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Vuoden 2004 Ympäristörakenne -kilpailun voitta-
jaksi valittiin Oy Hartwall Ab Lahden toimipisteen
ympäristö. Kunniamaininnan kilpailussa sai Aspe-
grenin puutarha Pietarsaaressa. Puutarhaliiton ja
Rakennusteollisuus RT ry:n tuoteteollisuusjaoston
järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin Lahdes-
sa 19.10.2004.

Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkittujen
kohteiden rakennuttajille sekä suunnittelussa ja to-
teutuksessa keskeisimmin mukana olleille tahoille.
Lahden kohteen kunniakirjat saivat Oy Hartwall Ab
Lahti, Ramboll Finland Oy, Jaakko Pöyry / JP-Arkki-
tehdit, Lemminkäinen Oyj Betonituoteyksikkö ja Pi-
kon Taimisto Oy. Aspegrenin puutarhan osalta kun-
niakirjalla palkittiin Aspegrenin Puutarhayhdistys
ry, Pietarsaaren seudun seurakuntayhtymä ja Mai-
sema-arkkitehtitoimisto Maarit Jakamo.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena
on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonai-
suuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuk-
sella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kes-
tävä, hyvä ympäristö.

YMPÄRISTÖ ON VAHVA VIESTI ITSE
YRITYKSESTÄ
Vuoden Ympäristörakenne -kisan tuomaristo pai-
notti perusteluissaan, että Hartwallin panostus
Lahden toimipisteen ympäristöön on suomalaises-
sa yrityskulttuurissa poikkeuksellisen mittavaa ja
ihailtavaa. Jo ensivaikutelma alueelle tultaessa an-
taa vierailijalle myönteisen kuvan yrityksen toimin-
takulttuurista. Myös alueen hoidettu ilme ja siiste-
ys viestivät kokonaisvaltaisesta hyvästä ympäristö-
hygienian tasosta

– Suomalaiset yritykset unohtavat aivan liian
usein ympäristön merkityksen osana yrityskuvaa.
Yhtä tärkeää on ympäristön selkeys ja toimivuus,
erityisesti Hartwallin tyyppisissä yrityksissä, joissa
samalla alueella toimistorakennusten ja tuotanto-
laitosten kanssa pitää pystyä hallitsemaan myös
runsaasti lastauksia ja purkamisia niihin liityvine
rekkakuljetuksineen, muistutti Vuoden Ympäristö-
rakenne -kisan tuomariston puheenjohtaja, Vi-
herympäristöliiton toimitusjohtaja Pekka Leskinen.

ASPEGRENIN PUUTARHAN KUNNOSTUS ON
KULTTUURITEKO
Vuoden Ympäristörakenne 2004 -kilpailussa kunnia-
maininnalle sijoittuneen Aspegrenin puutarhan kun-

HARTWALLIN LAHDEN TOIMIPISTEEN YMPÄRISTÖ

– VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNE 2004

Maritta Koivisto, arkkitehti Safa, päätoimittaja
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Raikkautta alueen ilmeeseen tuo värien käyttö. Hartwal-
lin sininen toistuu läpi alueen kalusteissa ja rakenteissa.
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nostaminen on historiallisesti arvokas puutarhakult-
tuuriteko. 1700-luvulla perustettu puutarha on herä-
tetty henkiin vanhoja lähtökohtia kunnioittaen. Puu-
tarhasta ei kuitenkaan ole rakennettu pelkkää mu-
seota ja näköispainosta vanhasta pappilan puutar-
hasta. Siitä on muodostunut vilkas toiminta- ja ta-
pahtumakeskus, joka tarjoaa samaan aikaan sekä
puutarhaperinnettä ja -kulttuuria helppotajuisessa
muodossa että loistavat puitteet erilaisten retkien,
kurssien ja muiden tapahtumien järjestämiseen.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuomaris-
tossa ovat järjestäjien edustajien lisäksi mukana
Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Maisema-arkki-
tehtiliiton, ympäristöministeriön, Suomen Kuntalii-
ton, Viherympäristöliiton, Kiviteollisuusliiton ja leh-
distön edustajat

Lisätietoja:
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuomaristo:
puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pekka Leskinen
Viherympäristöliitto
puh. 040 555 0175, (09) 5841 1500

toimitusjohtaja Pekka Metsola
Puutarhaliitto
puh.  040 552 2004, (09) 5841 6514

www.puutarhaliitto.fi
www.rakennusteollisuus.fi
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OY HARTWALL AB LAHTI,
YRITYSYMPÄRISTÖ, LAHTI

– VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNE 2004
   TUOMARISTON PERUSTELUT

Vuoden Ympäristörakenne 2004 -kilpailun voittanut
Oy Hartwall Ab Lahden toimipisteen ympäristö on
erinomainen esimerkki tasokkaasta, tyylikkäästä ja
toimivasta yritysympäristöstä. Yrityksessä on ym-
märretty ympäristön merkitys sekä yrityksen ima-
golle että työntekijöiden viihtyvyydelle. Hartwallin
panostus Lahden toimipisteen ympäristöön on suo-
malaisessa yrityskulttuurissa poikkeuksellisen mit-
tavaa ja ihailtavaa.

Jo ensivaikutelma alueelle tultaessa antaa vie-
railijalle myönteisen kuvan yrityksen toimintakult-
tuurista. Alueen hoidettu ilme ja siisteys viestivät
myös kokonaisvaltaisesta hyvästä ympäristöhygie-
nian tasosta. Edustavan sisääntulon ohella voitto-
kohteeseen kuuluu monikäyttöinen sisäpiha.

Hartwallin Lahden toimipisteen ympäristön
suunnittelun, rakentamisen ja hoidon taso on kor-
kealuokkaista. Kokonaisuus on tyylikäs, hallittu ja
sopusoinnussa rakennuskannan kanssa. Suunnitte-
lussa ja rakentamisessa on osattu ottaa huomioon
alueen kova kulutus ja vilkas liikenne. Sisääntulon
ohella huolto- ja lastausalueiden ympäristö on kun-
nossa. Käytetyt materiaalit ovat kestäviä ja helppo-
hoitoisia.

Raikkautta alueen ilmeeseen tuo muun muassa
rohkea, mutta hyvällä maulla toteutettu värien käyt-

tö. Hartwallin sininen toistuu läpi alueen kalusteis-
sa ja rakenteissa.

Jotta mittava panostus yrityksen ympäristöön ei
valuisi hukkaan, on jatkossa kiinnitettävä erityistä
huomiota alueen asiantuntevaan kunnossapitoon.
Hyvällä, pitkäjännitteisellä hoidolla alue pystytään
säilyttämään tasokkaana ja esteettisenä ja kehittä-
mään eteenpäin entistä paremmin yrityksen tavoit-
teita tukevaksi, totesi tuomaristo.
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Hartwallin alueen hoidettu ilme ja siisteys viestivät ko-
konaisvaltaisesta hyvästä ympäristöhygienian tasosta.
Selkeä ja toimiva ympäristö on osana yrityskuvaa.
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SURROUNDINGS OF HARTWALL LAHTI FACILITY
WIN THE BUILT ENVIRONMENT AWARD 2004

The surroundings of Hartwall Lahti facility have won the
Built Environment Award for 2004. In addition, an honora-
ry mention was awarded to Aspegren Garden in Pietar-
saari.

Hartwall Lahti’s surroundings are an excellent example
of a high-quality, elegant and functional corporate envi-
ronment. Hartwall’s investments in the environment in
Lahti are admirable, and rarely seen in the Finnish corpo-
rate culture. The very first impression when entering the
grounds of the Lahti facility reflects positively on the ope-
rating culture of Hartwall. The well-tended and neat envi-
ronment sends a message of overall high standards of en-
vironmental hygiene.

The renovation of the Aspegren Garden that won the
honorary mention can be considered a historically valu-
able project in terms of garden culture. The garden that
was originally established in the 18th century has been
revived showing great respect for the old starting
points. The Garden has become a popular venue for va-
rious activities and events, and offers not only an insight
to garden traditions and garden culture in a comprehen-
sible way, but also a magnificent setting for organising
outings, courses and other events.

The Built Environment Competition is organised by
Puutarhaliitto (the Finnish Garden Association) and the
Product Industry Division of the Confederation of Finnish
Construction Industries.
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ASPEGRENIN PUUTARHA, PIETARSAARI

– VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNE 2004
   KUNNIAMAININTA
   TUOMARISTON PERUSTELUT

Vuoden Ympäristörakenne 2004 -kilpailussa kun-
niamaininnalle sijoittuneessa Aspegrenin puutar-
hassa on vaalittu vanhaa puutarhaperinnettä. 1700-
luvulla perustettu pappilan puutarha on herätetty
uudelleen henkiin vanhoja lähtökohtia kunnioitta-
en. Kyseessä on mittava ja historiallisesti arvokas
puutarhakulttuuriteko.

Aspegrenin puutarhan entisöinti on lajissaan ai-
nutlaatuinen. Alkuperäisistä suunnitelmista ja
muista lähteistä on saatu runsaasti tietoa, joka on
hyödynnetty entisöinnissä. Puutarha on jaettu sän-
tillisiin ruutuihin, jotka hehkuvat kasviloistoa. Ruu-
dukon keskipisteenä on huvimaja, jonka malli on
1700-luvun lopulta. Oma paikkansa on löytynyt
myös vanhalle kunnostetulle ansarille, jossa nyky-
ään toimii ulkotarjoilualueella varustettu kahvila.
Aspegrenin puutarha- ja pappila-alueen hienovarai-
sesti ja ammattitaidolla entisöidyt rakennukset ja
rakennelmat sekä pihapiiri muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden, josta ei löydy perinteiseen tyyliin
sopimattomia yksityiskohtia.

Aspegrenin puutarha on myös erinomainen esi-
merkki hyvin suunnitellusta ja määrätietoisesti to-
teutetusta, usean tahon yhteistyöhankkeesta. Mu-
kaan on saatu useita yhteistyötahoja sekä puutar-
han lähialueelta että valtakunnalliselta tasolta.

Aspegrenin puutarhan runsas kasvillisuus on hy-
vin esillä ihailua ja oppimista varten. Se tarjoaa
puutarhahistoriaa ja -perinnettä helppotajuisessa
ja mielenkiintoisessa muodossa.  Puutarha on kui-
tenkin paljon muutakin kuin museo tai näköispainos
vanhasta pappilan puutarhasta. Vilkkaasti toimi-
vasta puutarhasta on kehittymässä paikka, jossa pi-
detään runsaasti erilaisia tapahtumia ja kursseja,
retkikohde koululaisille, idea- ja opetuspuutarha
parhaimmillaan. Erittäin hyvin hoidetussa puutar-
hassa on ilo vierailla.

Teija Tuisku
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1700-luvulla perustettu Aspegrenin puutarha on herätetty
henkiin vanhoja lähtökohtia kunnioittaen. Puutarhasta on
muodostunut vilkas toiminta- ja tapahtumakeskus.
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