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Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaat ovat Amos Rex, Lallukan 
taiteilijakoti, Tiedekulma, Tuupalan puukoulu ja Uusi lastensairaala 
 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon jo viidettä 
kertaa. Esiraadin valitsemat vuoden 2018 finalistit – Amos Rex -taidemuseo, Lallukan 
taiteilijakoti, Tiedekulma, Tuupalan puukoulu ja Uusi lastensairaala – edustavat 
monipuolisesti uutta arkkitehtuuria ja korjaussuunnittelua. Palkinnon saajan valitsee 
oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Voittaja julkistetaan 1. lokakuuta.  
 
Palkinnonsaajan valitsee oikeushammaslääkäri Helena Ranta 
 
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsee vaikuttaja, 
joka on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin 
asiantuntijana. Tänä vuonna valitsijaksi on kutsuttu 
oikeushammaslääkäri Helena Ranta. 
 
”Tämä on hyvin mielenkiintoinen tehtävä. Matkustan 
paljon ja aina kun mahdollista, käyn tutustumassa 
arkkitehtuurikohteisiin. Esimerkiksi Balkanilta löytyy 
paljon jugendia. Tämän vuoden kohteissa ei ole 
merkittävästi yhteismitallisuutta, mikä tekee valinnan 
myös haasteelliseksi”, Helena Ranta kertoo.  
 
Rakennettu ympäristö vaikuttaa ratkaisuillaan ihmisten 
kanssakäymiseen, hyvinvointiin ja koko elämänkirjoon. 
Arkkitehtuurin vaikuttavuus kasvaa, kun tehdään 
päätöksiä yhteiskunnan varojen kohdentamisesta. 
Rannalla on työnsä kautta laaja inhimillinen kokemus ja 
ymmärrys. Valitsijaksi haluttiin henkilö, joka osaa tulkita 
aikamme yhteiskunnallisia merkityksiä ja tarpeita 
ihmisen näkökulmasta. 
 
”On kiinnostavaa kuulla Helena Rannan ajatuksia arkkitehtuurista, millaisia asioita ja arvoja hän 
nostaa esille, mikä tekee häneen vaikutuksen ja miksi hänestä arkkitehtuuri on merkityksellistä”, 
toteaa SAFAn hallituksen puheenjohtaja Henna Helander.  
 
  

Helena Ranta, kuva: Maria Jain 



Palkintoehdokkaat edustavat arkkitehtuuria, joka on aktiivinen osa suomalaista 
kulttuuria 
 
”Tämä vuosi tarjoaa kattauksen uutta arkkitehtuuria, joka ei ole pelkkä 'toimintojen kuori', vaan 
aktiivinen ja aktivoiva osa suomalaista kulttuuria. Hyvä arkkitehtuuri luo uusia oivaltavia 
toimintaympäristöjä. Tiloja, jotka lisäävät hyvinvointia ja auttavat paranemaan tai tarjoavat 
lohtua, ja tiloja, joissa taide saa uusia ulottuvuuksia. Kaikki tämä on lisäarvoa, jota korkeatasoinen 
rakennettu ympäristö antaa arjessa meille jokaiselle. Palkintoehdokkaat kertovat myös 
mielenkiintoisella tavalla yhteiskunnassa tapahtuvasta murroksesta pois hierarkkisista rakenteista, 
kohti avoimuutta ja kansalaisyhteiskuntaa”, kertoo Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon esiraadin 
puheenjohtaja Hannu Huttunen tämän vuoden kohteista.  
 

30.8. yleisölle avautuva Amos Rex -taidemuseo on JKMM 
Arkkitehtien (Asmo Jaaksi, Freja Ståhlberg-Aalto, Katja 
Savolainen ja Päivi Meuronen) käsialaa. Pääosin maan alle 
sijoittuvista näyttelytiloista syntyy kiehtova arkkitehtoninen 
”luolasto”, joka on toteutettu ilmavasti ja yksinkertaisesti. 
Suuret valoaukot luovat välillisen yhteyden ulkopuoliseen 
kaupunkitilaan ja antavat luonnonvaloa aulatiloihin. 
Valoaukkojen vapaa geografia muodostaa 
”luonnonmaiseman” Lasipalatsin pihalle ja haastaa vanhan 
arkkitehtuurin sympaattiseen vuoropuheluun. Museon 
pääsisäänkäynti tapahtuu vanhan Bio Rexin ovista ja 
Lasipalatsin sisätiloista on tehty taitavasti saumaton osa 
museokokemusta. 
 
 
 
 

 
Arkkitehti Gösta Juslenin piirtämää, vuonna 1933 
valmistunutta Lallukan taiteilijakotia pidetään yhtenä 
maamme funktionalistisen arkkitehtuurin 
merkkiteoksista. Edelleen alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessaan taiteilijoiden asuin- ja 
ateljeetalona toimiva rakennus suojeltiin 
rakennussuojelulailla vuonna 2012. Vuonna 2017 
valmistui suuri korjaushanke, jolla turvattiin arvokkaan 
rakennuksen ja yhteisön tulevaisuus. 
Korjaussuunnittelussa luotettiin rakennuksen 
alkuperäiseen, voimakaspiirteiseen arkkitehtuuriin. 
Korjauksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Freese Oy 
(Simo Freese, Eva Knif ja Anu Halme), julkisten tilojen 
erikoismaalaustyönä toteutetun ennallistavan värityksen 
professori Vilhelm Helander. 
 
 

Amos Rex, kuva: Tuomas Uusheimo 

Lallukan taiteilijakoti, kuva: Jussi Tiainen 



Alun perin arkkitehti Toivo Korhosen vuonna 1977 
suunnittelema yliopiston vanha hallintorakennus on 
peruskorjattu vuonna 2017 mittavalla muutoksella 
uudeksi Tiedekulmaksi JKKM Arkkitehtien (Teemu Toivio 
ja Asmo Jaaksi) toimesta. Uusi vanha rakennus on saanut 
onnistuneen nykypäivityksen, joka kilpailee 
toiminnallisuudellaan uudisrakennusten kanssa. 
Katujulkisivut on päivitetty neutraaliksi, yhtenäiseksi 
pinnaksi, joka heijastaa ympäröivien arvorakennusten 
julkisivuja. Ydinkeskustassa sijaitseva Helsingin yliopiston 
Tiedekulmarakennus tukee arkkitehtuurillaan ajatusta 
uudenlaisesta ja monipuolisesta tieteen 
kohtaamispaikasta, jonne on matala kynnys mennä. 
 
 
 

 
 
Alt Arkkitehtien (Antti Karsikas, Ville-Pekka Ikola, Tuomas 
Niemelä ja Kalle Vahtera) ja Arkkitehtitoimisto Karsikkaan 
(Martti Karsikas) suunnittelema, vuonna 2018 valmistunut 
Tuupalan alakoulu ja päiväkoti Kuhmossa on kaunis 
esimerkki käyttörakentamisesta, joka tarjoaa puitteet lasten 
ja heidän kasvattajinaan toimivien opettajien arkeen. 
Kokonaisuus muodostuu yksinkertaisista, kuutiomaisista 
lautaverhoilluista päärakennusmassoista, sekä 
piharakennuksista. Sisätilassa paikallisesti tuotettujen CLT-
elementtien puupinta on näkyvissä monissa paikoin. 
Tuupalan puukoulu on muistutus siitä, että inspiroivaa, 
kokonaisvaltaisesti terveellistä elinympäristöä on 
mahdollista rakentaa myös sellaisissa hankkeissa, joiden 
käytössä ei ole erityisen mittavia taloudellisia resursseja. 
 
 
 

Arkkitehtitoimisto SARCin ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivulan 
(Antti-Matti Siikala, Sarlotta Narjus, Sakari Forsman ja Susanna 
Kalkkinen) suunnittelema HUS:n Uusi lastensairaala avautuu 
syyskuussa. Rakennuksen arkkitehtuuri painottaa perinteisestä 
sairaalasuunnittelusta poiketen lapsipotilaiden ja heidän 
omaistensa viihtyvyyttä ja arjen sujuvuutta. Suuresta koostaan 
huolimatta Uuden lastensairaalan arkkitehtuurissa korostuvat 
avoimuus, kontakti ympäristöön ja lasten huomioiminen 
sairaanhoidon erityisryhmänä. Rakennus on sovitettu taitavasti 
mittakaavallisesti vaativaan ympäristöön, ja värimaailma sekä 
sisällä että ulkoarkkitehtuurissa on positiivista ja 
arkailematonta.  

Tiedekulma, kuva: Tuomas Uusheimo 

Tuupalan alakoulu ja päiväkoti, kuva: Mikko Auerniitty 

Uusi lastensairaala, kuva: Tuomas Uusheimo 



Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon nyt viidettä kertaa. 
Voittaja julkistetaan kansainvälisenä arkkitehtuurin päivänä 1. lokakuuta Helsingissä 
järjestettävässä tilaisuudessa.  
 
**  
 
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto ja esiraadin jäsenet 
 
Esiraatiin kuuluivat tänä vuonna Aalto-yliopiston asuntosuunnittelun professori ja ARK-house 
arkkitehdit Oy:n osakas Hannu Huttunen, &’-arkkitehtitoimiston osakas Janne Teräsvirta, 
tekniikan tohtori Anne Stenros ja Arkkitehtitoimisto Livadyn osakas Juulia Mikkola. Raadin 
sihteerinä toimi SAFAn pääsihteeri Paula Huotelin. 
 
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden 
rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Palkinto voidaan 
myöntää joko suomalaisen tai ulkomaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston Suomeen 
suunnittelemasta työstä tai suomalaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston ulkomaille 
suunnittelemasta työstä. Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsijaksi valitaan vaikuttaja, joka 
on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Tuomari tekee valinnan 
esiraadin valitsemien kohteiden joukosta. Palkinnon tarkoitus on lisätä arvostusta luovaa 
korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja 
hyvinvointia lisäävää merkitystä. 
  
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii 
aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun 
Suomen Arkkitehtiliiton jäseninä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia. 
Lisäksi SAFAssa on noin 600 opiskelijajäsentä. 
 
**  
 
Medialle 
Media on tervetullut palkinnon julkistustilaisuuteen maanantaina 1. lokakuuta 2018. Tarkempi 
aika ja paikka ilmoitetaan lähempänä tilaisuutta. 
  
Median yhteydenotot: Pia Mouazan, Pink Eminence, puh. 044 799 1180, pia@pinkeminence.fi 
Kuvamateriaali: www.arkkitehtuurinfinlandia.fi 
Muut lisätiedot: Hannu Huttunen, +358 40 084 4967 tai Paula Huotelin, puh. 040 556 2827 
  
Verkkosivut: www.arkkitehtuurinfinlandia.fi 
Facebook: www.facebook.com/ARKFinlandia 
Twitter: twitter.com/ArkfinPrize 


