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Sapa tarjoaa julkisivujärjestelmiä alumiinista ja lasista pitkällä elinkaarella, minimaalisella kunnossapidolla 
sekä luotettavilla ja joustavilla toiminnoilla. Järjestelmämme antavat arkkitehdeille valinnanvapautta 
suunnittelussa ja toteutuksessa, täyttäen korkeat energiavaatimukset Pohjoismaiden ankarassa ilmastossa.

Julkisivujärjestelmä on hyvin eristetty ja kehitetty säästämään, kontrolloimaan ja tuottamaan energiaa 
matalan U-arvon ja 3K-eristyslasille sopivan kyntteen ansiosta, sekä mahdollistaen aurinkosuojien ja  
aurinkopaneelien esteettisen käytön.

Ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme halutessasi lisätietoa: 09-8678 2899

Hydro Building Systems   Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo   www.sapabuildingsystem.fi

PÄÄSTÄ VALO SISÄLLE
Modernit julkisivut korkeilla vaatimuksilla
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Oodi kaikelle 

Helsingin keskustakirjasto Oodi on ladattu yli kym-
menen vuoden ideointiprosessin aikana toiveilla, jois-
ta useat se tuntuu jo kolmen kuukauden toiminnan 
jälkeen täyttäneen. Todelliset vaikutukset näkyvät 
kuitenkin vasta vuosien kuluttua käytön vakiinnuttua. 
Toisaalta Oodin ympärille syntynyt innostus vihjaa jo 
nyt, että keskustakirjastolla olisi mahdollisuus siivit-
tää muutoksia sekä kirjastolaitoksen, arkkitehtuurin, 
että laajemmin kulttuurinkin piirissä. 

Ode to Everything
 
The decade-long engagement and consultation 
process that preceded the launch of Helsinki’s new 
central library Oodi meant that building came heavily 
laden with expectations. Two months after its 
opening, the library appears to have delivered on most 
fronts. The real impacts will take years to manifest 
themselves, however, and will not be visible until the 
library has become embedded into the community. 
And yet the enthusiasm with which Oodi has so far 
been received suggests that the new central library has 
the potential to engender change within the Finnish 
library service, architecture and wider culture. 

Text
Essi Oikarinen

Kuvat
Tuomas Uusheimo

Photos
Tuomas Uusheimo
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Helsinki 

Arkkitehdit
Arkkitehtuuritoimisto 
ALA/ 
Juho Grönholm
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2018 
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Juho Grönholm
Antti Nousjoki 
Janne Teräsvirta
Samuli Woolston
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Completion
2018
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37 Kaupunki/Urbanity

Moni huokaisi helpotuksesta keskustakirjasto Oodin 
avautuessa. Vuosikymmenten aikana moneen suun-
taan hahmoteltu ja lopulta ilman varsinaista kokonais-
visiota rakentunut Töölönlahden alue tuntuu ainakin 
toistaiseksi valmiilta, kun viime vuoden lopussa avattu 
keskustakirjasto otti haltuunsa alueen viimeisen 
vapaan tontin. Keskeisempää sijaintia on vaikea löytää 
Helsingistä tai symbolisesti koko maastakaan: jo kil-
pailuohjelmassa haettiin ”symbolirakennusta muiden 
symbolisesti merkittävien rakennusten joukkoon”. 

Keskustakirjaston suunnittelusta vuonna 2013 
käydyn kaksivaiheisen kansainvälisen arkkitehtuu-
rikilpailun voitti ALA-arkkitehtitoimiston ehdotus 
”Käännös”. 544 ehdotusta houkutelleen kilpailun arvos-
telupöytäkirjassa kehutaan ”Käännöksen” varmaotteista 
liittymistä osaksi ympäristöään. Ulkoarkkitehtuurin 
hallitsevin piirre on aaltoileva, ulokkeeksi kurottava 
puupinta, jonka alle maantasokerrokseen muodostuu 
holvimainen julkinen tila, jatke rakennusta edustavalle 
Kansalaistori-aukiolle. Puinen aalto muodostaa jalustan 
sen päälle korotetulle aineisto-osastolle, ”Kirjataivaalle”, 
ja Eduskuntatalon suuntaan katsovalle terassille. 

ALAn arkkitehtiosakkaat Juho Grönholm, Antti 
Nousjoki ja Samuli Woolston näkevät ulkoarkkiteh-
tuurin ennen kaikkea kontekstuaalisena reaktiona. 
Kirjaston tontti on pitkänmallinen, melko tiukka suora-
kaide, jota arkkitehtuuri pyrkii rikkomaan. ”Muoto kurot-
tuu annetusta laatikosta joksikin muuksi – jännitteiseksi 
rakenteeksi, joka nivoo rakennuksen ulkotiloihin ja 
ottaa ne haltuunsa”, Nousjoki kertoo perusratkaisusta. 

”Olemme aiemmin käyttäneet samankaltais-
ta muotoa Norjan Kristiansandissa sijaitsevassa 
Kilden-konserttitalossa. Kildenissäkään muoto ei ole 
esimerkiksi veistos hulmuavasta lipusta, vaan keino 
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Suomen ainoa 
arkkitehtuuriin
keskittyvä 
aikakauslehti

Tavoitamme suoma-

laiset arkkitehdit ja 

kaupunki-suunnitteli-

jat sekä rakennusalan, 

suunnittelun, muotoi-

lun ja kulttuurin vai-

kuttajat, päättäjät, 

ajattelijat ja tekijät.
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”MONUMENTTI”

”KEHITYS”
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aiheita  ja lisätietoja

taidot, käsityö, materiaalit, yksinkertaisuus
pientalot, saunat, mökit
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27.5. 30.4. 8.5.
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25.11. 30.10. 6.11.

kaupunkiteemat, joukkorakentaminen, 
jakaminen, yhteisöt, monitilat

Aikataulu 2020

”Prestigious
bilingual
architecture
and design
title.”
The Monocle Travel Guide 
Series – Helsinki (2018)
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