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Helsingin Olympiasta-
dionin perusparannus 
ja uudistaminen laajen-

nusosineen palkittiin Vuoden 
2020 Betonirakenteena vaati-
vasta ja taitavasta arkkitehti- ja 
rakennussuunnittelusta sekä laa-
dukkaasta rakennuttamisesta ja 
toteutuksesta, jossa betonilla on 
merkittävä osa näkyvää lopputu-
losta yksityiskohtia myöten.

Perusparannuksessa ja laa-
jennustyössä on hienostuneesti 
otettu huomioon suojellun raken-
nuskokonaisuuden rakennustai-
teelliset arvot. Palkintoa on jaettu 
vuodesta 1970 alkaen. Eli on pal-
kinnon 50-vuotisjuhlavuosi.

– Kohde on vaatinut erityis-
osaamista sekä uuden ja vanhan 
materiaalin että teknologian yh-
teensovittamista. Hankkeessa on 
hyödynnetty uusia innovatiivisia 
työ- ja korjausmenetelmiä, joita 
on ideoitu ja kehitetty yhteisis-
sä työpajoissa. Hankkeen suun-
nittelu ja johtaminen ovat olleet 
poikkeuksellisen haastavia ko-
konaisuuksia. Toteutunut kohde 
on osoitus ammattitaitoisesta 
rakennuttamisesta, eri osapuol-
ten ja erityisasiantuntijoiden 
saumattomasta yhteistyöstä, 
ensiluokkaisesta suunnittelusta, 
toteutuksesta ja käsityötaidosta, 
korostaa tuomariston puheenjoh-
taja Jussi Mattila Betoniteolli-
suus ry:stä. Stadionin remonttia 
esitteli julkistamistilaisuudessa 
tammikuussa 2021 arkkitehti 
Kimmo Lintula. Kilpailun kun-
niamaininnan sai Kirkkonummen 
pääkirjasto Fyyri.

Vuoden 2020 Betonirakenne

Uusi uljas Olympiastadion
Uudistunut 
Olympiastadion avautui 
elokuussa 2020

Arkkitehtien Yrjö Lindgrenin 
ja Toivo Jäntin suunnittelema 
funktionaalinen Olympiastadion 
valmistui vuonna 1938. Stadionin 
vuoden 2020 ulkoarkkitehtuuri 
rakentuu entisöidystä 1930-luvun 
betoniarkkitehtuurista, 1950-lu-
vun peruskorjatuista osista ja uu-
desta pohjoisaukiosta betonisine 
palvelukokonaisuuksineen. Sisä-
tiloihin on palautettu selkeys- ja 
toiminnallisuus vastaamaan ny-
kytapahtumien tarpeita.

Myös 1930-luvun osan tilat 
palvelevat oheistiloina entistä 
paremmin. Valo, rakenteet ja ma-
teriaalit yhdistyvät käytettävyy-
teen. Tilojen materiaalit ja värisä-
vyt on palautettu alkuperäiseen 
asuunsa. Kolmannen kerroksen 
tiloihin on tehty uudet yhteydet 
katsomoon.

Maan alle on rakennettu uudet 
stadionin laajennustilat: moni-
käyttöisiä liikuntatiloja rajaava 
uusi läntinen galleria, juoksura-
tojen alle huolto- ja talotekniik-
katunneli sisäjuoksuratoineen ja 
pohjoisen logistiikka- sekä koil-
liskaarteen monitoimitilat. Hil-
jentymistilakin löytyy. Rapatut 
julkisivut näkyvine betoniraken-
teineen on uusittu alkuperäisen 
mukaisesti.

Stadionin tunnusmerkkiä tor-
nia jännitettiin, liikkuuko tai täri-
seekö se remontin aikana. Se kesti 
ja mitään ei tapahtunut. Stadion 
sai myös uuden katoksen remon-

Ilmakuva Stadionista.
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tin yhteydessä. Julkisivua koro-
tettiin pari metriä, jotta katos ei 
näy ulospäin.

Monikaan ei ole stadionilla vie-
lä käynyt, mutta sinne mahtuu. 
Uusitun stadionin katsomokapa-
siteetti on 36 200 katsojaa, mutta 
konserteissa paikalle mahtuu jopa 
50 000 katsojaa. Helsingin Olym-
piastadionin perusparannus- ja 
uudistamishankkeen kokonais-
kustannukset nousivat 337 mil-
joonaan euroon.  

Kustannusarvion ylittymisen 
katsotaan johtuneen monesta-
kin tekijästä. Voimakkaan nou-
susuhdanteen takia (2015-2020) 

Uudistettu Olympiastadion on 
palkittu useilla palkinnoilla:  
Arkkitehtuurin Finlandia 2020, 
Vuoden teräsrakenne 2019, 
Suomen Rakennusinsinöörien 
liiton RIL 2020 palkinnolla.
Olympiastadionin perusparan-
nus ja uudistaminen, Helsinki. 
Vuoden 2020 Betonirakenne.  
Betonirakennesuunnittelusta 
ja toteutuksesta palkittiin: 
Tilaaja: Stadion-säätiö 
Rakennuttaja: Helsingin kau-
punki, kaupunkiympäristön toi-
miala
Arkkitehtisuunnittelu:
Työyhteenliittymä K2S ja NRT 
Rakennesuunnittelu: 
Sweco Rakennetekniikka Oy
Asiantuntija: Museovirasto
Projektinjohtourakoitsija: 
Skanska Talonrakennus Oy.

rakennusurakoiden hinnat koho-
sivat, eteen tuli vaativasta suun-
nittelusta huolimatta odotettua 
vaikeammat kallion louhinnat ja 
vahvistukset, kosteusvaurioiden 
rakenteiden uusiminen sekä be-
tonirakenteiden lisätyöt uudis- ja 
peruskorjauksessa.

Stadionin remontti on ollut 
mittava, tulevaisuus voi kuiten-
kin tuoda Stadion-säätiön arvion 
mukaan vuosittain 1150 työpaik-
kaa ja vuosittaisiksi aluetaloudel-
lisiksi vaikutuksiksi arvioidaan 80 
miljoonaa euroa. Olympiastadion 
on kansallinen aarreaitta ja ihmi-
sen kokoinen monumentti.

Riitta Salasto

Ruoka on keskeinen ilmas-
tokysymys. Helsingin 
seudun ympäristöpal-

velut HSY:n vuosittainen il-
mastoseminaari pureutui tänä 
vuonna ruuan tuotannon kestä-
vyyteen. Kuluttajien ruokataju 
on jokaisen henkilökohtainen 
kytkös ruokaan. 

Omatoiminen viljely tai ruoka-
piireissä mukana oleminen aut-
taa ymmärtämään ruuan arvon. 
Vaikka urbaani ruoantuotanto on 
käsitteenä nuori, on lähiruokaa 
viljelty kaupungeissa aina. Suo-
messa palstaviljely oli huipussaan 
1940-luvulla ja esimerkiksi siirto-

lapuutarhoista kerättiin satoa tal-
ven varalle.

Palataan juurille

Vaikka rivi- ja omakotitalojen 
pihoilla olevat viljelmät ovat kau-
punkikuvassa tuttu näky, pysyt-
televät useimmat kerrostalopihat 

asfalttipeitteisinä. 
HSY:n 6Aika: Circu-
larHoodFood -hanke 
tuo viljelyn lähem-
mäksi asukkaita ker-
rostaloympäristössä. 
Kaupunkiviljely lisää 
parhaimmillaan asu-
mismukavuutta, yh-
teisöllisiä- ja maise-
ma-arvoja. Kerrostalo 
voi erottautua eduk-
seen ympäristöasioi-
den suunnannäyttäjä-
nä. Projektipäällikkö 
Roosa Halonen ker-
toi ruoantuotannon 
murroksesta.  

Lähiruokaa kaupunkikortteleissa

Kaapelitehtaan kattoviljelmä.
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Kun Kaskelantie 1 oli rakennus-
vaiheessa keväällä 2018, kirjoitti 
Asuminen ja Yhteiskunta Suomen 
ensimmäisestä Joutsenmerkkita-
losta. 

Luettavissa verkkojulkaisuna:  
http://www.asukasliitto.fi/files/
asukasliitto/AY2_2018_nettiin.
pdf

Joutsenmerkkitalon 
asukkaat viljelykokeilussa

Kaskelantie 1:n kiinteistössä 
Vantaan Hakunilassa on käyn-
nistynyt kokeilu, jossa toteute-
taan kaupunkiviljelyratkaisuja 
asukkaiden yhteiseen käyttöön. 
VAV-konsernin viestintä- ja mark-
kinointipäällikkö Minna Pääk-
könen on innostunut Vantaan 
asukastoiminnasta. Vuokratalois-
sa asuu joka kymmenes vantaalai-
nen ja kokeilulla on tulevaisuuden 
mahdollisuudet. Kannustetaan 
kotitalouksia edistämään kierto-
taloutta, vähentämään ruokahä-
vikkiä ja lajittelemaan biojätteet. 

Kaupunkikeitaita Helsingin 
kortteleissa

Angela Oker-Blom on viljellyt 
koko ikänsä. – Palstani Helsingin 
Lapinlahden puistossa ja vilje-
lylaatikkoni Kaapelitehtaan ka-
tolla ovat villit ja viidakkomaiset, 
joissa yrtit, vihannekset ja kukat 
kasvavat tiiviisti vierekkäin. Mo-
nipuolinen kasvisto estää veden 
haihtumisen ja lisää kasvien vas-
tustuskykyä. Laatikoissa kasvavat 

rukola, basilika, timjami, salvia, 
shiso, sokeriherne, ananassalvia, 
thaibasilika, varsiselleri, pinaatti, 
unikko, ruohosipuli, härkäpapu ja 
korianteri.  Vesiheinä ja onnena-
pila lisäävät kosteudenpitokykyä.

Riitta Salasto


