvuorenkadun kulmaukselle. 
Sörnäisten Rantatieltä katsottuna Monitoimita-
lo luo alueelle helposti tunnistettavan ja portti-
maisen sisäänkäynnin Kattilahallin kanssa.

Monitoimitalo käyttää ympäristöään vahvasti 
luodessaan kokonaisvaltaista kokemusta koko 
Suvilahden tapahtuma-alueesta. Monitoi-
mitalon ilmiselvä yhteys Suvilahden muihin 
rakennuksiin mahdollistaa yhteistyön eri toi-
mijoiden kesken. Tapahtuma-aukio on kaik-
kien alueen toimintojen väliin jäävä tila, jossa 
tapahtumien järjestäminen luontuu helposti. 
Monitoimitalon uudet kahvilat ja niiden teras-
sit aukeavat ja levittäytyvät valoisalle aukiolle 
ja näin aktivoivat aluetta entisestään. 
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Aluejulk is ivu B-B, 1:1000

Aluejulk is ivu A-A, 1:1000Alueleikkaus A-A, 1:1000
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Aluejulk is ivu B-B, 1:1000

Aluejulk is ivu A-A, 1:1000Alueleikkaus A-A, 1:1000
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Aluejulk is ivu B-B, 1:1000

Aluejulk is ivu A-A, 1:1000Alueleikkaus A-A, 1:1000
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julkisivun palkitus puolestaan ottaa kantaa 
alueen korkeaan rakentamiseen ja muodos-
taa yhteyden korkeussuuntaisesti, vaikka ra-
kennus itsessään on alueelle matala. 

Monitoimitalon korkein kohta pysyttelee sa-
moissa korkeuksissa, kun Sörnäisten Ranta-
tien rakennukset, joka mahdollistaa vanhan 
voimalaitoksen rakennusten havaitsemisen 
jo kaukaa. Rakennusmassa laskee kulttuu-
rikeskusta kohden, joka mahdollistaa pitkät 
näkymät Monitoimitalon katon kummulta 
aina Sompasaarenaltaalle saakka.

Julkisivun Corten -teräksinen materiaali elää 
ajankuluessa muuttuen sääolosuhteiden vai-
kutuksesta. Se elää tapahuma-alueen muka-
na ja mukautuu alueen teollisuushenkeen.

Aluejulk is ivut

Suvilahden tapahtuma-alueen siluetti on  
koko Sörnäisten kaupunginosalle ominai-
nen. Se on kaukaa tunistettava ja lisäksi 
kaupunkihistoriallisesti tärkeä. Kalasataman 
tornitalot sekä uusi kulttuurikeskus tuovat 
alueelle suurta kontrastia modernilla otteel-
laan. Suunnitellessa rakennusta olennaista 
oli luoda rakennus, joka toimisi yhdistävänä 
tekijänä äärilaidoille. Rakennus  ei peitä van-
haa teollisuusaluetta, vaan tuo läsnäolollaan 
uutta henkeä samanaikaisesti keskustellen 
monipuolisen ympäristönsä kanssa.

Uuden Monitoimitalon julkisivu ottaa kan-
taa alueen historiaan. Sen muotokieli kuvaa 
alueen voimalaitoksissa käytettyä hiiltä ja sen 
muodostaamaa suurta hiilikasaa, joka sijaitsi 
pitkään Hanasaaren päädyssä. Vertikaalinen
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Julk is ivu lounaaseen, 1:500Alueleikkaus A-A, 1:1000Materiaaliluettelo

1. Corten -teräksiset pilarit
2. Ikkunalasi, kirkas
3. Corten -teräs julkisivulevy
4. Graniitti, punakirjava

1.
2.

2.
3.
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5.2 Julk is ivut

Monitoimitalo on suuri, joten sen massaa on 
rikottu pienempiin osioihin aaltoilevan kor-
keuksien vaihteluiden avulla. Julkisivun pitkää 
massaa on aukoitettu ja rakennusmassaan 
on tehty sisäänvetoja. Ne osoittavat sisään-
käynnin vierailijalle jo kaukaa ja ohjaa  vieraili-
jat luontevasti olemassa olevilta kulkureiteil-
tä tapahtuma-alueelle ja Monitoimitaloon.
Aukeat luovat myös uusia reittejä ja näin ol-
len edesauttavat läpikulkua aina Redin kaup-
pakeskukselle metron läheisyyteen.

Veistoksellinen aaltoileva seinä houkuttelee 
ja kiinnittää huomiota niin Vilhonvuorenka-
dulta kuin jo kauempaa Sornäisten Rantatiel-
tä. Monitoimitalon nouseva figuuri kiinnittää 
huomiota ja vetää vierailijoita puoleensa. Julk is ivu lounaaseen, 1:500Alueleikkaus A-A, 1:1000

Julk is ivu lounaaseen

1.2. 3.
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Materiaaliluettelo

1. Corten -teräksiset pilarit
2. Ikkunalasi, kirkas
3. Corten -teräs julkisivulevy
4. Graniitti, punakirjava

2.4.4.
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Monitoimitalon koko matalamman puoleisen 
ja osa korkeamman puoleisesta rakennus-
massasta fuusioituu osaksi tapahtuma-au-
kiota katon olessa loivaa ja päälle kiivettävää 
katsomoa. Rakennuksen topograafisen ka-
ton yhdistyminen Suvilahden tapahtuma-au-
kioon aktivoi tilaa. Se luo istumapaikkoja sekä 
mahdollistaa pidempiä näköyhteyksiä tapah-
tuma-alueen laidasta laitaan.

Julk is ivu koi l l iseen

1.
2.
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5.3 Pohjapi i rustukset

on tilavasti asiakaspaikkoja ja läheisyydestä 
löytyy asiakkaille tarkoitetut WC -tilat. Sör-
näisten Rantatien puoleisella kahvilatilalla on 
oma valmistuskeittiö, kun taas toinen kahvi-
latila on tarkoitettu toisen tyyppiselle tiskin 
takana toimivalle yrittäjälle. Kummankin kah-
vilan on mahdollista jatkaa toimintaansa ulko-
terassille, josta pääsee seuraamaan Suvilah-
den tapahtuma-alueen arkea. 

Aulatilat toimivat osana alemman kerroksen 
tapahtumahallia auditorioportaiden sulaut-
taessa kerrokset keskenään. Auditorioportai-
den sekä aulan on mahdollista toimia osana 
tapahtumahallin toimintaa tai niissä voi jär-
jestää omia tapahtumiaan, kuten vaihtuvia
näyttelyitä tai pop-up -tapahtumia. Aulan 
avaruus edesauttaa myös suurien ihmismas-
sojen samanaikaista kulkemista niin sisälle 
kuin ulos.

Monitoimitilan henkilökunnan aputilat on si-
jaitettu erillisiksi palkkimaisiksi osioiksi, jotta 
niissä pystyy toimimaan mahdollisimman 
huomaamattomasti. Tarkoituksena on, ettei 
vät vierailijat häiriintyisi huollosta, vaikka se 
tapahtuisi samanaikaisesti suuren tapahtu-
man kanssa.

1.  kerros

Suvilahden Monitoimitalon ensimmäinen ker-
ros toimii linkkinä kaiken ympäröivän välillä. 
Se aktivoi tapahtuma-aukiota ja muodostaa 
kulkureittejä alueen muiden toimijoiden luok-
se. Sen tilat avaavat tapahtuma-aukion osaksi 
avaria aulatiloja sekä kahviloita. Ulkoseinien 
lasin ja kantavien pilarien yhdistelmä antaa 
vaikutelman ulkotilan jatkuvuudesta aina si-
sälle saakka. 

Ensimmäisen kerroksen sisäänkäyntejä on 
neljä, jotta ne pystyvät palvelemaan erilli-
siä samanaikaisesti toimivia tapahtumia. 
Pääsisäänkäynnit löytyvät Monitoimitalon 
Sörnäisten Rantatien puoleisesta rakennus-
massasta katoksen alta. Pääsisäänkäyn-
neistä pääsee niin alemman kerroksen ta-
pahtumahalliin kuin ylemmän kerroksen 
näyttelytilaan. Saman rakennuksen kahvilal-
la on oma sisäänkäyntinsä, jonne on suora 
yhteys SörnäistenRantatielle. Vastakkaisel-
la puolella Monitoimitalon toisessa raken-
nusmassassa on oma sisäänkäyntinsä, 
joka toimii myös kahvilan sisäänkäyntinä.

Ensimmäistä kerrosta aktivoi Monitoimitalon  
myymälätila sekä sen kummallakin puolella 
sijaitsevat kahvilatilat. Kahviloiden yhteydessä
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2. kerros

Toinen kerros yhdistää maantasokerroksen 
vastakkaiset tilat keskenään. Sisäänkäyntika-
toksen yläpuolelle muodostuu avara näytte-
lytila, joka avaa näkymät voimalaitoksen ja 
Hanasaaren suuntaan. Toiseen kerrokseen 
on mahdollista saapua rakennuksen kahdes-
ta pääaulasta asiakashissien tai portaiden 
kautta.

Näyttelytilan avoin pohjaratkaisu tekee tilas-
ta monipuolisen ja mahdollistaa erikaltaisten 
näyttelyiden järjestämisen. Tilaan saa luotua 
erilaisia avoimia tai suljettuja pientiloja hel-
posti liikuteltavien ripustusseinämien avulla. 
Tilaa reunustavat lasiseinät päästävät sisään 
luonnonvaloa ja rauhallisesti aaltoileva katto 
antaa valon liukua läpi näyttelytilan luoden 
levollisen tunnelman. Ikkunoista näkyvä van-
ha teollisuusalue ja uudet tornitalot  tuovat

näyttelytilaan vastapainoksi urbaanin kar-
hean teollisuustunnelman. 

Näyttelytilan huonekorkeus yltää aina neljäs-
tä metristä kymmeneen metriin saakka, jo-
ten tilaan on mahdollista sijoittaa myös kor-
keampia teoksia. Myös sähköaseman lähes 
30 metriä pitkä seinä toimii heijastuspintana 
esimerkiksi mediataidetta varten.

Kerroksen asiakkaiden WC -tilat sekä narikka 
on sijoitettu syrjempään, jotta näyttelytila 
pysyy rauhoitettuna ylimääräiseltä hälinäl-
tä. Näyttelytilan molemmin puolin on myös 
huoltohissit, joita pitkin sekä huolto- että 
tavarakuljetukset pääsevät vaivattomasti 
alemmista kerroksista. Lisäksi huoltohissien 
läheisyyteen on sijoitettu varastotilat, jotka 
toimivat näyttelyiden aputiloina.
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Kel lar ikerros

Kellarikerroksen vallitsevin tila on rakennuksen 
tapahtumahalli, jonne pääsee sen kahdesta 
suunnasta suurien auditorioportaiden kautta. 
Kaksi suurta sisäänkäyntiä takaavat sujuvan 
liikkumisen myös suuremmille ihmismassoi-
le. Tapahtumahallin huonekorkeus vaihtelee 
5 - 10 metrin välillä. Hallin ilmavuutta korostaa 
sen aaltoileva katto, jota pitkin valo pääsee 
liukumaan suurilta ikkunapinnoilta. 

Tapahtumahalli soveltuu erikaltaisia tapah-
tumia varten, jotta se olisi mahdollisimman 
aktiivisessa käytössä. Tilaa voi käyttää koko-
naisuutena tai sen voi myös helposti jakaa 
useampaan eri kokoiseen alueeseen. Tämä 
mahdollistaa tapahtumahallin käytön erikal-
taisissa tilaisuuksissa niin arkena kuin yksit-
täisissä suurtapahtumissa.

Kellarikerroksessa huollosta on tehty mah-
dollisimman sujuvaa, jotta se on huomaama-
tonta ja onnistuu myös rakennuksen ollessa 
käytössä. Huoltoajo kellariin järjestyy suo-
raan Sörnäisten Rantatiellä sijaitsevan uuden 
maan alle painetun ajoväylän kautta. Samaa 
reittiä pääsee henkilökunnan pysäköintipai-
koille. Kellarikerrokseen on sijoitettu kolme 
huolto hissiä, jotka palvelevat huollon suju-
vuutta myös ylemmissä kerroksissa. 

Suuri osa toissijaisista tiloista, kuten sosiaa-
litilat, huolto ja suuremmat vierailijoiden WC 
-tilat ovat sijoitettu kellarikerrokseen. WC -ti-
lat, narikka sekä pukuhuoneet ovat auditorio 
-portaiden alla hissien välittömässä läheisyy-
teen, jotta ne ovat helposti ja sujuvasti löy-
dettävissä. 
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Tapahtumahal l in muokattavuus

Monitoimitaloa on mahdollista käyttää vuo-
denajasta tai viikonpäivästä huolimatta ja sen 
tilat ovat suunniteltu muovautumaan erikaltai-
siin tilanteisiin sopiksi. Tapahtumahallin tilaan 
saa sijoitettua erilaisia kojuja, lavoja, näyttä-
möitä ja muita urheilutiloja lähes rajattomas-
ti. Se soveltuu arjen sekä harrastehalliksi että 
messuhalliksi palvellen käyttäjäkuntaa mutkat-
tomasti.

Arkena Suvilahden tapahtuma-aluetta aktivoi 
Harrastehalli, jonka 5 - 10 metrin huonekorkeus 
mahdollistaa erikaltaisten lajien harrastamisen 
hallitilassa. Halliin pääsee kahden eri sisään-
käynnin kautta, joista pääsee pukuhuoneiden 
luokse. Hallin narikan yhteydestä löytyy myös 
suuri määrä lukollisia säilytyslokeroita, minne 
harrastajat voivat säilöä arvotavaransa.

Tapahtumahallissa on myös mahdollista jär-
jestää samanaikaisesti kaksi eri tilaisuutta

akustiikkaverhon avulla. Erilliset huoltoreitit 
sekä kaksi erillistä sisäänkäyntiä ja riittävät 
WC -tilat kahdessa eri sijainnissa takaavat 
jouhevan tapahtumakulun ilman, että ta-
pahtumat sekoittuvat keskenään. Kahden 
suunnan auditorioportaat mahdollistavat is-
tumapaikkoja kummallekin puolelle tapahtu-
mahallia.

Lisäksi tapahtumahalli toimii alustana myös 
suuren luokan musiikkifestivaalille. Tilaa voi 
halutessaan jakaa osittain akustiikkaverhon 
avulla erottaakseen tiloja ja ääniä keskenään. 
Hallista poistumisessa on myös mietitty 
suurien massojen yhtäaikaista poistumista. 
Auditorioportaat ja niiden yhdeydessä ole-
vat poistumisportaat takaavat sujuvan liik-
kumisen poistuessa sekä saapuessa hallista. 
Myös esiintyjille löytyy rauhaisat pukuhuo-
neilta, jonne pääsee suoraan huoltoreittejä 
pitkin. 
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5.4 Leikkaukset

Monitoimitalon tilojen korkeuksissa on mie-
titty monikäyttöisyyttä ja tilojen kokemusta. 
Aaltomainen katto mahdollistaa huonekor-
keuden vaihtelun, mikä luo mielenkiintoa 
suuriin avoimiin tiloihin. Katon muotomaa-
ilma toimii sisätiloissa äänenvaimentavana 
elementtinä, kun taas ulkotiloissa se sulautuu 
osaksi tapahtuma-aukiota luoden moniulot-
teista oleskelutilaa.

Ensimmäisen kerroksen tilat ovat samassa 
tasossa ympäristönsä kanssa mahdollistaen 
sujuvan liikkumisen tapahtuma-aukion ka-
tualueilta suoraan sisätiloihin. Katutason ti-
lojen kiinnostuttavuutta lisää kaikille avoimet 
kahvilat, joiden terassit houkuttelevat vierai-
lijoita alueelle.

Suuret auditorioportaat avaavat käynnin 
suoraan ensimmäisestä kerroksesta kellari-
kerrokseen, missä sijaitsee tapahtumahalli.  
Kerroksien sulautuminen toisiinsa mahdol-
listaen tilojen käytön vuorovaikutuksessa 
toisiinsa ja näin ollen monipuolistaa käyttö-
mahdollisuuksia entisestään.

Ympäristö pääsee osaksi koko Monitoimita-
lon kokemusta julkisivumateriaalien kantavan 
pylväikön ja lasin vaihtelulla. Sisätilat tulvivat 
ympäristön antamasta vaikutuksesta luoden 
kokonaan oman tunnelmansa. Sisätilojen 
henkilökunnan- ja huoltotilat on keskitetty 
palikkamaisesti jättäen alueen parhaimmat 
näkymät varsinaisille tapahtumatiloille.
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6        LOPUKSI
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6.1 Pohdinta

Olen seurannut Suvilahden tapahtu-
ma-alueen ja sen ympäristön kehittymistä jo 
lähemmäs kymmenen vuoden ajan vietet-
tyäni aikaa alueella erilaisissa tapahtumissa 
sekä harrastukseni takia. Minua on pitkään 
kiehtonut alueen historia ja se miten vanha 
voimalaitosalue pystyy mukautumaan kehit-
tyvän kaupungin mukana. Viimeaikaisen Suo-
men Arkkitehtiliiton järjestämän kilpailun takia 
huomioni kiinnittyi Suvilahteen enemmän ja 
halusin kehittää kaupunkikuvallisesti arvokas-
ta aluetta.

Suvilahti kaipasi arkisia sekä luonnollisia koh-
taamisia, mutta myös talvella toimivaa ta-
pahtumatilaa. Tapahtumatilan sijoittaminen 
maan alle mahdollisti tapahtuma-aukion säi-
lyttämisen. Samalla onnistuin tyhjän asfaltti-
kentän aktivoimisessa Monitoimitalon topo-
grafisella katolla. Rakennusmassasta tuli osa 
tapahtuma-aluetta. Ongelmaksi kuitenkin 
syntyi huollon järjestäminen, jotta se palve-
lee suuria tapahtumia mahdollisimman jou-
hevasti. Lisäksi ihmismassojen liikkuminen 
maanalaisista tiloista mietitytti paljon. Rat-
koin ongelmat suurien auditorioportaiden ja

kahden huoltoreitin avulla, mutta asiaan olisi 
voinut perehtyä loputtomasti.

Tämä konseptisuunnitelma on tehty Suvilah-
den tapahtuma-alueen kehitystä varten toi-
mien esimerkkinä, mitä alueelle voisi tehdä. 
En lähtenyt pohtimaan Monitoimitalon ra-
kenteita tarkemmin, koska tapahtuma-alueen 
konsepti ansaitsee niiden pohtimisen yhtä 
huolella kuin alueen muu monimuotoinen ja 
teollisuushenkinen arkkitehtuuri. 

Tehtävänannollisesti merkittävin kohta oli koko 
Suvilahden tapahtuma-alueen ympärivuotinen 
aktivointi ja siinä onnistuin. Uskon, että alue 
on parhaimmillaan, kun se tuodaan lähem-
mäksi kaupunkilaisten arkea vuoden jokaisena 
päivänä. Monitoimitalo luo puitteet alueen va-
paa-ajan kohtaamisille niin näyttelyiden, har-
rastusten kuin tapahtumien nojassa. Kulttuuri 
syntyy ihmisten keskinäisestä kanssakäymises-
tä ja kulttuurikeskittymät, kuten Monitoimitalo, 
ovat näiden kanssakäymisten kehtoja. 

Haasteena oli selkeästi oman työn rajaami-
nen. Milloin lopettaa ja milloin siirtyä seu-
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Inspiraat io ja  konsepti 

Laajan ympäristön kartoittamisen jäljiltä tun-
tui enemmän kuin luontevalta hakea vaikut-
teita alueen monipuolisen ympäristön te-
kijöistä. Eniten minua kiehtoi kaasukellojen 
pyöreät muodot sekä Hanasaaren päädyssä 
sijainnut hiilikasa. Aluksi pyörittelin kumpaa-
kin erikseen, mutta jossain vaiheessa kon-
septit yhdistyivät.

Minulle oli selkeää sitoa rakennusmassa Su-
vilahden tapahtumakorttelin raameihin ja 

suurena tavoitteena oli luoda ikään kuin raja 
tapahtuma-alueen sekä uuden ja vilkkaan 
Vilhonvuorentien välille ilman muurimaista 
lopputulosta. Lisäksi tapahtuma-aukion akti-
voiminen oli tärkeässä roolissa ja sen kirjaimel-
linen yhdistäminen rakennuksen massaan sai 
aikaan myös lopullisen kattomuodon. 

Lopullinen muoto hioitui tilojen ja tarpeiden 
seurauksena, minkä suurena motivaationa oli 
huoltoteiden mutkattomuus ja sujuvuus.

Ti iv istelmä

Diplomityöni aiheena on Suvilahden Monitoi-
mitalon konseptisuunnitelma. Suunnitelma-
painotteisen työn tavoitteena on aktivoida tapah-
tuma-aluetta sekä luoda linkki uuden kulttuuri-
keskuksen ja vanhan voimalaitoksen välille. Dip-
lomityön ohjaajana on toiminut Oulun Yliopiston 
Arkkitehtuurin yksikön professori Anssi Lassila.

Sörnäisten kaupunginosa tulee kehittymään 
ja kasvamaan seuraavan 20 vuoden aikana. 
Vuoteen 2040 mennessä Sörnäisten kaupun-
ginosan asukasluvun on ennustettu kasva-
van yli puolella uuden rakentamisen ohella. 
Alueen vetonaulana käytetään hyvää saavu-
tettavuutta, monipuolisten palveluiden tar-
jontaa sekä alueen kulttuuritoimintaa.  

Vaikka koko kaupunginosa pursuaa erikaltai-
sia kulttuurikohteita, voidaan Suvilahden en-
tistä sähkö- ja kaasulaitosaluetta kutsua Sör-
näisten ylivoimaiseksi kulttuurikeskittymäksi. 

Suvilahti tarvitsee vierailijoita arkena, jot-
ta alueen kulttuurikeskuksen imago pysyisi 
vahvana myös sesongin ulkopuolella. Pää-
määränä on tehdä Suvilahdesta osa kau-
punkilaisten aktiivista arkea. Paras kulttuurin 
muoto syntyy ihmisten rutiinien ja elämisen 
tuloksena eikä vain muutaman kerran vuo-
dessa tapahtuvien spektaakkeleiden kus-
tannuksella. 

Suunnittelen Suvilahteen Monitoimita-
lon, joka luo linkin kahden irrallisen tapah-
tuma-keskuksen välille. Uudisrakennus 
saavuttaa yhtenäisen ja vankan tapahtu-
ma-alustan samalla kunnioittaen ympärillä 
sijaitsevia kaupunkihistoriallisesti arvokkai-
ta rakennuksia. Tyhjän tapahtuma-kentän 
virkistäminen ja uusien aktiviteettien tuo-
minen muovaavat aluetta aktiivisempaan 
suuntaan vahvistamalla Suvilahden asemaa 
Helsingin kulttuurikeskuksena.

Siitä on jo nyt muodostunut urbaani teolli-
suushenkinen tapahtuma-alue, joka toimii 
alustana erilaisille festivaaleille ja suurtapah-
tumille. Kiinteistö Kaapeli Oy hallinnoi Suvi-
lahden tapahtuma-aluetta vuokraten tiloja 
eri kulttuuritoimijoille sekä yksittäisten ta-
pahtumien käyttöön.

Suvilahden jo olemassa olevia rakennuksia 
kunnostetaan, mutta alueelle halutaan myös 
rakentaa uutta. Uudet suunnitelmat koske-
vat tapahtuma-alueen laajentamista sen vie-
reiselle tontille Kulttuurikorttelin muodossa. 
Alueen kulttuuritoiminta halutaan keskittää 
uuden tapahtumakorttelin ympäristöön ja 
Helsingin kaupunki tavoittelee Suvilahdesta 
eheää kokonaisuutta. Kuitenkin tämän het-
kisten suunnitelmien myötä Suvilahteen on 
syntymässä kaksi toisistaan erillistä tapahtu-
ma-aluetta, jotka houkuttelevat vierailijoita 
vaan suurtapahtumien ympärille.
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Aluejulk is ivut

Suvilahden tapahtuma-alueen siluetti on  
koko Sörnäisten kaupunginosalle ominai-
nen. Se on kaukaa tunistettava ja lisäksi 
kaupunkihistoriallisesti tärkeä. Kalasata-
man tornitalot sekä uusi kulttuurikeskus 
tuovat alueelle suurta kontrastia moder-
nilla otteellaan. Suunnitellessa rakennusta 
olennaista oli luoda rakennus, joka toimisi 
yhdistävänä tekijänä äärilaidoille. Rakennus  
ei peitä vanhaa teollisuusaluetta, vaan tuo 
läsnäolollaan uutta henkeä samanaikaises-
ti keskustellen monipuolisen ympäristönsä 
kanssa.

Uuden Monitoimitalon julkisivu ottaa kan-
taa alueen historiaan. Sen muotokieli ku-
vaa alueen voimalaitoksissa käytettyä hiil-
tä ja sen muodostaamaa suurta hiilikasaa, 
joka sijaitsi pitkään Hanasaaren päädys-
sä. Vertikaalinen julkisivun palkitus ottaa 

kantaa puolestaan alueen korkeaan raken-
tamiseen ja muodostaa yhteyden korkeus-
suuntaisesti, vaikka rakennus itsessään on 
alueelle matala. 

Monitoimitalon korkein kohta pysyttelee 
samoissa korkeuksissa, kun Sörnäisten 
Rantatien rakennukset, joka mahdollistaa 
vanhan voimalaitoksen rakennusten ha-
vaitsemisen jo kaukaa. Rakennusmassa 
laskee kulttuurikeskusta kohden, joka mah-
dollistaa pitkät näkymät Monitoimitalon 
katon kummulta aina Sompasaarenaltaalle 
saakka.

Julkisivun Corten -teräksinen materiaa-
li elää ajankuluessa muuttuen sääolo-
suhteiden vaikutuksesta. Se elää tapahu-
ma-alueen mukana ja mukautuu alueen 
teollisuushenkeen.

Suhdeympäristöön

Monitoimitalon massa ottaa huomioon 
alueen ympäristön ja mahdollistaa näkymät 
Kalasatamanpuistoon sekä Sompasaaren 
Altaalle. Se keskustelee vanhan voimalaitok-
sen kanssa antaen muille rakennuksille tilaa 
hengittää luoden keskelle tapahtuma-au-
kion. Monitoimitalo ohjaa tapahtumien ih-
mismassaa sijoittumaan keskitetysti ta-
pahtuma-alueen sisälle rajaten Suvilahden 
tapahtuma-alueen Vilhonvuorenkadun mu-
kaisesti.

Monitoimitalo on suuri, mutta  ollessaan 
ympärillä olevia rakennuksia matalampi, se 
antaa tilaa vanhan voimalaitoksen rakennuk-
sille. Monitoimitalo selkeyttää Suvilahden ta-
pahtuma-alueen korttelia aktivoimalla suurta 
tapahtuma-aukiota luoden raamit epämää-
räiselle Sörnäisten rantatien ja Vilhonvuoren-
kadun kulmaukselle. Sörnäisten Rantatieltä

katsottuna Monitoimitalo luo alueelle hel-
posti tunnistettavan ja porttimaisen sisään-
käynnin Kattilahallin kanssa. epämääräiselle 
Sörnäisten rantatien ja Vilhonvuorenkadun 
kulmaukselle. Sörnäisten Rantatieltä katsot-
tuna Monitoimitalo luo alueelle helposti tun-
nistettavan ja porttimaisen sisäänkäynnin 
Kattilahallin kanssa.

Monitoimitalo käyttää ympäristöään vahvasti 
luodessaan kokonaisvaltaista kokemusta koko 
Suvilahden tapahtuma-alueesta. Monitoi-
mitalon ilmiselvä yhteys Suvilahden muihin 
rakennuksiin mahdollistaa yhteistyön eri toi-
mijoiden kesken. Tapahtuma-aukio on kaik-
kien alueen toimintojen väliin jäävä tila, jossa 
tapahtumien järjestäminen luontuu helposti. 
Monitoimitalon uudet kahvilat ja niiden teras-
sit aukeavat ja levittäytyvät valoisalle aukiolle 
ja näin aktivoivat aluetta entisestään. 
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1 .  kerros

1. Henkilökunnan porras 2 kpl
2. Huoto- / henk.hissi 3 kpl
3. Vierailijahissit  5 kpl
4. Pääporras 1 kpl
5. Auditorioportaat 2 kpl
6. Vastaanottotiski 3 kpl
7.          Terassi 2kpl
8. Suvilahden tapahtumakenttä
9. Helen Sähköasema 2kpl
10. Aula yht. 955 m2

11. Myymälä 70 m2

12. Myymälävarasto 35 m2

13. Kahvila yht. 330 m2

14. Valmistuskeittiö 39 m2

15. Vierailija WC -tilat  58 m2

16. Sosiaalitilat / toimisto 52 m2

17. Henk.sisäänkäynti 2kpl
18. Talohuolto / varasto 48 m2

19. Siivoustila 13 m2
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Julk is ivu lounaaseen, 1:500Alueleikkaus A-A, 1:1000
Julk is ivu lounaaseen

Materiaaliluettelo

1. Corten -teräksiset pilarit
2. Ikkunalasi, kirkas
3. Corten -teräs julkisivulevy
4. Graniitti, punakirjava

1.

1.

2.

2.
3.

3.

Julk is ivu lounaaseen, 1:500

1.
2.4.4.

Julk is ivut

Monitoimitalo on suuri, joten sen massaa on 
rikottu pienempiin osioihin aaltoilevan korkeuk-
sien vaihteluiden avulla. Julkisivun pitkää mas-
saa on aukoitettu ja rakennusmassaan on tehty 
sisäänvetoja. Ne osoittavat sisäänkäynnin vierai-
lijalle jo kaukaa ja ohjaa  vierailijat luontevasti ole-
massa olevilta kulkureiteiltä tapahtuma-alueelle 
ja Monitoimitaloon.Aukeat luovat myös uusia 
reittejä ja näin ollen edesauttavat läpikulkua aina 
Redin kauppakeskukselle metron läheisyyteen.

Veistoksellinen aaltoileva seinä houkuttelee ja 
kiinnittää huomiota niin Vilhonvuorenkadulta 
kuin jo kauempaa Sornäisten Rantatieltä. Mo-
nitoimitalon nouseva figuuri kiinnittää huo-
miota ja vetää vierailijoita puoleensa. 

Monitoimitalon koko matalamman puoleisen ja 
osa korkeamman puoleisesta rakennusmassas-
ta fuusioituu osaksi tapahtuma-aukiota katon 
olessa loivaa ja päälle kiivettävää katsomoa. Ra-
kennuksen topograafisen katon yhdistyminen 
Suvilahden tapahtuma-aukioon aktivoi tilaa. Se 
luo istumapaikkoja sekä mahdollistaa pidempiä 
näköyhteyksiä tapahtuma-alueen laidasta laitaan.

1. Henkilökunnan porras 2 kpl
2. Huolto- / henkilökunnan hissi 3 kpl
3. Vierailijahissit  5 kpl
4. Pääporras 1 kpl
5. Auditorioportaat 2 kpl
6. Vastaanottotiski 3 kpl
7.        Terassi 2kpl
8. Suvilahden tapahtumakenttä
9. Helen Sähköasema 2kpl
10. Aula yht. 955 m2

11. Myymälä 70 m2

12. Myymälävarasto 35 m2

13. Kahvila yht. 330 m2

14. Valmistuskeittiö 39 m2

15. Vierailija WC -tilat  58 m2

16. Sosiaalitilat / toimisto 52 m2

17. Henkilökunnan sisäänkäynti 2kpl
18. Talohuolto / varasto 48 m2

19. Siivoustila 13 m2

on tilavasti asiakaspaikkoja ja läheisyydestä löytyy 
asiakkaille tarkoitetut WC -tilat. Sörnäisten Ran-
tatien puoleisella kahvilatilalla on oma valmistus-
keittiö, kun taas toinen kahvilatila on tarkoitettu 
toisen tyyppiselle tiskin takana toimivalle yrittä-
jälle. Kummankin kahvilan on mahdollista jatkaa 
toimintaansa ulkoterassille, josta pääsee seuraa-
maan Suvilahden tapahtuma-alueen arkea. 

Aulatilat toimivat osana alemman kerroksen 
tapahtumahallia auditorioportaiden sulaut-
taessa kerrokset keskenään. Auditorioportai-
den sekä aulan on mahdollista toimia osana 
tapahtumahallin toimintaa tai niissä voi jär-
jestää omia tapahtumiaan, kuten vaihtuvia
näyttelyitä tai pop-up -tapahtumia. Aulan ava-
ruus edesauttaa myös suurien ihmismassojen 
samanaikaista kulkemista niin sisälle kuin ulos.

Monitoimitilan henkilökunnan aputilat on sijai-
tettu erillisiksi palkkimaisiksi osioiksi, jotta niissä 
pystyy toimimaan mahdollisimman huomaa-
mattomasti. Tarkoituksena on, ettei vät vieraili-
jat häiriintyisi huollosta, vaikka se tapahtuisi sa-
manaikaisesti suuren tapahtuman kanssa.

1.  kerros

Suvilahden Monitoimitalon ensimmäinen ker-
ros toimii linkkinä kaiken ympäröivän välillä. 
Se aktivoi tapahtuma-aukiota ja muodostaa 
kulkureittejä alueen muiden toimijoiden luok-
se. Sen tilat avaavat tapahtuma-aukion osaksi 
avaria aulatiloja sekä kahviloita. Ulkoseinien la-
sin ja kantavien pilarien yhdistelmä antaa vai-
kutelman ulkotilan jatkuvuudesta aina sisälle 
saakka. 

Ensimmäisen kerroksen sisäänkäyntejä on 
neljä, jotta ne pystyvät palvelemaan erillisiä 
samanaikaisesti toimivia tapahtumia. Pääsi-
säänkäynnit löytyvät Monitoimitalon Sörnäis-
ten Rantatien puoleisesta rakennusmassasta 
katoksen alta. Pääsisäänkäynneistä pääsee 
niin alemman kerroksen tapahtumahalliin kuin 
ylemmän kerroksen näyttelytilaan. Saman ra-
kennuksen kahvilalla on oma sisäänkäyntinsä, 
jonne on suora yhteys SörnäistenRantatielle. 
Vastakkaisella puolella Monitoimitalon toises-
sa rakennusmassassa on oma sisäänkäyntin-
sä, joka toimii myös kahvilan sisäänkäyntinä.

Ensimmäistä kerrosta aktivoi Monitoimitalon  
myymälätila sekä sen kummallakin puolella 
sijaitsevat kahvilatilat. Kahviloiden yhteydessä
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2.  kerros

1. Henkilökunnan porras 1 kpl
2. Huoto- / henk.hissi 2 kpl
3. Vierailijahissit  3 kpl
4. Pääporras 1 kpl
5. Vierailija WC -tilat  27 m2

6. Sos.tila / PKH 35 m2

7. Narikka  119 m2

8. Näyttelytila 977 m2

9. AV -tila yht. 86 m2

10. Varasto  yht. 121 m2

11. Siivoustila 13 m2

12. Seinäprojektori
13. Veistos
14. Liikuteltava seinä
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2.  kerros

Toinen kerros yhdistää maantasokerroksen 
vastakkaiset tilat keskenään. Sisäänkäyntika-
toksen yläpuolelle muodostuu avara näytte-
lytila, joka avaa näkymät voimalaitoksen ja 
Hanasaaren suuntaan. Toiseen kerrokseen 
on mahdollista saapua rakennuksen kahdes-
ta pääaulasta asiakashissien tai portaiden 
kautta.

Näyttelytilan avoin pohjaratkaisu tekee tilas-
ta monipuolisen ja mahdollistaa erikaltaisten 
näyttelyiden järjestämisen. Tilaan saa luotua 
erilaisia avoimia tai suljettuja pientiloja hel-
posti liikuteltavien ripustusseinämien avulla. 
Tilaa reunustavat lasiseinät päästävät sisään 
luonnonvaloa ja rauhallisesti aaltoileva katto 
antaa valon liukua läpi näyttelytilan luoden 
levollisen tunnelman. Ikkunoista näkyvä van-
ha teollisuusalue ja uudet tornitalot  tuovat

näyttelytilaan vastapainoksi urbaanin kar-
hean teollisuustunnelman. 

Näyttelytilan huonekorkeus yltää aina neljäs-
tä metristä kymmeneen metriin saakka, jo-
ten tilaan on mahdollista sijoittaa myös kor-
keampia teoksia. Myös sähköaseman lähes 
30 metriä pitkä seinä toimii heijastuspintana 
esimerkiksi mediataidetta varten.

Kerroksen asiakkaiden WC -tilat sekä narik-
ka on sijoitettu syrjempään, jotta näyttelytila 
pysyy rauhoitettuna ylimääräiseltä hälinäl-
tä. Näyttelytilan molemmin puolin on myös 
huoltohissit, joita pitkin sekä huolto- että 
tavarakuljetukset pääsevät vaivattomasti 
alemmista kerroksista. Lisäksi huoltohissien 
läheisyyteen on sijoitettu varastotilat, jotka 
toimivat näyttelyiden aputiloina.
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Kel lar ikerros

1. Henkilökunnan porras 2 kpl
2. Huoto- / henkilökunnanhissi 3 kpl
3. Vierailijahissit  4 kpl
4. Auditorioportaat 2 kpl
5. Vierailija WC -tilat yht. 182 m2

6. Sos.tila / pukuhuone yht. 178 m2

7. Narikka, lokerikot yht. 94 m2

8. Tapahtumahalli yht. 4600 m2

9. AV -tila 25 m2

10. Varasto  yht. 225 m2

11. Talohuolto / Siivous yht. 62 m2

12. Jätetila 80 m2

13. Tekninentila 87 m2

14. IVKH 242 m2

15. Henkilökunnan pysäköinti 10 ap
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1. Henkilökunnan porras 2 kpl
2. Huolto- / henkilökunnanhissi 3 kpl
3. Vierailijahissit  4 kpl
4. Auditorioportaat 2 kpl
5. Vierailija WC -tilat yht. 182 m2

6. Sos.tila / pukuhuone yht. 178 m2

7. Narikka, lokerikot yht. 94 m2

8. Tapahtumahalli yht. 4600 m2

9. AV -tila 25 m2

10. Varasto  yht. 225 m2

11. Talohuolto / Siivous yht. 62 m2

12. Jätetila 80 m2

13. Tekninentila 87 m2

14. IVKH 242 m2

15. Henkilökunnan pysäköinti 10 ap
16. Lastausalue

Kel lar ikerros

Kellarikerroksen vallitsevin tila on raken-
nuksen tapahtumahalli, jonne pääsee 
sen kahdesta suunnasta suurien audi-
torioportaiden kautta. Kaksi suurta si-
säänkäyntiä takaavat sujuvan liikkumi-
sen myös suuremmille ihmismassoile. 
Tapahtumahallin huonekorkeus vaihte-
lee 5 - 10 metrin välillä. Hallin ilmavuutta 
korostaa sen aaltoileva katto, jota pitkin 
valo pääsee liukumaan suurilta ikkuna-
pinnoilta. 

Tapahtumahalli soveltuu erikaltaisia tapah-
tumia varten, jotta se olisi mahdollisim-
man aktiivisessa käytössä. Tilaa voi käyttää 
kokonaisuutena tai sen voi myös helposti 
jakaa useampaan eri kokoiseen alueeseen. 
Tämä mahdollistaa tapahtumahallin käy-
tön erikaltaisissa tilaisuuksissa niin arkena 
kuin yksittäisissä suurtapahtumissa.

Kellarikerroksessa huollosta on tehty 
mahdollisimman sujuvaa, jotta se on huo-
maamatonta ja onnistuu myös rakennuk-
sen ollessa käytössä. Huoltoajo kellariin 
järjestyy suoraan Sörnäisten Rantatiellä 
sijaitsevan uuden maan alle painetun ajo-
väylän kautta. Samaa reittiä pääsee hen-
kilökunnan pysäköintipaikoille. Kellariker-
rokseen on sijoitettu kolme huolto hissiä, 
jotka palvelevat huollon sujuvuutta myös 
ylemmissä kerroksissa. 

Suuri osa toissijaisista tiloista, kuten sosi-
aalitilat, huolto ja suuremmat vierailijoiden 
WC -tilat ovat sijoitettu kellarikerrokseen. 
WC -tilat, narikka sekä pukuhuoneet ovat 
auditorio -portaiden alla hissien välittö-
mässä läheisyyteen, jotta ne ovat helpos-
ti ja sujuvasti löydettävissä. 

Tapahtumahal l in muokattavuus

Monitoimitaloa on mahdollista käyttää 
vuodenajasta tai viikonpäivästä huolimat-
ta ja sen tilat ovat suunniteltu muovautu-
maan erikaltaisiin tilanteisiin sopiksi. Ta-
pahtumahallin tilaan saa sijoitettua erilaisia 
kojuja, lavoja, näyttämöitä ja muita urhei-
lutiloja lähes rajattomasti. Se soveltuu ar-
jen sekä harrastehalliksi että messuhalliksi 
palvellen käyttäjäkuntaa mutkattomasti.

Arkena Suvilahden tapahtuma-aluetta 
aktivoi Harrastehalli, jonka 5 - 10 metrin 
huonekorkeus mahdollistaa erikaltaisten 
lajien harrastamisen hallitilassa. Halliin 
pääsee kahden eri sisäänkäynnin kautta, 
joista pääsee pukuhuoneiden luokse. Hal-
lin narikan yhteydestä löytyy myös suuri 
määrä lukollisia säilytyslokeroita, minne 
harrastajat voivat säilöä arvotavaransa.

Tapahtumahallissa on myös mahdollista jär-
jestää samanaikaisesti kaksi eri tilaisuutta

akustiikkaverhon avulla. Erilliset huolto-
reitit sekä kaksi erillistä sisäänkäyntiä ja 
riittävät WC -tilat kahdessa eri sijainnissa 
takaavat jouhevan tapahtumakulun il-
man, että tapahtumat sekoittuvat keske-
nään. Kahden suunnan auditorioportaat 
mahdollistavat istumapaikkoja kummal-
lekin puolelle tapahtumahallia.

Lisäksi tapahtumahalli toimii alustana 
myös suuren luokan musiikkifestivaalille. 
Tilaa voi halutessaan jakaa osittain akus-
tiikkaverhon avulla erottaakseen tiloja ja 
ääniä keskenään. Hallista poistumisessa 
on myös mietitty suurien massojen yhtä-
aikaista poistumista. Auditorioportaat ja 
niiden yhdeydessä olevat poistumispor-
taat takaavat sujuvan liikkumisen poistues-
sa sekä saapuessa hallista. Myös esiintyjille 
löytyy rauhaisat pukuhuoneilta, jonne pää-
see suoraan huoltoreittejä pitkin. 

S U V I L A H D E N  M O N I T O I M I TA L O N 
K O N S E P T I S U U N N I T E L M A
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Leikkaukset

Monitoimitalon tilojen korkeuksissa on mie-
titty monikäyttöisyyttä ja tilojen kokemusta. 
Aaltomainen katto mahdollistaa huonekor-
keuden vaihtelun, mikä luo mielenkiintoa 
suuriin avoimiin tiloihin. Katon muotomaa-
ilma toimii sisätiloissa äänenvaimentavana 
elementtinä, kun taas ulkotiloissa se sulautuu 
osaksi tapahtuma-aukiota luoden moniulot-
teista oleskelutilaa.

Ensimmäisen kerroksen tilat ovat samassa ta-
sossa ympäristönsä kanssa mahdollistaen suju-
van liikkumisen tapahtuma-aukion katualueilta 
suoraan sisätiloihin. Katutason tilojen kiinnos-
tuttavuutta lisää kaikille avoimet kahvilat, joiden 
terassit houkuttelevat vierailijoita alueelle.

Suuret auditorioportaat avaavat käynnin 
suoraan ensimmäisestä kerroksesta kellari-
kerrokseen, missä sijaitsee tapahtumahalli.  
Kerroksien sulautuminen toisiinsa mahdol-
listaen tilojen käytön vuorovaikutuksessa 
toisiinsa ja näin ollen monipuolistaa käyttö-
mahdollisuuksia entisestään.

Ympäristö pääsee osaksi koko Monitoimita-
lon kokemusta julkisivumateriaalien kantavan 
pylväikön ja lasin vaihtelulla. Sisätilat tulvivat 
ympäristön antamasta vaikutuksesta luoden 
kokonaan oman tunnelmansa. Sisätilojen 
henkilökunnan- ja huoltotilat on keskitetty 
palikkamaisesti jättäen alueen parhaimmat 
näkymät varsinaisille tapahtumatiloille.
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