
 

    

 

VUODEN 2010 LASIRAKENNE 

 

 

Vuoden 2010 lasirakenteeksi on valittu Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) 
Helsingin Töölön toimipisteen laajennusosa, jonka pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa 
Sanaksenaho Arkkitehdit Oy. Vuoden lasirakenteen valitsevat yhteistyössä Suomen 
Tasolasiyhdistys ry ja Suomen Arkkitehtiliitto ry (SAFA) joka toinen vuosi. 

YTHS:n Töölänkadun toimipiste laajeni 4 400 m2:llä, ja uusiin tiloihin tulee lääkäreiden 
vastaanottotiloja. Vanhan osan ja laajennusosan yhdistävään lasiseen välitilaan tulee sisääntuloaula 
ja kaikille avoin kahvilaravintola. Laajennusosa valmistuu marraskuun alussa. 

Tasapainoa eri elementtien välillä 

Laajennusosalla haluttiin eheyttää kaupunkikuvaa esimerkiksi käyttämällä punatiiltä, sillä 
ympäristössä on vanhoja punatiilisiä rakennuksia. Käsityömäinen ja vanhahtava ilme syntyy 
paikallaan muuratusta seinästä. Väliosassa on pääsisäänkäynti talvipuutarhoineen ja kahviloineen. 
Luonnonvalo taittuu pääosin epäsuorasti luoden pehmeän valon hämyn. Materiaaleina lasi ja teräs 
luovat aineettoman, katumaisen tunnelman. 

Valintaraadin mukaan laajennusosa edustaa hyvää suomalaista, eleetöntä arkkitehtuuria, jossa lasi 
on välittävänä materiaalina vanhan ja uuden välillä. Vanha rakennus, lasinen väliosa ja tiilinen 
uudisosa muodostavat uuden, tasapainoisen kokonaisuuden, jossa valitut materiaalit ovat tärkeässä 
roolissa. Oleellista ei ole lasin määrä, vaan sen toimiminen vanhan ja uuden yhdistäjänä. 
Suunnitteluun on paneuduttu ja lasia on käytetty monipuolisesti. Lasien detaljit ja liittymät 
rakenteisiin on suunniteltu erittäin korkealaatuisesti. Raati arvosti myös sitä, että suunnittelussa on 
huomioitu vanhojen töölöläistalojen julkisivut ikkunoineen.  

Lasirakenteiden urakoitsijana toimi Jalora Planarian Oy ollen mukana esisuunnittelusta lähtien. 
Matti Sanaksenaho totesi, että yhteistyö Jalora Planarianin kanssa sujui erittäin hyvin. Heidän 
tietotaitonsa ja arkkitehdin näkemys siitä, mitä haluttiin arkkitehtonisesti saavuttaa, antoivat hyvän 
lopputuloksen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tekniset tiedot 

Energiatehokas ulkoseinä on Pilkington Planar –järjestelmä, jossa on käytetty lasina Pilkington 
Activ Suncool™ 70/35 itsepuhdistuvaa, auringonsuoja-energiansäästölasia. Myös katossa on 
käytetty kirkasta Pilkington Activ™ lasia. 

 

Lisätietoja ja mahdollisia kuvia: 

Mervi Paappanen 

050 5546577 

 

Tietoja toimittajille: 

Pilkingtonin nimi on liitetty läheisesti lasiin jo vuodesta 1826. Vuonna 2006 japanilainen NSG Group osti 

Pilkington plc:n ja nimi Pilkington säilytettiin NSG Groupin rakennus- ja autolasipuolen tuotenimenä. 

Laajentunut NSG Group on yksi maailman suurimmista lasin ja lasituotteiden valmistajista 

rakennusteollisuudelle, autoteollisuudelle ja erikoislasisektorille. Valmistustoimintaa on 29 maassa, 

neljässä maanosassa ja myyntiä noin 130 maassa. Tilivuonna joka päättyi 31.3.2012 NSG Group raportoi 

myynniksi noin 5 miljardia euroa. NSG Groupin liikevaihdosta 41 % tuli Euroopasta, 29 % Japanista, 14 

% Pohjois-Amerikasta ja 16 % muualta maailmasta. 

 

 


