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MILLAINEN SUUNNITTELUKOHDE PENTTILÄNRANTA ON OLLUT ARKKITEHDILLE? 
Alueen vahva ja vanha sahamenneisyys liittyy omiin lapsuus
muistoihini, joten työ kiehtoi minua henkilökohtaisesti kovasti. Kun 
siihen vielä lisättiin alueen rikas muu historia ja upea sijainti aivan 
joen varrella, oli suunnittelu alusta saakka hyvin innostavaa. Joki ja 

maisema antoivat suunnittelulle lähtökohdat – toki myös asemakaava ja maaston 
korkeuserot säätelivät osaltaan toteutusta. Sen sijaan alueella ei ollut ennestään 
rakennuksia, jotka olisivat määrittäneet uutta suunnitelmaa. 

MITEN TAIDE SUUNNITELLAAN ONNISTUNEESTI OSAKSI ASUNTO-
OSAKEYHTIÖTÄ? 
Taide tuli suunnitteluun mukaan heti alkumetreillä, onhan kyseessä 
niin sanottu prosenttitaidekohde. Meillä on ollut taiteilija Pekka 
Paikkarin kanssa onnistunutta yhteistyötä aiemminkin, Helsingin 

Arabianrannassa, joten ehdotimme rakennuttajalle häntä. Yhteistyö Paikkarin 
kanssa on ollut alusta asti helppoa ja sujuvaa. Olemme toimineet tiiviissä 
vuorovaikutuksessa ja sovittaneet taiteen osaksi arkkitehtuuria. Toisissa kohteissa 
taide korostaa alueen historiaa ja toisissa  jokimaisemaa. Kun taidetta tuodaan 
asuntoosakeyhtiömuotoiseen rakennushankkeeseen, pitää varmistaa, ettei 
asukkaille koidu siitä turhaa päänvaivaa. Teokset päätyvät asuntoosakeyhtiön 
yksityisomistukseen, joten vastuu taiteen huoltamisestakin siirtyy osakkaille. 
Taiteen pitää sulautua luontevaksi osaksi asuinaluetta, jolloin se muodostuu osaksi 
arkipäivää. Penttilänrannassa taide on haluttu sijoittaa niin, että se on kaikkien 
asukkaiden helposti koettavissa. 

MITEN TAIDE JA ARKKITEHTUURI LIITETÄÄN KÄYTÄNNÖSSÄ TOISIINSA? 
Taiteen yhdistäminen arkkitehtuuriin alkoi siitä, että minä mietin 
mahdollisia paikkoja taiteelle ja Paikkari ideoi itse teoksia. Taiteen ja 
arkkitehtuurin yhdistämisessä aikataulutus ja sovitussa aikataulussa 
pysyminen ovat tärkeässä roolissa. Kun esimerkiksi valaistus ja 

kiinnitysasiat ennakoidaan hyvissä ajoin, ei taidetta jouduta väkisin ymppäämään 
valmiisiin rakennelmiin. 

MIKÄ SINUA ON ERITYISESTI ILAHDUTTANUT PENTTILÄNRANNAN PROJETISSA?
Vilpittömästi voin todeta, että yhteistyö YIT:n kanssa on ollut 
poikkeuksellisen positiivista. Suhtautuminen arkkitehtuuriin ja 
taiteeseen on ollut hyvin myötämielistä. Kannustavassa ilmapiirissä on 
kiva tehdä töitä ja eiköhän tämä kaikki näy lopputuloksessakin. 
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Penttilänrannan pitkä teol-
linen historia ja upea sijainti 
aivan Pielisjoen vierellä ovat 
antaneet alueen arkkitehti-
suunnittelullekin innostavat 
lähtökohdat. Tienoon taide-
teokset haluttiin helposti 
koettavaksi osaksi asukkai-
den jokapäiväistä elämää.

Kirsti Sivén
Arkkitehti

YIT



”PARHAIMMILLAAN 
TAIDE ON 

ESTEETTINEN OSA 
ASUINYMPÄRISTÖÄ.”

TAITEILIJA PEKKA PAIKKARI korostaa, että taiteen 
tuominen osaksi rakennuksia ja ympäristöä 
on tiivistä yhteistyötä, joka Penttilänrannassa 
onnistui hyvin. 

”Kysymys on kokonaisuudesta, jossa 
yhdistyy taiteen sisältö, annettu budjetti sekä 
rakennustekniset vaatimukset. Näin ollen ark
kitehti, rakennusliike ja taiteilija neuvottelevat 
keskenään koko projektin ajan taiteen liittämisestä rakennukseen.” 

”Omasta näkökulmastani yksi projektin tärkeimpiä vaiheita on 
ensimmäisten luonnosten esittely. Alussa syntyvän yhteisen tavoit
teen on oltava riittävän voimakas, jotta se kantaa taideteoksen 
valmistumiseen saakka.” 

Paikkarin mielestä taiteen avulla voidaan tehdä asuinalueesta 
viihtyisämpi. Taide voi toimia jopa paikan turvallisuuden lisääjänä 

Paikallisia uppotukkeja, 
keramiikkaa ja lasia
Arabian keramiikkatehtaan taideosastolla muotoilijana työskennelleen taiteilija 
Pekka Paikkarin teoksia on Penttilänrannassa kuudessa eri talossa.

tai sen avulla voi ohjata esimerkiksi liikkumista 
tai merkitä kulkureittejä.

”Parhaimmillaan taide on esteettinen osa 
asuinympäristöä. Sen kautta voi tuoda alueelle 
hyvää oloa ilman, että sitä aina edes erityisesti 
huomaa.” 

PENTTILÄNRANTAAN Paikkari tavoitteli teosko
konaisuutta, joiden osat liittyisivät toisiinsa myös käsitteellisellä 
tasolla. 

”Erityisen iloinen olen siitä, että löysimme projekteihin mielen
kiintoisia materiaaleja, jotka koen Penttilänrantaan ja kohteena 
oleviin rakennuksiin sopiviksi. Uppotukeista tehdyt puuosat, kier
rätyslasi ja keramiikka ovat kaikki alueelle luonnollisesti kuuluvia 
taiteen alkuaineita.” 

Uppotukeista ja 
kierrätyslasista 
tehty Joet-teos 
ulottuu YIT:n 
rakentaman 
talon julkisivul-
ta asuntoihin 
sisään.

Keraamisesta materiaa-
lista työstetty Kivet-teos 
nousee rappukäytävän 
korkealle seinälle.  

MATTI VARIKSELLE taidekaava on tuttu ja mieleinen asia, 
sillä hänellä on asunto sekä Joensuun Penttilänrannassa 
että Helsingin Arabianrannassa.

MITÄ MIELTÄ OLET TAITEEN YHDISTÄMISESTÄ ASUINALUEESEEN?
Taide tulee tällä tavalla gallerioista ja museoista 
lähemmäs ihmistä. Taide elävöittää asuinaluetta ja tekee 
siitä kiinnostavan. Asukkaana minulla on sellainen olo, 

Taide tulee lähemmäs ihmistä 
että YIT on erityisesti paneutunut näihin kohteisiin – muun 
muassa taiteen muodossa. Se tuntuu mukavalta.

MIKÄ TAIDETEOS ON ITSELLESI ENITEN MIELEEN?
Pidän kovasti Virtauksiateoksesta. Näen siinä tukinpäitä ja 
vanhaa Penttilän tunnelmaa. Sehän se onkin arvokasta, että 
kukin voi nähdä taiteessa, mitä haluaa. Teosten myötä nuori
kin polvi pääsee mukaan Penttilänrannan historiaan.



YIT Joensuu 
Kauppakatu 23A 
80100 Joensuu 
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Taidetta, jolla on tarina
YIT:N ALUEPÄÄLLIKKÖ JUHA KAPANEN ON INNOSTUNUT. Hänen mielestään 
Penttilänrannan talojen taide toimii usealla tavalla.

”Taideteokset  kertovat alueen tarinaa. Taide on myös suunni
teltu taloihimme niin, että teokset eivät ole irrallisia vaan oikeasti 
osa kokonaisuutta. Lisäksi eri taloyhtiöihin suunnitellut teokset 
kuvaavat taloyhtiön nimeä: Taapelittaloissa on käytetty uppo
tukkeja, As Oy Rantakiven talojen keramiikkataide kuvastaa kiviä 
sekä joen virtauksia ja rakenteilla olevassa As Oy Jokihelmessä on 
valaistuja lasiteoksia ”jokihelmiä”, hän kuvailee.

SUJUVA YHTEISTYÖ ON MYÖS YKSI Juha Kapasen ilonaiheista. Sitä 
taideprojekti nimittäin vaatii.

”Yhteistyö meidän, taiteilija Pekka Paikkarin ja arkkitehti Kirsti 
Sivénin välillä toimi erinomaisesti. Etsimme yhdessä ratkaisuja, 
joilla teokset saatiin osaksi rakennuksia. On myös tärkeää, että 
taitelija on mukana suunnittelussa projektin alusta asti”.

”HÄMÄRÄSSÄ SYYSILLASSA Penttilärannan rantabulevardia kävellessä 
voi olla todella ylpeä tästä alueesta, kun näkee upeat valaistut 
kaiteet ja suuret keraamiset reliefit”, Juha Kapanen fiilistelee.

Samaa ylpeyttä tuntevat myös asukkaat.
”Taide tekee alueesta erityisen. Opimme paljon tästä 

projektista ja tutkimme mahdollisuuksia toteuttaa tulevissa 
kohteissa taidetta, jolloin kohteille syntyy tarina.”

Talot sijaitsevat aivan 
Pielisjoen rannassa ja 
parvekkeilta avutuu 
upea näkymä yli ranta-
bulevardin kauemmas 
joelle.

AS OY JOENSUUN TAAPELIT

• Penttilänkatu 26, Joensuu
• Kaksi kerrostaloa: 4 ja 6kerroksinen
• Asuntoja yhteensä 49
• Valmistunut 2013

3 kohdetta Penttilänrannassa
AS OY JOENSUUN RANTAKIVI

• Penttilänkatu 31, Joensuu
• Kaksi 5kerroksista kerrostaloa
• Asuntoja yhteensä 32
• Valmistunut 2015

AS OY JOENSUUN JOKIHELMI

• Penttilänkatu 29
• Kaksi 5kerroksista kerrostaloa
• Asuntoja yhtensä 42
• Arvioitu valmistuminen maaliskuussa 2017




