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RAKENNETUN
SUOMEN TARINA

Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana,
mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys
rakennetun ympäristömme vaiheista 1800-luvulta 2000-luvulle.
Arkkitehti Harri Hautajärven johdolla asiantuntevat kirjoittajat
kuljettavat lukijaa halki itsenäisen Suomen historian. Lue, miten
kotimaasi on rakennettu.

Suomi 1900-luvun alussa: harvaanasuttu,
maatalousvaltainen luokkayhteiskunta, köyhä
takapajula? Vai vireä, kehittyvä kansakunta
osana nopeasti u
 udistuvaa länsimaailmaa?

Vapriikki

Maa, jossa nyt elämme, rakennettiin suurelta osin vii
meisten puolentoista vuosisadan aikana: kaupungit ja
taajamat, rakennukset ja infra, kodit, työpaikat, koulut
ja sairaalat – koko rakennettu ympäristö. Ketkä sitä
rakensivat ja miksi? Ja mitä on suunnitteilla seuraaville
vuosikymmenille?
Kirjassa pureudutaan eri näkökulmista rakennus
urakkaan nimeltä Suomi. Kirja avaa näkymiä men
neeseen nykytiedon valossa ja luotaa myös tulevaa;
aikajänne on 1800-luvulta nykyhetkeen. Samalla kir
ja paljastaa, miten yhteiskunta ja rakentaminen ovat
monin tavoin vaikuttaneet toisiinsa.

Mika Huisman

Suomi vuonna 2017: hyvinvoinnin
ja tasa-arvon kaupungistunut ja
kansainvälistynyt yhteiskunta?
Vai aiempaan menestykseensä
takertuva, taantuva maa Euroopan
laidalla?

Kirja on osa Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden
ohjelmaa.

Kirjassa on 16 pääartikkelia, joita täydentää yhdestä
kahteen syventävää erikoisartikkelia.

Monipuolinen, runsaasti kuvitettu yleistietokirja tuo esiin myös ihmiset rakennetun
ympäristön vaikuttajina: rakennuttajat, jotka tekevät päätökset, rakentajat, jotka tekevät
työn ja rakennusten käyttäjät, jotka asuvat, työskentelevät, saavat hoitoa, huvittelevat ja
elävät sen keskellä.

Kuinka Suomi rakennettiin
Torpasta lähiöön
– Suomen asuntorakentamisen pitkä taival
professori, FT, taidehistorioitsija Riitta Nikula
Kaupungissa on tulevaisuus
taidehistorioitsija, FT, dosentti Anja Kervanto Nevanlinna
Vallan ja hallinnon huoneissa
FT, tutkija Eija Rauske
Oppimisen rakennukset ja ympäristöt
taidehistorioitsija, fil.lis. Elina Standertskjöld

MFA

Armeija rakentajana
FT, tietokirjailija Anne Mäkinen
Hyvinvointia ja huolenpitoa kansalle
arkkitehti Marja Heikkilä-Kauppinen
Suomalainen kulttuuri ja vapaa-aika
– luokkarajoista moninaisuuteen
professori, TkT, arkkitehti Aino Niskanen
Suomi liikkuu ja viestii
historioitsija, FT Marko Nenonen

MFA

MFA

Tehtaita ja tehtaalaisia
tutkija, HuK Lauri Putkonen
Suomi purkaa ja korjaa
arkkitehti Netta Böök

Suomi rakentaa maailmalla
Rakennusvientiä ja kansainvälistymistä
historioitsija, FL Mikko Laakso
Suomi vie arkkitehtuuria
arkkitehti Kristo Vesikansa

Vapriikki

Talonrakennus, rakenteet,
suunnittelu ja toteutus
Rakentamisen sääntely
varatuomari, VTM, virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen
Irti perinteistä: Talonrakennustekiikka
1800-luvun lopulta 1950-luvulle
arkkitehti Petri Neuvonen
Talonrakennustekniikka 1950-luvulta 2010-luvulle
professori, TkT, Di Matti Pentti
Rakennustyömaa eilen, tänään ja huomenna
diplomi-insinööri Risto Pesonen

Teuvo Kanerva / MV

Verstas

JUHLAVUODEN KIRJA TULOSSA SYKSYLLÄ 2017!

AIHEET JA KIRJOITTAJAT:

Runsas ja kiinnostava kuvitus – yli 300
valokuvaa vanhoista arkistolöydöistä
tuoreimpiin nykyotoksiin!

MFA

Kirjan päätoimittaja on tekniikan tohtori, arkkitehti Harri Hautajärvi; kirjoittajat ovat aiheensa parhaita
asiantuntijoita. Teos ilmestyy suomen- ja englanninkielisenä itsenäisyyden juhlavuoden syksyllä 2017.
Kirjahanketta koordinoi Rakennustietosäätiö RTS, jonka tarkoituksena on edistää hyvää kaavoitus-,
rakennus-, ja kiinteistönpitotapaa.
Kirjan julkaisijat ovat Rakennustietosäätiö RTS sr:n lisäksi Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtuurimuseo,
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto, Rakennusmestarien Säätiö,
Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, RIL-säätiö, Senaatti-kiinteistöt, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry ja
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hanke.

Toimittaja: arkkitehti, tekniikan tohtori Harri Hautajärvi
352 s., yli 300 valokuvaa | koko: 240 x 290 mm, kovat kannet | Ovh. 60 €
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Kirja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Kirja ilmestyy lokakuussa 2017.

Rakennustieto Oy, Malminkatu 16 A, PL 1004, 00101 Helsinki
www.rakennustieto.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Rakennusurakka Suomi

