
	  

 

Vuosi 2015 heijastaa hyvin arkkitehtirooliani ja miten se määrittelee ACH architecture:n profiiliia. 
Tärkeintä luovuudessani on identifioida koko konteksti projektissa – sielun vangitseminen ja 
projektille uniikin kokonaisuuden luominen. Mielellään ajattelemalla laajemmin kontekstin 
merkitystä ns “context of the context”. Arvostan myös poikkitietellistä luovuutta ja sen tuloksena 
tänä vuonna olen konseptoinut, konsultoinut, visualisoinut sekä opettanut vierailevana opettajana 
Novian ammattikorkeakoulussa. 

Tämän vuoden fokus on ollut asumispaikkani Pietarsaaren ympärillä - mikä kaupunkini identiteetti 
on? Tämä oli meidän ydin ja tahtotila kaupungin järjestämässä Siikaluodon arkkitehtikilpailussa, 
jonka tein yhteistyönä menestyksellisen oslolaistoimiston kanssa – MDH architects. Panostettiin 
asiallisesti luomaan nykyaikainen ja tulevaisuuden Siikaluoto lähtökohtana Pietarsaari ja sen 
identiteetti. Ehdotuksemme sisälsi monipuolista ja pienimuotoista asumista jonka tavoitteena oli 
saavuttaa elävä kaupunginosa, sitä paitsi urakoitsijaystävällinen, monotonisten kerrostalojen ja 
tillaavaativan kaupan sijaan. Valitettavasti tuomaristo ei omaksunut tätä. Mutta ideat ja konseptit 
eläävät – tervetuloa tutustumaan tulevaisuuden Jeppikseen, Skutnäsinkadulla 8. 

Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 jää lämpimästi muistiin kun tuhannet ihmiset tuli Pietarsaaren 
ydinkeskustaan. Halusin pitää erään merkillisen rakennuksen jäähyväiset ja samalla kunnioittaa sitä 
kulttuuria missä tämä rakennus on ollut osana – katurallia. Teimme julistuksen Facebookissa “Nyt 
tai ei koskaan!” ja te jotka tulitte koitte mahtavan tunnelman! Monet tulivat helmillään ja otti 
viimeisen ajokierroksen uusi sukupolvi takapenkillä. Se että nämä lapset saivat kokea livenä tämän 
historiakertomuksen ja kulttuuritradition lämmittää minua vielä tänään. Nyt nousee uusi rakennus 
ja tilalle istutetaan uudet siemenet. Aika näyttää mitkä kokemukset ja kulttuuritraditiot syntyy. 

Tämän joulukirjeen liitteenä on lyhyt näyte miten haluaisin esittää Jeppistä. Henkilökohtainen opas 
omilla helmilläni. Lisää on tulossa mutta ennen sitä käykää tutustumassa uusilanseeratuilla 
nettisvuilla – www.architec.fi . Tällä kokonaisuudella, omilla teoksilla, kuvilla ja sanoilla haluan 
välittää minusta, arkkitehdistä ja visionääristä. 

Toivon teille todellista joulurauhaa ja rauhallista uutta vuotta. Jos me kaikki istutetaan 
positiivisuutta sillä on iso vaikutus. Ilo on helppo levittää. Pieni organisaatio jolla on iso sydän on 
Nada-Pohjoinen r.y. täällä Pietarsaaressa. He auttavat välittömästi, ilman välikäsiä, varattomia ja 
nyt erityisesti pakolaisia. Joululahjojen sijaan ACH architecture auttaa heitä auttamaan. 

Joulurauhaa ja menestyksellistä 2016! 
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