TEATTERI- JA KONSERTTITALO KILDEN
Kilden, Kristiansandin teatteri- ja konserttitalo, kokoaa seudun
esittävän taiteen laitokset saman katon alle. Kristiansandin
sinfoniaorkesteri käyttää 1200-paikkaista konserttisalia, Agder Teater
esiintyy sekä 700-paikkaisessa teatterisalissa että 100-paikkaisessa
pienessä salissa. Teatterisali muuttaa tarvittaessa muotoaan
oopperasaliksi paikallista oopperaryhmää, Opera Søriä varten.
Lisäksi talossa on tasalattiainen monikäyttösali.
Kilden tuottaa elämyksiä. Sen arkkitehtuurin ydin on salien
optimaalisessa toiminnallisuudessa toisistaan riippumatta.
Paikallisesta tammesta rakennettu monumentaalinen puujulkisivu
erottaa todellisuuden fantasian maailmasta: läpäistyään tämän
aaltoilevan pinnan yleisö astuu esittävien taiteiden maailmaan.
Seinä ilmaisee talon toimijoiden ja esitysten monipuolisuutta
samalla kun se antaa vaikuttavan kuvan niiden yhteisestä voimasta.
Millintarkoista yksilöllisen muotoisista lankuista rakennettu pinta
ei ole lavaste, vaan konkreettinen kappale, joka jakaa suuren aulan
intiimeihin osatiloihin sekä optimoi aulan akustisesti. Muiden
ulkoseinien musta hahmottomuus korostaa aulatilan spektaakkelia.
Kildenin laajennus valmistui loppuvuonna 2014.
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LAJI: Avoin kansainvälinen kilpailu, 2005, 1. palkinto
TILANNE: Rakennettu, Kilden avautui tammikuussa 2012
OHJELMA: Konserttisali 1200 paikkaa, teatteri- ja oopperasali 700 paikkaa,
monikäyttösali, pieni sali, toimistoja, pajatilaa, harjoitustilaa ja pysäköintilaitos 400
autolle, yhteensä 24 600 m2
RAKENNUSBUDJETTI: 1 685 000 000 NOK
SIJAINTI: Kristiansand, Norja
TILAAJA: Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston
sekä Niklas Mahlberg (rakennusvaiheen projektiarkkitehti), Pekka Sivula, Pauliina
Rossi, Julia Hertell, Pauliina Skyttä, Sami Mikonheimo, Jani Koivula, Auvo Lindroos,
Aleksi Niemeläinen, Erling Sommerfeldt, Tomi Henttinen, Harri Ahokas ja Anniina
Koskela
YHTEISTYÖKUMPPANIT: SMS Arkitekter (paikallinen arkkitehti), WSP Multiconsult
(rakennesuunnittelu), Arup Acoustics (konserttisalin akustiikka), Brekke Strand
Acoustics (akustinen suunnittelu), Sweco Grøner (LVI-suunnittelu), Cowi
(sähkösuunnittelu), Theatre Projects Consultants (teatteritekninen suunnittelu),
Birger Grönholm (teatteritekniikka kilpailuvaiheessa), Julle Oksanen
(valaistuskonsepti), Klaus Stolt (pienoismallit)
PALKINNOT: Architizer A+ Awards, Jury Winner, Theaters & Performing Arts
Centers (2014), USITT Architecture Merit Award (2013), Teräsrakennepalkinto (2011),
Norjan betonielementtipalkinto (2011)
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KUOPION KAUPUNGINTEATTERI
Kuopion kaupunginteatteri on rakennettu 1960-luvulla Helmer
Stenrosin ja Risto-Veikko Luukkosen suunnitelmien mukaan.
Taloon on nyt rakennettu uusi teatterisali 212 katsojalle. Salin
lisäksi laajennus käsittää uudet huollon tilat, liikennetilaa,
puvustamon tilat sekä varasto- ja muita tukitiloja.
Kuopion keskustaan päin ainoa näkyvä muutos on vanhan
teatteritornin korottaminen. Neljän metrin korotus on tarpeen
tornin nostintekniikan uusimisen takia. Lasilankuilla vuorattu
korotus erottuu päivisin alkuperäisestä rakennuksesta sopivasti
materiaalimaailmansa osalta. Valaistu torni myös toimii
näyttävänä pimeässä hohtavana houkuttimena yleisölle.
Itse laajennusosa on vaalea, volyymiltaan suorakulmainen
massa, joka liittyy vanhaan rakennukseen lyhyen sivunsa kautta.
Uusi sali liittyy vanhaan näyttämöön pohjapiirustuksessa yhtä
suoraviivaisesti kuin teatteritorni leikkauksessa. Kahden salin
lavojen logistiikka ja liittyminen toisiinsa on näin saatu optimoitua.
Aulatilaa on laajennettu uuteen saliin asti siltamaisen uuden osan
avulla. Aulan alapuolella sijaitsee uusi ulkoilma-auditorio.
Laajennuksen materiaalivalinnat heijastelevat vanhan rakennuksen

© Tuomas Uusheimo

materiaaleja: alkuperäisiin ruskeisiin terrakottalevyihin viitataan
saman sävyisillä kupariosilla. Laajennusosaan adoptoidut
valkobetonipinnat on rypytetty pinnaltaan veistoksellisen
kolmiulotteisiksi.

LAJI: Toimeksianto, 2010
TILANNE: Rakennettu, laajennettu teatteri avautui syyskuussa 2014
OHJELMA: Peruskorjaus 8 000 m2, laajennus, jossa uusi pieni sali 3 500 m2
RAKENNUSBUDJETTI: 28 000 000 €
SIJAINTI: Kuopio
TILAAJA: Kuopion kaupunki
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli
Woolston sekä Heikki Riitahuhta, Toni Laurila, Pekka Sivula, Auvo Lindroos, Jyri
Tartia, Harri Ahokas, Petra Grisova, Gerard Gutierrez ja Vladimir Ilic
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Insinööritoimisto Tanskanen (rakennesuunnittelu),
Granlund Kuopio (LVI-suunnittelu), Insinööritoimisto Tauno Nissinen
(sähkösuunnittelu), Blue Node (teatterirekninen suunnittelu), NCC Rakennus
(pääurakoitsija)
ALKUPERÄINEN SUUNNITELMA: Risto-Veikko Luukkonen & Helmer Stenros, 1963
PALKINNOT: Rakentamisen kivi (2015)
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LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI
Lappeenrannan kaupunginteatterin konsepti on poikkeuksellinen:
teatteri on rakennettu kauppakeskuksen ylimpään kerrokseen. Ajatus
on kuitenkin vanha - näin teatteri palaa juurilleen, torille, sinne missä
ihmiset ovat. Kauppakeskuksen miljoonat vuosittaiset kävijät saavat
nauttia monipuolisesta näytelmätarjonnasta ja toisaalta sen ravintolat
ja hotelli taas ovat teatterivieraiden käytössä.

teknisen henkilökunnan tiloista tarpeiston kautta puvustamoon ja
pukuhuoneisiin. Koko teatterissa on tyypillisen tilojen viidakon sijaan
vain yksi käytävä, joka seuraa suoraviivaisesti näytelmän tekemisen
logiikkaa. Tällä järjestelyllä takatiloihin on saatu suuret ikkunat, mikä
on erityisen merkittävää pääosin pimeällä näyttämöllä työtä tekeville
teatterin ammattilaisille.

Teatterin lämpiöstä on tehty hillitty monokromaattinen tila värikkään
kauppakeskuksen kontrastiksi. Vain metalliverkko erottaa lämpiön
sen alla aukeavasta kauppakäytävästä. Yleisö saapuu lämpiöön leveitä
portaita pitkin: tila on suunniteltu yhtä lailla esityksille kuin yleisön
näyttäville saapumisillekin. Peilaavat pinnat hämärtävät tilan koon
ja muodon. Vastaavaa saattaisi kokea seisoessaan parrasvaloissa
teatterin lavalla. Valoisaan aikaan kattoikkunasta kajastavat taivaan
sävyt värjäävät lämpiön yläosan kuin valtava valaisin. Pimeällä pinnat
kertaavat kauppakeskuksen mainosvaloja.

LAJI: Toimeksianto, 2011
TILANNE: Rakennettu, näytännöt alkoivat marraskuussa 2015
OHJELMA: Teatteri, jossa kaksi salia ja harjoitussali, yhteensä 5 300 m2
RAKENNUSBUDJETTI: 21 000 000 €
SIJAINTI: Lappeenranta
TILAAJAT: Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan teatterikiinteistö Oy
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli
Woolston sekä Harri Ahokas, Auvo Lindroos, Tiina Juuti, Niklas Mahlberg, Julius
Kekoni, Marlène Oberli-Räihä ja Pekka Sivula
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Sweco PM (rakennuttajakonsultti,toteutusvaihe), ISS
Proko (rakennuttajakonsultti, luonnosvaihe), FMC Group (rakennesuunnittelu),
Pöyry Finland (sähkösuunnittelu), L2 Fire Safety (palokonsultti), Insinööri Studio
(LVIsuunnittelu), Akukon (akustinen suunnittelu), Akumek (näyttämömekaniikka),
Kokos (AV-suunnittelu), Cederqvist & Jäntti Architects (arkkitehti, kauppakeskus),
Evälahti (pääurakoitsija)

Kaupunginteatterin toiminnallisuus on optimoitu. Sen tilat
sijoittuvat käytännöllisesti katsoen kokonaan yhteen tasoon.
Lavasteet tuodaan suurella nostimella kellarin lastauslaiturilta
tilojen keskelle lavastamoon, missä ne kootaan ja työnnetään
saleihin. Tukitilat kietoutuvat salien ympärille kiertäen myötäpäivään
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AALTO-YLIOPISTON METROASEMA
Pääkaupunkiseudun metroliikenteen ensimmäinen laajennusvaihe
länteen jatkuu Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään.
Valmistuttuaan syksyllä 2017 Länsimetro kuljettaa yli 100 000
matkustajaa päivässä. Metroasemien arkkitehtisuunnittelun
tavoitteena on ollut tunnistettavan, oman identiteetin luominen
asemille kaupunkikuvassa sekä sisätiloissa.

lehvästöt näkyvät sen läpi laiturille asti taivasta vasten.

Aalto-yliopiston
metroasema
on
yliopiston
Otaniemen
kampusalueen ytimessä. Sen pääsisäänkäynti aukeaa suoraan
kohti Alvar Aallon suunnittelemaa vanhaa päärakennusta. Aaltoyliopiston asema erottuu Länsimetron muista asemista muun
muassa materiaaleillaan. Paletissa on vältetty kiiltoa ja pyritty
aitouden tunteeseen. Cor-ten-alakatto yhdistää kaikkia aseman
yleisötiloja ja sitoutuu sävyltään punatiiliseen kampusympäristöön.
Taitteinen alakatto jatkuu yhtenäisesti pääsisäänkäynniltä alas
laiturille ja edelleen ylös Tietotien sisäänkäynnille.

LAJI: Toimeksianto, 2009
TILANNE: Rakennettu, metroliikenne alkoi marraskuussa 2017
OHJELMA: Maanalainen asemarakennus ja kaksi sisäänkäyntipaviljonkia, yhteensä
15 500 m2
SIJAINTI: Espoo
RAKENNUSBUDJETTI: Noin 40 000 000 €
TILAAJA: Länsimetro Oy
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli
Woolston sekä Anniina Koskela, Olli Parviainen, Pekka Sivula ja Niklas Mahlberg
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Arkkitehtitoimisto Esa Piironen (arkkitehtipartneri),
Sweco PM (rakennuttajakonsultti), CJN Arkkitehtitoimisto (suunnittelun
koordinointi), Konsulttiyhteenliittymä FKW (Geo-, rata- ja kalliotekniikka),
Insinööritoimisto A-Insinöörit (rakennesuunnittelu), Pöyry Building Services,
Insinööritoimisto Olof Granlund ja Konsulttiryhmä Nissinen-Niemistö
(talotekninen suunnittelu), YIT (rakennusurakointi), SRV (louhintaurakointi)

Aseman maanpäällisten osien materiaaleihin kuuluvat tummaksi
patinoitu kupariverhous, harmaa graniitti ja corten-levyt.
Sisäänkäyntipaviljongit ovat rakenteellisesti urheilullisia ja
origamimaisen keveitä. Liukuporraskuilun päätteenä on kolmion
muotoinen vino lasiseinä. Otaniemen vanhan kartanon lehmuskujan
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Aalto-yliopiston aseman ohella ALA on vastannut Länsimetron
Keilaniemen aseman suunnittelusta ja keskittyy parhaillaan
metrolinjan läntisen laajennuksen toisen vaiheen Soukan,
Espoonlahden ja Kivenlahden asemien suunnitteluun.
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KESKUSTAKIRJASTO OODI
Sijainnin ja kirjastolle määritellyn tilaohjelman välinen dynamiikka
luo puitteet rakennuksen suunnittelulle. Sen pääajatus on
kolmen itsenäisen kerroksen välinen yhteys. Kirjaston edessä
sijaitseva Kansalaistori jatkuu lasijulkisivun sisäpuolelle yhdistyen
pohjakerroksen julkisten tilojen sarjaan. Kerroksesta muodostuu
vilkas, jatkuvasti elävä tila. Perinteinen kirjastotunnelma
taas löytyy yläkerrasta. Siellä voi viettää rauhallisen tuokion
hektisen kaupunkikeskustan yläpuolella, avoimien puisto- ja
kaupunkinäkymien äärellä.
Näitä kahta toisiaan täydentävää kerrosta ympäröi kaareutuva
puinen massa. Massan sisään sijoittuvat keskikerroksen intiimimmät,
monikäyttöiset tilat. Massaa on venytetty pystysuunnassa yhteyden
luomiseksi sen ylä- ja alapuolisiin kerroksiin.
Pehmeät muodot ovat läsnä kaikkialla Keskustakirjastossa.
Funktionaalinen, voimakas, puuverhottu massa ilmentää niin
kaareutuvaa kattoa pohjakerroksen yllä, keskikerroksen virtaavia
tiloja kuin ylimmän kerroksen kaareutuvaa lattiaakin.
Rakennukseen tulee kolme yleisösisäänkäyntiä: yksi etelään
Rautatieaseman suuntaan; toinen, suuren katosrakenteen suojaama
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sisäänkäynti Kansalaistorin reunalle sekä kolmas, toissijainen
sisäänkäynti koilliskulmaan. Kulku yläkerroksiin tapahtuu
vaihtoehtoisesti joko eteläisen sisäänkäynnin rullaportaiden tai
suuren aulan kierreportaiden kautta.

LAJI: Avoin kansainvälinen kilpailu, 2012-2013, 1. palkinto
TILANNE: Rakennettu, kirjasto avautui 5.12.2018
OHJELMA: Kirjastotoiminnot, monikäyttösali, auditorio, galleria, myymälä,
työpajoja, äänitysstudioita, ryhmätyötiloja, ravintolatilaa, yhteensä 17 200 m2
HANKEBUDJETTI: 98 000 000 €
SIJAINTI: Helsinki
TILAAJA: Helsingin kaupunki
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli
Woolston sekä Niklas Mahlberg, Aleksi Niemeläinen, Anna Juhola, Mette Kahlos,
Anton Pramstrahler, Niina Rinkinen, Pauliina Rossi, Heikki Ruoho, Pekka Sivula,
Tom Stevens, Tuulikki Tanska, Nea Tuominen, Jussi Vuori ja Erica Österlund
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Pöyry CM (rakennuttajakonsultti), Ramboll Finland/
UK/Denmark (rakennesuunnittelu), Finnmap Infra & Sipti Infra (geosuunnittelu),
Projectus Team (LVI), Insinööritoimisto Lausamo (sähkösuunnittelu),
Insinööritoimisto Markku Kauriala (palokonsultti), Gravicon (BIM-koordinointi),
Arup (kilpailuvaiheen insinöörikumppani), Klaus Stolt (pienoismallit)
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Helsingin uusi Keskustakirjasto avautui joulukuussa 2018.
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HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN UUSI SISÄÄNKÄYNTIRAKENNUS
Uusi sisäänkäyntirakennus Terminaali 2:n edessä koostuu kahdesta
osasta, joista ensimmäisessä sijaitsevat lähtö- ja tuloaulat, ja toisessa
taas turvatarkastus ja matkatavara-aula. Terminaali 2:n nykyiset
lähtö- ja tuloaulat muuttuvat täydellisen muodonmuutoksen
jälkeen porttialueeksi. Lentoasemalle saadaan näin runsaasti lisää
tilaa matkustajille ja kaupallisille palveluille. Tavoitteena on samalla
selkeyttää koko lentoaseman rakennetta siten, että matkustaja
tunnistaa jo ulkoa niin sisäänkäynnin kuin koko matkustajaprosessin
pääpiirteetkin.
Lähtöaula on suuri, näyttävä, yhtenäinen tila aaltoilevan puukaton
alla. Terminaalin edustalle suunniteltu uusi aukio on muodoltaan
kuin katon vastinpari. Aukion ja saattorampin kansimaisuus on
häivytetty pinnan kolmiulotteisuudella. Tämä pinta yhdistää tasoja
ja reittejä niin visuaalisesti kuin fyysisestikin. Hulevedet kerätään
aukiolle vuodenaikojen mukana eläväksi vesiaiheeksi, joka muuntuu
tarvittaessa jopa luistelukentäksi. Ulkoportaat tarjoavat matkustajille
vaihtoehtoisen reitin ja istuskelumahdollisuuksia.
Laajennuksessa korostuu terminaaliin saapuvien ja terminaalista
poistuvien matkustajien polkujen tasa-arvoisuus. Alemman,
saapuvien matkustajien tason kautta kulkevat myös junalla,

bussilla, pyörällä, jalan tai pysäköintilaitoksista terminaaliin tulevat
matkustajat. Ylemmän, lähtevien matkustajien tason suuret aukot
yhdistävät saapuvien ja lähtevien matkustajien ja palvelujen tilat
visuaalisesti saman katon alle.
Terminaalilaajennuksen lisäksi alueelle on esitetty runsaasti uutta
rakentamista. Alueen tärkeimmät kiintopisteet ovat uusi aukio sekä
Kehäradan toisen sisäänkäynnin tori.

LAJI: Kutsukilpailu, 2017, 1. palkinto
TILANNE: Käynnissä, 1. vaiheen ennakoitu valmistuminen 2021
OHJELMA: 40 000 m2 uudisrakentamista, 35 000 m2 peruskorjaus- ja muutostöitä
SIJAINTI: Vantaa
TILAAJA: Finavia
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Pauliina
Rossi, Lotta Kindberg, David Gallo, Harri Ahokas, Kirsti Paloheimo, Olli Parviainen,
Niina Rinkinen, Pekka Sivula, Tom Stevens, Pekka Tainio ja Mikael Rupponen
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Arkkitehtitoimisto HKP (arkkitehtikumppani), Ramboll
Finland (rakenne-, LVIAS- ja liikennesuunnittelu), VIZarch, Brick Visual ja Mir
(visualisoinnit)
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TAMPERE-TALON HOTELLI
Uusi Courtyard by Marriott -hotelli muodostaa Tamperetalon kanssa luontevan kokonaisuuden, joka on enemmän kuin
osiensa summa niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin.
Hotelli myös lujittaa Tampere-talon ja Tampereen yliopiston
päärakennuksen välistä sidosta.
11-kerroksinen hotellitorni sijoittuu kunnioittavan etäisyyden päähän
Tampere-talon pääsisäänkäynnistä ja Sorsapuistoon avautuvista
lämpiötiloista, ja ottaa paikkansa Kalevantien ja Yliopistonkadun
risteyksessä. Torni rajaa Tampere-talon sisäänkäyntiaukion
kaupunkiaukioksi, jota maantasokerroksen julkiset toiminnot
elävöittävät. Tampere-talon aulasta rakennetaan sisäyhteys
hotelliin.
Toiminnallisesti hotellirakennus on selkeä. Hotellin sisäänkäynnin
yhteyteen sijoittuvat vastaanotto ja palvelupiste, monikäyttöinen
ravintolatila sekä kuntosali. Hotellihuoneisiin tulevat kaikki ne
ominaisuudet, joita työkseen matkustavat hotellimajoitukselta
kaipaavat. Kylpyhuoneista tehdään valoisat ja avarat. Lattiaan
asti ulottuvat ikkunat avaavat kiehtovia näkymiä ympäröivään
kaupunkitilaan ja ylimmistä kerroksista myös laajempaan
maisemaan.

Hotellin julkisivumateriaalina tullaan käyttämään voimakkaasti
muotoiltua valkobetonia, joka muodostaa hillityn lisän Tamperetalon materiaalikokonaisuuteen ja pelaa yhteen läheisen yliopiston
päärakennuksen valkobetonielementtien kanssa.

LAJI: Tontinluovutus- ja yhteistyömallikilpailu, 2013-2014, 1. palkinto
TILANNE: Rakenteilla
OHJELMA: 9 000 m2 hotellitoimintoja
SIJAINTI: Tampere
TILAAJA: Tampereen kaupunki, Tampere-talo Oy, KEVA
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli
Woolston sekä Sampo Honkala, Stephanie Polochowitz, Saana Koivusalo, Tora
Hay Walseng, Alina Moise, Velina Iantheva ja Heikki Ruoho
YHTEISTYÖKUMPPANIT: SRV (urakoitsija), Marriott International (hotelliketju),
Ramboll (rakenne-, LVI ja sähkösuunnittelu),VIZarch (visualisoinnit), Seppo
Karppinen (liikennesuunnittelu kilpailuvaiheessa)
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LYONIN LUMIÈRE-YLIOPISTON OPPIMISKESKUS
Uusi monitoiminen oppimiskeskus pyrkii arkkitehtuurillaan
täydentämään Porte des Alpes -kampuksen olevien rakennusten
sarjaa. Se tuo tilatarjontaan selkeyttä ja joustavuutta sekä parantaa
kampuksen tunnistettavuutta ja toiminnallisuutta.
Oppimiskeskuksen pitkänomainen rakennusmassa muodostuu
kahdesta pääkerroksesta, raskaasta jalustasta ja sen päälle kohoavasta
kevytrakenteisesta lasipaviljongista. Jalusta on suoraan maisemasta
kohoava kappale, jonka sisälle sijoittuvat rakennuksen suljetummat
tilat ja eriytyneet toiminnot kuten kokoushuoneet, toimistot, arkisto
ja kahvila. Vaikuttava tyhjä tila sen keskellä toimii sekä pihamaisena
sisätilana että valokuiluna, avaten samalla reitin ylempiin kerroksiin.
Ulkotilaa muistuttava paviljonki kokoaa kirjastotoiminnot yhteen
muuntojoustavaan kerrokseen. Tästä kerroksesta on kulku suoraan
kampuksen keskusaukiolle. Parvimaiseen kolmanteen kerrokseen,
ryhmätyötilojen yläpuolelle sijoittuvat suljetummat opetus- ja
opiskelutilat. Kirjastosalin ylle kohoaa myös kolme pienempää
hiljaiseen työskentelyyn tarkoitettua parvea.
Rakennus on massiivinen, mutta selkeydessään ja avoimuudessaan
helposti lähestyttävä. Lasijulkisivut ja kevyt katto elegantteine
puu- ja teräsrakenteinee, yksinkertainen materiaalimaailma ja

sofistikoituneet detaljit tukevat pohdiskeluun ja yhdessä oppimiseen
kannustavaa, uusille ajatuksille avointa ilmapiiriä. Selvästi erottuvat
kaareutuvat puiset kattopalkit toisaalta kehystävät rakennuksen
sisäpuolisia toimintoja, toisaalta rajaavat näkymää kirjastosta kohti
kampusta ja horisontissa siintäviä kukkuloita. Oppimiskeskus on
tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa siten, että käytettävissä
olevan opiskelutilan määrä 16 000 opiskelijan kampuksella ei missään
vaiheessa laske alle nykyisen neliömäärän. Uusi rakennus korvaa
vanhan yliopistokirjaston.
LAJI: Kutsukilpailu, 2018-2019, 1. palkinto
TILANNE: Käynnissä, rakentaminen alkanee 2019 lopussa
OHJELMA: 12 000 m2 kirjasto- ja yliopistotoimintoja
SIJAINTI: Bron, Lyonin metropolialue, Ranska
TILAAJA: Université Lumière Lyon 2
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki ja Samuli Woolston sekä Eva Geitel,
Rafael Gutiérrez Moreno, Anniina Kortemaa, Marlène Oberli-Räihä, Alexander
Tchoubanov ja Aleksi Vuola
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Nicolas Favet Architectes (arkkitehtikumppani), Mayot
& Toussaint (maisema-arkkitehti), Quadriplus Groupe (insinöörisuunnittelu),
Theatre Projects (akustinen suunnittelu), Olivier Tacheau (kirjastokonsultti),
Nomadd (visualisoinnit)
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AALTO-YLIOPISTON PÄÄRAKENNUS DIPOLI
Teknillisen
korkeakoulun
opiskelijoiden
alun
perin
ylioppilaskuntatalokseen
rakennuttama
Dipoli
siirtyi
vuodenvaihteessa
2013-2014
Aalto-yliopistokiinteistöjen
omistukseen ja on nyt peruskorjattu Aalto-yliopiston uudeksi
päärakennukseksi, jossa tulevat toimimaan yliopiston hallinto
ja yhteiset palvelut. Rakennus tulee silti jatkossakin toimimaan
yliopiston
suurten
luentotilaisuuksien
ja
tärkeimpien
opiskelijajuhlallisuuksien näyttämönä ja siellä voidaan järjestää
näyttelyitä. Myös yliopiston yhteistyökumppanit pääsevät
esille Dipolissa. Rakennuksen ravintolat palvelevat sekä
yliopistoyhteisöä että alueen asukkaita ja työntekijöitä. Dipolista
muodostuu akateemisen yhteisön yhteinen kohtaamispaikka.
Peruskorjaushankkeen puitteissa on uusittu viimeiset 20 vuotta
kokous- ja kongressikeskuksena toimineen rakennuksen koko
talotekniikka. Remontissa korostuivat toisaalta uudet työnteon ja
oppimisen tavat, toisaalta Raili ja Reima Pietilän suunnitteleman,
vuonna 1966 valmistuneen uniikin, kokeellisen rakennuksen
alkuperäiset suunnitteluratkaisut ja suojeluarvot. Talon kaikki
toimisto- ja työskentelytilat on suunniteltu yhteiskäyttöisiksi.
Lisäksi Dipolissa tullaan käyttämään uudenlaista digitaalista
ympäristöä ja omaa navigointijärjestelmää.
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Pietilät saivat Otaniemen kampusalueen reunalla sijaitsevan
rakennuksen suunnittelutehtävän voitettuaan vuonna 1961
järjestetyssä kilpailussa jaetun toisen palkinnon ehdotuksellaan
“Luolamiesten häämarssi”. Nyt valmistunut perukorjausja käyttötarkoituksenmuutoshanke liittyy Aalto-yliopiston
toimintojen siirtoon Otaniemeen.
LAJI: Toimeksianto, 2014
TILANNE: Peruskorjaus valmistunut maaliskuussa 2017
OHJELMA: Toimisto-, neuvottelu-, opetus-, auditorio-, ravintola- ja
kokoontumistiloja, yhteensä 12 400 m2
SIJAINTI: Espoo
RAKENNUSBUDJETTI: 24 000 000 €
TILAAJA: Aalto-yliopistokiinteistöt
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli
Woolston sekä Toni Laurila, Pekka Sivula, Simo Nuojua, Lotta Kindberg, Tiina
Juuti, Pauliina Rossi, Mirja SIllanpää ja Sari Vesanen
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Workspace (työympäristösuunnittelu), Creadesign
(palvelumuotoilu), Kristo Vesikansa (Pietilöiden arkkitehtuurin asiantuntija),
Projectus Team (talotekninen suunnittelu), Palotekninen insinööritoimisto
Markku Kauriala (palokonsultti), Tuuli Sotamaa (sisustussuunittelu)
ALKUPERÄINEN SUUNNITELMA: Raili ja Reima Pietilä, 1966
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SUOMEN INTIAN SUURLÄHETYSTÖ
Raili ja Reima Pietilä voittivat vuonna 1963 Suomen New
Delhin suurlähetystön suunnittelukilpailun kauniilla, vahvalla
ehdotuksellaan “Lumi puhuu vuorilla”. Työ kuitenkin tilattiin
Pietilöiltä vasta vuonna 1980 ja muokatun suunnitelman
pohjalta rakennettu lähetystö avautui vuonna 1986. Tontin
rakennuskokonaisuus muodostuu kuudesta erillisestä lateraalisesta
rakennuksesta, joiden kattomuodot luovat ilmasta katsottuna
veistoksellisen vaikutelman. Kokonaismuoto on saanut hahmonsa
Kuusamon lähistöllä sijaitsevasta Kitkajärvestä.
Suurlähetystön alkuperäisen sisustuksen on suunnitellut
Antti Nurmesniemi yhdessä Pietilöiden kanssa ja tontin
maisemasuunnittelusta ovat vastanneet Maj-Lis Rosenbröjer
ja Pietilät. Suuri keraaminen reliefi lähettilään residenssin
edustustiloissa on Rut Brykin suunnittelema.
Rakennusten julkisivuissa on käytetty paikallisesta hiekkakivestä
tehtyjä laattoja, valkoiseksi rapattua tiiltä ja valkobetonia. Puuosat
ovat öljyttyä tiikkiä. Myös suuri osa alkuperäisistä kalusteista on
puisia.
Peruskorjauksen myötä tämä suomalaisen modernismin myyttinen
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mestariteos on noussut jälleen alkuperäiseen loistoonsa. Hanke
koostui talotekniikan perusteellisesta uudistuksesta, joistakin
toiminnollisista muutoksista sekä aikaisempien korjaus- ja
ylläpitotöiden paikkailuun keskittyvästä, alkuperäistä arkkitehtuuria
kunnioittavasta restaurointiurakasta. Peruskorjauksen yhteydessä
lähetystön tontille rakennetttiin uudet porttirakennukset ja uusi
allasrakennus.
LAJI: Toimeksianto, 2013
TILANNE: Valmis, vaihe 1 valmistui vuonna 2017, vaihe 2 syksyllä 2018
OHJELMA: Toimisto-, edustus- ja asuintiloja, teknisiä ja porttirakennuksia,
yhteensä 4 300 m2
SIJAINTI: New Delhi, Intia
RAKENNUSBUDJETTI: Noin 10 000 000 €
TILAAJA: Ulkoministeriö
TYÖRYHMÄ: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli
Woolston sekä Simo Nuojua, Lotta Kindberg ja Mirja Sillanpää
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Wise Group Finland (insinöörisuunnittelu), WSP Proko
(rakennuttajakonsultti), Annukka Pietilä (Pietilöiden arkkitehtuurin asiantuntija),
C. P. Kukreja Architects (paikallinen arkkitehti)
ALKUPERÄINEN SUUNNITELMA: Raili ja Reima Pietilä, 1986
SERTIFIKAATIT: Tavoitteena LEED Gold
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OSAKKAAT
Arkkitehtitoimisto ALAn perustivat vuonna 2005 Juho Grönholm,
Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston voitettuaan
ensimmäisen palkinnon Kristiansandin teatteri- ja konserttitalon
suunnittelukilpailussa. Nykyisin toimistossa työskentelevät
Grönholm, Nousjoki ja Woolston.
Kaikilla osakkailla on noin 20 vuotta ammatillista työkokemusta
etenkin julkisten rakennusten suunnittelusta sekä Suomessa että
muualla Euroopassa. Päivittäisen toimistotyönsä ohella he ovat
myös opettaneet julkisten rakennusten suunnittelua niin Suomen
arkkitehtikouluissa kuin esimerkiksi Columbia Universityssä
New Yorkissa ja Washington University in St. Louisin Helsingin
ohjelmassakin.
He ovat voittaneet useita kilpailupalkintoja ja muita tunnustuksia
projekteistaan. ALAn osakkaille myönnettiin nuorten arkkitehtien
Pietilä-palkinto vuonna 2008 ja Rakennustaiteen valtionpalkinto
vuonna 2012. Toimiston töitä on esitelty lukuisissa näyttelyissä ja
julkaisuissa maailmanlaajuisesti.
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JUHO GRÖNHOLM (s. 1975, Helsinki) Arkkitehti SAFA, osakas
Kokeneena projektinjohtaja Juho luotsaa taidolla laajat projektit. Hän ohjaa
kansainvälisiä suunnitteluryhmiä useilla eri kielillä ja hänen avoin ja suora
johtamistyylinsä on saanut tunnustusta toimiston yhteistyökumppaneilta. Juho
toimi Teatteri- ja konserttitalo Kildenin pääsuunnittelijana. Tällä hetkellä hän vastaa
arkkitehtisuunnitteluryhmien vetämisestä sekä kolme Länsimetron toisen vaiheen
asemaa kattavassa hankkeessa että Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennuksessa.
ANTTI NOUSJOKI (s. 1974, Hyvinkää) Arkkitehti SAFA, osakas
Antti on oivaltava suunnitteluryhmien johtaja. Hänen erityisosaamiseensa kuuluu
kansainvälisten projektien hoitaminen ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa. Antti on
toiminut projektipäällikkönä muun muassa Kuopion kaupunginteatterin peruskorjaus- ja
laajennushankkeessa sekä Helsingin uudessa keskustakirjastossa. Hän johtaa parhaillaan
ja Tampere-talon Marriott-hotellin ja Lyonin Lumière-yliopiston oppimiskeskuksen
suunnittelua.
SAMULI WOOLSTON (s. 1975, Helsinki) Arkkitehti SAFA, osakas
Samuli tunnetaan hienovaraisesta ja taiteellisesti vahvasta suunnitteluotteestaan.
Hän on erityisen kiinnostunut poikkitieteellisistä ja monikulttuurisista suunnitteluja kaavoitusprojekteista. Hän on toiminut muun muassa Lappeenrannan uuden
kaupunginteatterin, Dipolin peruskorjauksen, Suomen New Delhin suurlähetystön
peruskorjauksen sekä Saukonlaiturin pysäköintilaitoksen pääsuunnittelijana.
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TYÖSKENTELYTAPA
Toimiston työskentelytapa voidaan jakaa kahteen pääosaan:
projektien alussa tehdään analyysi, jonka avulla hahmotetaan
asiakkaan ja ympäristön lähtökohtien muodostama kokonaisuus,
eli tehtävän varsinainen haaste ja ydin. Tämän jälkeen aloitetaan
suunnitteluvaihe, jossa tuotetaan määritettyyn haasteeseen
sopivin vastaus, luovasti ja ennakkoluulottomasti.
Yhteispeli, työskentelykulttuurin avoimuus ja osallistuva
suunnittelu ovat itsestään selvä perusta työllemme. Toimiston
kaikki osakkaat osallistuvat hankkeiden kehittämiseen. Heistä
yksi nimetään käsillä olevan projektin projektinjohtajaksi, joka
huolehtii päivittäisen työn edistymisestä sekä kontakteista
asiakkaaseen. Kaikki ALAn projektit suunnitellaan kolmiulotteisina
tietomalleina. Mallia hyödynnetään määrien, tilavuuksien ja
kustannusten hallinnassa sekä hankkeiden suunnittelussa ja
toteutuksessa yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa.
Työkaluja ja työskentelytapoja, jotka vievät suunnittelun
digitaalisen dokumentoinnin virheettömästi aina tuotanto- ja
rakennusvaiheeseen asti on kehitetty yhdessä Gravicon Oy:n
Tomi Henttisen kanssa vuodesta 2005 alkaen.
Tietotekniikkapohjaista
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työympäristöä

hyödynnetään

myös

kaikkiin hallinnollisiin tehtäviin. Toimistolla on uusimmat
työasemat täydellisine ohjelmistoineen, mallinrakennuspaja
3D-tulostimineen, koulutettu henkilökunta sekä selkeät työja laatujärjestelmät projektien tehokkaaseen ja turvalliseen
hallintaan sekä tiedon jakamiseen muiden suunnittelijoiden
kanssa nykyisten standardien mukaisesti. Kaikki projektitiedostot
ja niihin tehdyt muutokset tallennetaan aina suoraan palvelimelle
ja palvelimella olevat projektitiedostot varmennetaan päivittäin
automaattisesti ulkoiselle medialle.
Toimistossa
työskentelee
osakkaiden
ja
hallinnollisen
henkilöstön ohella 33 arkkitehtia, seisemän arkkitehtiopiskelijaa,
kolme sisustusarkkitehtia, valaistuskonsultti, koulutettu BIMasiantuntija ja kolme teknistä avustajaa. Pääsuunnittelijan
pätevyys on seitsemällä arkkitehdilla. Työpisteitä on 60 ja
tietokonein ja projektorein varustettuja neuvotteluhuoneita
kolme. Lisäksi toimistolla on mallipaja, kattava ammattikirjasto
sekä laaja materiaaliarkisto.
OHJELMISTOT: Autodesk Design Suite Premium 2016, Solibri Model Checker 9.6,
Rhinoceros 5, Chaos Group V-Ray, Adobe Creative Suite CC, Adobe Acrobat XI
Pro, Microsoft Office 2013
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ALA on helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, joka keskittyyy
julkisten rakennusten, haastavien peruskorjauskohteiden ja
terminaalirakennusten suunnitteluun sekä kaavoitukseen.

Marriott-hotelli, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus sekä
kolme Länsimetron seuraavan vaiheen asemaa Kivenlahdessa,
Espoonlahdessa ja Soukassa.

Toimimme tiukan kustannus- ja aikatauluraamin puitteissa
tehokkaasti ja ennakkoluulottomasti kunkin toimeksiannon ehdoilla.
Toimistomme on voittanut yli kaksikymmentä kilpailupalkintoa
tai muuta tunnustusta projekteistaan useissa eri maissa ja
töitämme on julkaistu laajalti kotimaisessa sekä kansainvälisessä
arkkitehtuurimediassa. ALAn osakkaille myönnettiin Rakennustaiteen
valtionpalkinto vuonna 2012.

ALA kehittää prototyyppejä ja hakee hankkeisiinsa aina
tuoreita näkökulmia ja yllättäviäkin innovatiivisia ratkaisuja.
Intuitiivinen yhdistyy analyyttiseen, käytännöllinen ylelliseen
ja rationaalinen tunteelliseen. Työvälineinä käytetään niin
tietomalleja, 3D-tulostusta ja parametrisen suunnittelun ohjelmia
kuin perinteisiä mallinrakennusta ja materiaalitutkimustakin.
Tarvittaessa konsultoidaan toimiston suomalaisia ja ulkomaalaisia
yhteistyökumppaneita.

Toimiston mittavin toteutettu hanke on Norjan Kristiansandiin
valmistunut teatteri- ja konserttitalo Kilden. ALA:n merkittävimmät
valmistuneet työt Suomessa ovat Helsingin keskustakirjasto
Oodi, Kuopion kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus,
Lappeenrannan uusi kaupunginteatteri, Länsimetron Aaltoyliopiston ja Keilaniemen asemat sekä Dipolin peruskorjaus ja sen
käyttötarkoituksen muutos Aalto-yliopiston päärakennukseksi.
Parhaillaan rakennusvaiheessa olevia hankkeitamme ovat esimerkiksi
Saukonlaiturin pysäköintilaitos Jätkäsaaressa, Tampere-talon
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PERUSTETTU: 2005
REKISTERÖITY: Suomessa, Norjassa
JÄSENYYDET: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkitektbedriftene i Norge
LIIKEVAIHTO VUONNA 2017: Noin 3 661 000 €
HENKILÖSTÖ: 3 osakasta, 31 arkkitehtia, 2 valmistunutta nuorempaa
suunnittelijaa, 7 arkkitehtiopiskelijaa, 3 sisustusarkkitehtia, 1 valaistusonsultti,
1 BIM-spesialisti, 3 teknistä avustajaa avustaja, 3 hallinnollista työntekijää
TYÖSKENTELYKIELET: Suomi, englanti, ruotsi, norja, ranska, saksa, italia,
espanja, slovakki, venäjä ja japani
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