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Helsingin Suvilahdessa järjestettiin heinäkuussa 
2012 EASA, European Architecture Students 
Assembly, tapahtuma, johon osallistui lähes 500 
arkkitehtiopiskelijaa 50 eri maasta. Tapahtuman 
teemana oli Wastelands, joutomaat ja se koostui 
useasta erilaisesta työpajasta. 

Työpajoissa kehitettiin konkreettisia tai 
teoreettisia arkkitehtuuriin liittyviä töitä. 
Yksi suosituimmista työpajoista oli Driftwood, 
jonka pohjana oli keväällä 2012 järjestetty ylei-
nen suunnittelukilpailu Hernesaaren uusista 
kaupunkikalusteista. Kilpailun voittivat Aalto-
yliopiston arkkitehtiopiskelijat Mari Haavisto 
ja Arto Ollila. Voittanut kaksikko veti työpajan 
yhdelletoista ulkomaalaiselle osallistujalle. 

Materiaaleina betoni ja siperianlehtikuusi
Kahden viikon intensiivisen suunnittelutyön ja 
rakentamisen lopputuloksena syntyi yhteensä 
yhdeksän uniikkia penkkiä viiteen kohtaan Her-
nesaaren rantareitillä. Penkit rakennettiin Suvi-
lahdessa ja kuljetettiin valmiina Hernesaareen.

Kalusteiden ulkomuoto haluttiin yksin-
kertaistaa, jotta materiaalit, sileä betoni ja 
käsittelemätön siperianlehtikuusi, nousevat 
pääosaan. Skandinaavisen minimalistisen 
ulkoasun saavuttaminen vaati monimutkaisen 
ja täysin piiloon jäävän kiinnityksen.

Lähtökohtana suunnittelulle oli unohtaa 
perinteinen penkki ja luoda paikkaan, eri käyt-
täjäryhmille ja eri käyttötarkoitukseen sopivia 
kalusteita. Kalusteryhmien typologiat vaihte-
levat yhden tai kahden istuttavista mietiskely-

penkeistä suurempiin tasoihin, jonka ympärille 
kokonainen perhe voi kokoontua piknikille.

Työpajan materiaalit sponsoroivat  Betoniteol-
lisuus ry ja Puuinfo Oy. Kuljetuksen ja maas-
tonmuokkauksen järjesti Helsingin kaupunki. 
Betonin toimitti Rudus Oy.

Lisätietoa:
easadriftwood.blogspot.fi
vimeo.com/46507090
www.artoollila.fi/driftwood-press

Mari Haavisto
mari.haavisto@aalto.fi
gsm +358 45 6777 552

Arto Ollila
arto.ollila@aalto.fi
gsm +358 40 5326 008

Uniikkeja kaupunkikalusteita 
Hernesaareen

Mari Haavisto ja Arto Ollila Eurooppalaisten arkkitehtiopiskelijoiden työpajaryhmä suun-
nitteli ja rakensi kesällä 2012 Helsingin Hernesaareen uusia kau-
punkikalusteita. 11 opiskelijan kahden viikon projektin tuloksena 
syntyi yhdeksän uniikkia, tyyliltään skandinaavisen minimalis-
tista penkkiä, jotka on suunniteltu paikkaan sopiviksi eri käyt-
täjäryhmien tarpeiden mukaan.

1 Mietiskelyyn sopiva yhden istuttava penkki.

2 Koko ryhmän istuttava penkki sopii yhteiseen 

ajanviettoon ja tunnelmointiin.
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Students designed and built 
unique urban furniture
The European Architecture Students Assembly 
(EASA) organised in the Suvilahti area of Helsinki 
in July 2012 attracted almost 500 students in 
architecture from 50 different countries. The 
theme was Wastelands and the event comprised 
several different workshops 

One of the most popular workshops was 
Driftwood, which was based on the open com-
petition for the design of new urban furniture 
for the Hernesaari area, arranged in the spring 
of 2012. The winning entry was submitted by 
architecture students Mari Haavisto and Arto 
Ollila.

Two weeks of intensive design work and build-
ing produced a total of nine unique benches for 
five locations along the shore route of Hernesaari. 

The idea was to simplify the appearance of the 
furniture to focus the limelight on the materials; 

smooth concrete and untreated Siberian larch. 
A complex and completely concealed joining 
system was required to create the minimalistic 
Scandinavian appearance.

The starting point in the design of the fur-
niture was to forget the traditional bench and 
create furniture suitable for the place, for dif-
ferent user groups and different purposes. The 
typologies of the furniture sets vary from one and 
two-seat benches for the pondering philosophers 
to larger platforms that invite whole families 
to gather round them for a picnic.

Uniikkeja kaupunkikalusteita Hernesaareen

3 Penkit rakennettiin Suvilahdessa ja kuljetettiin 

valmiina Hernesaareen.

4 Minimalistisen ulkoasun saavuttaminen vaati 

monimutkaisen ja täysin piiloon jäävän kiinnityksen.

5 Neliön muotoisessa penkissä voi lepäillä.

6 Penkkien leikkauspiirrokset.
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