
Rakennuttaja järjesti ideakilpailun tulevasta 
pääkonttorista ja toimistomme voitti suun-
nittelukilpailun ehdotuksella, joka oli EKE:n 
kaltainen: rehellinen, juureva ja arvovaltainen. 

Kontrasteilla ennakkoluulottomasti lei-
kittelevä suunnitelma ammentaa sekä men-
neestä että tulevasta – 60-vuotiaan yrityksen 
pitkästä konstailemattomasta historiasta sekä 
sen tämänhetkisestä roolista teknologian etu-
rintamassa. Betoni ja tiili kertovat yrityksen 
vankasta rakenteesta, EKEn nimikkomateriaali 
tammi puolestaan lämmöstä ja inhimillisyy-
destä.

Piispanportille luotiin jo kilpailuvaiheessa 
oma selkeä design manuaali, jossa määriteltiin 
kohteen henki ja materiaalit. Raa’at betoni-, 
tiili- ja teräspinnat, joita on tietyissä paikoissa 
pehmennetty tammella, luovat rakennuksen 
selkeän ilmeen. Vahva ja näkyvä betoni run-
gossa, kaavan määrittelemä tiili, konseptoinnin 
visuaalinen rouhean minimalismin ajatus ja 
tilojen loftmainen käsittely huolellisen detal-
jiikan tinkimättömällä toteutuksella toimi The 
Loft Housen visuaalisena konseptina.

Rakennukselle osoitettu tontti piti ratkaista 
jyrkästi nousevan maantason vuoksi huolel-
lisesti, että tarvitut parkkikannet, aputilat 
ja huoltopihat saatiin mahtumaan tontille. 
Kaavaa venytettiin, että tontille saatiin mah-
tumaan pääsisäänkäynnin edustalle pieni 
aukio, millä on kokonaisuudelle merkitystä. 
Näin rakennukselle kävelyteitä tulijoiden 
inhimillinen mittakaava saatiin huomioitua. 
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The Loft House, Espoo

Jani Ristimäki, arkkitehti SAFA, 
johtava arkkitehti
Parviainen arkkitehdit Oy
jani.ristimaki@parviainenark.fi

Tekstiin lisäykset: Maritta Koivisto,  
arkkitehti SAFA, päätoimittaja Betoni 
maritta.koivisto@betoni.com

The Loft House on uusi toimistotalo Espoon Piispanportissa 
Länsiväylän varrella . Se toimii myös rakennusyhtiö EKE:n pää-
konttorina. Puhtaat betoni-, tiili- ja teräspinnat sekä sisätiloissa 
käytetty tammi luovat rakennukselle selkeän materiaalipaletin 
ja ilmeen. 

Rakennusala käytettiin tarkkaan, että raken-
nus saatiin samalla toimimaan melumuurina 
tontille tuleville asuinrakennuksille. Rakennus 
ja pääaula aukeavat kadulle ja Länsiväylän 
suuntaan, mistä asiakkaat saapuvat paikalle. 

Talon julkisivut näyttäytyvät kauempaa 
katsottuna säntillisenä ja selkeänä, lähestyt-
täessä muurauksen reliefipinnalla ja ikkunoi-

1 Asemapiirros

2 Rakennus ja pääaula aukeavat kadulle ja Länsi-

väylän suuntaan.
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den muodostamalla graafisella sommitelmalla 
saadaan syvyyttä ja lämpöä rakennukseen 
olemukseen. Pääsisäänkäynnin kohdalla pel-
kistetty rakenne rikottiin vaikuttavalla veistos-
maisella leikkauksella. 

Kaavan suhteen otettiin tietoinen riski: 
venyttämällä kaavan rajoja saatiin säästettyä 
tontin komeita puita ja luotua rakennukselle 
sylimäinen sisääntuloaukio. Lasiseinän takana 
avautuu usean kerroksen korkuinen aulatila, 
joka herättää paitsi kohteeseen saapuvien, 
myös ohikulkijoiden huomion. Loft-toimis-
ton avarat, isoin lasipinnoin rajatut tilat ovat 
viittaus myös tulevaisuuteen kurkottavaan 
asenteeseen.

Sisätilojen ilme syntyy aidoista, mahdolli-
suuksien mukaan pinnoittamattomista, mate-
riaaleista, joita on korostettu muun muassa  
valaisemalla. Betonipinta ja betonin raken-
teelliset ominaisuudet näytetään sellaisenaan 
esille. Materiaalien ja rakennusosien liittymät 
ovat suunniteltu ja toteutettu huolella, jolloin 
peitelistoja ei tarvittu. Esimerkiksi ovet on sovi-
tettu elementin reikiin ilman listoja.

Vaativaa rakenteiden ja tekniikan 
yhteensovittamista
Kaikki tekniikka sovitettiin ja piilotettiin 
kokonaisuuteen huomaamattomasti. Sisään-
tuloaula on oiva esimerkki, jossa rakenteisiin 
piilotettu tekniikka onnistui erinomaisesti. 
Tilan vahva geometria ja tilan tuntu säilyivät 
koskemattomina, eikä tämä olisi onnistunut, 
ellei ajatus työmaan kanssa olisi ollut yhte-
neväinen. Suunnittelijat ja rakentaja tekivät  
jatkuvaa yhteistyötä, kun eri osien detaljeja ja 
malleja kehitettiin. Esimerkiksi toimistokerros-
ten lasiseinäpäädyn ratkaisu löytyi suunnitte-
lijoiden ja taitavan mestarin kanssa työmaalla.

Kohteen suunnittelussa tietomallityösken-
tely oli keskeisessä asemassa. Samalla voitiin 
hyödyntää teknistä innovointia ja prosessin 
hallintaa tietomallin kautta. 

Rakennusliike asiakkaana käytti hyvin 
hyväkseen huolellista suunnitelmaa myös kus-
tannuslaskennassa. Kohde vaati monialaisen 
tiimin, joka sitoutui vahvaan visuaalismate-
riaaliseen konseptiin, josta pidettiin yhdessä 
kiinni. Kokonaisvaltaisen taideteoksen saavut-
tamisessa kaiken on toimittava yhteen.

Rakennesuunnittelija pystyi ottamaan 
mitat arkkitehtien tietomallista, eikä mitoi-
tusvirheitä tullut. 
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3 Lasijulkisivu häivyttää sisä- ja ulkotilan rajaa.  

Sisääntuloaukion puiden vehreys on vahvasti läsnä 

myös rakennuksen sisällä.

4 Julkisivun rakenneleikkaus ikkunan kohdalta.

5 Aksonometrinen leikkauskuva kerroksista.



Toimistotalon runkorakenne on tehty 
betoni elementeistä. Rungossa on viisi jäykistys-
elementtiä: kolme porraskuilua ja kaksi hissi-
kuilua. Talon jatkeena on kaksi kerroksinen 
pysäköintihalli, joiden rakentamiseksi tontilla 
oli tehtävä paljon louhintaa.

Haasteellisia työvaiheita rakennesuunnitte-
lijalle olivat myös julkisivun teräslasirakenteen 
liitokset, tiilijulkisivu, jonka jokainen tiili mal-
linnettiin sekä betonipylväiden ja teräspalk-
kien kiinnitykset.

Kun betonipinta on osa rakennuksen ark-
kitehtuuria ja sisustusta, ei elementtien nosto-
elementtejä tai kiinnityskohtia, kuten hitsaus-
jälkiä, saumoja, pultteja saanut jäädä näkyville. 
Mitään ei voinut piilottaa listojen alle, koska 
listoja ei ole. Piirustuksissa piti näkyä myös 
pinta käsittelyt, kuten betonin teräshierto.

Sisätiloissa harkittuja kokonaisuuksia
Sisätilojen ilme syntyi aidoista, mahdollisuuk-
sien mukaan pinnoittamattomista, materiaa-
leista, joita on korostettu myös valaisemalla. 
Materiaalien ja rakennusosien liittymät on 
suunniteltu ja toteutettu huolella, jolloin pei-

telistoja ei tarvittu. 
Työmaa ymmärsi hyvin suunnittelijoiden 

ajatukset ja toteutti ne tinkimättömästi val-
miiksi asti. Näkyviin jäävät pinnat piti huo-
mioida muotin teosta työmaan käytäntöihin 
asti, ettei seiniin ilmestynyt merkintöjä tai kir-
joituksia. Myös listattomuus vaati lattiatöissä 
huolellisuutta. Yleensä vaatii rohkeutta ja 
vakuuttelua, että asiakas pystyy hyväksy-
mään rouheuden, joka betonielementteihin 
väistämättä jää, mutta EKE:lle loftmaailman 
ja -rakennusten kautta tämä oli tuttua.

Epäsuoralla valaistuksella on korostettu 
betonin luontaista kauneutta ja runollisuutta, 
ja valaisimet uppoavat saumattomasti erilai-
siin alakattopintoihin. 

Talo- yms. tekniikkaa on piilotettu raken-
teisiin tai ritilälevyjen taakse huomaamatto-
masti. Lopputuloksen eleettömät, materiaalien 
ja teknisten järjestelmien liitoskohdat vaativat 
paljon suunnittelua ja huolellista sekä viimeis-
teltyä toteutusta.

Sisääntuloaulassa haluttiin säilyttää kor-
kean tilan näyttävyys, ja luoda siitä samalla 
kaikille kutsuva paikka kahvilapalveluineen 
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ja yhteiskäyttöisine neuvottelutiloineen. 
EKE:lle viihtyisyys ja ihmisen mittakaavaiset 
asiat olivat tärkeitä, vaikka ollaankin rouhean 
betonin sisällä korkeassa aulatilassa. 

Onnistunut lopputulos
Monipuoliset ja muunneltavat toimistotilat 
sijoittuvat kerroksiin 2–5. Kuudes toimisto-
kerros on varattu EKE:n käyttöön. Rakennuk-
sen kattokerroksesta löytyvät ilmanvaihdon 
konehuoneet sekä työntekijöille tarkoitettu 
kuntosali.

Joustavan perusratkaisun ansiosta toimis-
tokerrosten tilat voidaan sisustaa käyttäjän 
tarpeiden mukaan. Huolellinen ja harkittu 
suunnittelu on myös auttanut erottautumaan 
Länsiväylän toimistomarkkinasta. Tilojen 
omaleimainen ilme ja viimeistelty kokonaisuus 
ovat saaneet vuokralaiset löytämään kohtee-
seen haastavanakin aikana. 

Budjetti ja aikataulu pitivät. Suunnittelu 
ja rakentaminen sujuivat hyvässä yhteis-
hengessä. Kohde on hyvä esimerkki kaikkien 
hakkeeseen osallistuvien tahojen toimivasta 
yhteistyöstä.
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6 Julkisivu länteen 7 Leikkaus

8 Julkisivu pohjoiseen

9 Toimistotilat ovat avoimia, mutta tarvittaessa 

äänieristettyjä.

10 Porrashuone.

11 Hissiaula.
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The Loft House
Osoite: Piispanportti 11, Espoo
Tilaaja: EKE-Rakennus Oy
Projektin valmistumisvuosi: 2021
Bruttoala: 7500 m2
Arkkitehtisuunnittelu: Parviainen arkkitehdit Oy
Sisustusarkkitehtisuunnittelu: Parviainen arkkitehdit Oy
Suunnittelutiimi / Parviainen arkkitehdit: Jani Ristimäki (pääsuunnittelija) Jaakko 
Berg (projektiarkkitehti), Tea Ellala (sisustusarkkitehti), Helmi Mälkönen (arkkitehti), 
Terhi Isokuortti (graafikko, opastesuunnittelija), Jyri Jernström (3D visualization artist), 
Panu Rimmi (3D visualization artist), Eija Raunio (arkkitehti), Tijana Pešić (rakennuspiirtäjä)
Rakennesuunnittelu ja betonielementtien suunnittelu: AFRY Finland Oy
LVIA-suunnittelu: ClimaConsult Finland Oy
Sähkösuunnittelu: Vahanen Talotekniikka Oy
Geotekninen suunnittelu Geounion Oy
Palotekninen suunnittelu: KK-Palokonsultit Oy 
Materiaalin toimittajia: Sika, Artek, Desso, Wienerberger, Alupro, SAAS Instruments, Tunto, 
Wallenium
Betonielementit: Betset Group Oy

12 Sisääntuloaula. Sisäänkäyntiaulan ikkunat ovat 

neljän kerroksen korkuiset, mikä tekee rakennuksesta 

avaran ja valoisan. Katutasossa sijaitsevat aulan lisäksi 

kahvio ja neuvottelutilat.
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13 pohjakerros

14 3. kerros

15 6. kerros

https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/615/sika
https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/2002/artek
https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/1112/desso-hospitality-carpets
https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/975/wienerberger
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The Loft House Offices
The Loft House is an office building commissioned by the well-known 
Finnish construction company EKE. The building that also functions 
as EKE’s headquarters resembles the company itself: it’s honest, down-
to-earth, and prestigious. The architecture, which plays with contrasts 
in an unprejudiced manner, draws from both the past and the future 
– from the straightforward history of the 60-year-old firm as well as its 
current role at the leading edge of technology.  

The concrete and brick used in the building reflect the strong his-
tory and structure of the company. The material palette is balanced 
with warm oak, the emblem material of EKE (“oak” = “eke” in Swedish). 

From distance, the facades appear punctual and clear. When observed 
from up close, the relief surface of the brickwork and the graphic compo-
sition of the windows provide the building with more depth and make it 
look warmer. At the main entrance, the simplified structure was broken 
by executing an impressive, sculptural section. The old handsome trees 
on the plot were saved by creating a welcoming entrance square for 
the building. 

Behind the glass wall, there is a lobby space that extends to several 
floors in height. It attracts the attention of those passing by and arriving 
in the building. The wide spaces that have been divided by large glass 
surfaces are also a reference to EKE’s future-driven attitude.

16

17

16 Wc-tilat.

17 Tiloihin suunniteltu opastekonsepti toistaa rakennuksen materiaalipalettia 

ja minimalistisen selkeää muotokieltä.

18 Pääsisäänkäynti.
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