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1. OTA ASIANTUNTIJA AVUKSI
Oman talon rakentaminen, laajentaminen tai korjaaminen on suuri 

päätös, joka vaikuttaa elämääsi vuosikausia. Jos rakennat ensimmäistä 

omaa taloasi, tulet huomaamaan, että rakennusprojektiin sisältyy mon-

ta mutkaa. Asiantuntijoiden käyttäminen hankkeessa auttaa toteutta-

maa unelmasi ja varmistaa, että talo vastaa tarpeitasi. Suunnittelupöy-

dällä lyödään lukkoon peräti 90 prosenttia rakennuskustannuksista.

Myös rakennuksen tulevat käyttökustannukset määräytyvät suun-

nitteluvaiheessa. Suunnitteluvaihe on siis taloudellisestikin ratkaiseva. 

Hyvä suunnittelu takaa myös sen, että talosta tulee kaunis, kestävä ja 

tulevien asukkaiden tarpeita vastaava. Suunnitteluun on varattava riit-

tävästi aikaa, asiantuntemusta ja taloudellisia resursseja, sillä suunnit-

teluun käytetty tunti saattaa säästää kymmenen tuntia rakennusaikaa 

työmaalla.

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

Tuumasta toimeen 
Neuvoja arkkitehdin valintaan

Pientalojen suunnittelijoita 2011 -oppaan

tarkoituksena on tarjota sinulle, talon rakentamista

suunnittelevalle, hyötytietoa rakennushankkeen

ja suunnittelutyön organisoimisesta. Oppaasta

löydät neuvoja mm. arkkitehdin asiantuntijuuden

hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisäksi töitään esittelee lähes 60 pientalosuunnitteluun

erikoistunutta arkkitehtitoimistoa yhteystietoineen.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

Sovi onnistunut lopputulos!
Oman kodin rakennuttaminen ja remontointi on hyvä aloittaa tekemällä kunnon 

sopimukset. Täytä lomakkeet näppärästi netissä Sopimuslomake Net -palve-

lussa tai hanki valmiiksi kootut sopimuskansiot, joihin on koottu kodinrakentajan 

tarvitsemat lomakkeet ohjeineen. Niistä saat apua tehtävien kirjalliseen sopimi-

seen, ammattilaisten palkkaamiseen ja epäselvyyksien välttämiseen. 

Lomakepalvelu netissä  www.sopimuslomake.net

Tilaukset:  Rakennustieto Oy |  kauppa.rakennustieto.fi   |  www.rakennustieto.fi 
Kirjakaupat: Helsinki, puh. 0207 476 401, Kuopio, puh. 0207 476 494, 
Lappeenranta, puh. 0207 476 492, Oulu, puh. 0207 476 496, Tampere, puh. 0207 476 497

Rakennuttajan sopimuskansio

Sisältää lomakkeiden lisäksi julkaisun 
Pientalotyömaan valvonta ja tarkastus-
asiakirja + CD. Hinta 75 €

Remontoijan sopimuskansio 

Voit valita lisäksi kirjan Asunnon 
remonttiopas, Keittiön remontti tai 
Kylpyhuoneen remontti. Hinta 54 € 

Sopimuskansiot 
sisältävät

RT-sopimuslomakkeet
tehtäväluettelot
sopimusehdot
laatimisohjeet
kirjan

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien 

ammatillinen ja aatteellinen yhteisö 

sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti 

arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön 

puolesta. Vuonna 1892 perustetun yhdistyksen 

jäseninä on noin 3000 yliopistotason 

tutkinnon suorittanutta arkkitehtia ja yli 600 

opiskelijajäsentä. 
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Arkkitehtitoimistojen Liiton jäsenyritysten 
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2. MONEN TEKIJÄN SUMMA
Rakennushankkeessa on valmistelu- ja käynnistysvaihe, suunnittelu-

vaihe ja rakennusvaihe, joka päättyy vasta lopputarkastukseen. Jokai-

sessa vaiheessa olet tekemisissä rakentamisen ammattilaisten kanssa. 

Rakennushankkeen tavallisimpia rooleja ovat tilaaja, pääsuunnittelija 

(joka on talonrakennushankkeessa arkkitehti), arkkitehti, rakenne-

suunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Suuremmissa 

hankkeissa mukana voi olla myös rakennusautomaatiosuunnittelija, 

geosuunnittelija, sisustusarkkitehti, palokonsultti jne. Rakennustyön 

toteuttaa yleensä urakoitsija ja hanketta voi organisoida myös raken-

nuttajakonsultti.

Ammattitaidon oikeaa käyttämistä on antaa tilaajan määritellä ta-

voitteet ja käyttää päätösvaltaa, suunnittelijoiden suunnitella ja ura-

koitsijoiden rakentaa.

Tilaaja = rakennushankkeeseen ryhtyvä
Rakennushankkeen tilaaja tunnetaan lainsäädännössä nimellä raken-

nushankkeeseen ryhtyvä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla 

on käyttää päätösvaltaa ja huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan 

ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 

myönnetyn luvan mukaisesti. Tilaajan pitää lain mukaan yhdessä pää-

suunnittelijan kanssa varmistaa riittävät edellytykset hankkeen suun-

nitteluun ja toteuttamiseen. 

Tilaajan on huolehdittava siitä, että rakentamisessa on otettu huo-

mioon ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kes-

tävän kehityksen periaatteet ja että rakennuspaikka on tarkoitettuun 

rakentamiseen sopiva.

Suunnittelijat
Rakennushankkeessa tarvitaan monenlaisia suunnittelijoita. Vastuulli-

sin tehtävä on pääsuunnittelijalla. Muita suunnittelijoita ovat arkkiteh-

tisuunnittelija, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnit-

telija.

Pääsuunnittelija
Jokaisessa rakennushankkeessa – myös valmistalon rakentamisessa – 

pitää lain mukaan olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun koko-

naisuudesta ja laadusta. Pientalohankkeissa pääsuunnittelijan tehtäviä 

hoitaa luontevimmin rakennuksen suunnitteleva arkkitehti.

Hyvän pääsuunnittelijan tärkeimpiä ominaisuuksia on monipuoli-

nen rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvä kokemus. Pääsuunnitteli-

jan tehtävänä on varmistua erityissuunnittelijoiden toimintaedellytyk-

sistä ja vastata eri suunnitelmien yhteensopivuudesta.

Pääsuunnittelija on mukana rakennushankkeessa koko ajan, aina 

alkukeskusteluista loppukatselmukseen saakka. Viimeistään pääsuun-

nittelija on otettava mukaan luonnosvaiheessa tai talotyyppiä valitta-

essa.

PÄÄSUUNNITTELIJALLA ON KOKONAISVASTUU
Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2 mukaisiin 

pääsuunnittelijan velvoitteisiin kuuluu: 

–  huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot 

 ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa 

 ne suunnittelijoiden tietoon

–  varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä,

 mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan

–  huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä

–  osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on 

 suunnittelulle varattu riittävästi aikaa

–  huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja

 että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi.

Arkkitehti
Arkkitehdin tehtävä on tuottaa suunnitelma rakennuksen perusratkai-

suksi tilaajan kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Hänen vastuul-

laan on suunnitella rakennuksesta toiminnallisesti ja esteettisesti hyvä 

kokonaisuus.

Arkkitehdin tuottamia suunnitelmia ovat tavallisesti luonnokset, ra-

kennuslupa- ja urakkakyselyasiakirjat sekä työpiirustukset ja -selostuk-

set. Arkkitehti saattaa toisinaan toimia myös rakennuttajakonsulttina 

eli hankkeen organisaattorina. Tehtävän laajuudesta ja veloitusperus-

teista kannattaa sopia kirjallisesti etukäteen.

Suomen Arkkitehtiliittoon kuuluvat arkkitehdit noudattavat yleisiä 

rakentamista ja ympäristöä koskevia säädöksiä sekä liiton omia ohjeita 

ja säännöksiä ammatinharjoittamisesta. Liiton ammattisäännöt vel-

voittavat vastuuntuntoiseen, tilaajan ja yhteiskunnan edut huomioon 

ottavaan toimintaan.

Rakennesuunnittelija
Arkkitehdin rinnalla rakennetekniikan asiantuntijana toimii raken-

nesuunnittelija. Rakennesuunnittelija vastaa rakennushankkeessa 

rakennuksen lujuuslaskelmista ja rakenteiden rakennusfysiikasta eli 

lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta. Hän voi suorittaa myös 

maaperätutkimuksen.

LVI-suunnittelija
LVI-suunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennuksen lämpö-, vesi- ja ilmas-

tointijärjestelmien suunnittelu. Joskus LVI-suunnittelijat toimivat myös 

rakennusautomaatiosuunnittelijoina.

Sähkösuunnittelija
Sähkösuunnittelijalle kuuluu kaiken rakennukseen liittyvän sähköis-

tyksen ja kaapeloinnin, kuten tietotekniikkakaapelointien ja valaistuk-

sen, suunnittelu. Sähkösuunnittelija avustaa tarvittaessa valaisinten 

tyypittämisessä.

Urakoitsija
Rakentaminen voidaan järjestää monella tavalla. Jos rakennat talosi 

itse ”hartiapankilla”, olet samanaikaisesti tilaaja, rakennuttajakonsultti 

ja urakoitsija. Yleisin tapa on tehdä pääosa työstä hartiapankilla ja teet-

tää osa työstä ammattilaisilla, kuten muurareilla ja kirvesmiehillä.

Jos teetät rakentamisen kokonaisuudessaan ulkopuolisella urakoit-

sijalla, toimit tilaajana. Urakoitsijaa valittaessa tarjouksia kannattaa 

pyytää rakentajilta, joilla on sekä kokemusta että esimerkkejä hyvin 

toteutetuista samantyyppisistä hankkeista.

Vastaava työnjohtaja
Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyös-

sä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa 

rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja 

määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaises-

ta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). (MRL 122.1)

MISTÄ AMMATTILAINEN SUUNNITTELIJAKSI?
Pätevän ammattisuunnittelijan hankkeeseesi löydät Suomen Arkkiteh-

tiliiton (SAFA) ja Arkkitehtitoimistojen Liiton (ATL) jäsenistä:

– www.safa.fi/fin/safa/arkkitehtihaku/

– www.atl.fi > toimistohaku

– arkkitehtitoimistojen omat www-sivut

– Arkkitehti-lehden pientalo- ja asumisteemanumerot

– kuntien rakennusvalvonnat

Tutustu arkkitehdin aikaisempiin töihin ennen valintaa. Muista varmis-

taa ennen sopimuksen tekemistä suunittelijoiden taustat ja pätevyys! 
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PEREHDY SÄÄNTÖIHIN JA MÄÄRÄYKSIIN
Kaikkea rakentamista ohjataan lainsäädännöllä. Tärkeimpiä säädöksiä 

ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja rakennusase-

tus (MRA) sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK). Niissä 

säädetään mm. yleisistä rakentamista koskevista vaatimuksista sekä 

suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista. Rakennusvalvontaviran-

omainen arvioi esimerkiksi pääsuunnittelijan kelpoisuuden hankekoh-

taisesti.

Huolellisen rakennuttajan tietolähteitä:

–  Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 ”Rakennuksen 

 suunnittelijat ja suunnitelmat” erityisesti kohta 

 ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus” 

–  Rakennustiedon RT-kortisto

–  Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeet: 

 ”Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat”

3. TYÖN LAAJUUS MÄÄRÄÄ HINNAN
Löydettyäsi sopivan arkkitehdin, keskustele hänen kanssaan perus-

teellisesti toiveistasi ja tavoitteistasi, sekä esittele hänelle tuleva raken-

tamispaikkasi. Näiden tietojen perusteella arkkitehti voi tehdä työtar-

jouksen.

Arkkitehdin palkkion suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea työmää-

rä. Yksinkertaisimmillaan arkkitehdin palvelu voi olla tarpeiden kartoi-

tusta ja kokoamista kirjalliseen muotoon tai avustamista tyyppitalon 

valinnassa ja talon sovittamisessa tontille. Laajimmillaan palvelu voi 

sisältää omakotitalon suunnittelun ensimmäisistä ideoista koko hank-

keen suunnittelun ja rakennuttamisen hoitamiseen.

Työmäärät voivat vaihdella toimeksiannon laajuudesta ja kohteesta 

riippuen muutamasta tunnista jopa tuhanteen tuntiin. Suuntaa anta-

va arvio tavanomaisen noin 150 neliömetrin omakotitalon arkkitehti-

suunnittelun ja pääsuunnittelun vaatimasta työmäärästä on noin 300 

tuntia. Pääsuunnittelun tehtävien osuus on tästä karkeasti noin viiden-

nes.

ARKKITEHDIN SUUNNITTELUTYÖN VAIHEET
–  hankesuunnitelma

–  ehdotukset (1–3 erilaista)

–  luonnos

– pääpiirustukset (rakennuslupaa varten tarvittavat piirustukset)

–  työpiirustukset (urakkakyselyihin ja tavarahankintoihin 

 tarvittavat piirustukset)

Suunnittelu alkaa tavoitteiden asettamisesta
Arkkitehti kartoittaa aluksi tarpeesi ja tontin antamat mahdollisuudet. 

Arkkitehti voi auttaa sinua tarpeittesi selvittämisessä, asettamisessa ja 

kirjaamisessa jo ennen varsinaista rakennuksen suunnittelua. Raken-

nushankkeesi onnistuminen riippuu alkuvaiheen selvityksistä, ja siitä, 

miten hyvin arkkitehti osaa hahmotella niistä toiveittesi mukaisen ja 

toteuttamiskelpoisen suunnitelman.

Aikataulu- ja budjettiarvion antaminen arkkitehdille mahdollisim-

man varhain helpottaa työtä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kestävän kehityksen mukais-

ta rakentamista. Arkkitehdin ammattitaitoon kuuluu tehdä kestäviä ja 

energiataloudellisia rakenne- ja materiaalivalintoja. Hyvä suunnittelu 

ottaa huomioon aina rakennuksen elinkaaren ja arvioi ympäristövai-

kutuksia.

Tavoitteeksi kannattaa ottaa myös esteettömyys ja muuntojous-

tavuus: pitkäikäisellä rakennuksella on vuosikymmenien mittaan mo-

nenlaisia käyttäjiä, joista jonkun liikkumis- tai toimintakyky saattaa olla 

heikentynyt.

Mieti etukäteen laatu-, kustannus-, laajuus- ja aikataulutavoitteesi, 

ja kirjoita ne muistiin.

Mihin rakentaa, missä järjestyksessä edetä?
Rakennuspaikkasi kaavoitusasioiden selvittäminen ja muut rakennet-

tavuustarkastelut antavat lähtökohdat rakennuksen suunnittelulle ja 

tontinkäyttöratkaisuille. Rakennuspaikan luonnonolosuhteet, sijainti 

ja ilmansuunnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millainen rakennus 

on ja miten se tontille luontevimmin asettuu. 

Rakennuspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida, että tontin si-

jainti ja olosuhteet vaikuttavat rakennuksen kokonaisenergiankulutuk-

seen ja samalla ekologisuuteen. Rakentaminen tiiviiseen, valmiiseen 

taajamaympäristöön säästää luontoa ja energiaa. Auringon lämmittä-

vä vaikutus ja passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen vähentävät 

rakennuksen energiankulutusta jopa 10 prosenttia.

Ensimmäiseksi selvitetään rakennuspaikan juridinen rakennetta-

vuus, eli salliiko voimassa oleva asemakaava rakentamisen? Paljonko 

ja miten paikalle saa rakentaa ja millaisia lupaprosesseja siihen vaadi-

taan? Rakentaminen on mahdollista myös asemakaavan ulkopuolisille 

alueille, vaikka rakennuspaikka ei vielä olisikaan tontti.

Arkkitehti voi selvittää haja-asutusalueella suunnittelutarveratkai-

sun tai asemakaava-alueella poikkeamispäätöksen tarpeen rakennus-

valvontaviranomaisilta ja tehdä hakemuksiin tarvittavat asiakirjat.

Jos rakentaminen on sallittua, seuraavaksi selvitetään miten se tek-

nisesti onnistuu, minkälainen maaperä rakennuspaikalla on ja miten 

se vaikuttaa rakennusten sijoitteluun, perustamistapaan ja kustannuk-

siin.

Suunnittelu etenee vaiheittain
Arkkitehti voi koota ammattitaitoisen suunnittelijatyöryhmän omien 

verkostojensa avulla. Taitava arkkitehtisuunnittelija toimii taloudelli-

sesti, optimoi tilankäytön ja suosii kestäviä ratkaisuja.

Ihan aluksi

Ennen suunnittelua pitää selvittää, mitä halutaan ja miten hanke to-

teutetaan. Tiedot kannattaa koota kirjalliseen nk. hankesuunnitelman 

muotoon. Yksinkertaistetusti hankesuunnitelma on muistiin kirjoitettu 

kuvaus siitä, mitä halutaan rakentaa. Hankesuunnitelman pitää sisäl-

tää ainakin: miten paljon ja mitä tiloja taloon aiotaan rakentaa, missä 

aikataulussa talo on tarkoitus toteuttaa ja mikä on sen kokonaisbud-

jetti. Lisäksi arkkitehdille voidaan antaa lähtökohdaksi pääasiallinen 

rakennusmateriaali. Arkkitehti osaa auttaa hankesuunnitelmasi laati-

misessa.

Ehdotukset

Rakennuksen suunnittelu alkaa ehdotusten laadinnalla. Niitä voi olla 

useita, ja ne laaditaan hankesuunnitelman mukaisiksi. Rakennukses-

ta voi olla vaikea saada käsitystä pelkkien piirustusten avulla, minkä 

vuoksi arkkitehti voi selittää suunnitelmia lisäksi tietokone- tai pahvi-

mallien avulla. Sinä valitset ehdotuksista yhden tarkempaa luonnos-

suunnittelua varten.

Luonnos

Valittua ehdotusta kehitetään edelleen luonnokseksi, jotta rakennuk-

sen soveltuvuutta, rakennettavuutta ja rakennuskustannuksia voidaan 

tarkemmin arvioida. Luonnossuunnittelun jälkeen rakennuksen sijain-

ti tontilla, päämateriaalit, toimintojen sijoittelu ja huoneiden koko ra-

kennuksessa ovat selvillä. Myös kustannukset voidaan laskea.

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009
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Pääpiirustukset

Suunnitelmien edistyessä luonnoksia pidemmälle tarvitaan asiantun-

tijoita mm. rakenteita, sähköjärjestelmiä ja kustannusten laskemista 

varten. Pääsuunnittelija johtaa erikoissuunnittelijoiden työtä, mutta 

viime kädessä sinä olet vastuussa hankkeesta. Tiivis yhteistyö arkkiteh-

din kanssa takaa parhaan lopputuloksen.

Rakentamiseen ja yleensä myös muutostöitä varten tarvitaan aina 

rakennuslupa. Arkkitehti laatii pääpiirustukset (rakennuslupapiirustuk-

set) ja voi sovittaessa hankkia myös luvassa tarvittavat liitteet ja asiakir-

jat yhdessä tilaajan kanssa. Suunnitelmien muuttamista ei pidä pelätä, 

vaikka rakennuslupa olisi jo haettu ja saatu – seinien siirtely paperilla 

on helpompaa kuin valmiissa rakennuksessa.

Lainsäädännön ja paikallisten määräysten tunteminen ja sovelta-

minen kuuluvat arkkitehdin ammattitaitoon ja tehtäviin.

Työpiirustukset

Pääpiirustusten ja rakennusluvan jälkeen arkkitehti laatii itse rakenta-

mista varten tarkemmat työpiirustukset. Niiden pohjalta erityissuun-

nittelijat laativat rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmat. Näitä kaikkia 

suunnitelmia tarvitaan urakkatarjousten pyytämistä varten.

4. JA VIIMEIN ...RAKENTAMINEN
Piirustusten jälkeen on aika valita mahdollinen urakoitsija. Arkkitehti 

voi auttaa valitsemaan urakoitsijoita ja arvioimaan tarjouksia.

Rakentajaa valittaessa kannattaa ottaa huomion tarjottu hinta, 

työn laatu ja kokemus vastaavista hankkeista. Hyvä, hieman kalliimpi 

rakentaja saattaa lopulta maksaa vähemmän kuin kokemattomampi, 

halvemman tarjouksen antanut urakoitsija.

Laskutyönä vai kokonaisurakkana?
Usein pääosa pientalon rakennustöistä tehdään ns. hartiapankilla ja 

osassa töitä on mukana ammattirakentajia – esimerkiksi kirvesmiehiä, 

sähkö- ja LVI-asentajia tai muurareita. Jos teetät kaiken rakennustyön 

ammattilaisilla ja maksat tehdyn työn mukaan, puhutaan ns. lasku-

työstä. Jos maksat tehdyistä tunneista ja käytetyistä materiaaleista, on 

erityisen tärkeää varmistaa tekijöiden ammattitaito. Laskutyön etuna 

on se, että maksat juuri siitä mitä tilaat. Voit myös teettää rakennus-

aikaisia muutoksia helpommin kuin kokonaisurakassa. Haittana on se, 

ettet etukäteen voi tarkkaan tietää projektin kokonaishintaa.

Kokonaisurakasta puhutaan silloin, kun urakoitsijalta pyydetään 

tarjous valmiiden suunnitelmien mukaisen rakennuksen rakentami-

sesta. Kokonaisurakka jakautuu rakennus-, putki- ja sähköurakoihin. 

Urakoitsija antaa urakkatarjouksen yleensä työpiirustustasoisten 

suunnitelmien perusteella. Kaikista järjestelmistä tarvitaan suunnitel-

mat, jotta urakoitsija voi antaa sitovan kokonaistarjouksen.

Rakennuttajakonsulttina toimiessaan arkkitehti neuvoo sopimus-

mallin valinnassa, toimii riippumattomana neuvonantajana rakenta-

misen aikana, hoitaa yhteydet urakoitsijaan ja varmistaa, että rakennus 

tehdään suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti. Hän neuvoo 

myös rakennushankkeen valvonnan järjestämisessä. Jokaisella pienta-

lotyömaalla tarvitaan vastaava työnjohtaja toteuttamistavasta riippu-

matta.

5. JOSKUS TARVITAAN MUUTOSTÖITÄ
Joskus rakennussuunnitelmiin tulee muutoksia, eli lisä- ja muutostöitä, 

vielä urakkasopimusten solmimisen jälkeen. Näiden muutosten vaiku-

tuksesta alkuperäiseen urakkahintaan on syytä sopia mahdollisimman 

nopeasti. Tärkeintä on, että pystyt erottamaan mikä kuuluu alkuperäi-

seen urakkaan ja mikä on lisä- tai muutostyötä.

Ongelmia voi ehkäistä sopimalla asioista kirjallisesti etukäteen. 

Ongelmien välttämiseksi on luotu rakennusalan yhteiset pelisäännöt, 

mm. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT 13-10574) 

ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660).

Jos olet tyytymätön hankkeen jonkun osapuolen tai palkkaamasi 

arkkitehdin palveluksiin, keskustele asiasta ensin arkkitehdin kanssa. 

Jos keskustelu ei auta, voit arkkitehteja koskevissa asioissa ottaa yh-

teyttä Suomen Arkkitehtiliittoon tai Arkkitehtitoimistojen Liittoon. 

Pyrimme auttamaan toimeksiantajan ja arkkitehdin välisissä ristiriita-

tilanteissa. Useimmiten tietoomme tuleet ristiriitatilanteet ovat synty-

neet erimielisyyksistä kirjallisen sopimuksen puuttuessa.

Suunnittelusopimus
Muista sopia kirjallisesti työmääristä ja palkkioista urakoitsijoiden ja 

suunnittelijoiden kanssa. Rakennusalan yhteiseen sopimuskäytän-

töön perustuvia sopimusasiakirjoja saat Rakennustiedosta. Viereisellä 

sivulla olevaa suunnittelusopimusmallia voit käyttää arkkitehdin työs-

tä sopimiseen.

1.  Tilaaja ja yhteyshenkilö

2.  Arkkitehti ja yhteyshenkilö

3.  Kohde

4.  Tehtävä ja sen tarkempi sisältö *

Pääsuunnittelu   mukaan.

Arkkitehtisuunnittelu  mukaan.

Rakennuttamistehtävät  mukaan.

Valvontatehtävät   mukaan.

4.1  Lisätehtävät

5.  Suunnitelmien käyttötarkoitus

6.  Tulosteet ja aikataulu

Ehdotukset   ___/___.______ mennessä  Pääpiirustukset   ___/___.______ mennessä 

Luonnos          ___/___.______ mennessä  Työpiirustukset   ___/___.______ mennessä

7.  Veloitusperusteet

Kokonaispalkkio ______________  €, sis. alv 22 %

Aikapalkkio_________________ €/h, sis. alv 22 %  Alustava työmääräarvio ________ h

Lisä- ja muutostyöt ___________ €/h, sis. alv 22%  Muu ________________________

7.1  Veloitusperusteiden tarkistus

SUUNNITTELUSOPIMUS

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

* Tähän kohtaan merkitään, minkä mukaan tehtävän tarkempi sisältö määräytyy (tehtäväluettelo/muu erillinen liite).
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Pientalorakentaja, virallisesti ”rakennushankkeeseen ryhtyvä”, hankki-

essaan tontin hankkii samalla itselleen lisäarvon; palan maata muotoi-

neen, multineen, matoineen, kosteikkoineen, kivineen ja kantoineen. 

Hankituksi tulee ainutlaatuinen kosketus alati elävään organismiin, 

joka reagoi säätiloihin sekä vuoden- ja vuorokaudenaikoihin. Tätä ra-

hassa mittaamatonta arvoa ei kannata lähteä hukkaamaan.

Ympäristönsä osa
Pala maata ei ole itsenäinen aurinkokunnan osa, vaan omaleimai-

suudessaankin se on osa kokonaisuutta. Siihen voi liittyä vierusalu-

een sankka metsä, laaja peltoaukea tai jopa se unelmien arkkityyppi 

– järven ranta keskellä kaupunkia. Usein vierustalla on myös muuta 

rakennuskantaa. Pala maata on aina ensisijaisesti ympäristönsä osa. 

Rakennuspaikkaan kajoaminen – eli rakentaminen – on sovittautumis-

ta olemassa olevaan ympäristöön.

Pientalosuunnittelun olennainen lähtökohta on paitsi sensitiivises-

ti aistia rakennuspaikka, myös analyyttisesti lukea, mitä ympäristö on. 

Vasta seuraavat askeleet ovat kylmää faktaa: Pitää tutkia, mikä on ase-

makaavan sisältö mahdollisine rakentamistapaohjeineen sekä pereh-

tyä lakiin, asetukseen, määräyskokoelmaan ja rakennusjärjestykseen. 

Tämän kylmän faktamaailman sisäistäminen vaatii ammattitaitoa. Silti 

sivuun ei tule sysätä sitä rakennushankkeeseen ryhtyneen omaa sie-

lunmaisemaa. Unelmat ovat yhtä olennainen osa suunnitteluprosessia 

kuin mikä tahansa muu osa-alue. Herkimpienkään toiveiden ja hahmo-

telmien kanssa ei pidä pelätä tulevansa haavoitetuksi. 

Palapelin rakentamista
Pientalon toteutus on aina eri osatekijöiden kombinaatio. Valmiita rat-

kaisuja ei ole. Mikään osatekijä ei yksinään sanele lopputulosta, vaan 

suunnittelu on yllättävän suuren osatekijämäärän sovittamista toisiin-

sa parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Pientalon 

toteuttaminen edellyttää aina suunnittelua ja se on tehtävä ammatti-

taitoisesti, sitä edellyttää myös laki. Lain rikkominen ei ole mahdollis-

ta – tai on kyllä, mutta rangaistusseuraamuksin ja lopulta ilman, että 

rakennusta on lupa ottaa käyttöön.

Rakentamisessa harvalla on mahdollisuus olla ajattelematta kus-

tannuksia. Rakentamisen kokonaiskustannuksissa suunnittelun osuus 

on marginaalinen. Se on sitä myös saavutettuun etuun nähden. Hyvin 

suunniteltu hanke etenee rakennuslupatarkastelussa ja työmaaseu-

rannassa sujuvasti ja johtaa vääjäämättä laadukkaaseen lopputulok-

seen. On harhaa kuvitella, että esimerkiksi valitsemalla valmistalomal-

lin jäävät suunnittelukustannukset kokonaan pois. Näissä tapauksissa 

suunnittelu on sisällytetty kokonaishintaan. Suunnittelusta koituu kus-

tannuksensa aina, joku suunnittelun joka tapauksessa tekee. Kannat-

taa siis olla laatutietoinen.

Rakennusvalvonnan kannalta toteutustavalla ei enää ole ratkai-

sevaa merkitystä. Suunniteltu rakennus voi hyvin olla joko sovellus 

valmistalomarkkinoiden tarjonnasta tai täysin paikalla tehty, hyvinkin 

kokeellinen ja yksilöllinen kokonaisuus. Olennaista on jo mainittu so-

pivuus paikkaansa ja tarkoitukseensa. Lainmukaisuuden terveellisestä, 

tarkoituksenmukaisesta ja kauniista ympäristöstä tulee täyttyä.  

Pientalon rakentaminen on vaativa, pitkäjänteinen ja monitahoi-

nen prosessi. Hyvä suunnittelija suunnittelee ideaalirakennuksen tilaa-

jalleen – ei itselleen eikä viranomaiselle.

Ulla Vahtera, arkkitehti SAFA

Helsingin kaupunki/Rakennusvalvontavirasto

RTY r.y. – Rakennustarkastusyhdistys r.y.

Paikka on avain
Rakennusvalvontaviranomaisen näkökulmasta olennainen osa 

pientaloasumisen suunnittelua on aistia rakennuspaikan hienovaraisinkin 

anti ja sen sanelemat reunaehdot.

Asuintonttien tiiviyden vaikutelma 
on kiinni enemmän suunnittelun 

laadusta kuin tehokkuuden nostosta. 

8.  Maksuerät

 ___.  maksuerä _______________________ , kun sopimus on allekirjoitettu

 ___.  maksuerä _______________________ , kun ehdotukset ovat valmiit

 ___.  maksuerä _______________________ , kun luonnos on valmis

 ___.  maksuerä _______________________ , kun pääpiirustukset ovat valmiit

 ___.  maksuerä _______________________ , kun työpiirustukset ovat valmiit

 ___.  maksuerä _______________________ , kun _________________________________________________________________________________

9.  Kulujen veloitus

Matkakulut ______________________________________________ mukaan

Kopiokulut ______________________________________________

Muut kulut ______________________________________________

10.  Maksuehdot

_______ päivää netto, viivästyskorko korkolain (633/1982) 4§ mukainen enimmäiskorko sopimuksentekohetkellä  ___/___.________ 

11.  Vastuun määrä ja vakuutus

Konsultin vastuu toimeksiannosta on kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen.

         Konsultilla on laajennettu konsulttivastuuvakuutus. Konsultilla ei ole konsulttivastuuvakuutusta.

12.  Muut ehdot

13.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä sopimusta on laadittu samansanaiset kappaleet molemmille osapuolille.

Täydentävin osin sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa pakottavan 

kuluttajansuojalainsäädännön kanssa.

14.  Paikka ja päiväys 

15.  Liitteet

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE 1995

Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo _________________________

Pääsuunnittelun tehtäväluettelo ______________________________

tilaaja arkkitehti

Kuva: H
elsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
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Materiaalien jalostuksessa, kuljetuksissa ja tuottamisessa kuluu 

energiaa ja syntyy päästöjä. Metallien ja muovien valmistus kuluttavat 

paljon energiaa. Puutuotteet asettuvat toiseen ääripäähän: ne varas-

toivat enemmän hiiltä kuin niiden valmistuksessa syntyy hiilidioksidi-

päästöjä. Puu onkin Suomessa luonteva ekotalon rakennusmateriaali.

Pientuulivoimalalla ja aurinkopaneelilla tuotetaan sähköä, ja au-

rinkokeräimellä saadaan lämmin käyttövesi keväästä syksyyn. Taloa, 

joka tuottaa enemmän energiaa kuin mitä kuluttaa, kutsutaan plus-

energiataloksi. Vaikka energiantuotantotekniikkaa ei vielä taloon lii-

tettäisikään, kannattaa niiden myöhempään lisäämiseen varautua jo 

suunnittelussa.

Sähkölaitteet haukkaavat kotitalouden energiankulutuksesta kol-

manneksen. Sähköä kulutetaan kodeissa enemmän ja enemmän. 

Vaikka uudet laitteet ovat yhä energiatehokkaampia, laitteiden määrä 

kasvaa nopeammin. 

Sähkön hiilijälki on helppo nollata vaihtamalla vihreään sähköön. 

Vihreätäkään sähköä emme voi tuottaa rajattomasti. Siksi energian 

säästö on tärkeää.

Lajittelu ja kierrätys osa asumista
Keskiverto suomalainen kuluttaa 155 litraa vettä päivässä. Puolet tästä 

on lämmintä. Viidennes talon lämmitysenergian kulutuksesta kuluu 

veden lämmittämiseen. Vedenkulutusta voi leikata vesipiheillä vesika-

lusteilla ja -laitteilla. Paineenalennin on tehokas tapa tiputtaa kulutus-

ta. Käyttötottumukset vaikuttavat kulutukseen.

Lajittelemattomat kotitalousjätteet aiheuttavat yli 500 kilon hiilidi-

oksidipäästöt henkeä kohden vuodessa. Lajittelemattomina kaatopai-

kalle päätyessään ruoantähteet, vaatteet, paperi ja muut orgaaniset 

ainekset mätänevät, jolloin hapettomassa tilassa syntyy metaania. Me-

taani on hiilidioksidia parikymmentä kertaa voimakkaampi kasvihuo-

nekaasu, ja kasvihuonepäästöjä syntyy yli jätteiden oman painon!

Passiivitalon 
rakennuskustannukset ovat 
korkeintaan muutaman 
prosentin suuremmat 
kuin vastaavan normit 
täyttävän talon, mutta 
sen lämmityskulut jäävät 
huomattavasti pienemmiksi. 
Kuvassa Tikkurilan passiivitalo.

Samaan lopputulokseen voi päästä monin eri tavoin: passiivitalo edus-

taa teknistä suuntaa, mutta myös luonnonmukainen rakentaminen on 

taas mahdollista, kun energiankulutuksessa siirrytään kokonaistarkas-

teluun vuoden 2012 alusta. 

Syitä kestävään rakentamiseen riittää: asuminen aiheuttaa huomat-

tavan osan hiilidioksidipäästöistämme. Talon valinta voikin olla elämäsi 

suurin ympäristövalinta. Ympäristön lisäksi ekotalo säästää asukkaiden 

terveyttä ja lompakkoa. Energiatehokas talo maksaa itsensä takaisin 

nopeasti.

Palvelujen tuntumassa
Liikenne aiheuttaa viidenneksen hiilidioksidipäästöistämme. Uudis- ja 

korjausrakentamisen tulisi kohdistua palvelujen lähelle täydentäen 

ja eheyttäen jo olemassa olevaa kaupunki- tai kylärakennetta. Tämä 

vähentää autoriippuvuutta ja mahdollistaa asioinnin päästöttömästi 

kävellen tai pyörällä. Viheralueiden ja harrastusmahdollisuuksien lä-

heisyys pienentää myös painetta auton käyttöön.

Aurinkoisessa ja suojaisessa paikassa lepäävä talo tarvitsee vähem-

män lämmitysenergiaa kuin varjossa puhurien pyörteissä kyhjöttävä 

rakennus. Kasvillisuuden ja ulkorakennusten avulla voi parantaa ra-

kennuspaikan suojaisuutta – naapuria kuitenkaan varjostamatta.

Energiatehokkuus on Suomessa kestävän rakentamisen kuuma 

ydin. Paksujen eristeiden, energiatehokkaiden ovien ja ikkunoiden ja 

ilmatiiviin rungon lisäksi talon muoto, koko ja suuntaus vaikuttavat 

energiankulutukseen. Ylimääräiset nurkat lisäävät ulkoseinän pinta-

alaa suhteessa pohjapinta-alaan. Pienikin talo kannattaa rakentaa kah-

teen kerrokseen, lämpö kun tuppaa nousemaan ylöspäin.

Sisälle rakennukseen talvella paistava aurinko vähentää lämmitys-

tarvetta. Tätä kutsutaan passiiviseksi aurinkoenergian hyödyntämisek-

si. Kesällä auringon paahteen pääsy sisälle tulee kuitenkin estää kasvil-

lisuuden, lippojen tai markiisien avulla. Jäähdys kuluttaa energiaa.

Turhat neliöt kuluttavat
Energiatehokkuudessa on oleellista kuinka paljon energiaa käytetään, 

miten se on tuotettu ja mitä siitä hyödytään. Energiatehokkuudesta 

saatu hyöty menetetään, jos talo on kohtuuttoman suuri. Kodikkaasti 

vanhaan rintamamiestaloon asettunut perhe saattaa kuluttaa henkeä 

kohden vähemmän energiaa kuin suuressa passiivitalossa leveästi elä-

vä pariskunta. 

Energiatehokkaassa talossa käyttämättömät tilat tulisi voida jättää 

vähemmälle lämmittämiselle tai erottaa vuokrattavaksi sivuasunnoksi 

esimerkiksi lasten muutettua kotoa.

Millainen on ekologisesti kestävä pientalo?
Talon ekologinen kestävyys on monen osatekijän summa. Energiatehokkuuden 

ohella rakennuksen sijainti, koko, materiaalit ja kierrätettävyys vaikuttavat sen 

ympäristökuormaan.

Rolf Dischin suunnittelemat 
plusenergiatalot tuottavat 
enemmän sähköä kuin 
kuluttavat. Erotuksen 
asukaat myyvät. 
Kaksoistariffia ei Suomessa 
vielä ole.

LUE LISÄÄ 
ekorakentamisesta

–  www.safa.fi/fin/safa/kestavan suunnittelun sivusto - eko-box/

–  Matalaenergiarakentaminen, asuinrakennukset -julkaisu 

 (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Sitran julkaisarja)

–  laske oman hankkeesi ympäristöystävällisyys: 

 www.rakentajanekolaskuri.fi

–  www.passiivi.info

–  rakennusmateriaalien päästöluokituksista: www.rts.fi

–  www.ymparisto.fi/rakentamismaaraykset 

 (D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet)

– www.motiva.fi/files/2766/Hyva_talo_Rakennetaan_

 energiatehokas_pientalo.pdf

Kuva: Pekka H
änninen

Kuva: Pekka H
änninen

Maapallon luonnonvarat hupenevat. Lisäksi neitseellisistä raaka-

aineista valmistettujen esineiden kuten lasi- ja alumiinipurkkien tuot-

taminen kuluttaa enemmän energiaa kuin kierrätysmateriaaleista val-

mistaminen. Asunnoissa tulisi olla riittävästi tilaa lajiteltaville jätteille ja 

kierrätykseen matkaaville tavaroille. Lajittelun tulisi olla helppoa.

Viihtyisä asuinympäristö vähentää paineita matkustamiseen ja 

kakkosasunnon tarpeeseen – tämä säästää energiaa. Parhaimmillaan 

laadukas arki kodissa ja puuhastelu oman pihan kimpussa luo onnelli-

suutta ja tarjoaa vaihtoehdon aineelliselle kuluttamiselle.

Käytämme nyt neljä kertaa enemmän energiaa kuin 1960-luvulla. 

Mitä olemme tällä energialla saaneet? Mitä olemme hyötyneet luon-

nonvarojen tuhlaamisesta? Onko onnellisuutemme kasvanut samassa 

suhteessa?

Pekka Hänninen
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Oman hankkeemme (Violanpuisto, Arkkitehti-lehti 4 / 2009) osan-

ottajat eivät olleet entuudestaan tuttuja, vaan taustat ja ammatit olivat 

monenkirjavat. Palavan innon lisäksi oikeastaan ainoat yhdistävät teki-

jät olivat ikä ja ensiasunnon hankinta. Projektin onnistumisen kannalta 

ryhmän jäsenten kohtuullinen homogeenisyys olikin suureksi eduksi. 

Tavoitteiden ja halujen ollessa edes samansuuntaisia saadaan yhtei-

set päätökset syntymään jouhevammin ja suunnitelmat muokattua 

sellaisiksi, että toteutettavat asunnot ovat yksilöllisiä ja silti keskenään 

riittävän samanlaisia, jotta päästään nauttimaan rakennusosien ja toi-

menpiteiden toistuvuuden suomista kustannussäästöistä.

Yhteiset pelisäännöt sovittava
Alkuvaiheessa ryhmäläisten on tärkeää miettiä kriittisesti, minkä verran 

ovat valmiita käyttämään projektiin omaa vapaa-aikaansa. Ajankäytöl-

lisessä mielessä ryhmärakennuttaminen ei lähtökohtaisesti ole aivan 

perinteisen hartiapankkirakentamisen tapainen kaikki mahdolliset re-

surssit kitaansa hotkiva jättiläinen, mutta ryhmäläisten aktiivisuus ja 

omatoimisuus ovat silti paras kivijalka hankkeen onnistumiselle. 

Ideaalitapauksessa ryhmäläisten itse suorittamat työt jaettaisiin ta-

saveroisesti, mutta realismi on valttia tässäkin. Kaikilla ei voikaan olla 

samanlaisia tiedollisia ja ajallisia resursseja, joten eripuran välttämisek-

si on toimiva kompensaatiomalli harkittava jo varhaisessa vaiheessa. 

Hankkeen ilmapiirin ja ryhmähengen rakentumisen kannalta on pal-

kitsevaa, että kaikilla on halutessaan mahdollisuus tehdä jotakin pro-

jektin hyväksi ja että mahdollisuuksien mukaan tehdään koko ryhmän 

voimin yhdessä sopivia askareita.

On myös tärkeää päättää etukäteen, miten menetellään tilanteessa, 

jossa joku ryhmäläinen syystä tai toisesta estyy jatkamasta projektia. 

Vastaavatko loput osakkaat yhden asunnon loppuunsaattamisesta vai 

onko jokainen itse velvollinen hankkimaan ongelmien ilmetessä tilal-

leen jonkun toisen jatkamaan projektia? 

Ammattilaisia tarvitaan 
Ryhmän omien voimavarojen lisäksi hankkeen suunnittelussa ja ra-

kennuttamisessa tullaan tarvitsemaan vaihteleva joukko ulkopuolista 

työvoimaa: arkkitehteja, erikoissuunnittelijoita, rakennuttajakonsultti 

jne. Arkkitehdin ja rakennuttajakonsultin paneutuminen ja ammat-

titaito ovat keskeisimmät tekijät hankkeen läpiviennissä. Kiihkeim-

mässä työmaavaiheessa rakennuspaikalla on käytävä lähes päivittäin 

ja viikkotasolla tilanteen seuraamiseen sekä esim. neuvotteluihin eri 

urakoitsijoiden kanssa on varattava usean työpäivän verran aikaa. Am-

mattitaidolla laadittu kustannusarvio, sekä kyllin tiiviiksi, mutta jous-

tavaksi sovitettu työmaa-aikataulu ovat oleellisen tärkeitä työkaluja 

rakennuttajalle.   

Rakennustöistä voidaan ryhmän yhteisellä päätöksellä jättää jo-

takin myös osakkaiden omalle vastuulle, esim. keittiö- ja kiintokalus-

teiden hankinnat sekä pintatyöt, ja tällä tavalla luoda puitteet, joissa 

kaikki halukkaat saavat konkreettisen tuntuman oman asuntonsa 

rakentamiseen. Tässäkin asiassa on syytä sopia tarkka aikataulu, jotta 

mahdollisesti keskeneräiset asunnot eivät viivytä vaikkapa koko hank-

keen käyttöönottotarkastusta ja muiden asukkaiden sisään muuttoa. 

Violanpuistossa toteutettiin sisämaalausten ohella omin voimin mm. 

ulkoterassit sekä muutamaan asuntoon puulattiat ja puiset portaat. 

Osa ryhmästä teetti samat toimet ulkopuolisilla tekijöillä. Lisäksi osak-

kaat kävivät siivoamassa työmaata sekä viikonloppuisin tekemässä 

talkoo-tyyppisesti urakoitsijan kanssa erikseen sovittuja yksinkertaisia 

työvaiheita. 

Edullisemmin, yksilöllisempää
Ryhmärakennuttaminen tarjoaa ennen kaikkea mahdollisuuden selvi-

tä asunnon hankinnasta edullisemmin sekä päästä vaikuttamaan oman 

asunnon ratkaisuihin ja toteutuksen laatuun tavalla, joka ei valmista 

asuntoa hankittaessa olisi mahdollinen. Vaikka ryhmärakennuttami-

sen ympärillä käytävässä keskustelussa nostetaankin usein korostetus-

ti esiin yhteisöllisyyden jalo ajatus, hankkeen lähtökohdat voivat yhtä 

lailla olla taloudelliset, ekologiset tai arkkitehtoniset. Ryhmärakennut-

tamisen eduiksi voi taloudellisessa mielessä laskea hankintojen keski-

tetyn kilpailutuksen hyödyntämisen, yhteiset hankinnat sekä voittoon 

tähtäävän grynderi-välikäden puuttumisen. Vastapainona ovat raken-

nuttamiseen sisältyvät taloudelliset riskit ja epävarmuus. 

Helpoin ja vaivattomin tie uuteen asuntoon löytyy kiinteistönvä-

littäjien luota, mutta onnistuessaan ryhmärakennuttamishanke pait-

si nostaa katon pään päälle järkevin kustannuksin, myös hitsaa kuin 

huomaamatta osanottajistaan oikean, tiiviin yhteisön, jota yhdistävät 

yhdessä koetut vastoinkäymiset ja onnistumisen hetket.

Jani Snellman

Ryhmärakennuttamisella on pitkä historia esim. Helsingin kantakau-

pungin kerrostalojen syntyajoilta täällä Suomessakin, vaikka viimeai-

kaiset virtaukset tuntuvatkin tuovan tämän tuulahduksen meille Sak-

sasta ja Hollannista, missä ryhmärakennuttaminen on ollut yleistä jo 

pitkään.

Samankaltaisesta elämäntilanteesta hyötyä
Ryhmärakennuttamisen ensimmäinen ja tärkein askel on into ja us-

kallus lähteä toteuttamaan unelmaa omasta kodista tällä ainakin vielä 

hieman epätyypillisellä tavalla. Ensiaskeleita otettaessa on jo hahmo-

teltava sopivaa ryhmää. Jos tontti on olemassa, niin käytössä oleva ra-

kennusoikeus ja asemakaava antavat luontevat kehykset sille, minkä 

verran osakkaita mahtuu mukaan. Toinen tärkeä kysymys on mukaan 

tulijoiden elämäntilanteet ja intressit. 

Asukkaan kokemuksia ryhmärakennuttamisesta
Viime vuosina on asuntorakentamisessa noussut 

jälleen ajankohtaiseksi ryhmärakennuttaminen: 

rakennusprojektin muoto, jossa yksittäisistä henkilöistä, 

pariskunnista tai perheistä koostuva joukko ihmisiä 

omatoimisesti tai johdetusti yhdistää voimavaransa 

toteuttaakseen yhdessä itselleen kodit.

LUE LISÄÄ 
ryhmärakennuttamisesta ja tutustu hankkeisiin

–  www.vihdinekokyla.fi

–  www.hemistan.fi

–  www.loppukiri.fi

–  Ryhmärakennuttamisen portaali

 www.ryhmarakennuttaminen.fi 

 avautuu maaliskuussa 2011.
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|   YHTEYSTIEDOT   |
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy

Perustamisvuosi: 1963

Yhteyshenkilö: Anders Adlercreutz

Y-tunnus: 0103330-6

Postiosoite: Ratakatu 19, 00120 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 6844 510

Fax: (09) 6801 201

Sähköpostiosoite: info@a-konsultit.fi

www-osoite: www.a-konsultit.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Oman talon rakentaminen merkitsee useimmille yhtä elämän suurimmista investoin-

neista. Arkkitehdilta edellytetään vastuullisuutta ja kykyä eläytyä asiakkaan tarpeisiin ja 

unelmiin. Laadukas suunnittelu näyttäytyy paitsi yksilöllisten tarpeiden huomioimisena, 

myös suunnittelu- ja rakennusprosessin vakaana hallintana. Kuten usein sanotaan, hy-

vin suunniteltu on puoliksi tehty. 

Arkkitehteina haastamme valmistaloyrityksen asiakaslupauksen taloudellisesti riskit-

tömästä asuinvaihtoehdosta. Käytännössä tämä merkitsee lupausta yksilölliset tarpeet 

aidommin huomioivasta ratkaisusta, jossa rakennus ja rakennusympäristö muodostavat 

rakennusteknisesti taloudellisen ja esteettisen kokonaisuuden; yksilöllisten tarpeiden 

huomioiminen ja monipuolinen luonnonolosuhteiden hyödyntäminen on valmistalo-

ratkaisuissa lähes mahdotonta.

Pientalohankkeessa vastaamme siitä että asiakkaan yksilölliset tarpeet tulevat huomi-

oiduiksi. Suunnittelemme rakenteellisesti järkevän, tilallisesti kiehtovan ja ympäristöä 

kunnioittavan kokonaisuuden. Suunnittelu tapahtuu virtuaalimallintamisen avulla. Näin 

asiakkaamme saa mahdollisuuden tarkastella tulevaa kotiaan kolmiulotteisten havain-

nekuvien avulla suunnittelun kaikissa vaiheessa. 

Laaja yhteistyöverkostomme takaa suunnitteluprosessin sujuvuuden niin rakennesuun-

nittelun kuin talotekniikan osalta. Tarvittaessa koordinoimme myös itse rakentamisen.

ARKKITEHTITOIMISTO A-KONSULTIT OY
 Espoo ARKAK ARKKITEHTIKONTTORI OY ...............................................................................22

  ARKKITEHDIT D4 OY .........................................................................................................30

  DOVENTUS OY....................................................................................................................31

  GROOP & TIENSUU ARKKITEHDIT OY .........................................................................35

  ARKKITEHTITOIMISTO JÄRVI M. OY .............................................................................40

  ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY ...................................................................51

  POOK ARKKITEHTITOIMISTO OY ..................................................................................57

  ARKKITEHTITOIMISTO HANNA ROUTA ......................................................................61

  YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OK ......................................................................................74

 Helsinki ARKKITEHTITOIMISTO A-KONSULTIT OY ...................................................................17

  A-PISTE ARKKITEHDIT OY ...............................................................................................18

  ARKKITEHTUURI- JA SISUSTUSTOIMISTO AIKA .......................................................19  

  APSIS ARKKITEHTITOIMISTO .........................................................................................20

  ARK-BYROO .........................................................................................................................21

  ARKLUOPA ...........................................................................................................................23

  ARKVAL ARKKITEHDIT OY ...............................................................................................24

  ARRAK ARKKITEHDIT OY .................................................................................................25

  ASU®TALO SUUNNITTELU ..............................................................................................26

  AVANTO ARKKITEHDIT OY ..............................................................................................27

  ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY ...........................................29

  ARKKITEHTITOIMISTO MERJA ESKOLA ......................................................................32

  ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY .....................................................33

  ARKKITEHTITOIMISTO FREESE OY ...............................................................................34

  VESA HONKONEN ARKKITEHDIT ..................................................................................37

  HUTTUNEN–LIPASTI–PAKKANEN ARKKITEHDIT .....................................................39

  ARKKITEHDIT KH KY .........................................................................................................43

  ARKKITEHTITOIMISTO LIISA KOCK ...............................................................................45

  ARKKITEHTITOIMISTO SAMPPA LAPPALAINEN OY ................................................46

  ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI LUUTONEN OY ..........................................................48

  ARKKITEHTITOIMISTO MINNA MAGNUSSEN ...........................................................49

  ARKKITEHTITOIMISTO ART MICHAEL OY ..................................................................50

  ARKKITEHDIT MAIJA NIEMELÄ JA PENTTI MYLLYMÄKI  .......................................53

  OSUMA ARKKITEHDIT OY ...............................................................................................54

  ARKKITEHTITOIMISTO AIJA PAAKKALA .....................................................................55

  POEMA ARKKITEHTUURI /  TONY KAJASVIITA .........................................................56

  SUUNNITTELUTOIMISTO PÖYRY & PÖYRY KY .........................................................59

  SANAKSENAHO ARKKITEHDIT OY  ..............................................................................63

  ARKKITEHTITOIMISTO TUOMO SIITONEN OY ..........................................................65

  ARKKITEHTITOIMISTO JUHA TUHKANEN OY ...........................................................69

  VERSTAS ARKKITEHDIT OY .............................................................................................70

  ARKKITEHTITOIMISTO VIIKARI TIMO & CO OY .........................................................71

  ARKKITEHTITOIMISTO EEVA VALLA .............................................................................72

 Hämeenlinna ARKKITEHTITOIMISTO KAIPAINEN OY ........................................................................41

 Jyväskylä PROAGRIA KESKI-SUOMI RY/RAKENNUSSUUNNITTELU .....................................58

 Järvenpää ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI HEIKKILÄ .....................................................................36

 Kotka ARKKITEHTITOIMISTO HOVI & NIKKI OY ....................................................................38

 Oulu AVARIO OY ...........................................................................................................................28

  ARKKITEHTITOIMISTO KANTTIA2 OY ..........................................................................42

  VSU, ARKKITEHTUURI- JA VIHERALUESUUNNITTELU OY ....................................73

 Pieksämäki ARKKITEHTITOIMISTO ART MICHAEL OY ..................................................................50

 Tampere ARKKITEHDIT LSV OY .......................................................................................................47

  ARKKITEHTUURITOIMISTO TASO .................................................................................67
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 Turku ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY .......................................................52

  ARKKITEHTITOIMISTO ULLA REUNANEN ..................................................................60

  ARKKITEHTITOIMISTO SABELSTRÖM ARKITEKTKONTOR OY .............................62 

  SCHAUMAN ARKKITEHDIT OY  .....................................................................................64

  ARKKITEHTITOIMISTO MATTI TAKALA OY .................................................................66
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A-PISTE ARKKITEHDIT OY

|   YHTEYSTIEDOT   |
Toimiston nimi:  a-piste arkkitehdit oy

Perustamisvuosi:  2006

Yhteyshenkilö:  Jenni Hölttä

Y-tunnus:  2069580-7

Postiosoite:  Telakkakatu 3A 2a, 00150 Helsinki

Puhelinnumero:  050 512 2331

Sähköpostiosoite:  info@a-piste.fi

www-osoite:  www.a-piste.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Suunnittelemme: 

– pientaloja 

– vapaa-ajan asuntoja

– saunoja 

– laajennuksia ja muutoksia 

– peruskorjauksia

ARKKITEHTUURI- JA SISUSTUSTOIMISTO AIKA
|   YHTEYSTIEDOT   |
Toimiston nimi: Arkkitehtuuri- ja sisustustoimisto AIKA

Perustamisvuosi: 2006

Yhteyshenkilö: Tuija Leimu, arkkitehti SAFA/sisustusarkkitehti SIO

Y-tunnus: 2010554-7

Postiosoite: Lauttasaarenmäki 4, 00200 Helsinki

Puhelinnumero: 044 560 9505

Fax: (09) 6841 1233

Sähköpostiosoite: aika@aikaarkkitehtuuri.fi

www-osoite: www.aikaarkkitehtuuri.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Jokaisella rakennuksella on tärkeä merkitys ympäristössä. Pientalo, oma koti, on ihmis-

elämän tärkeimpiä projekteja. Valmistalo ei vastaa arkkitehdin työtä. Taidolla toteutettu 

suunnitelma ja kohteen valvonta takaavat laadun ja tavoitteiden toteutumisen. 

Suunnittelumme tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Huomioimme tarkasti 

esteettiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Vastaamme suurista linjoista pieniin 

detaljeihin saakka. Vastaamme tarvittaessa myös muiden suunnittelijoiden ja urakoitsi-

joiden valinnasta. Toimimme yhteistyössä Arhitektuuribüroo JVR OÜ:n Kalle Vellevoogin 

kanssa sekä Suomessa että Virossa. (www.jvr.ee)

Toimialat:

– rakennus- ja pääsuunnittelu

– pientalosuunnittelu

– loma-asunnot

– korjaus- ja täydennysrakentaminen

– sisustusarkkitehtuuri

– kalustesuunnittelu
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|   YHTEYSTIEDOT   |
Toimiston nimi:  Apsis Arkkitehtitoimisto

Perustamisvuosi: 1995

Yhteyshenkilö: Pär Silén

Y-tunnus: 1347127-4

Postiosoite: Höyläämötie 12 A, 00380 Helsinki

Puhelinnumero: 0500 688 412

Fax: 09 467 071

Sähköpostiosoite: par.silen@apsis.fi

www-osoite: www.apsis.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Tarpeesta toteutukseen – unelmista totta
...näin voidaan lyhyesti kuvailla palvelua, jota tarjoamme. Jokainen projekti 

on ainutlaatuinen, mutta useimmiten ne etenevät tiettyä kaavaa noudat-

taen. Meillä on kokemusta hyvin erityyppisistä projekteista, ja toimimme 

usein eri kielillä ja eri kulttuureja yhdistäen.

Haluamme ja pystymme auttamaan läpi koko suunnittelu- ja rakentamis-

prosessin, olipa sitten kyseessä uudisrakennus, muutos, laajennus tai kor-

jaustyö. Meillä on kokemusta yhteistyöstä sekä vasta-aloittelijoiden että 

ammattirakentajien kanssa ja voimme kaikissa vaiheissa tarjota asiantun-

tevaa neuvoa ja sopivaa apua.

APSIS ARKKITEHTITOIMISTO

|   YHTEYSTIEDOT   |
Toimiston nimi:  Ark-byroo

Perustamisvuosi:  1998

Yhteyshenkilöt:  Marianna Heikinheimo

Y-tunnus:  1481831-3

Postiosoite:  Pohjoinen Hesperiankatu 13 B 17, 00260 Helsinki

Puhelinnumero:  09 4777 300, 050 3504 700

Fax:  09 4777 3010

Sähköpostiosoite:  marianna.heikinheimo@arkbyroo.fi

www-osoite:  www.arkbyroo.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Asuntosuunnittelu: 

Suunnittelemme etupäässä vanhojen rakennusten muutoksia ja korjauksia.

Erikoisalaamme ovat suojelukohteet, joiden parissa työskentelystä meillä on 

monipuolinen kokemus.  Ark-byroo on Arkkitehtitoimistojen Liiton jäsenyritys.

Toteutettuja suunnitelmia: 
– 1890 valmistuneen tilanhoitajan asuinrakennuksen, jonka Alvar Aalto muutti 

 majoitusrakennukseksi 1940-luvulla, perusparannus ja muutos pienoishotelliksi 

 Noormarkun ruukkialueella 2009–2011

– 1968 valmistuneen betonielementtitalon perusparannus, julkisivujen muutostyö ja

 ullakon rakentaminen Helsingin Töölössä 2009–2011

– 1910 valmistuneen hirsirakenteisen kesähuvilan perusparannus ja muuttaminen 

 kokoontumis- ja juhlatilaksi Helsingin Jollaksessa 2008–2010

– 1940-luvun tyyppitalon, nk. ruotsalaistalon, laajentaminen suojeluasemakaavan

 alueella Helsingin Pirkkolassa 2007–2009 

– Uudisrakennus vanhan tuhoutuneen kartanorakennuksen perustuksille Mäntsälässä

 osana kulttuurimaisemaa 2007–2010

– 1920-luvun puutalon laajennus ja perusparannus Tampereen Pispalassa 2003–2004

–  Uusi sauna- ja kokoontumisrakennus 1700-luvulta peräisin olevan tilakeskuksen

 yhteyteen Sipoon Bys-Berttakseen 2000–2003

ARK-BYROO
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|   YHTEYSTIEDOT   |
Toimiston nimi:  Arkluopa

Perustamisvuosi:  2004

Yhteyshenkilöt:  Antti Luopa

Y-tunnus:  1625609-4

Postiosoite:  Mannerheimintie 94 B 46, 00250 Helsinki

Puhelinnumero:  0400 615 125

Sähköpostiosoite:  antti.luopa@arkluopa.com

www-osoite:  www.arkluopa.com

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Asuntosuunnittelu:

– pientalot

– vapaa-ajan asunnot

Pääsuunnittelijan tehtävät

Omatoimirakentaminen

Urakkatarjousmenettely

Toteutuneita pientaloja noin 95 kpl.

|   YHTEYSTIEDOT   |
Toimiston nimi:  ARKAK arkkitehtikonttori oy

Aputoiminimi: TURVAKONTTORI oy

Perustamisvuosi:  1976

Yhteyshenkilöt:  Asko Kinnunen, Juuso Kinnunen

Y-tunnus:  1960376-8

Postiosoite:  Pohjanpolku 3, 02100 Espoo

Puhelinnumero:  050 369 9951/ Asko, 050 545 2170 / Juuso

Sähköpostiosoite:  asko.kinnunen@arkak.fi, juuso.kinnunen@arkak.fi

www-osoite:  www.arkak.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Suunnittelualat:
Pientalosuunnittelu

Rivitalot

Kerrostalot

Julkiset rakennukset

Toimisto- ja liikerakennukset

Peruskorjaukset

Aluesuunnittelu

Rakennuttaminen

Turvasuunnittelu

Toteutettuja suunnitelmia:
As Oy Blindudd, Espoo

As Oy Nuolirinne, Espoo

As Oy Nuolitie 30, Espoo

Asuntomessutalot Jyväskylä

Raisio, Puun AjanTalo, Turkutalo

Villa Aamutuuli

Puujärjestelmätutkimus, Tekes

Pientalokohteita n. 40 kp

Kesäasuntoja n. 10 kpl

ARKAK ARKKITEHTIKONTTORI OY ARKLUOPA
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ARRAK ARKKITEHDIT OY

Toimiston nimi: ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy

Perustamisvuosi: 1976

Yhteyshenkilö: Hannu Kiiskilä, Esko Rautiola, Matti Rautiola

Y-tunnus: 1029688-8

Postiosoite: Pursimiehenkatu 6 C, 5. krs, 00150 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 622 6790

Fax: (09) 622 67910

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@arrak.com

www-osoite: www.arrak.com

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

ARKVAL ARKKITEHDIT OY
|   YHTEYSTIEDOT   |
Toimiston nimi: Arkval Arkkitehdit Oy

Perustamisvuosi: 1993

Yhteyshenkilö: Pervin Imaditdin

Y-tunnus: 0948989-3

Postiosoite: Hietalahdenkatu 8 A 23, 00180 Helsinki

Puhelinnumero: 010 4409 430

Fax: (09) 651 364

Sähköpostiosoite: pervin.imaditdin@arkval.fi

www-osoite: www.arkval.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Arkval Arkkitehdeilla on laaja ja kattava kokemus arkkitehtisuunnitte-

lusta kotimaassa ja ulkomailla.

Suunnittelemme yksityisille asiakkaille pientaloja, huviloita, vapaa-

ajantaloja sekä sisustuksia. Asiakaslähtöisessä suunnittelussamme 

huomioimme asiakkaan toiveet ja mieltymykset, rakennuspaikan ja 

kohteen erityispiirteet sekä projektin taloudelliset tavoitteet.

Ammattitaitoisista, vastuullisista ja yhteistyökykyisistä arkkitehdeista 

koostuva suunnittelutiimimme työskentelee innostavassa ja energi-

sessä ilmapiirissä.
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ASU®TALO SUUNNITTELU

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy /

 ASU ® TALO Suunnittelu

Yhteyshenkilöt:  Harri Halsti, arkkit. SAFA

Y-tunnus:  0785644-2

Postiosoite:  Oikokatu 2 A 9, 00170 Helsinki

Puhelinnumero:  040 549 3174 /  Harri Halsti

 050 573 8595 /  Heikki Halsti

Sähköpostiosoite:  etunimi.sukunimi@halstioy.com

www-osoite:  www.halstioy.com

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

ASU®TALO tuotemerkki on rekisteröity v. 1987. Merkin käyttöoikeus on ollut vuodesta 

2000 myös Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy:llä; Helsingissä toimivalla arkkitehtuu-

ri-, sisustussuunnittelu- ja insinööritoimistolla. Pientalosuunnittelusta toimistossa vas-

taavat arkkit. SAFA Harri Halsti ja ins. Heikki Halsti sekä sisustussuunnittelusta sis.arkkit. 

SIO Raili Halmetmaa-Halsti. 

Toimiston päätoimialoja ovat koulujen laajennukset ja peruskorjaukset. Toimiston 

työntekijät ovat tehneet jo 30 vuoden ajan myös pientalosuunnitelmia. Suunnittele-

miemme pientalokohteiden joukosta löytyy puurakenteisia ja harkkorakenteisia oma-

koteja sekä hirsi- ja puurakenteisia loma-asuntoja. Olemme tehneet myös pientalojen 

peruskorjaussuunnitelmia ja laajennuksia.

Pääsuunnittelijana autamme  muiden  suunnittelijoiden valinnassa, huolehdimme suun- 

nitelmien yhteensovittamisesta ja tarvittaessa huoltokirjan runko-osan laadinnasta. 

Käytämme Autocad- ja Archicad-ohjelmia.

Toteutettuja suunnitelmia: 
2004 Villa-Freese, Aspudden Tukholma

2005 Talo Mannonen, Herttoniemi Helsinki

2006 Villa-Maarit, Henttaa Espoo

2007 Villa-Malla, Porkkalanniemi Kirkkonummi

2008 As. Oy Kulmanotko Talo C, Espoo

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Avanto Arkkitehdit Oy

Perustamisvuosi:  2004

Yhteyshenkilöt:  Ville Hara ja Anu Puustinen

Y-tunnus:  1875268-1

Postiosoite:  Kalevankatu 31, 00100 Helsinki

Puhelinnumero:  050 353 1095, 040 577 3022

Sähköpostiosoite:  ark@avan.to

www-osoite:  www.avan.to

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Avanto Arkkitehdit Oy on nuori ja innovatiivinen arkkitehtitoimisto. Tarjoamme arkki-

tehti- ja pääsuunnittelua luonnoksista toteutukseen. Käytössämme on uusin tekniikka 

ja ohjelmistot. Työskentelemme oliopohjaisesti 3D-mallilla, mikä mahdollistaa havain-

nekuvien ja määrälaskentatietojen helpon tuottamisen asiakkaalle. Olemme myös pe-

rehtyneet matalaenergia- ja passiivitalojen suunnitteluun.

Arkkitehtuurimme lähtee aina tilaajan maailmaan eläytymisestä ja ympäristön vaati-

musten huomioimisesta. Tehtävämme on luoda onnistunut kokonaisuus rakennus-

hankkeen monen eri osapuolen erilaisista toiveista. Haluamme luoda kestävistä, aidois-

ta materiaaleista elämyksellistä, tilallisesti rikasta arkkitehtuuria. Olemme  suunnitelleet 

useita yksilöllisiä ja laadukkaita pientaloja. Töitämme on julkaistu yli sadassa kotimaises-

sa ja kansainvälisessä julkaisussa. Lisää tietoa projekteistamme löytyy nettisivuiltamme 

www.avan.to.

AVANTO ARKKITEHDITAVANTO ARKKITEHDIT OY
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AVARIO OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Avario Oy

Perustamisvuosi:  2003

Yhteyshenkilöt:  Matti Haikola

Y-tunnus:  2372916-0

Postiosoite:  Kirkkokatu 4 A 45, 90100 Oulu

Puhelinnumero:  040 552 9196

Sähköpostiosoite:  info@avario.fi

www-osoite:  www.avario.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Avario on oululainen, kokenut, pientaloihin keskittynyt arkkitehtitoimisto. Pientalora-

kentajille Avario tarjoaa kattavat arkkitehti-, sisustus- ja pääsuunnittelupalvelut. Yhteis-

työverkoston kautta asiakkaat saavat käyttöönsä myös vastaavan työnjohtajan palvelut, 

kustannusarviot ja ”avaimet käteen” -toteutukset. 

Avariolla on pitkä kokemus monenlaisten omakotitalojen suunnittelusta. Toimiston töi-

tä on julkaistu koti- ja ulkomaisissa alan julkaisuissa. Tutustu referenssikohteisiin inter-

net-sivuilla!

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy

Perustamisvuosi:  2005

Yhteyshenkilöt:  Asta Björklund ja Risto Iivonen

Y-tunnus:  1975557-7

Postiosoite:  Kuortaneenkatu 5,  00520 Helsinki

Puhelinnumero:  050 560 1758 / Björklund, 050 521 6122 / Iivonen

Fax:  (09) 753 2256

Sähköpostiosoite:  arkkitehdit@bjorklund-iivonen.fi

www-osoite:  www.bjorklund-iivonen.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Arkkitehtisuunnittelua vuodesta 1978 Suomessa ja Saksassa:

– tonttien käyttösuunnitelmat

– asuntoryhmät

– yhdenperheentalot

– vapaa-ajan asunnot

– korjaus- ja täydennysrakentaminen

– sisustussuunittelu

Toteutettuja suunnitelmia: 
Talo Huttunen, Espoo 2010–

Ketjutalo Törmäpääsky, Vantaa 2008

Talo Tuomainen, Vantaa 2008

Talo Halme, Kerava 2010

Villa Schreiber, Dresden 2008

Apartements Goetheallee, Dresden 2005

Haus Kampmeier-Leimkühler, Dresden 2005

Villa am Elbhang, Dresden 2003 

Haus Hien, Radebeul 2003 

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY
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ARKKITEHDIT D� OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehdit D4 Oy

Perustamisvuosi: 1988

Yhteyshenkilö: Jarmo Saari

Y-tunnus: 0776107-2

Postiosoite: Otsonkallio 2, 02110 Espoo

Puhelinnumero: (09) 455 0608

Fax: (09) 455 0016

Sähköpostiosoite: arkd4@arkd4.fi

www-osoite: www.arkd4.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Suunnittelupalvelumme sisältävät mm. pientalot, vapaa-ajan asunnot sekä saneerauk-

set ja laajennukset: luonnossuunnittelu, pääpiirustukset ja rakennuslupahakemus, to-

teutuspiirustukset, 3D-mallinnus, sisustussuunnittelu, yms. tilaajan toiveiden ja tarpeen 

mukaan. Kauttamme järjestyvät myös rakenne-, lvi-, sähkö- ja pihasuunnittelu sekä kus-

tannuslaskenta. Arkkitehdit D4 Oy on Arkkitehtitoimistojen Liiton jäsen.

DOVENTUS OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Doventus Oy

Perustamisvuosi: 2003

Yhteyshenkilö: Tero Seppänen, toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA

Y-tunnus: 1855407-9

Postiosoite: Sinimäentie 10 A, 02630 Espoo

Puhelinnumero: (09) 348 9211

Fax: (09) 348 9212

Sähköpostiosoite: tero.seppanen@doventus.fi

www-osoite: www.doventus.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Tee onnistunut matka uuteen kotiin! Doventus Oy:ssä tiedämme, että onnistunut ja 

yksilöllinen rakennushanke syntyy asiakkaan toiveista yhdistettynä asiantuntijoiden 

ammattitaitoon, luovuuteen ja kokonaisuuksien hallintaan. Haluamme toteuttaa 

asumiseen liittyvät unelmasi. Doventuksesta saat kaikki suunnittelupalvelut parhailta 

osaajilta. 

Kattavat suunnittelupalvelumme: 

– arkkitehti- ja pääsuunnittelu 

– sisustus- ja valaistussuunnittelu

– rakennesuunnittelu 

Olemme erikoistuneet: 

– yksilölliset pientalot 

– laadukkaat vapaa-ajan asunnot 

– vaativat saneerauskohteet 

– suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut 

– tontti- ja kiinteistöanalyysit ennen ostopäätöstä
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ARKKITEHTITOIMISTO MERJA ESKOLA

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Arkkitehtitoimisto Merja Eskola

Perustamisvuosi:  2005

Yhteyshenkilöt:  Merja Eskola

Y-tunnus:  1949454-9

Postiosoite:  Pasilan puistotie 8, 00240 Helsinki

Puhelinnumero:  040 572 8407

Fax:  (09) 8770 1771

Sähköpostiosoite:  ark@merjaeskola.fi

www-osoite:  www.merjaeskola.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Suunnittelun lähtökohtia ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä rakennuspaikan tarjo-

amat mahdollisuudet. Tavoitteena on selkeä, toimiva ja avaran tuntuinen koti, jossa on 

tunnelmaa ja arjessakin ripaus juhlaa. 

Toimiston kontaktiverkoston kautta löytyy haluttaessa helposti muut suunnittelijat sekä 

myös toteuttajia, lähes avaimet käteen –toteutukseen asti.

Toteutettuja suunnitelmia mm:
Villa Vallaton, Laajasalo Helsinki

Talo Väisänen, Matari Vantaa

Talo Puutarha, Olari Espoo

Talo Sorsa, Kuninkaanmäki Vantaa

Talo Lindevall, Suurmetsä Helsinki

Talo Sundström, Laajasalo Helsinki

Paritalo Valjastie 8, Suutarila Helsinki

Talo Tuononen, Nurmijärvi

Talo Sorri-Suhonen, Kattilalaakso Espoo

Talo Iivarinen, Kaleva Kerava

Talo Ahorinta, laajennus, Ilola Vantaa

Talo Turunen, laajennus, Pornainen

ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy

Perustamisvuosi: 2006

Yhteyshenkilö: Tiia Ettala

Y-tunnus: 2098353-4

Postiosoite: Kalevankatu 31 A 14, 00100 Helsinki

Puhelinnumero: 050 522 8891

Sähköpostiosoite:: toimisto@ettala-palomeras.com

www-osoite:: www.ettala-palomeras.com

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy:ssä toimimme kaikilla perinteisillä arkkitehti-

suunnittelun osa-alueilla. Toimenkuvaamme kuuluu mm. asuntosuunnittelu, lisä- ja kor-

jausrakentaminen sekä kaupunkisuunnittelu.

Meille on ensiarvoisen tärkeää kuunnella asiakasta ja ymmärtää hänen tarpeensa. Py-

rimme yhdessä kiteyttämään rakennuttajan ajatukset ja haaveet toimivaksi ja esteetti-

sesti korkeatasoiseksi suunnitelmaksi. Rakennuksen elinkaaren huomioonottaminen ja 

ympäristönäkökohdat ovat tärkeä osa työtämme, ja siksi pyrimme suunnitelmissamme 

toiminnalliseen ja rakenteelliseen joustavuuteen sekä terveen järjen käyttöön.

Toimistomme on toteuttanut useita pientaloja sekä korjaus- ja laajennusprojekteja pää-

kaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Katso lisää osoitteesta 

www.ettala-palomeras.com
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ARKKITEHTITOIMISTO FREESE OY 

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Freese Oy

Perustamisvuosi: 2006

Yhteyshenkilö: Simo Freese

Y-tunnus: 2038560-6

Postiosoite: Tallberginkatu 1 C 95, 00180 Helsinki

Puhelinnumero: 040 757 1277

Fax: (09) 496 221

Sähköpostiosoite: simo.freese@freese.fi 

www-osoite: www.freese.fi 

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

GROOP & TIENSUU ARKKITEHDIT OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy

Perustamisvuosi:  1981

Yhteyshenkilö:  Annika Groop

Y-tunnus:  0652501-9

Postiosoite:  Laidunrinne 7C, 02330 Espoo

Puhelinnumero:  (09) 884 2286

Sähköpostiosoite:  annika.groop@gtarkkitehdit.fi 

www-osoite:  www.gtarkkitehdit.fi 

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Erikoisosaamisemme yksi osa-alue on asuntosuunnittelu, sekä uudisrakentaminen 

että peruskorjaussuunnittelu. Tarjoamme osaavaa arkkitehtisuunnittelua luonnoksis-

ta toteutukseen ja sisustukseen asti. Toimintaperiaatteidemme mukaan pääsuunnit-

telu sisältyy aina tehtävään.

Lähtökohtamme on aina uusi ja erilainen, tavoitteena asiakkaan näköinen arkkiteh-

tuuri, jossa ympäristö ja muut suunnittelua ohjaavat näkökohdat sovitetaan onnis-

tuneesti yhteen. Pyrimme toiminnalliseen selkeyteen ja tilallisesti mielenkiintoisiin 

ratkaisuihin, joissa toteutuu arjen estetiikka.

Toteutuneita projekteja löydät osoitteesta www.gtarkkitehdit.fi 
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ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI HEIKKILÄ
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy

Perustamisvuosi: 2003

Yhteyshenkilö: Antti Heikkilä

Y-tunnus: 1966162-6

Postiosoite: Erkontie 5, 04420 Järvenpää

Puhelinnumero: 050 3257 666

Sähköpostiosoite: antti.heikkila@saunalahti.fi

www-osoite: www.anttiheikkila.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy:n erityisosaamisalueena on yksityisasiakkaille, asun-

to-osakeyhtiöille ja rakennusliikkeille suunnattu asuinrakennusten ja asuinalueiden 

suunnittelu sekä olemassa olevien rakennusten korjaus- ja laajennustöiden suunnittelu.

Toimisto on toimintahistoriansa aikana suunnitellut yli sata yksilöllistä pientaloa tai 

yhtiömuotoista asuinrakennuskokonaisuutta sekä näiden lisäksi useita korjaus- ja laa-

jennushankkeita. Arkkitehti- ja pääsuunnittelun lisäksi Antti Heikkilällä on pitkäaikaista 

kokemusta myös yleis- ja asemakaavoituksesta sekä rakennuttamisesta. Tämän vuoksi 

toimistolla on hyvä tuntemus rakentamisesta ja kaavoituksesta prosesseina sekä vankka 

kokemus rakentamiskustannusten hallinnasta. Toimialueena on koko maa.

VESA HONKONEN ARKKITEHDIT

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Vesa Honkonen Arkkitehdit

Perustamisvuosi: 1999

Yhteyshenkilö: Vesa Honkonen

Y-tunnus: 1577065-7

Postiosoite: Fredrikinkatu 14 B 18, 00120 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 6842 7910 

Sähköpostiosoite: vesa.honkonen@vharc.com

www-osoite: www.vharc.com

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Vesa Honkonen Arkkitehdit toimii arkkitehtuurin, valaistuksen ja muotoilun alueilla. 

Projekteja on käynnissä useissa eri maissa. Yksi erikoisosaamisen alueemme on ns. ru-

mien vanhojen talojen laajentaminen ja muuttaminen kauniiksi ja perheen tarpeiden 

mukaisesti toimiviksi. Kuvissa oleva Talo Leimio oli alunperin 70-luvun alun keltatiilinen 

lättähattutalo. Perhe asui koko muutostyön ajan talossa. Vesa Honkonen on myös ko-

kenut valaistus- ja valaisinsuunnittelija. Valo, niin keino- kuin luonnonvalokin, on aina 

mukana suunnittelussa. Tilaajan tarpeet, toiveet ja budjetti ovat aina tärkein lähtökohta 

työllemme. Samalla lopputuloksen tulee nousta esteettisesti ja rakennustaiteellisesti 

korkeatasoiseksi.

Valokuvaaja Jussi Tiainen
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ARKKITEHTITOIMISTO HOVI & NIKKI OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki Oy

Perustamisvuosi: 2007 (aiemmin Arkkitehtitoimisto Hovi Oy 1981–)

Yhteyshenkilö: Petteri Nikki

Y-tunnus: 2093484-7

Postiosoite: Tornatorintie 3, 48100 Kotka

Puhelinnumero: (05) 210 3400

Fax: (05) 218 4574

Sähköpostiosoite: posti@hovi-nikki.fi

www-osoite: www.hovi-nikki.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Pientalot, huvilat, asuntoryhmät, laajennukset, peruskorjaukset – aina tavoitteena 

asiakkaan toiveet täyttävä, ympäristön antamien lähtökohtien mukainen toteutus. 

Palvelut: 

– ranta-asemakaavat ja asemakaavat

– rakennus- ja pääsuunnittelu 

– avustus tontin valinnassa 

– tontinkäyttösuunnitelmat 

– avustus urakoiden ja tarvikkeiden kilpailuttamisessa 

– avustus myös valmiin, tontille sopivimman talopaketin valinnassa 

– ’avaimet käteen’ -toteutukset tarvittaessa 

Toteutettuja suunnitelmia mm: 
Talo Halme, 2009 

Loma-asunto Illi, 2007 

Talo Salmenvirta, 2006

HUTTUNEN–LIPASTI–PAKKANEN ARKKITEHDIT
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Huttunen–Lipasti–Pakkanen arkkitehdit

Perustamisvuosi: 1998

Yhteyshenkilö: Risto Huttunen, Santeri Lipasti, Pekka Pakkanen

Y-tunnus: 1933922-3

Postiosoite: Iso Roobertinkatu 41 Lh8, 00120 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 694 7724

Sähköpostiosoite: mail@h-l-p.fi

www-osoite: www.h-l-p.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Suunnittelemme moderneja, yksilöllisiä koteja ja loma-asuntoja tilaajan tarpeiden mu-

kaan. Toimistomme tärkeimpiä periaatteita ovat palvelualttius, vuoropuhelu asiakkaan 

kanssa, palvelun oikea-aikaisuus ja tehokkuus.

Suunnittelussa korostamme rakennettavuutta sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Erityisesti kiinnitämme huomiota siihen, että suunnittelemamme ympäristö on sekä tai-

teellisesti, toiminnallisesti että teknisesti kestävää ja korkeatasoista.
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ARKKITEHTITOIMISTO JÄRVI M. OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Arkkitehtitoimisto Järvi M. Oy

Yhteyshenkilöt:  Marketta Järvi

Y-tunnus: 1951255-9

Postiosoite:  Oravannahkatori 1, 02120 Espoo

Puhelinnumero:  (09) 464 200, 040 725 5251

www-osoite:  www.jarvim.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Toimistomme suunnittelee pientaloja, niiden laajennuksia sekä loma-asuntoja ulkosaa-

ristosta tunturiin. Teemme myös saneerauksia ja sisustussuunnittelua. Työn lähtökohta-

na on asiakas toiveineen ja ympäristö mahdollisuuksineen. 

Tutustu lisää: www.jarvim.fi

ARKKITEHTITOIMISTO KAIPAINEN OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy

Perustamisvuosi: 1984

Yhteyshenkilö: Taina Anttila

Y-tunnus: 0587765-3

Postiosoite: Viipurintie 4A, 13200 Hämeenlinna

Puhelinnumero: 010 239 0010

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kaipainen.fi

www-osoite: www.kaipainen.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Suunnittelemme yksilöllisiä omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja, sekä uudisraken-

nuksia että peruskorjauskohteita. Arkkitehtisuunnittelun lisäksi vastaamme omien 

kohteidemme pääsuunnittelusta sekä tarvittaessa myös sisustussuunnittelusta. Paras 

lopputulos syntyy, kun asiakas ja arkkitehti aloittavat yhteistyön heti hankkeen alku-

vaiheessa. Teemme kaikista kohteista havainnollisen 3D-mallin, rakennuslupakuvat ja 

muut tarvittavat piirustukset. Referenssikohteet löytyvät yrityksemme internetsivuilta.   
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| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy

Perustamisvuosi: 1998

Yhteyshenkilö: Mika Huhtala / Anu Montin

Y-tunnus: 0926640-3

Postiosoite: Kauppurienkatu 11 B 32, 90100 Oulu

Puhelinnumero: (08) 372 273

Sähköpostiosoite: kanttia2@kanttia2.fi

www-osoite: www.kanttia2.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Kantti on kulmaa, särmää, näkökulmaa ja rohkeutta. Suunnittelutiimimme pyrkii toteut-

tamaan kaikkia niitä. Tavoitteemme on tarkastella asioita eri kanteilta ja löytää rohkeita 

ratkaisuja erilaisiin lähtökohtiin. Suunnittelemme yksilöllisiä ja persoonallisia koteja, jois-

sa yhdistyvät asiakkaidemme haaveet ja tarpeet. Tavoitteemme on kustannustehokas, 

arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja ennen kaikkea asukkaiden näköinen lopputulos.

Suunnittelupalveluumme sisältyvät hanke- ja luonnossuunnittelu, pääsuunnittelijan 

tehtävät sekä toteutussuunnittelu aina pienimpiin yksityiskohtiin saakka. Tarjoamme 

kokonaissuunnittelua, jolloin rakennus suunnitellaan valmiiksi – sellaiseksi kuin tilaaja 

on sen halunnut. Tutustu toimistoomme, suunnittelutiimiimme ja projekteihimme koti-

sivuillamme: www.kanttia2.fi. Kerro toiveistasi – autamme niiden toteutumisessa.

Toteutettuja suunnitelmia:
Lukuisia toteutettuja suunnitelmia ympäri Suomen.

Uusimpia toteutettuja pientaloja:

2010 As Oy Sudenjälki 3 paritaloa ja rivitalo, Laukaa

2010 4 kytkettyä pientaloa, Lanssintie, Oulu

2010 Talo Stenudd, Oulu

2010 Talo Laava, Kauniainen

2009 Talo Paatero, Suomussalmi

2009 Talo Vihavainen, Punkaharju

2009 Talo MaiMana, Joensuu

2009 Talo Felix, Helsinki

2008 Talo Kastanja, Oulu

2008 Talo Milo, Oulu

ARKKITEHTITOIMISTO KANTTIA2 OY ARKKITEHDIT KH KY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Arkkitehdit KH Ky

Perustamisvuosi:  1991

Yhteyshenkilöt:  Heidi Mäkeläinen

Y-tunnus:  0872192-9

Postiosoite:  Paciuksenkuja 1, 00270 Helsinki

Puhelinnumero:  (09) 441 096, 050 330 3434

Sähköpostiosoite:  arkkitehdit.kh@kolumbus.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Toimistomme on perustettu 1991 ja on Arkkitehtitoimistojen Liiton jäsen. Suunnitte-

lemme pientaloja, vapaa-ajan asuntoja, omakotitalojen laajennuksia ja peruskorjauksia 

sekä asuntojen ja toimitilojen muutossuunnittelua niin pääkaupunkiseudulle kuin pi-

demmällekin. Hallitsemme myös erityisasumisen vaatimukset. 

Suunnittelutyössä käytämme ArchiCad ohjelmaa, joka mahdollistaa suunnitelmien ha-

vainnollistamisen mallinnuskuvien avulla. Toimimme myös pääsuunnittelijana kohteis-

samme.
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| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Arkkitehtitoimisto Tapani Kivinen

Perustamisvuosi:  1982

Yhteyshenkilöt:  Tapani Kivinen, arkkitehti SAFA ARK168

Y-tunnus:  1756597-2

Postiosoite:  Sisukaurankaari 6 b 7, 01520 Vantaa

Puhelinnumero:  040 588 6526

Sähköpostiosoite:  tapani.kivinen@kolumbus.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

30 vuoden aikana yli 120 toteutettua kohdetta:

– omakoti- ja paritaloja

– lomarakennuksia

– uudisrakennuksia

– laajennuksia

– korjauksia

– maaseudulle

– kaupunkeihin

ARKKITEHTITOIMISTO TAPANI KIVINEN

uudisrakennus-
suunnitelma

toteutus

ARKKITEHTITOIMISTO LIISA KOCK
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Liisa Kock

Perustamisvuosi: 1996

Yhteyshenkilö: Liisa Kock

Y-tunnus: 1980571-4

Postiosoite: Ulvilantie 11a C 5, 00350 Helsinki

Puhelinnumero: 044 020 9209

Sähköpostiosoite: kock.liisa@kolumbus.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

       

Olen toiminut vuodesta 1979 lähtien arkkitehtinä Helsingissä ja Berliinissä. Oman toimis-

ton perustin 1996 Berliinissä, jossa vietin 14 vuotta. Palasin kotimaahan noin 5 vuotta sit-

ten. Toimistoni on keskittynyt lähinnä asuntosuunnitteluun. Berliinin työt jakaantuivat 

pientalojen suunnitteluun, kaupunkisuunnitteluun ja projektikehittelyyn. Toteutettuja 

suunnitelmia ja työmaita on useita Helsingin seudulla, suunnittelukohteita sekä Turussa 

että Porissa. Kohteiden osoitteet toimitan pyydettäessä.

Suomessa olen keskittynyt pientaloihin, projektikehittelyyn, aluesuunnitelmiin ja tont-

tien käyttösuunnitelmiin. Useinhan Helsingin seudulla maasto on mäkistä – vesi ja au-

ringon paras suunta sekä sisäänajo tontille muodostavat mielenkiintoisen yhtälön. Työn 

lähtökohtana on aina asiakas ja hänen toiveensa ja elintapansa.   

    

Keinot:       

1.  Käyttää arvokkaat rakennusneliöt optimaalisesti, ei turhia käytäviä – mutta   

 yksittäisten tilojen reilusta mitoituksesta ei tingitä.    

2.  Pyrkiä luomaan läpinäkyvyyttä taloihin ja ottaa piha-alueita ja terasseja  

 “sisätoimintojen jatkoksi”    

3.  Antaa talolle omaleimainen ilme      

4.  Selkeä perusratkaisu = taloudellinen ratkaisu     
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ARKKITEHTITOIMISTO SAMPPA LAPPALAINEN OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Samppa Lappalainen Oy

Perustamisvuosi: 2005

Yhteyshenkilö: Samppa Lappalainen

Y-tunnus: 2200663-0

Postiosoite: Haahkatie 10 A, liiketila, 00200 Helsinki

Puhelinnumero: 050 364 5787

Fax: (09) 671 521

Sähköpostiosoite: samppa.lappalainen@slark.fi

www-osoite: www.slark.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Arkkitehtitoimisto Samppa Lappalainen Oy on täyden palvelun arkkitehtitoimisto. 

Pyrimme aina laadukkaimpaan mahdolliseen lopputulokseen huomioiden hankkeen 

koon ja käytössä olevat resurssit. 

Suunnittelukohteemme vaihtelevat yksilöllisistä pientaloista korkealaatuisiin arvoasun-

tojen remontteihin ja vaativaan historialliseen korjausrakentamiseen. Lisäksi teemme 

yhteistyöverkostomme kanssa tuotemallikehitystyötä ja virtuaalirakennushankkeita 

rakennuttajien ja teollisuuden yritysten parissa.

ARKKITEHTITOIMISTO 

SAMPPA LAPPALAINEN OY

ARKKITEHDIT LSV OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehdit LSV Oy

Perustamisvuosi: 1986

Yhteyshenkilö: Juha Luoma

Y-tunnus: 0666730-8

Postiosoite: Laukontori 10 B 2, 33200 Tampere

Puhelinnumero: (03) 3143 1800

Fax: (03) 3143 1833

Sähköpostiosoite: info@arkkitehditlsv.fi

www-osoite: www.arkkitehditlsv.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Toimistomme perustaja-arkkitehdeillä on 25 vuoden aikana kertynyt laaja-alainen am-

mattitaito arkkitehtisuunnittelun kaikilta osa-alueilta. Suunnittelemme myös yksilöllisiä, 

moderneja pientaloja. Periaatteemme on suunnitella arkkitehtonisesti korkeatasoisia, 

kestäviä ja toimivia rakennuksia. Suunnittelemiamme pientaloja on esitelty mm. Ark-

kitehti-lehdessä. 
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ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI LUUTONEN OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Antti Luutonen Oy

Perustamisvuosi: 1997

Yhteyshenkilö: Antti Luutonen

Y-tunnus: 1102905-2

Postiosoite: Tallberginkatu 1 C 95, 00180 Helsinki

Puhelinnumero: 040 746 4991

Sähköpostiosoite: stl@welho.com

www-osoite: www.arkkitehtitoimistoanttiluutonen.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

ARKKITEHTITOIMISTO MINNA MAGNUSSEN
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Minna Magnussen

Perustamisvuosi: 2003

Yhteyshenkilö: Minna Magnussen

Y-tunnus: 2212943-8

Postiosoite: Pietarinkatu 10 L 3, 00140 Helsinki

Puhelinnumero: 040 596 7724

Sähköpostiosoite: toimisto@magnussen.fi

www-osoite: www.magnussen.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Omakotitalot, pari- ja rivitalot, vapaa-ajan asunnot, sisustussuunnitelmat, 

rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut, kaavamuutokset ja toteutuksen 

hallinnointi/ rakennuttaminen.
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ARKKITEHTITOIMISTO ART MICHAEL OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy

Perustamisvuosi: 1990

Yhteyshenkilö: Art Michael

Y-tunnus: 1739749-7

Postiosoite: Savontie 5, 76100 Pieksämäki / 

 Telakkakatu 2 B 23, 00150 Helsinki

Puhelinnumero: 020 798 3292 

Fax: 020 798 3291

Sähköpostiosoite: art.michael@art-michael.fi

www-osoite: www.art-michael.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Toimistossa on laadittu yli 300 pientalosuunnitelmaa ja 600 muunlaista rakennussuun-

nitelmaa. Puoleemme ovat kotihaaveissaan kääntyneet etenkin luonnonläheisyydestä, 

hirsi- ja luonnonkivirakentamisesta viehättyneet asiakkaat. Kohteet ovat milloin hy-

vinkin mielikuvituksellisia, kylpylämäistä ylellisyyttä edustavia, milloin vaatimattomia 

mummonmökkejä. 

Tilaajia tarkasti kuuntelemalla olemme kyenneet luomaan niin orgaanista, modernia 

kuin perinteistäkin tyyliä edustavia koteja. Olemme palvelleet myös naapurimaiden asi-

akkaita.

ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy

Perustamisvuosi:  1988

Yhteyshenkilöt:  Pet Michael, arkkitehti SAFA

Y-tunnus:  2029346-1

Postiosoite:  Komeetankuja 1B, 02210 Espoo

Puhelinnumero:  (09) 804 3373, 0400 474 041

Fax:  (09) 859 6550

Sähköpostiosoite:  pet.michael@arkm.fi

www-osoite:  www.arkm.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

IHMISILLE HEIDÄN NÄKÖISIÄÄN TALOJA

–  aineistolähtöinen suunnittelufilosofia: ratkaisut kehitetään rakennuttajan 

 kirjallisen lähtöaineiston, ympäristön, rakennusbudjetin ja rakennusvalvonnan 

 välisessä vaiheittaisessa vuorovaikutuksessa

–  arkkitehtuurin tavoite asetetaan yhdessä tilaajan kanssa; toimistohenkilökunnan 

 monipuolinen kokemus mahdollistaa myös ultramodernit ratkaisut

–  älykäs suunnitteluprosessi, selkeä viikkorytmitys -perusarvoina toiminnallisuus, 

 rakenteellisuus (kaikki runkovaihtoehdot) ja energiatasapaino

–  3D-mallinnuksen monipuolinen hyödyntäminen

–  tarvittaessa yhteistyöverkostosta kilpailutetaan kokeneet vastaavat mestarit,  

 rakenne,- lvi,- sähkö,- ja  sisustussuunnittelijat

–  toimiston päätoimiala asuinrakennusten suunnittelu, painopisteenä pientalot

–  esimerkkejä noin 400:sta toteutetusta pientaloasuntokohteestamme: www.arkm.fi

ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY
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ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy

Perustamisvuosi: 1989

Yhteyshenkilö: Tarmo Mustonen

Y-tunnus: 08311112-9

Postiosoite: Lehmustie 27 A, 20720 Turku

Puhelinnumero: (02) 2424 963

Fax: (02) 2424 964

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ark-mustonen.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Suunnittelemme pientaloja ja kesäasuntoja, niiden korjauksia, laajennuksia sekä sisus-

tuksia. Toteutamme asiakkaan toiveet huomioiden tarkkaan myös ympäristön, maaston, 

ilmansuunnat, näkymät, kasvillisuuden ja puuston. Työssämme pyrimme kestävyyteen, 

kauneuteen ja käyttökelpoisuuteen sekä huoliteltuihin yksityiskohtiin.

ARKKITEHDIT MAIJA NIEMELÄ JA PENTTI MYLLYMÄKI 
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehdit Maija Niemelä ja Pentti Myllymäki

Perustamisvuosi: 1984

Yhteyshenkilö: Maija Niemelä

Y-tunnus: 0570988-7

Postiosoite: Murrontie 2 B, 91800 Tyrnävä / 

 Sakarinkatu 3 B 64, 00500 Helsinki

Puhelinnumero: 050 430 1030 (Maija), 050 559 3567 (Pentti)

Sähköpostiosoite: myllymaki.niemela@kolumbus.fi tai 

 maija.niemela@dnainternet.net

www-osoite: www.kolumbus.fi/niemela.myllymaki/

Konsulttivastuuvakuutus: Ei

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Suunnittelemme uudisrakennuksia, vanhaa ympäristöä täydentäviä raken-

nuksia, vanhojen rakennusten peruskorjauksia, muutoksia ja laajennuksia sekä 

vanhoja rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen.

Esimerkkinä on uudisrakennus, jossa suunnittelun lähtökohtina olivat esim. 

suhde luontoon, vuodenajat, valo ja elämyksellisyys, esteettömyys, vaativat 

kasvit, koti, kokoontuminen ja vieraiden majoittaminen.
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OSUMA ARKKITEHDIT OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: OSUMA arkkitehdit Oy

Perustamisvuosi: 2010

Yhteyshenkilö: Aki Hiltunen

Y-tunnus: 2362162-7

Postiosoite: Haahkatie 10 A, 00200 Helsinki

Puhelinnumero: 0207 401680

Fax: 0207 401681

Sähköpostiosoite: info@osuma.fi

www-osoite: www.osuma.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Suunnittelemme yksilöllisiä pientaloja ja loma-asuntoja. Palvelumme perustana 

ovat asiakkaan tavoitteet, toiveet ja unelmat. Lopputuloksena syntyy hyvin suun-

niteltu, laadukas ja toimiva koti, joka on asukkaidensa näköinen.

Yhteistyöverkostomme avulla palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti. Palve-

lumme sisältää arkkitehtisuunnittelun koko kirjon hanke- ja luonnossuunnitelmis-

ta aina yksityiskohtaisiin toteutusasiakirjoihin.

Suunnittelumme on tietomallipohjaista, joten suunnitelmat ovat havainnollisina 

3D-kuvina luonnosvaiheen alusta asti. Määrätietoja on tietomallista saatavilla kus-

tannuslaskentaa varten suunnitteluprosessin joka vaiheessa.

Toimistollamme on yli 20 toteutettua korjausrakentamis- ja pientalokohdetta. Voit 

tutustua tarkemmin projekteihimme nettisivuillamme. Ota yhteyttä ja tule keskus-

telemaan hankkeestasi!

ARKKITEHTITOIMISTO AIJA PAAKKALA

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Aija Paakkala

Perustamisvuosi: 1986

Yhteyshenkilö: Anneli Paloniemi

Y-tunnus: 1390844-8

Postiosoite: Välskärinkatu 7 A 17, 00260 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 454 8535 / 050 373 1142

Fax: (09) 454 8535

Sähköpostiosoite: anneli.paloniemi@pp.inet.fi

www-osoite: www.arkkitehtitoimistoaijapaakkala.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Suunnittelukohteitamme ovat:
– pientalot

– loma-asunnot ja saunat

– pientalojen korjaukset, muutokset ja laajennukset

– huoneisto- ja toimitilamuutokset

– taloyhtiöiden julkisivu- ym. korjaukset

Toteutettuja suunnitelmia:
– Loma-asunto ja rantasauna, Kemiönsaari 2008–2010

– Asuinrakennus, piharakennus ja rantasauna, Tammisaari 2004–2009

– Omakotitalojen laajennuksia, Espoo 2006–2010

– Loma-asunto, Kittilä 2005

– Kaksi omakotitaloa, Helsinki Laajasalo 1999

– Kaksi omakotitaloa, Espoo Nuuksio 1998
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POEMA ARKKITEHTUURI / TONY KAJASVIITA

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Poema Arkkitehtuuri / Tony Kajasviita 

Perustamisvuosi: 2007

Yhteyshenkilö: Tony Kajasviita, arkkitehti SAFA 

Y-tunnus: 2140560-5

Postiosoite:  Puistokaari 6 A 10, 00200 Helsinki 

Puhelinnumero:  050 444 1244

Sähköpostiosoite: tony@kajasviita-ark.fi

www-osoite: www.kajasviita-ark.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Toimivat tilaratkaisut, huolellinen viimeistely. 

Pientalot, loma-asunnot, saunat, pientaloryhmät. 

Arjen arkkitehtuuria ja uniikkikohteita.

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Perustamisvuosi:  1997

Yhteyshenkilöt:  Pentti Raiski SAFA ARK 832, 

 Katariina Rautiala SAFA ARK 1035

Y-tunnus:  1563080-6

Postiosoite:  Snettansintie 15, 02740 Espoo

Puhelinnumero:  09 2486 0066

Fax:  09 2486 0068

Sähköpostiosoite: info@pook.fi

www-osoite:  www.pook.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

ARVOT: Uskomme rakenteellisesti rationaaliseen, innovatiiviseen ja toiminnallisesti sel-

keään arkkitehtuuriin. Arvostamme rohkeutta luoda uutta ja herkkyyttä tehdä oikeita 

valintoja. 

SUUNNITTELU: Suunnittelemme koteja kivestä, puusta, tiilestä ja teräksestä. Hankkee-

seen tarjoamme osaavan ja kattavan arkkitehti- sekä pääsuunnittelun. Hyödynnämme 

suunnittelussa tehokkaimpia 3D-tietomallinnusohjelmistoja, joilla luodaan edellytykset 

havainnolliselle ja tehokkaalle suunnitteluprosessille. Suunnitteluratkaisulla sidotaan 

tulevat rakennuskustannukset, vaikutetaan merkittävästi kiinteistön tulevaan arvoon 

ja elinkaareen. Ammattitaitoisella suunnittelulla saavutetaan yhteisesti sovittu tavoite 

onnistuneesti. 

KESTÄVÄ KEHITYS: Rakennuksen keskeiset elinkaarikustannukset muodostuvat ener-

giakulutuksesta ja ylläpidosta. Nämä molemmat määritellään suunnittelutyössä. Hyvin 

suunniteltu ja rakennettu kohde on hyvä ja kestävä investointi. 

Annamme mielellämme lisätietoja toimistostamme ja suunnittelustamme. 

Tervetuloa keskustelemaan. 

Toteutettuja suunnitelmia: Yli 40 valmista tai rakenteilla olevaa yksilöllisesti suunniteltua 

pientalokohdetta. Muu rakentaminen ja lisätietoja: www.pook.fi

POOK ARKKITEHTITOIMISTO OY
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PROAGRIA KESKI-SUOMI RY/RAKENNUSSUUNNITTELU
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: ProAgria Keski-Suomi ry/rakennussuunnittelu

Perustamisvuosi: 1950-luku

Yhteyshenkilö: Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, arkkitehti SAFA

Y-tunnus: 0208222-2

Postiosoite: Kauppakatu 19 A, 40100 Jyväskylä

Puhelinnumero: 0207473332

Sähköpostiosoite: kaisa.hirvaskoski-leinonen@proagria.fi

www-osoite: www.proagria.fi/ks, www.rakennussuunnittelujyvaskyla.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

ProAgria Keski-Suomi ry on maakunnallinen maatalouden ja -seudun neuvontajärjestö 

ja se on osa valtakunnallista ProAgria -yhtymää. Toimialaamme kuuluvat tuotannon ja 

talouden neuvontapalvelut sekä rakennussuunnittelu- ja neuvonta.  Rakentajille suun-

natuista palveluista toimistossamme vastaavat arkkitehti ja kaksi rakennusinsinööriä. 

Teemme arkkitehti- ja pääsuunnitelmia sekä rakenne- ja sisustussuunnittelua niin maa-

seutu- kuin kaupunkikohteisiinkin. 

Suunnittelemme sekä uusia rakennuksia että vanhojen talojen korjauksia ja laajennuk-

sia. Merkittävä osa suunnittelukohteistamme on asuin- ja vapaa-ajan rakennuksia erilais-

ten yritysten toimitilojen ja maaseudun tuotantorakennusten ohella.  Suunnittelumme 

lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä ympäristön ja rakennusperinteen 

kunnioittaminen. Tavoitteenamme ovat toimivat ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset 

sekä rakenteiltaan kestävät tilat.  

Koteja kaikille – perusratkaisuista uniikkeihin!

SUUNNITTELUTOIMISTO PÖYRY & PÖYRY KY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Suunnittelutoimisto Pöyry & Pöyry Ky

Perustamisvuosi: 1987

Yhteyshenkilö: Matti Pöyry

Y-tunnus: 0694880-4

Postiosoite: Koivikkotie 28, 00630 Helsinki

Puhelinnumero: 040 501 8108

Sähköpostiosoite: matti.poyry@ppky.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

– kokeneet arkkitehti- ja sisustussuunnittelijat

– uudis-, korjaus-, muutos- ja valmistalojen sovitushankkeet

– rakennuttaminen ja projektinjohto

– energia-, kunto-, maasto-, pohjarakenne- ym. erityisselvitykset

– kauttamme myös vastuullinen tekninen suunnittelu (RLVISA)
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ARKKITEHTITOIMISTO ULLA REUNANEN / REUNANEN-ARK OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Ulla Reunanen, Reunanen-ARK Oy

Perustamisvuosi: 1992

Yhteyshenkilö: Ulla Reunanen

Y-tunnus: 2311290-2

Postiosoite: Linnankatu 59, 20100 Turku

Puhelinnumero: 040 528 7139

Sähköpostiosoite: ulla@reunanenark.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

ARKKITEHTITOIMISTO HANNA ROUTA
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Arkkitehtitoimisto Hanna Routa

Perustamisvuosi:  1997

Yhteyshenkilöt:  Hanna Routa

Y-tunnus:  1360402-2

Postiosoite:  Jääskeläntie 8, 02660 Espoo

Puhelinnumero:  040 513 4579

Sähköpostiosoite:  routa@dlc.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Toimistoni suunnittelee pientaloja ja laajennuksia, loma-asuntoja sekä huoneistomuu-

toksia ja peruskorjauskohteita. Työni lähtökohtia ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet, ra-

kennuspaikan ominaisuudet sekä inhimillinen mittakaava. Toteutettuja kohteita löytyy 

eri puolilta pääkaupunkiseutua.
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ARKKITEHTITOIMISTO SABELSTRÖM ARKITEKTKONTOR OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy

Perustamisvuosi: 2003

Yhteyshenkilö: Pia Sabelström

Y-tunnus: 2035876-3

Postiosoite: Kaskenkatu 4, 20700 Turku

Puhelinnumero: 040 5967 655

Sähköpostiosoite: pia.sabelstrom@arksabel.fi

www-osoite: www.arksabel.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Suunnittelemme kauniita ja toimivia koteja oikeille ihmisille. Pientalomme sopivat ym-

päristöönsä nykypäivän arkkitehtuurin keinoin ja niissä käytetyt suunnitteluratkaisut 

tuovat iloa ihmisten arkeen. Samoilla periaatteilla suunittelemme myös laajennuksia ja 

muutoksia kaikenikäisiin kohteisiin. Arkkitehtuuri on mielestämme kaikkia ihmisiä var-

ten!

Toteutettuja suunnitelmia:

Pientaloja ja loma-asuntoja Turun seudulla ja Espoossa. Laajennuksia ja muutoskohteita 

Turun seudulla. Asuntojen muutos- ja uudistuskohteita Turun ympäristössä, Tampereel-

la ja Helsingissä.

SANAKSENAHO ARKKITEHDIT OY 
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Sanaksenaho Arkkitehdit Oy

Perustamisvuosi: 1991

Yhteyshenkilö: Matti ja Pirjo Sanaksenaho

Y-tunnus: 0861756-6

Postiosoite: Sepänkatu 15 C 45, 00150 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 177 341, 050 571 4900

Sähköpostiosoite: ark@sanaksenaho.com

www-osoite: www.kolumbus.fi/sanaksenaho

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Sanaksenaho Arkkitehdit suunnittelee pientalon asiakkaan yksilöllisten toiveiden mu-

kaisesti. Tavoitteenamme on luoda arkkitehtuuria, joka tuo lisäarvoa asumiseen. Ympä-

ristöönsä istuva, elämyksellinen ja energiatehokas talo on suunnittelumme lähtökohta.
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SCHAUMAN ARKKITEHDIT OY ARKKITEHTITOIMISTO TUOMO SIITONEN OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy

Perustamisvuosi: 1998

Yhteyshenkilö: Tuomo Siitonen

Y-tunnus: 1540954-6

Postiosoite: Veneentekijäntie 12, 00210 Helsinki

Puhelinnumero: 050 567 3451

Fax: (09) 682 2040

Sähköpostiosoite: tuomo.siitonen@tsi.fi

www-osoite: www.tsi.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Schauman Arkkitehdit Oy

Perustamisvuosi: 1975

Yhteyshenkilö: Frank Schauman

Y-tunnus: 1973160-4

Postiosoite: Linnankatu 9 D, kattokrs., 20100 Turku 

Puhelinnumero: (02) 251 5555

Fax: (02) 231 7380

Sähköpostiosoite: frank.schauman@schaumanarch.fi

www-osoite: www.SchaumanArch.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä
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ARKKITEHTITOIMISTO MATTI TAKALA OY

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy

Perustamisvuosi: 1992

Yhteyshenkilö: Matti Takala

Y-tunnus: 1542459-4

Postiosoite: Läntinen Pitkäkatu 21-23 D, 20100 Turku

Puhelinnumero: (02) 233 1100

Sähköpostiosoite: ark.takala@netti.fi

www-osoite: www.netti.fi/takala

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Arkkitehtitoimistomme on suunnitellut useita moderneja puu- tai kivirakenteisia pien-

taloja ja huviloita sekä sisustuksia, korjauksia ja laajennuksia Turkuun, saaristoon ja 

lähikuntiin. 

Toimistossamme on viisi arkkitehtiä, joilla kaikilla on kokemusta eri mittakaavojen 

hankkeista. Parhaaseen lopputulokseen päästäksemme etsimme ratkaisut yhdessä 

asiakkaan kanssa kolmiulotteisten tietokonemallien ja -visualisointien avulla. Suunnit-

telemme vuosittain muutamia pientaloja, hyvällä suunnittelulla lopputulos on kestä-

vä, käytännöllinen ja kaunis. 

ARKKITEHTUURITOIMISTO TASO
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtuuritoimisto Taso

Perustamisvuosi: 2002

Yhteyshenkilö: Maija Tolmunen

Y-tunnus: 1794396-1

Postiosoite: Koulukatu 16 A 15, 33200 Tampere

Puhelinnumero: 044 330 0833

Sähköpostiosoite: info@tasoarkkitehtuuri.com

www-osoite: www.tasoarkkitehtuuri.com

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Arkkitehtuuritoimisto Taso on asuntosuunnitteluun keskittynyt arkkitehtitoimisto. Toi-

minta-alueenamme on koko Suomi. Toimistomme tarjoaa arkkitehti- ja pääsuunnit-

telijapalveluita mm. omakotitalojen, vapaa-ajan asuntojen, sekä niiden laajennusten 

ja muutosten suunnitteluun. Lisätietoja ja referenssejä saat lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen info@tasoarkkitehtuuri.com
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TILANIKKARIT OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Tilanikkarit Oy

Perustamisvuosi: 2005

Yhteyshenkilö: Anna-Maija Tarvainen

Y-tunnus: 1981548-8

Postiosoite: Kissanmaankatu 10 A 11, 33530 Tampere

Puhelinnumero: 040 588 2588

Sähköpostiosoite: tilanikkarit@kolumbus.fi

www-osoite: www.tilanikkarit.iloinen.net

Konsulttivastuuvakuutus: Ei

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Anna-Maija Tarvainen on suunnitellut ekologisesti kestäviä, yksilöllisiä taloja ja koteja 

1990-luvun alusta lähtien. Uudistalojen lisäksi hän suunnittelee vanhojen talojen kor-

jauksia ja laajennuksia sekä sisustuksia. Lähtökohtana suunnittelulle ovat aina asiakkaan 

toiveet ja tarpeet sekä rakennuspaikka tai olemassa oleva tila.

Tilanikkarit Oy perustettiin vuonna 2005. Arkkitehti- ja pääsuunnittelun sekä sisustus-

suunnittelun lisäksi tarjoamme  osaavan rakennusmestarin palveluita: rakentamista ja 

vastaavan mestarin. Myös muut suunnittelijat ja rakentamisen ammattilaiset löytyvät 

tarvittaessa verkostomme kautta.

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Arkkitehtitoimisto Juha Tuhkanen Oy

Perustamisvuosi:  1984

Yhteyshenkilöt:  Juha Tuhkanen

Y-tunnus: 0626384-8

Postiosoite:  Viipurinkatu 31, 00520 Helsinki

Puhelinnumero:  040 550 4660

Sähköpostiosoite:  info@arktuhkanen.fi

www-osoite:  www.arktuhkanen.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Erikoisalamme on asuntosuunnittelu: mm. yksilölliset omakotitalot ja rivitalot. Suunnit-

telemme sekä uusia rakennuksia että vanhojen talojen korjauksia ja laajennuksia. Uusi ja 

vanhempi rakennustekniikka ovat meille tuttuja. Toimimme suunnittelukohteissamme 

myös pääsuunnittelijan tehtävissä. 

Olemme 25-vuotisen toimintamme aikana suunnitelleet kaiken kokoisia asuntoja toteu-

tettaviksi kaikilla tärkeimmillä tekniikoilla (puu / tiili / harkko / siporex / betonirakenne).  

Toteutettuihin kohteisiin kuuluu myös asuntomessutaloja useille eri tuottajille. Toimis-

tomme on pieni studiotoimisto, mikä takaa asiakkaillemme mahdollisimman yksilöllisen 

ja henkilökohtaisen palvelun. 

Osoitamme kullekin projektille pätevät ja kokeneet vastuulliset tekijät. Suunnittelu teh-

dään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa siten, että asiakkaan tavoitteet ja toiveet 

sekä tontin suomat mahdollisuudet huomioiden haetaan yksilöllinen, toimiva ja talou-

dellinen ratkaisu. Suunnittelutoimeksiannosta ja palkkiosta sovitaan asiakkaan kanssa 

kirjallisesti selkeästi eritellyn tarjouksen pohjalta.

ARKKITEHTITOIMISTO JUHA TUHKANEN OY
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VERSTAS ARKKITEHDIT OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Verstas Arkkitehdit Oy

Perustamisvuosi: 2004

Yhteyshenkilö: Jussi Palva

Y-tunnus: 2027429-5

Postiosoite: Isokaari 40, 00200 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 687 7270

Sähköpostiosoite: verstas@verstasarkkitehdit.fi

www-osoite: www.verstasarkkitehdit.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Verstas Arkkitehdit tekee 

kestävää ja laadukasta 

arkkitehtuuria.

ARKKITEHTITOIMISTO VIIKARI TIMO & CO OY

543210

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co Oy

Perustamisvuosi: 1971

Yhteyshenkilö: Timo Viikari

Y-tunnus: 0275893-1

Postiosoite: Lastenkodinkatu 5, 00180 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 6859 600

Fax: (09) 6859 6060

Sähköpostiosoite: ark@ark-viikari.com

www-osoite: www.ark-viikari.com

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Olemme 1971 perustettu arkkitehtitoimisto. Toimeksiannot 

ovat olleet pääosin Helsingin seudulla. Olemme erikoistuneet 

korjausrakentamiseen sekä toimitilojen ja asuinrakennusten 

suunnitteluun.
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ARKKITEHTITOIMISTO EEVA VALLA

| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi:  Arkkitehtitoimisto Eeva Valla

Perustamisvuosi:  1992

Yhteyshenkilöt:  Eeva Valla

Y-tunnus:  0877248-6

Postiosoite:  Hietalahdenkatu 8 A 23, 00180 Helsinki

Puhelinnumero:  040 516 4416

Sähköpostiosoite:  eeva.valla@kolumbus.fi

www-osoite:  www.eevavalla.fi

Konsulttivastuuvakuutus:  On

Pääsuunnittelijan tehtävät:  Kyllä

Suunnittelemme yksityisille asiakkaille vapaa-ajan asuntoja, huviloita, pientaloja ja 

laajennuksia. Tavoitteemme on toteuttaa asiakkaan haaveet taloudellisuutta unoh-

tamatta. Projektimme sijoittuvat Inarista Hankoon ja materiaalit vaihtelevat harkosta 

päreeseen. Olemme verkottuneet saman alan toimistojen kanssa, mikä monipuolis-

taa ja parantaa kykyämme toteuttaa erilasia projekteja.

Suunnitelmia 2009-2010:
– Kotiportintie Espoo; pientalo 2009

– Villa Tallås Hanko: huvilan laajennus 2009

– Stora Tynnarn; vapaa-ajan asunto saaristoon 2009

– Vaapukka; vapaa-ajanasunto Lohjansaari 2009

– Syrjälän Metsäkulma Sammatti; vapaa-ajanasunto 2009

– Huvilakuja Helsinki; kiviaita ja takorautaportti rakennussuojalukohteeseen 2010

– Bulevardi Hanko; ullakkoasuntoremontti 2010

– Tikankuja Sipoo; pientalo valmistuu 2010

– Mannerheimintie Hanko; piharakennus, rakennussuojelukohde, valmistuu 2011

– Villa Kala-Kalle, Hanko; Rakennussuojelukohteen remontti valmistuu 2011

– Ratsutila Tollet, Hanko; hevostalli suunnitteilla 2011

VSU, ARKKITEHTUURI- JA VIHERALUESUUNNITTELU OY
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: VSU, Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy

Perustamisvuosi: 1998

Yhteyshenkilö: Outi Palosaari, arkkitehti SAFA

Y-tunnus: 1480434-1

Postiosoite: Kirkkokatu 8 A 8, 90100 Oulu

Puhelinnumero: 040 718 8336

Fax: (08) 376 442

Sähköpostiosoite: outi.palosaari@vsu.fi

www-osoite: www.vsu.fi

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

VSU Oy on maisemasuunnittelutoimisto. Laadimme suunnitelmia mm. julkisista viher-

alueista, puistoista, katutiloista, toreista, virkistysalueista, liikuntapaikoista ja ranta-alu-

eista. Olemme suunnitelleet lukuisia omakotitalojen ja huviloiden pihoja. 

VSU Oy:ssä työskentelee maisema-arkkitehtejä, arkkitehtejä ja hortonomeja. VSU Oy:n  

tiimissä työskentelemme monialaisena ryhmänä, tarvittaessa käytämme yhteistyö-

kumppaneidemme palveluja insinööritekniseen suunnitteluun. Piha-suunnitelma on 

tärkeä osa rakennuksen suunnittelukokonaisuutta.
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YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OK
| YHTEYSTIEDOT | 
Toimiston nimi: Ympäristösuunnittelu OK

Perustamisvuosi: 1969

Yhteyshenkilö: Anneli Lyytikkä ja Regina Sundgrén, arkkitehdit SAFA

Y-tunnus: 0116339-7

Postiosoite: Jämeräntaival 11 G, 02150 Espoo

Puhelinnumero: (09) 460 533

Fax: (09) 460 808

Sähköpostiosoite: ymparistosuunnittelu@kolumbus.fi

www-osoite: www.ymparistosuunnittelu.com

Konsulttivastuuvakuutus: On

Pääsuunnittelijan tehtävät: Kyllä

Erityisalojamme ovat mm. asukaslähtöinen suunnittelu, ekologinen rakennus- ja viher-

suunnittelu, erityisryhmien (esim. vanhusten ja liikuntaesteisten) asuntosuunnittelu,

yhteisölliset ja ryhmärakentamiskohteet sekä erilaisten elämäntapojen mukaan pro-

filoidut asumisratkaisut.

Suunnittelemme: 
– pientaloja ja ryhmärakentamiskohteita

– rivi- ja paritaloja

– vapaa-ajanasuntoja ja saunoja

– laajennuksia, muutoksia ja peruskorjauksia

– pihoja ja istutuksia

Toteutuksia:
Talo Vuorenkulma, Espoo, omakotitalo 2010

Talo Nykänen, Kirkkonummi, ekologinen omakotitalo 2009

Talo / ateljee Nykyri, Järvenpää, laajennus 2008

Bioclimatic Dwelling, Teneriffa, ekologinen koetalo 2008

Talo Purokallio, Sipoo, omakotitalo 2006

Talo Pätynen, Iitti, vapaa-ajan asunto 2005

Kaupunkipientalo, Vuorenjuuri 38, Helsinki 2005

Patteripolku 3, Helsinki, paritalot 2004

Satakielentie 12, Helsinki, yhteisölliset pari- ja rivitalot 2004

Linnanherrantie 28, Helsinki, pari- ja rivitalot 2004

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi

Yksilöllinen ja arvostettu – arkkitehdin suunnittelema kokonaisuus
Energiatehokas – normaali-, matala- ja passiivienergiaratkaisut
Ekologinen – kaikkein vähiten huoltoa vaativa ulkoseinäratkaisu
Edullinen asua – alhaiset käyttökustannukset 
Kestävä – pitkä elinkaari
Ääntä eristävä – erinomainen ratkaisu liikenne- ja lentomelualueille
Talvella lämmin ja kesällä miellyttävän viileä
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Onni on asua tiilitalossa

TERCA-tiilitalo
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Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry SAFA   
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
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PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 20��
Neuvoja arkkitehdin valintaan

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry SAFA   
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA
Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki

safa@safa.fi, www.safa.fi

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki

toimisto@atl.fi, www.atl.fi

SA
FA

   |  ATL


