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Vuoden teräsrakenne edustaa 
suomalaista suunnitteluvientiä

Suomalaista arkkitehtuuria ja rakennesuun-
nitteluosaamista on hyödynnetty vuosien 
varrella lukuisissa kansainvälisissä kohteissa 
ympäri maailman. Myös Vuoden teräsraken-
ne -kilpailussa vientihankkeet ovat menesty-
neet kuten viimeisimpinä vuoden 2011 voit-
taja kulttuurikeskus Kilden Kristiansandissa 
Norjassa ja vuonna 2016 kunniamaininnalla 
palkittu Burj Al Arab Terrace Dubaissa. Vuon-
na 2020 vientihankkeilla oli taas pääpotin 
vuoro, kun arkkitehti SAFA Mikko Summasen 
johdolla työtään tehnyt palkintolautakunta 
päätti nostaa PES-Arkkitehtien suunnitte-
leman Fuzhoun kulttuurikeskuksen Vuoden 
2020 teräsrakenteeksi. Vuoden teräsrakenne 
palkittiin Olympiastadionille järjestetyssä ti-
laisuudessa 24.11.

Lähes kahdeksan miljoonan asukkaan 
Fuzhou on Fujianin maakunnan pääkaupun-
ki ja nopeasti kasvava metropoli. Fuzhoun 
kaupunki järjesti vuonna 2013 kansainvälisen 
kutsukilpailun uuden kulttuuri- ja taidekes-
kuksen, Strait Culture and Art Centre’n ra-
kentamisesta kaupungin ja kehittyvän Mawei 
New Town -alueen kulttuuri-imagon vahvis-
tamiseksi. Koska Kiinasta ei löydy tarpeellis-
ta osaamista, suunnittelijat haetaan tällaisiin 
kohteisiin kansainvälisillä kutsukilpailuilla. 
PES-Arkkitehdit voitti kilvan ja aloitti toteu-
tukseen johtaneen työn vuonna 2014. 

PES-Arkkitehdit on noussut Kiinassa tä-
män tyylisen rakentamisen aallonharjalle 
etenkin Wuxin oopperatalon ja nyt palkitun 
Fuzhoun kulttuurikeskuksen ansiosta. PES-

Arkkitehdeissa Vuoden 2020 teräsrakenteeksi 
valitun hankkeen suunnittelun päävastuu on 
kuulunut pääsuunnittelija Pekka Salmisel-
le ja projektiarkkitehti Martin Lukasczykille. 
Paikallinen pääsuunnittelija ja myös kohteen 
teräsrakenteiden toteutussuunnittelija on ol-
lut CCEDGC.

Vuoden 2020 teräsrakenteessa arkkiteh-
tuurin tärkeimpien elementtien, kaartuvien 
pääjulkisivujen ja niihin liittyvien galleriati-
lojen teräsrakenteet on PES-Arkkitehtien ali-
konsulttina suunnitellut Vahanen Suunnitte-
lupalvelut Oy Matti Haaramon ollessa siellä 
suunnittelun keskiössä. Tämä oli selväs-
ti tärkein suomalaisen erikoissuunnittelun 
osuus tässä vaativassa projektissa ja vaikutti 
oleellisesti arkkitehtuurin onnistumiseen se-
kä luonnollisesti siihen, että kohde palkittiin 
Vuoden teräsrakenteena.

DI Matti Haaramon rooli on ollut tär-
keä myös sekä Wuxin että PES-Arkkitehtien 
ensimmäisessä Kiinan läpimurtokilpailussa, 
joka koski Wuhanin lentoasemaa. Haaramon 
ammattitaito ja ennakkoluuloton yhteistyö 
on ollut oleellisen merkittävä osa voiton tuo-
nutta työtä, PES-Arkkitehdeistä kiitetään.

Uudenlainen kulttuurin  
kauppakeskus

Kiinassakin on leimallista nopea urbanisoi-
tuminen, mikä on muun muassa luonut mer-
kittävän tarpeen uusille kulttuurirakennuk-
sille viimeisten kymmenen vuoden aikana. 

Vuoden 2020 teräskanteesta kilpaili hyvin erilaisia hankkeita. 
Asiantunteva palkintolautakunta valitsi loppukilpailuun selvin-
neistä ehdotuksista voittajaksi arkkitehti Pekka Salmisen ja ra-
kennesuunnittelijan Matti Haaramon johdolla ideoidun Fuzhoun 
kulttuurikeskuksen. Vuoden 2020 teräsrakenne edustaa siten 
suomalaisen suunnitteluosaamisen vientiä parhaimmillaan.

Artikkelit

1.

2.

PES-Arkkitehtien tavoitteena oli Fuzhoun 
kilpailussa luoda uudenlainen kulttuurin 
kauppakeskus, johon sisältyy erilaisia kult-
tuuri- ja muita vapaa-ajan toimintoja sekä 
kaupallisia palveluja. Keskeinen yhteisaula 
on päivisinkin auki paitsi kulttuurituristeille 
myös esim. eläkeläisille, koululaisille ja lap-
siperheille.

Fuzhoussa Mawei New Townin alueel-
la Minjiang-joen varrella sijaitsevan tontin 
halki kulkee 50 metrin levyinen Liangcuo-
tulvajoki. PES-Arkkitehtien kilpailuehdotus 
perustui tulvajoen osittaiseen kattamiseen ja 
sen päälle rakentamiseen. 

Suuren kulttuurikeskuksen jakaminen 
pienempiin yksiköihin muodostaa ihmi-
sen mittakaavan mukaisia ulkotiloja. Viisi 
eri kulttuurirakennusta yhdistyy aulatilal-
la, josta mennään eri rakennuksiin sisään 
kaartuvien galleriatilojen kautta. Näiden ti-
lojen korkeita lasiseiniä varjostaa keramiik-
kaprofiileista muodostuva kaksoisjulkisi-
vu.  Kaartuvien purjeiden muotoja tapailevien 
valkoisten julkisivujen metaforana on ollut 
kiinalainen löytöretkeilijä Zhen He. Hän johti 
yli satametrisellä puisella amiraalialuksellaan 
valtavaa Fuzhousta lähtenyttä laivastoaan 
tutkimusmatkoille Afrikkaan asti sata vuot-
ta ennen Kolumbuksen matkoja. Sen matkan 
myötä muodostui myös merten Silkkitie, jota 
myöten mm. keramiikka tuli Eurooppaan.
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Fuzhou Strait Culture   
and Art Centre

Tilaaja
Mawei New Town Construction 
Development Co. Ltd
Pinta-ala
151.821 m2

Arkkitehtisuunnittelu
PES-Arkkitehdit Oy/
Pekka Salminen 
(pääsuunnittelija), 
Martin Lukasczyk 
(projektiarkkitehti), 
paikallinen pääsuunnittelija 
CCEDGC

Teräspilarien geometria  
mielenkiintoinen

Kulttuurikeskuksen julkisivujen 
geometria muodostuu maanta-
son ja räystään kaarista, joiden 
välinen pinta on kahteen suun-
taan kaareva.

Pääjulkisivuja ja niiden taka-
na olevien kaarevien galleriatilo-
jen kattoja kannattavat pyöre-
ät teräspilarit (d=450-480 mm) 
seuraavat tätä geometriaa. Pi-
larien välimatka lattian tasossa 
on c/c 3,6 m, mutta välimatkaa 
kasvaa ylöspäin ja on lähes viisi 
metriä 18-28 metrin korkeudes-
sa. Näiden ei-pystysuorien pila-
rien vapaa näkyvä korkeus vaih-
telee rakennuksesta ja sijainnista 
riippuen.

Samaa geometriaa noudatta-
va lasijulkisivu on 20 cm pilarien 
ulkopinnasta. Lasijulkisivu sekä 
80 cm sen ulkopuolella olevan 
kaarevan keramiikkajulkisivun 

sekundäärinen teräsrakenne on 
tuettu diagonaalisti pääpilareista 
”teräskäsivarsilla”.

Vaikka pääpilarien välinen 
etäisyys kasvaa ylöspäin, on pa-
rametrisella tietokonemallil-
la löydetty geometria, jossa ke-
raamista ulointa julkisivupintaa 
kantava teräsrakenne (d=180 
mm) on aina c/c 1,8 metriä. Näin 
oli mahdollista suunnitella ja to-
teuttaa kaikkien viiden raken-
nuksen erimuotoinen kaksoisjul-
kisivu käyttäen vain yhtä 175 cm 
pituista keraamista sauvamaista 
elementtiä. Keraamisia element-
tejä on ”julkisivuverhossa” yh-
teensä 42.250 kappaletta.

Keraamisten sauvojen liitos-
kappaleet on suunniteltu arkki-
tehdin ja julkisivukonsultin yh-
teistyönä. Haasteena oli löytää 
tekninen ja esteettinen ratkai-
su, joka hoitaisi myös kiinalaisen 
teräsrakentamisen toleranssit. 
Lopullinen tuote salli asennus-

Kuvat 1-3: Arkkitehtien yhtenä muo-
tokielen innoittajana on ollut jasmii-
ninkukka, joka on Fuzhoun kaupun-
gin tunnnuskukka. Rakentaminen 50 
metriä leveän jokiuoman päälle oli 
yksi PES-Arkkitehdeille voiton tuo-
ma ajatus. Vahasen suunnittelemat 
teräsrakenteet ovat tärkeä osa koko-
naisuutta.

Valokuvat: 1 Zhang Yong, 2 Marc 
Goodwin, 3 Lin Xi

3.
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aikaisia korjauksia eri suuntiin ja 
mahdollisti keraamisen julkisi-
vun halutun kokonaisilmeen.

Vuoden teräsrakenteen li-
säksi palkintotuomaristo päätti 
palkita kunniamaininnalla Si-
poonkorven kansallispuistoon 

liittyvän Kuusijärven sillan - Su-
dentassun sillan -, joka on esi-
telty Teräsrakenne-lehdessä 
1/2020. Silta yhdistää Vantaal-
la Vanhan Porvoontien ylittäen 
Kuusijärven ulkoilualueen ja Si-
poonkorven.  -ARa

Teräsrakennesuunnittelu
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy/
Matti Haaramo, 
teräsrakenteiden 
toteutussuunnittelu 
CCEDGC
Julkisivusuunnittelu
Schmidlin Facade Shanghai., Ltd 
Pääurakoitsija
China State Construction 
Engineering Co., CSCEC
Teräsrakenneurakoitsija
Jiangsu Huning Steel 
Mechanism Co., Ltd


