
Julkisivuyhdistys on 25 toimintavuotensa aikana jakanut 5 kertaa Vuoden Julkisi-
vuteko-palkinnon. Jo vuonna 1996 hallituksessa virisi ajatus, miten voitaisiin nostaa 
esiin hyviä julkisivuja ja päätettiin järjestää julkisivurakentamista koskeva ”Vuoden 
julkisivu” –kilpailu. Pääpaino haluttiin pitää uudisrakentamisessa. 

Tarkoitus oli, että palkinto voitaisiin jakaa vuosittain, sitten ilmaisu muutettiin 
määräajoin ja vielä sen jälkeen muotoon vähintään joka toinen vuosi. 

Säännöissä Julkisivuteko-palkinnon tarkoitus määriteltiin seuraavasti: Sen tarkoituksena on 
kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla 
halutaan laajentaa yleistä tietämystä hyvästä rakentamisesta.

Säännöissä määriteltiin, että palkinto voidaan antaa toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on 
edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa. Tai se voi kohdistua esimerkiksi suunnitelmaan, 
rakennettuun kohteeseen, tutkimukseen, oivallukseen, keksintöön, elämäntyöhön tai muuhun vas-
taavaan toimintaan. 

Julkisivuteko-palkinnon historiaa

Tässä tuoreimman Julkisivuteko 2016 -palkinnon saaneista Korjausrakentaminen 

2017-tapahtumassa. Tuomaristo palkitsi Julkisivuteko - palkinnolla sarjassa ARKKITEH-
TUURI Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy:n, sarjassa TUTKIMUS JA TEKNIIKKA BEKO 
- Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimuksen 2006-2010 sekä sarjassa KORJAUSRAKENTA-
MINEN Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n.



Keilaniemen kaksoisjulkisivuratkaisu ensimmäinen Julkisivuteko

Ensimmäinen Vuoden Julkisivutekopalkinto jaettiin vuonna 1997. Palkinnon voitti Espoon Keila-
niemeen valmistuneen Nokia-talon kaksoisjulkisivuratkaisu.

Palkinnon (20 000 markkaa, Outi Heiskasen grafiikkatyöt ja kunniakirjat) vastaanottivat suunnite-
lutyöryhmälle, johon kuuluivat  arkkitehti Pekka Helin Arkkitehtitoimisto Helin & Siitosesta, tekniikan 
lisensiaatti Kari Helander LVI-Niemi Oy:stä, tekniikan tohtori Matti Ollila Insinööritoimisto Ollila & 
Co sekä johtaja Pertti Rantanen Nokia Real Estatesta. 

Arvostelulautakunnan sihteerinä toimi Reijo Lahtinen.
Tuomaristoon nimettiin Julkisivuyhdistyksen edustajina puheenjohtaja Matti Pentti,varalla Martti 

Hekkanen, Suomen Arkkitehtiliiton edustajina arkkitehti Harri Hagan, varalla arkkitehti Eero Jukko-
la, Ympäristöministeriön edustajina yliarkkitehti Aila Korpivaara, varalla ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi, 
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton nimeäminä diplomi-insinööri Pekka Löyttyniemi,varalla diplo-
mi-insinööri Erkki Juva ja Julkisivuyhdistyksen nimeäminä toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, varalla 
rakennuttajapäällikkö Kari Kankainen.

Ehdotuksia kilpailuun saatiin 10.



Timo Vormalan asuntoarkkitehtuuria arvostettiin

Seuraavan Julkisivutekopalkinnon myöntämisen välillä vierähti kolmisen vuotta, sillä toisen ker-
ran palkinto jaettiin vuonna 2000. Silloin sen sai arkkitehti Timo Vormala. 

Perusteluina olivat: palkinto korkealuokkaisesta asuntoarkkitehtuurista ja hyvistä julkisivuratkai-
suista, joilla on luotu esimerkillisen komeaa kaupunkikuvaa.

”Timo Vormalan työt sijoittuvat taitavasti ympäröivään luontoon ja kaupunkikuvaan, sitä täyden-
täen ja parantaen. Tätä korostavat rikkaasti ja monipuolisesti jäsennöidyt julkisivut osana hallittua 
kokonaisuutta. 

Vormalan asuntoarkkitehtuuriin liittyvät aina myös huolellisesti suunnitellut ja selkeät pohjarat-
kaisut, joissa luontevasti on otettu huomioon asumisen arkisetkin tarpeet”, arvostelupöytäkirjan 
perustelut kuuluivat.

Vormalan senhetkisistä toteutetuneista asuntosuunnittelukohteista mainittiin mm. Merikannon-
tien-Kesäkadun asuntokortteli Töölössä, AsOy Lauttasaaren Meritähden piste- ja rivitaloryhmä, 
Kiinteistö Oy Köökarinkujan pienkerrostalojen kortteli Laajasalossa, AsOy Helsingin Fokan ja AsOy 
Helsingin Spinnun muodostama kortteli Ruoholahdessa sekä AsOy Helsingin Käpyläntien asunto-
alue Koskelassa.

Arvostelulautakunnan puheenjohtajana toimi tekniikan tohtori Matti Pentti Tampereen teknillises-
tä korkeakoulusta.



Korkealuokkaisten julkisivujen yhteistyölle

Kolmannen palkinnon kanssa ei sitten puolestaan ”vitkasteltu”, vaan se myönnettiin vuonna 
2001 korkealuokkaisia julkisivuja tuottaneelle yhteistyölle.

Palkinto meni Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy:lle ja CCC-yhtiöille erinomaista työympäris-
töä ja taajamakuvaa tuottaneesta pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta yhteistyöstä. Sen katsottiin 
antaneen suuntaviivoja seudun työpaikkarakentamiseen laajemminkin sekä Oulunsalon kunnalle 
suotuisten edellytysten luomisesta tälle yhteistyölle.

CCC-yhtiöiden katsottiin viestineen toimitiloillaan laatulähtöisyyttä vuonna 1986 toteutetusta 
ensimmäisestä rakennusvaiheesta alkaen. Vuonna 2000 valmistui Oulunsaloon kolmas rakennus-
vaihe ”Aeroportti”. 

”Sen julkisivu muodostaa arkkitehtonisesti hallitun, toiminnallisiin lähtökohtiin tukeutuvan ja va-
laistusolosuhteiden mukaan vaihtelevan kokonaisuuden, joka on kaikkina vuoden- ja vuorokauden-
aikoina orgaanisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa”, arvosteluperusteissa todettiin. 

”Oulunsalon kunta on luonut edellytykset yhteistyön onnistumiselle. Se on kaavoittajana edistä-
nyt yhtiön ja arkkitehdin tavoitteita ja kohteiden käytännön rakennuttajana tukenut tilaajan ja sen 
valitseman suunnittelijan pyrkimyksiä hyvän ympäristön aikaansaamisessa”.



Helsingin ATT ja Jakomäen Kiinteistöt Oy palkittiin

Tämän jälkeen palkintosääntöjä uudistettiin ja päätettiin luoda kilpailumalli, jossa palkinto jae-
taan kahteen eri kategoriaan – arkkitehtuuriin sekä tekniikkaan ja tutkimukseen.

Päätuomareiksi lupautuivat  arkkitehtuurin osalta arkkitehti Pekka Helin Helin & Co Architectsista 
ja tekniikan ja tutkimuksen osalta professori Ralf Lindberg Tampereen teknillisestä yliopistosta. 

Palkintolautakuntaan RIL nimesi edustajakseen rakennusneuvos Reijo Korhosen ja SAFA raken-
nusarkkitehti Aila Asikaisen Oulun rakennusvalvonnasta. 

Julkisivuyhdistyksen edustajina palkintolautakuntaan  kuuluivat arkkitehtuurin edustajana Eero 
Jukkola Arkkitehti Osara Oy:stä  ja tekniikan ja tutkimuksen osalta Risto Vahanen Mikko Vahanen 
Oy:stä. Puheenjohtajaksi yhdistys nimesi Jukka Sevónin Paroc Oy Ab:stä ja sihteerinä toimi Riina 
Takala Suomen Media-Kamari Oy:stä.

Ehdotuksia saatiin 14.
Palkinto myönnettiin Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ja Jakomäen Kiinteistöt 

Oy:lle Jakomäen Kiinteistöyhtiöiden julkisivukorjauksille. Palkintolautakunnan mielestä Jakomäen 
Kiinteistöyhtiöiden rakennusten julkisivukorjauksilla oli onnistuttu luomaan hyviä julkisivuja ihmisten 
jokapäiväiseen elinympäristöön. 

”Täten hanke toimi hyvänä esimerkkinä ja vertailukohteena tulevissa asuntohankkeissa ja siten 
edistää hyvää julkisivurakentamista Suomessa.”

Palkinnon vastaanottivat Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto toimitusjohtaja Sisko Mar-
jamaa ja Jakomäen Kiinteistöt Oy toimitusjohtaja Hannu Laakso.


